
Data: 26.06.2019

Anunt �nalizare proiect „Modernizarea activitații S.C. MORA TV S.R.L. 
prin achiziția de echipamente performante”

Titlu proiect: Modernizarea activitații S.C. MORA TV S.R.L. prin achiziția de echipamente performante
Cod SMIS: 112840
Nume bene�ciar: MORA TV SRL
Data inceperii proiectului: 01.03.2017
Data �nalizarii proiectului: 30.06.2019
Obiectivul general al proiectului: 
Obiectivul general prin care SC MORA TV SRL îsi propune sa atinga scopul prioritatii de investitii 2.1.: ”Promovarea spiritului antreprenorial, în 
special prin facilitarea exploatarii economice a ideilor noi si prin încurajarea crearii de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri” este: 
Dezvoltarea si modernizarea activitatilor deproducție din Regiunea Nord - Est în vederea îmbunatatirii si diversi�carii produselor si asigurarii 
clientilor cu produse de calitate la standarde europene prin modernizarea activitatii SC MORA TV SRL.
Obiective proiect:
1. Modernizarea si inovarea activitatii SC MORA TV SRL fapt ce va conduce la sporirea calitatii produselor realizate si la extinderea gamei de 
produse.
2. Dezvoltarea potentialului de creare de noi locuri de munca pe piata locala.
Rezultate proiect:
1.Prin proiect s-au achizitionat: Cabinet dulap server (NetShelter) – 1 buc, Bară alimentare Rack PDU (Rackmount Power Distribution) – 2 buc, 
Sursă de alimentare (UPS) – 2 buc, Consolă integrată (tastatură, mouse și monitor) pentru managementul server-elor (LED KMM) – 1 buc, 
Switch (16-port remote KVM) – 1 buc, Echipament stocare date (Storage device 12) – 2 buc, Server procesare date – 3 buc, Switch smart 
(Networking 10GbE switches) – 1 buc, Server managamentul Hard Disk-urilor (Network storage server) – 1 buc, 
Stație gra�că (WorkStation) – 1 buc,  Sistem de răcire servere – 1 buc, Solutie securitate – 1 buc
2. La �nalul anului ulterior �nalizarii implementarii investitiei numarul mediu de salariati va creste cu 1 fata de anul �nanciar anterior depunerii 
cererii de �nantare:
-angajare realizata prin proiect: 1 Editor Imagine.
Valoarea totala a proiectului: 1.199.492,99 lei, din care ajutor �nanciar nerambursabil (FEDR + buget national): 893.954,83 lei 
si valoarea eligibila nerambursabila din FEDR: 759.861,60 lei.

MORA TV SRL anunta �nalizarea proiectului „Modernizarea activitații S.C. MORA TV S.R.L. prin achiziția de echipamente 
performante”, cod SMIS 112840, derulat in baza contractului de �nantare nr. 2524/29.06.2018.

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