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       “ACHİZIŢİA DE ECHİPAMENTE TEHNOLOGİCE Şİ PROGRAME İNFORMATİCE ÎN CADRUL  

        S.C. İNFOSTAR GRUP S.R.L. ÎN VEDEREA CONSOLİDĂRİİ POZİŢİEİ PE PİAŢA ACTİVİTĂŢİLOR  

        DE EDİTARE A PRODUSELOR SOFTWARE” 
 

Număr contract de finanţare: 795/11.12.2017   COD MySMİS: 106856 

Numele Beneficiarului: S.C. İNFOSTAR GRUP S.R.L. 

Programul: Programul Operaţional Regional 2014-2020   -  Axa prioritară 2 - Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor 

mici şi mijlocii, Prioritatea de investiții 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 

Autoritatea de management: Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene  

Organism İntermediar: Agenţia pentru Dezvoltare Regională NORD EST 

Obiectivele specifice ale proiectului: Dezvoltarea activităţii SC İNFOSTAR GRUP SRL pe piaţa editării produselor software. 

Creşterea nivelului de inovare în cadrul microintreprinderii SC İNFOSTAR GRUP SRL prin achiziţia a 25 echipamente 

tehnologice, 9 dotări şi 11 programe informatice, noi şi de ultimă generaţie. Creşterea facilitării creării de noi locuri de muncă 

Ia nivel de microintreprindere, prin crearea a unui nou loc de muncă permanent, cu normă intreagă —destinat persoanelor 

provenite din categorii defavorizate, inclusiv cu dizabilităţi in perioada imediat următoare implementării proiectului. 

Rezultatele proiectului: Dezvoltarea activităţii de editare a produselor software în cadrul societăţii SC İNFOSTAR GRUP SRL, 

asigurată de realizarea implementării proiectului in condiţii optime. S-au achiziţionat 25 echipamente tehnologice, 9 dotări şi 

11 programe informatice noi şi de ultimă generaţie. S-a creat un nou loc de muncă pe perioadă nedeterminată, cu normă 

întreagă, prin angajarea unei persoane ce provine din categorii defavorizate. 

Valoarea totală a proiectului este de 493.380,80  lei   din care   Finanţarea nerambursabilă este de 354.482,55 lei. 

Perioada de implementare a proiectului este de 29 luni, respectiv între data 01.09.2016 şi data 31.01.2019, aceasta 

cuprinzând şi perioada de desfăşurare a activităţilor proiectului înainte de semnarea contractului de finanţare. 

İmpactul investiţiei – La nivelul regiunii proiectul a generat un nou loc de muncă. 

Pentru mai multe informaţii despre derularea proiectului vă rugăm să contactaţi S.C. İNFOSTAR GRUP S.R.L., sediul social 

Municipiul İaşi, strada Pictorului, nr. 4A, bloc K1, etaj 3, ap. 13, persoana de contact Argentina Botez, tel: 0745643930, email: 

infostargrupiasi@yahoo.com. 
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Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European 
de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020 


