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„Retehnologizarea si modernizarea activitatii SC VOODOO SRL prin achizitia 

de echipamente si dotari noi” 

 - Scurta descriere a proiectului - 

 

Titlu proiect: Retehnologizarea si modernizarea activitatii SC VOODOO SRL prin achizitia de echipamente si 

dotari noi 

Cod SMIS: 106669 

Contract de finantare: nr. 777/12.12.2017 

Nume beneficiar: VOODOO SRL 

Data inceperii proiectului: 01.08.2016 

Data finalizarii proiectului: 30.04.2019 

 

Obiectivul general al proiectului: 

Asigurarea dezvoltarii economice durabile a SC VOODOO SRL prin retehnologizarea si dezvoltarea bazei 

materiale si prin cresterea numarului mediu de salariati, prin intermediul Programului Operational Regional 

2.1A „Microintreprinderi”. 

Rezultate proiect: 

1. Prin proiect s-au achizitionat: 2 motoare ventilatie; 1 multifunctionala; 3 seturi de mobilier pentru birou; 10 

canapele; 2 routere (Firewall); 1 server; 4 switch-uri; 4 televizoare; 49 sisteme PC Gaming; 2 Kit-uri Rancing; 

1 laptop; 8 sisteme consola; 49 licente sistem operare; 1 cabina metalica Rack; 1 laptop 2in1; mobilier pentru 

statiile PC; 1 set containere de gunoi pentru colectare selectiva; 1 rampa de acces mobila. 

2. La finalul anului ulterior finalizarii implementarii investitiei numarul mediu de salariati va creste cu minim 5 

fata de anul 2015 datorita: 

- angajarii realizate prin proiect. 

- majorarii normelor angajatilor existenti de la 2 la 8 ore. 

3. S-a asigurat un management performant al proiectului, conform cu prevederile contractului de finantare, prin 

intermediul: contractului de consultanta si contractului de publicitate. 

 

Valoarea totala a proiectului: 928.721,67 lei, din care ajutor financiar nerambursabil (FEDR + buget national): 

655.575,29 lei si valoarea eligibila nerambursabila din FEDR: 557.239,00 lei. 

 

Impactul investitiei la nivel local consta in utilizarea fortei de munca locala si dezvoltarea mediului de afaceri 

local. 

 

 

Investim în viitorul tãu! Proiect selectat în cadrul Programului Operational Regional si co-finantat de Uniunea 

Europeanã prin Fondul European de Dezvoltare Regionalã. 
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