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ANUNȚ DE PRESĂ PRIVIND ÎNCEPEREA PROIECTULUI
“IoT MEDICAL ASSET MANAGEMENT
SOFTWARE”
IMADO SRL implementează, în perioada 11.08.2020- 11.08.2022 proiectul IoT MEDICAL
ASSET MANAGEMENT SOFTWARE, cod SMIS 2014+ 129993.
Obiectivul general al proiectului este cresterea competitivitatii economice a firmei IMADO
SRL, prin activitati de inovare si inglobarea tehnologiilor TIC si realizarea unui produs
inovativ nou, prin dezvoltarea unui aplicatii software inovative de management a activelor
din spitale si optimizarea utilizarii acestora de catre stakeholderii interesati.
Astfel, prin implementarea prezentului proiect si dezvoltarea aplicatiei IMAMS, aceasta va
reprezenta o componenta in cadrul sistemului informatic al spitalului care va crea un
avantaj operaþional pentru departamentele de Achizitii, Financiar si Managerial.
Aplicatia va funcþiona pe aceleasi echipamente pe care funcþioneaza HIS-ul existent in
prezent in spitale. Încarcarea hardware este data strict de introducerea echipamentelor
IoT in configuratia clientului. Datorita dimensiunilor reduse si a usurinþei in exploatare,
acestea nu vor fi sesizate ca incarcare logistica suplimentara, deci impactul hardware este
minimal.
La finalul proiectului va exista realizat 1 produs/serviciu/aplicație TIC inovativă (indicator
de realizare).
Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 16.202.453,84 lei, din care valoarea eligibilă
nerambursabilă din FEDR este de 10.632.592,24 lei si valoarea eligibila nerambursabila din
bugetul național în suma de 1.876.339,80 lei
Proiectul este cofinanțat 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“, Prioritatea de investiții 2b Dezvoltarea produselor și serviciilor TIC, a comerțului electronic și a cererii de TIC,
Operațiunea “Sprijinirea cresterii valorii adaugate generate de sectorul TIC si a inovarii în
domeniu prin dezvoltarea de clustere“, Acţiunea 2.2.1. “Sprijinirea creșterii valorii
adăugate generate de sectorul TIC și a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere“.
Informații suplimentare puteți obține de la Ioana Maria MATEI – Persoana de contact, email: proiecte.imado@hotmail.com
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