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București,15.11.2013 
 
IN.TO.CO. 96 S.R.L. cu sediul în București, Str. Miron Costin Nr.47 Bl.5B Sc.2 Ap.21 
Sector 1, a finalizat în data de 15.11.2013 implementarea proiectului “Modernizarea și 
diversificarea activității de contabilitate”, proiect co-finanţat prin Fondul European de 
Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanţare încheiat cu Ministerul pentru 
Societatea Informaţională, în calitate de Organism Intermediar în numele şi pentru Ministerul 
Economiei Comerţului şi Mediului de Afaceri în calitate de Autoritate de Management pentru 
Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”. 
 
Valoarea totală a proiectului este de 102.515,53 lei, din care asistenţa financiară 
nerambursabilă este de 73.870,36 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă acordată din 
FEDR este de 61.090,79 lei şi valoarea eligibilă nerambursabilă acordată din bugetul naţional 
este de 12.779,57 lei. 
Proiectul s-a implementat în Municipiul Bucureşti, Str.Economu Cezărescu nr.1-9 etaj 1 ap.6, 
cod postal 060754, într-o perioadă de 2 luni. 
 
Obiectivul proiectului este creșterea productivității economice pentru reducerea decalajelor 
față de productivitatea medie la nivelul UE. Echipamentele TIC achiziționate vor crește 
eficiența prelucrării documentelor financiar-contabile, prin reducerea timpului de lucru 
alocat fiecărei lucrări, mărirea randamentului fiecărui angajat, oferirea de servicii prompte 
către clienți, rezolvarea mai rapidă a problemelor punctuale. Astfel vor putea fi încheiate 
contracte suplimentare, va crește cifra de afaceri și rentabilitatea companiei. Obiectivele 
specifice sunt valorificarea pe deplin a potențialului TIC – utilizareaTIC în toate procesele 
serviciilor oferite, creșterea ofertei de consultanță specializată ce contribuie la procesul de 
creștere a cotei de piață – disponibilitatea de a oferi o gamă mai diversificată de servicii, 
atragerea de noi clienți, crearea unui cadru favorabil dezvoltării antreprenoriatului prin 
reducerea constrângerilor în domeniile de eșec ale pieței – acces la finanțare, instrumente 
financiare, accesul la infrastructurile și serviciile de afaceri. 
 
Detalii suplimentare puteţi obţine de la: 
Nume persoană contact: Anca Ayash     
Funcţie: Manager Proiect 
Tel. 021.252.44.74  Fax: 031.810.54.00, E-mail: anca.ayash@intoco.ro 


