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INCHEIEREA PROIECTULUI
”MODERNIZAREA SI DEZVOLTAREA SOCIETATII S.C. DOMO MEDIA S.R.L. PRIN ACHIZITIA DE NOI
TEHNOLOGII DE PRODUCTIE PENTRU DOMENIUL INFORMATIC, IN REGIUNEA DE DEZVOLTARE NORD-EST,
LOCALITATEA IASI, JUDETUL IASI”
S.C. DOMO MEDIA S.R.L. cu str. Olari, nr. 4, Bl. 623, sc. B, ap.4, Municipiul Iasi, jud. Iasi, cod
postal 700400, Romania, a finalizat implementarea proiectului:” MODERNIZAREA SI DEZVOLTAREA
SOCIETATII S.C. DOMO MEDIA S.R.L. PRIN ACHIZITIA DE NOI TEHNOLOGII DE PRODUCTIE PENTRU
DOMENIUL INFORMATIC, IN REGIUNEA DE DEZVOLTARE NORD-EST, LOCALITATEA IASI, JUDETUL IASI”,
COD SMIS 102257, proiect finantat prin Programul Operational Regional 2014-2020, Axa Prioritară 2 Imbunătătirea competivitătii intreprinderilor mici si mijlocii, Prioritatea de investitii 2.1 – Promovarea
spiritului antreprenorial, in special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi si prin
incurajarea creării de noi intreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri. Obiectivul general al
proiectului l-a reprezentat cresterea competitivitatii societatii DOMO MEDIA S.R.L., tinand cont de
asigurarea principiilor dezvoltarii durabile, cu scopul de a apropia realitatea firmei de cerintele pietei.
Prin implementarea proiectului s-au asigurat premisele pentru a putea conduce corect si eficient o
afacere in continua expansiune si pentru a creste competitivitatea societatii si asigura diversificarea
activitatii societatii in domeniul CAEN 2620 - Fabricarea calculatoarelor și a echipamentelor periferice.
Efectul urmărit prin implementarea proiectului de faţă este unul de crestere din punct de vedere
economic a societăţii. Autoritatea de Management pentru Programul Operational Regional 2014-2020
este Ministerul Dezvoltării Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene, iar Organismul
Intermediar responsabil cu implementarea acestui Program in Regiunea de Dezvoltare Nord-Est este
Agentia pentru Dezvoltare Regională Nord-Est. Valoarea totală a proiectului este de 1.241.208,08 lei,
din care valoarea finantării nerambursabile este de 819.700,00 lei, din care 696.745,00 lei din FEDR,
cu o perioadă de implementare de 18 luni, respectiv intre data 05.11.2017 si data de 29.04.2019.
Cele mai importante rezultate ale proiectului sunt:
Dotarea spaţiului de producţie cu tehnici noi, moderne, ecoeficiente de productie, necesare
diversificarii activitatii in domeniul CAEN 2620 - Fabricarea calculatoarelor și a echipamentelor
periferice, mijloace de lucru moderne noi in fluxul de productie, crearea de 5 noi locuri de munca si
mentinerea acestora dupa finalizarea proiectului, alinierea societatii la normele europene in privinta
sigurantei in munca, introducerea unor tehnologii moderne, avansate de executie a produselor, crearea
si mentinerea unui flux tehnologic nepoluant, tehnologia IT hardware si software fiind de ultima
generatie ale unor producatori cu traditie in domeniu; acestea se evidentiaza prin fiabilitate, consum
redus de combustibili, silentiozitate, precizie; nu produc resturi, deseuri materiale; durata prelungita
de viata a tehnologiei IT hardware si software.
Informatii suplimentare privind derularea proiectului se pot obtine de la sediul S.C. DOMO MEDIA
S.R.L., str. Olari, nr. 4, Bl. 623, sc. B, ap.4, Municipiul Iasi, jud. Iasi, cod postal 700400, Romania,
telefon 0332-569.339, email: birou.domomedia@gmail.com . Persoana de contact: AXINTE CIPRIAN,
Administrator.
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