
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Bucuresti, 29  aprilie  2020 

Anunt de presa 

S.C. Medicamed Market SRL, cu sediul în Bucuresti, str. Garnitei, nr.4, bloc 56, sc.1, ap.16, 

sector/judeţul 4,    România, derulează, începând cu data de 07.04.2020, proiectul “Dezvoltarea 

platformei informatice MicroMed in vederea cresterii competitivitatii S.C. Medicamed Market 

SRL“, SMIS 129459, cofinanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului 

de finanțare nr. 30/221_ap2/07.04.2020. 

Proiectul este finanțat prin Programul Operațional Competitivitate; 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; 

Obiectiv Specific OS 2.2 - Creșterea contribuției sectorului TIC pentru competitivitatea economic; 

Acțiunea 2.2.1 - Sprijinirea creșterii valorii adăugate generate de sectorul TIC și a inovării în 

domeniu prin dezvoltarea de clustere. 

Obiectivul general al proiectului il reprezinta cresterea competitivitatii economice a societatii la 

nivel national prin dezvoltarea unui produs inovativ TIC, respectiv realizarea unei aplicatii 

informatice inovative cu aplicabilitate in domeniul microbiologiei. 

Rezultate asteptate: 1. Rezultat 1: Studiu de piata care demonstreaza necesitatea si 

oportunitatea investitiei, caracterul inovator si date despre piata; 2. Rezultat 2: 1 proiect 

implementat corespunzator; 3. Rezultat 3: - 1 contract de prestari servicii de publicitate si 

informare semnat; 1 contract de consultanta semnat; 4. Rezultat 4: • 1 Anunt de presa privind 

inceperea proiectului • 1 Anunt de presa privind finalizarea proiectului cu mentionarea 

rezultatelor obtinute • 9 etichete autocolante • 1 panou de informare • 1 conferinta de presa; 5. 

Rezultat 5: 6 contracte de munca pe perioada determinate; 6. Rezultat 6: -dosar achizitii cladire -



 
 

contract vanzare cumparare caldire -cladire in proprietatea firmei; 7. Rezultat 7: 1 contract de 

furnizare echipamente semnat;  

8. Rezultat 8: - 1 contract de furnizare software/licente semnat; 9. Rezultat 9: 1 aplicatie 

informatica cu functionalitatile descrise in cadrul planului de afaceri; 10. Rezultat 10: - 1 contract 

de prestari servicii de audit semnat; 11. Rezultat 11: - 1 raport de audit financiar intermediar - 1 

raport de audit financiar final; 12. Rezultat 12: - 1 contract de prestari servicii de audit tehnic 

semnat; 13. Rezultat 13: - 1 raport de audit tehnic intermediar - 1 raport de audit tehnic final; 14. 

Rezultat 14: • 3 conferinte de presa • Materiale de informare. 

 Valoarea totală a proiectului este de 15.148.326,60 lei, din care asistența financiară 

nerambursabilă este de 11.484.571,63  lei. 

Data inceperii: 07.04.2020 

Data finalizarii: 07.04.2023 

CODUL MySMIS al proiectului: 129459 

 

Proiect finantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul 

Operational Competitivitate. 

 

Detalii suplimentare puteți obține de la: 

Nume persoană de contact Adina Mara Mihai, Funcție Administrator, Tel. 0729039839,    

e-mail: office@medicamed.ro. 

 

COMPETITIVI IMPREUNA! 
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