Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”
-co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională
„Investiţii pentru viitorul dumneavoastră”
COMUNICAT DE PRESĂ
SC TABITA TOUR SRL anunță finalizarea implementării proiectului “CRESTEREA
COMPETIVITATII S.C. TABITA TOUR S.R.L. PRIN IMPLEMENTAREA DE ERP”
Locaţia: Bistrita
Data: 18 septembrie 2014

SC TABITA TOUR SRL cu sediul în Municipiul Bistrița, Calea Moldovei, nr. 18, jud.
Bistrița-Năsăud, anunță finalizarea activităților și a implementării proiectului “CRESTEREA
COMPETIVITATII S.C. TABITA TOUR S.R.L. PRIN IMPLEMENTAREA DE ERP“
- Proiect cofinanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului
de finanţare încheiat cu Ministerul pentru Societatea Informațională în calitate de Organism
Intermediar.
Valoarea totală a proiectului a fost de 924.544,00 lei, din care asistenţa financiară
nerambursabilă este de 261.321,46 lei (82,70% FEDR și 17,30% Bugetul de stat) și aportul
propriu este de 663.222,54 lei. Anul alocării este 2013.
Proiectul s-a implementat în localitatea Bistrița pe o durată de 9 luni.
Obiectivul general al proiectului a fost de a asigura pentru managementul companiei
instrumente de monitorizare, supraveghere și control pentru o mai buna coordonare a
activităților firmei. In mod specific s-a urmărit unificarea activităților informatice într-un
singur sistem integrat de tip ERP pentru o mai bună planificare și raportare a activității firmei
și reducerea timpului alocat pentru înregistrări și raportări, o mai buna monitorizare a
activității firmei prin raportari complexe unitare și un control mai strict asupra flotei auto și a
costurilor cu combustibili, consumabile, mentenanță și reparații aferente activității de
transport rutier intern și internațional de persoane. Proiectul a contribuit la realizarea acestor
obiective prin achiziționarea și implementarea unui sistem integrat de gestiune a afacerii de
tip ERP și a unor sisteme de monitorizare prin GPS a flotei de autovechicule din dotare.
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