ANUNȚ DE PRESĂ
Târgoviște, 23.03.2020
EXTINDERE CAPACITATE DATA CENTER ȘI SOLUȚIE MODERNĂ PENTRU DISASTER RECOVERY
PHOENIX IT SRL, cu sediul în Mun. Brașov, Str. Col. Ion Buzoianu, nr. 20A, judeţ Brașov, punct de lucru:
Târgoviște, Str. Cooperației, nr. 13, corp C1, județ Dâmbovița, anunţă închiderea oficială a proiectului
“EXTINDERE CAPACITATE DATA CENTER ȘI SOLUȚIE MODERNĂ PENTRU DISASTER RECOVERY“,cod SMIS
”113438,” finanţat prin Programul Operaţional Regional 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”, în baza contractului de finanţare nr.
2874/10.08.2018, încheiat cu Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației în calitate de Autoritate
de Management și Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia în calitate de Organism Intermediar.
Valoarea totală a proiectului a fost de 5.796.694,26 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă a
fost de 3.484.498,14 lei după cum urmează: 2.961.823,42 lei, respectiv 60,92 % finanțare nerambursabilă din
FEDR și 522.674,72 lei, respectiv 10,75 % finanțare nerambursabilă din bugetul național.
Proiectul s-a implementat în localitatea Târgoviște pe o durată de 20 luni.
Data începere proiect: 11.08.2018
Data încheiere proiect: 31.03.2020
Obiectivul proiectului a fost eficientizarea și creșterea productivității societății PHOENIX IT S.R.L. prin
creșterea cotei de piață și îmbunătățirea sistemului de vânzare.
Obiective specifice ale proiectului:
Înregistrarea celei mai mari cote de piață pe segmentul de cloud computing din Municipiul Târgoviște și
zonele limitrofe.
Creșterea cu 7% a cifrei de afaceri în primii 3 ani post implementare.
Crearea a unui loc de muncă pentru locuitorii Municipiului Târgoviște și zonele limitrofe.
Creșterea gradului de protecție a mediului înconjurător și reducerea efectelor negative asupra acestuia.
Impactul investiției la nivel local constă în utilizarea forței de muncă din județul Dâmbovița, precum și
realizarea unei infrastructuri de tip cloud computing pe care o punem la dispoziția mediului de afaceri din zonă,
prin servicii IaaS (Infrastructure as a Service), SaaS (Software as a Service), SECaaS (Security as a Service), BaaS
(Backup as a Service) și DRaaS (Disaster Recovery as a Service). În acest mod, investiția noastră contribuie la
creşterea calităţii serviciilor pe care le oferim, precum și la creșterea competitivitații tarifelor pentru acest tip
de servicii la nivel zonal, regional și național.
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