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LANSAREA PROIECTULUI
CREȘTEREA ȘI EXTINDEREA CAPACITĂȚILOR DE PRODUCȚIE ȘI DEZVOLTAREA
SOCIETĂȚII THECON
THECON S.R.L. implementează proiectul cu titlul „CREȘTEREA ȘI EXTINDEREA CAPACITĂȚILOR DE PRODUCȚIE ȘI
DEZVOLTAREA SOCIETĂȚII THECON”, cod SMIS 116619, în baza contractului de finanțare nr. 3045/06.09.2018
încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management și
cu Agenția pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est în calitate de Organism Intermediar.
Proiectul este finanțat prin POR 2014-2020, Axa prioritară 2 – Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici
și mijlocii, Prioritatea de investiții 2.2 – Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și
dezvoltarea serviciilor, Apelul de proiecte POR/102/2/2.
Perioada de implementare a proiectului este de 44 de luni, între 01 Mai 2017 și 31 decembrie 2020, durabilitatea
fiind de 3 ani.
Obiectivul general urmărit de proiect este diversificarea unei noi activități în cadrul SC THECON SRL și anume
fabricarea de echipamente de comunicație, ca o activitate complementară celor desfășurate în momentul de
față, ducând astfel la creșterea productivității și consolidarea poziției firmei pe piață și punând pe primul plan
obținerea de satisfacții de către salariați, dezvoltarea spiritului de echipă, realizarea de performanțe economice
durabile și dezvoltarea de activităti inovatoare.
Rezultatele așteptate ale proiectului: 1. Fabricarea de echipamente de comunicație de tip IoT și a altor noi
produse în următorii 2 ani, în vederea acoperirii unei game mai largi de clienți, într-un spațiu de producție nou,
având la dispoziție o serie de echipamente de ultimă generație; 2.Atragerea și fidelizarea unor noi clienți prin
promovarea serviciilor și produselor, ceea ce presupune creșterea veniturilor și a cifrei de afaceri după
implementarea investiției, în minim 2 ani, influențând mediul de afaceri local și național de pe piața serviciilor
IT&C, precum si cresterea exportului de servicii către Uniunea Europeana; 3. Crearea a 2 noi locuri de muncă,
ceea ce va duce la scăderea șomajului și la menținerea în regiunea Sud-Est a capitalului uman înalt specializat și
crescând productivitatea muncii în cadrul societății THECON.
Valoarea totală a proiectului este de 6.533.113,97 lei, din care valoarea totală nerambursabilă este de
3.919.060,55 lei, contribuția FEDR fiind de 3.331.201,47 lei.
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