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Jocuri cognitive 

Echipa de cercetare-dezvoltare, sub îndrumarea 

coordonatorului tehnic și în conformitate cu 

rezultatele activităților de cercetare desfășurate în 

prealabil, au dezvoltat, conform metodologiilor 

specifice, modulul software de jocuri cognitive, 

componenta a sistemului informatic în cadrul 

proiectului fAMILIA.  

Modulul se adresează persoanelor cu deficiențe cognitive sau de mobilitate. Pentru persoanele 

cu deficiențe cognitive, sunt esențiale exercițiile de recuperare și exersare a funcțiilor 

cognitive, ce pot fi desfășurate cu sprijinul dispozitivelor mobile.  

Jocurile au fost clasificate în categorii, fiecare 

categorie adresându-se uneia sau mai multor 

afecțiuni, iar din sistemul de management al 

pacienților se definesc categoriile la care au 

acces. 

Jocurile creează condiții propice persoanelor în 

vârstă, astfel încât să rămână active cât mai 

mult timp. Ele încurajează activitățile de grup 

(întâlniri cu prietenii, participarea la servicii religioase) sau cele individuale (plimbări, citit, 

grădinărit, dexteritate, memorie, coordonare). 

Jocurile ajută la păstrarea autonomiei 

pacientului, evitarea sentimentului de 

depreciere pe care îl au adesea acești pacienți. 

De asemenea ajută la simplificarea vieții 

pacientului cu tulburări cognitive, pentru 

evitarea situațiilor dificile. Jocurile sunt astfel 

concepute încât sa nu i se dea lucruri greu sau 

imposibil de făcut unei persoane, totodată 

ajutând pacientul să-și păstreze aptitudinile sale restante. Activitățile pe care le poate face îl 

vor ajuta să-și păstreze demnitatea. 
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În ASISOC sunt adăugate noi module pentru ajutoare de urgentă sub formă de alimente  

Modulul pentru gestionarea ajutoarelor de urgență sub formă de alimente permite 

gestionarea cererilor de ajutoare de urgență acordate de DASM Cluj Napoca apărute în urma 

crizei provocate de Coronavirus (COVID 19). Modulul gestionează următoarele: 

- informații privind situația 

familiei;  

- condițiile de locuit; 

- starea de sănătate – inclusiv 

medicul de familie și 

medicul specialist; 

- veniturile familiei; 

- aspecte psihologice; 

- concluzii și recomandări. 

 

Modulul va permite generarea, vizualizarea și listarea următoarelor rapoarte: 

- Referat privind întocmirea Dispoziției Primarului; 

- Dispoziție pentru acordarea ajutorului; 

- Ancheta socială; 

- Lista beneficiarilor ajutorului; 

 

Modulul are la bază o serie de condiționalități care trebuie respectate pentru acordarea 

beneficiului. Dintre acestea enumerăm: 

raportarea la nivelul Venitului minim 

garantat stabilit la nivel de caz (persoana 

singură sau familie), vârsta pentru care se 

acordă beneficiul, validarea membrilor 

între diversele cereri depuse pentru a nu fi 

în plată de două ori aceeași persoană. 

Compararea datelor declarate (membri 

familie, venituri) pentru acest beneficiu și 

celelalte beneficii aflate în plată. 

Testimoniale clienți 

Carmen Anton – Șef serviciu financiar, 

administrativ, achiziții publice Direcția de 

asistență Socială Alba Iulia: 

 

“ În 2018 situația sistemului informatic pentru contabilitate și gestiune era următoarea: 
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- neintegrat cu celelalte aplicații informatice existente: resurse umane, buget, cele 

specifice pentru gestionarea dosarelor cu beneficii de asistență socială; 

- fără posibilitate de generare automată a raportărilor necesare: Forexe, dări de seamă 

trimestriale și anuale, execuții bugetare, declarații; 

- fără posibilitate de urmărire la zi a stocurilor existente; 

- fără posibilitatea urmăririi bugetului și a angajamentelor. 

 

După implementare : 

- aplicații integrate care determină corectitudine în procesarea datelor și reducerea 

timpului necesar pentru realizarea activităților contabile și de gestiune; 

- generare automată a raportărilor Forexe, dări de seama trimestriale și anuale posibilitate 

de urmărire a stocurilor la zi; 

- posibilitate de urmărire a bugetului și a angajamentelor la zi și posibilitatea de listare a 

automată a anexelor necesare pentru viza CFP. 

 
Suntem foarte mulțumiți de modul cum a decurs transferul bazelor de date inițiale, 

implementarea noilor aplicații, adaptarea rapoartelor conform solicitărilor noastre. 

În spatele aplicațiilor INDECO am găsit o echipă de profesioniști, implicați, inovatori, 

înțelegători și umani, care cunosc ultimele prevederi legislative pe domeniile – social, resurse 

umane, buget, fiscalitate, contabilitate. Accesul la echipa de specialiștii INDECO este facil 

prin suport oferit on-line, telefonic și la sediul nostru.  

 Consider că alegerea aplicațiilor INDECO a fost o decizie înțeleaptă și recomand colaborarea 

cu INDECO SOFT BAIA MARE. “ 
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