Anunț de presă

Data 28.06.2021
Finalizarea proiectului „ Crearea unei noi unități prin construire sediu firmă, sală de curs sisteme de securitate și
garaj”
S.C DASITRADE S.R.L cu sediul social în Municipiul Bacău, str. Nufărului, nr. 10, Bl. 10, sc. B, etaj 3, ap. 7, județul Bacău, a derulat, începând cu
data de 12.10.2018 proiectul cu titlul „Crearea unei noi unități prin construire sediu firmă, sală de curs sisteme de securitate și garaj”, cofinanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanțare încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și
Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management POR 2014-2020, și cu Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Est în calitate de
Organism Intermediar.
Valoarea totală a proiectului este de 4.352.519,73 lei, din care asistență financiară nerambursabilă este de 2.586.500,63 lei.
Codul MY SMIS al proiectului este 116892. Proiectul s-a implementat în intravilanul Municipiului Bacău, B-dul Unirii nr. 92 B, sola 82, parcelele
252 și 259, individualizată prin număr cadastral 71950, județul Bacău, pe o perioadă de 53 de luni, până la data limita de 30.06.2021.
Proiectul este finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2.”Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și
mijlocii”, Prioritatea de investiții 2.2. “Sprijinrea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor”.
Obiectivele specifice ale proiectului:
1. Creșterea cifrei de afaceri cu minim 20%, prin realizarea unor servicii noi de consultanță în tehnologia informației începand cu anul 1 de la
finalizarea implementării proiectului;
2. Creșterea calității serviciilor noi oferite în domeniul consultanță în tehnologia informației prin certificarea serviciilor și implementarea
sistemelor de managementul calității atât pentru societate cât și pentru servicii;
3. Angajarea a opt persoane, din care 5 persoane din categorii defavorizate, în ultima lună de implementare a proiectului.
Rezultatele proiectului:
1. 357,76 mp arie desfăşurată construită SEDIU FIRMĂ, SALĂ DE CURS SISTEME DE SECURITATE ŞI GARAJ; 16 buc. echipamente IT achiziţionate,
1 kit panou fotovoltaic- echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie; active necorporale (programe software)
achiziţionate, ce urmează a fi utilizate pentru realizarea serviciilor viitoare;
2. 1 certificare de proces, respectiv standardul 27001, 1 certificare de management al calităţii pentru societate ISO 9001; 1 pachet servicii
internaţionalizare- cu participarea la o expoziţie în afara Romaniei pe perioada implementării;
3. 8 locuri de munca nou create, cu respectarea principiilor egalităţii de şanse şi nediscriminării, din care 5 locuri de muncă pentru persoane
din grupuri defavorizate;
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