
                            
 

DEZVOLTAREA FIRMEI D.D.M. CONINVEST SRL  
PRIN INFORMATIZAREA ACTIVITĂȚII 

D.D.M. CONINVEST SRL, în calitate de beneficiar, implementează proiectul «Dezvoltarea firmei D.D.M. Coninvest SRL 
prin informatizarea activităţii».  

Proiectul este finanţat în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2 - Îmbunătăţirea 
competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, Prioritatea de investiţii 2.1 - Promovarea spiritului antreprenorial, în 
special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin 
incubatoare de afaceri.  

Obiectivul general al proiectului vizează ca D.D.M. Coninvest să devină pe termen lung un nume important în nișa de 
turism de lux din România crescându-și totodată cifra de afaceri și echipa de angajaţi. 

Bugetul total al proiectului este de 1.074.010,98 lei, din care Contribuţia FEDR este în valoare de 617.766,27 lei, iar 
Contribuţia aferentă din Bugetul de Stat este în valoare de 109.017,58 lei. 

Obiectivele specifice ale proiectului  

1. Dezvoltarea unei platforme on-line integrate premium, care să furnizeze o experienţă digitală unică clienţilor 
din România pe segmentul turismului de lux și să permită automatizarea și eficientizarea la maximum a 
procesului de ofertare și contractare a pachetelor de turism;  

2. Lărgirea echipei D.D.M. Coninvest;  
3. Promovarea societăţii și a pachetelor sale turistice în mediul online și nu numai cu scopul de a crește vânzările 

și de a lărgi baza de clienţi recurenţi ai societăţii.  

Rezultatele proiectului vizează: 

1. Tehnologizarea societăţii prin achiziţia de echipamente tehnologice de tip server, precum și dotări pentru 
generarea de energie verde; utilizarea serviciilor specializate de consultanţă și informare și publicitate pentru 
asigurarea succesului proiectului;  

2. Achizitia, dezvoltarea și implementarea unei Platforme de turism cu scopul de a automatiza cat mai mult 
posibil activitatea de ofertare a pachetelor turistice precum și alte scopuri colaterale (bază pentru promovarea 
online, bază de strângere a datelor de contact de la potenţiali clienţi etc);  

3. Achizitia, dezvoltarea și implementarea unui sistem integrat de raportare corelat cu restul sistemelor societăţii, 
imperios necesar pentru a urmări evoluţia indicatorilor societăţii astfel încat să poată fi luate deciziile optime 
în sensul evoluţiei acesteia.   

Perioada de implementare este de 56 luni, respectiv intre data de 01 februarie 2017 și data de 30 septembrie 2021, 
aceasta cuprinzand și o perioadă de pregătire a proiectului. Contractul de finanţare a fost semnat în data de 28.09.2018 
cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice, în calitate de Autoritate de Management, și Agentia 
pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est, în calitate de Organism Intermediar. 

Informații suplimentare despre proiect se pot obține la adresa de email office@litostravel.ro sau la numărul de telefon 
0311019760. 
________________________________________________________________________________________________________ 

 
Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană,  

vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro 
_________________________________________________________________________________________________________ 

Investim în viitorul tău! 
Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională 

prin programul Operațional Regional 2014-2020 
 

 
www.inforegio.ro                                                              facebook.com/inforegio.ro 

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României. 
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