
            

 

                                            

 
 

Anunt de presa 
Data: Ianuarie 2023 

 
privind finalizarea proiectului „ Cresterea competitivitatii SC 
CONFERENCE SYSTEMS SRL prin diversificarea activitatilor si 

investitii inovative in productie” 
 

Societatea SC CONFERENCE SYSTEMS SRL  anunta finalizarea etapei de implementare a proiectului cu titlul 

“Cresterea competitivitatii SC CONFERENCE SYSTEMS SRL prin diversificarea activitatilor si investitii 

inovative in productie ”, proiect derulat in Orasul Scornicesti, str. Aleea Şuica, nr. 10, judetul Olt, in baza 

Contractului de finantare 6440/10.03.2021. 

Impactul investitiei la nivel local consta in crearea de locuri de munca si dezvoltarea mediului de afaceri zonal. 

Obiectivele proiectului: 

Obiectivul general al proiectului :Obiectivul general al proiectului  este dezvoltarea prin diversificare a SC 

CONFERENCE SYSTEMS SRL intr-un nou domeniu de activitate in vederea cresterii competitvitatii.  

Obiectivele specifice ale proiectului: 

1) Infiintarea si dotarea unui punct de lucru prin achizitionarea de echipamente performante inovative de 

inalta tehnologie pentru noua activitate de productie,  

2) Inovarea de servicii si proces in cadrul firmei datorita utilajelor achizitionate,  

3) Investitia prevede cresterea numarului mediu de salariati (5 noi locuri de munca) ca urmare a realizarii 

investitiei si mentinerea acestei cresteri pe intreaga perioada de monitorizare a proiectului, respectiv 3 ani. 

Rezultatele proiectului: 

1. A fost infiinta un nou punct de lucru in Judetul Olt, Regiunea Sud Vest Oltenia 

2. Au fost achizitionate echipamentele performante prevazute in proiect. 

3. A crescut gradul de inovatie de serviciu si proces datorita noilor echipamente achizitionate in cadrul 

proiectului. 



            

 

4. In perioada de implementare au fost angajate 5 persoane cu norma intreaga, inclusiv din categoriile 

defaforizate. 

Valoare toatala a proiectului: 1.060 750.20 lei. 

Finantarea nerambursabila 971 282.16 lei, din care contributie FEDR 734.717,90 lei. 

Data inceperii proiect: 01.02.2021. 

Data finalizare proiect: 31.01.2023. 

Codul MySMIS: 130873. 

 

 

Mai multe informatii privind proiectul “ Cresterea competitivitatii SC CONFERENCE SYSTEMS SRL prin 

diversificarea activitatilor si investitii inovative in productie ”, puteti   obtine de la sediul firmei 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanţat din Fondul European 
de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020 

 
 

www.inforegio.ro      |     facebook.com/inforegio.ro 
 

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei 

+ 
Str. Episcop Ilarion nr.14, sector 2 Bucuresti  

Telefon::    + 40 21 2502094/04 0745 110601 Fax:  + 40 21 3201783 
Email:   conferencesystems@gmail.com; www.conferencesystems.ro 

Persoană de contact: Pascu Dan.  Administrator 
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