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Programul Operațional Competitivitate 2014-2020 

”Competitivi Împreună” 

 

 

 

18.09.2020 

FINALIZAREA PROIECTULUI 

fAMILIA – Asistență Medico-socială Integrată stimuLând Îmbătrânirea Activă 

 

SC INDECO SOFT SRL, cu sediul în Baia Mare, str. Magnoliei nr. 5, jud. Maramureș, anunță 

finalizarea proiectului cu titlul „fAMILIA – Asistență Medico-socială Integrată stimuLând 

Îmbătrânirea Activă” la data de 03.10.2020.  

Proiectul a fost demarat în 03.08.2017 si este co-finanțat din Fondul European de Dezvoltare 

Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, Axa Prioritară 2 

„Tehnologia Informației și Comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă”, 

Obiectiv specific 2.2. „Creșterea contribuției sectorului TIC pentru competitivitatea 

economică”, Acțiunea 2.2.1. „Sprijinirea creșterii valorii adăugate generate de sectorul TIC și 

a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere”, în baza Contractului de finanțare nr. 47 

din 03.08.2017, semnat cu Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor 

Europene (MDRAPFE), în calitate de Autoritate de Management, și Ministerul Comunicațiilor și 

Societății Informaționale, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional 

Competitivitate. 

Activitățile proiectului, desfășurate pe durata a 36 de luni, au fost îndeplinite cu succes de 

către echipa de experți a Indeco Soft, fiind atins obiectivul general al proiectului, respectiv 

cercetarea industrială în scopul acumulării de noi cunoștințe, adoptării de tehnologii și validării 

tehnologice a conceptelor și modulelor dezvoltate în cadrul proiectului în vederea dezvoltării 

unui produs în domeniul socio-medical, cu componente inovatoare și furnizării către clienții 

finali a unor servicii noi pe piața românească. 

Rezultatul atins reprezintă un sistem de integrare a soluțiilor de eAsistențăSocială și eSănătate, 

soluție standard național de facto în domeniu, cu perspective de integrare la nivel comunitar. 

Acest rezultat inovativ și unic pe piața românească contribuie la transformarea digitală a 

administrației publice locale, asigurând un instrument transparent, eficient, ergonomic și 

incluziv pentru furnizarea de servicii socio-medicale integrate la nivel local.  ASISOC fAMILIA a 

devenit liderul de piață în nișa serviciilor electronice de management a asistenței sociale în 

Municipiile Reședință de Județ din România. 

Valoare totală a proiectului este 3.168.487,34 lei, din care asistența financiară 

nerambursabilă este de 2.241.852,80 lei. 

Detalii suplimentare se pot obține de la: 

Nume persoana contact: Bogdan Ștețcu 

Comunicat de presă 
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Funcția: Manager de proiect 

Tel: +40746258527 

e-mail: bogdan.stetcu@indecosoft.ro   

 

Proiect co-finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional 

Competitivitate 2014-2020 

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii 

Europene sau a Guvernului României. 

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă 

invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro 

http://www.fonduri-ue.ro/

