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Echipa de management a proiectului: 
 
Director proiect:  Dan Mancaș 
Responsabil financiar:  Daniel Chichinete 
Responsabil achizitii publice: Izabela Mindak 
 
Codul competiției POSCCE-A2-O2.3.1-2008-1 
Proiect : SIEM – Software Integrat pentru Echipamente Mobile 
ID proiect: 395 
Nr. înreg. SMIS-CSNR: 11657 
Contract de finanţare nr.: 215/23.07.2010 
Durata proiectului: 15 luni 
Valoarea totală a proiectului: 804.074 lei 
Valoarea eligibilă a proiectului: 758.093 lei 
Asistență financiară nerambursabilă solicitată: 679.560 lei 
Contribuția eligibilă a solicitantului: 78.533 lei 
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Prezentare generală 
 
NetDania este o companie românească, cu capital privat străin înfiinţată în anul 
2007. In anul 2009 firma a aplicat în cadrul competiţiei POSCCE-A2-O2.3.1-2008-1 
obţinând o  asistență financiară nerambursabilă  în valoare de 679.560 lei prin 
contractul de finanţare nr. 215/23.07.2010. 

Obiectivul general al proiectului a fost de a dezvolta un start-up inovativ pe baza 
rezultatelor activităţii de cercetare-dezvoltare în vederea extinderii de noi domenii 
de afaceri şi activităţi inovatoare. În acest scop au implementate aplicaţii software 
performante, de un înalt nivel calitativ, în domeniul financiar-bancar, pe 
echipamente mobile (cum ar fi Blackberry, iPhone, Android etc) folosind tehnologii 
de ultimă generaţie pe plan mondial.  

Implementarea proiectului a debutat prin transferul rezultatelor obţinute de 
Universitatea din Craiova şi IPA Craiova în cadrul proiectelor de cercetare 
„Optimizarea alocării resurselor în reţele mobile sau cu topologie variabilă, în 
condiţiile unui trafic de tip multimedia”, contract al Universităţii din Craiova 
51GR/04.05.2006, tema 12 cod CNCSIS 161, faze: 2006, 2007, şi “Supermachet prin 
sisteme si tehnologii informatice, e_commerce” - dezvoltat de IPA Craiova prin 
programul  EUREKA cod E 2754 / SUM; Nr. Contract MEC: 24 / 2003. 

În cadrul proiectului au fost dezvoltate trei module pentru trei tipuri de sisteme de 
operare pentru echipamente mobile: iOS, Android, Blackberry.  
 
Modulele software ce alcătuiesc aplicaţia NetDania Forex sunt: 
 
1. Quote List (Lista de cotații). Aplicația QuoteList are ca scop principal afișarea în 

timp real a cotațiilor bursiere.  
 

2. News (Știri). Modulul News permite vizualizarea știrilor în timp real.  
 

3. Chart (Grafic). Modulul Chart permite vizualizarea graficelor pentru cotațiile 
bursiere.  
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1. Quote List (Lista de cotații) 

 
Aplicația QuoteList are ca scop principal afișarea în timp real a cotațiilor bursiere 
cum ar fi stocuri, indici, obligaţiuni precum şi a cotaţiilor valutare. 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 iPhone Android 

Blackberry 
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2. News (Știri) 
 
Modulul News permite vizualizarea știrilor în timp real. Aplicația poate monitoriza 
una sau mai multe surse de știri și afișeaza în timp real știri, pe măsura ce acestea 
sunt disponibile. Sursele de știri sunt configurabile, la fel si numărul de titluri ce 
sunt afișate utilizatorului.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

iPhone Android Blackberry 

Modul de știri este inclus de asemenea în modulul QuoteList și in modulul 
FullQuote. In modulul QuoteList sub tabelul de cotații bursiere sunt afișate cele 
mai noi 2 știri disponibile. In modulul Full Quote se afișeaza cele mai noi 3 știri. 
 

iPhone Android Blackberry 
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 3. Chart (Grafic) 

Blackberry 

Android 

iPhone 

Modulul Chart permite vizualizarea graficelor pentru cotațiile bursiere. Acest modul  
este inclus în modulul Full Quote. Utilizatorul poate da click pe oricare dintre 
cotațiile existente pentru a vizualiza detaliile referitoare la cotație.  

Informațiile sunt împartite în două pagini, prima  
pagina conține câmpurile relevante pentru evoluția  
cotației în ziua respectivă și un grafic, iar cea de-a  
doua pagina conține informațiile statistice ale  
evoluției cotației pe 1 lună, 3 luni si un an. 
Navigarea între cele doua pagini se face fie prin  
apăsarea pe cele 2 puncte din josul paginii (iPhone  
și Android) sau prin selectarea elementului din 
meniul corespunzător (“Previous Page” sau “Next  
Page” în cazul Blackberry), fie prin swipe stânga sau 
dreapta. 
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Rezultate obținute în urma implementării 
 
Rezultatul global obținut în urma acestui proiect îl reprezintă aplicaţia NetDania 
Forex, una din cele mai apreciate din lume în acest moment. Prestigioasa revistă şi 
cunoscutul  website Business Insider apreciază faptul ca aplicaţia NetDania Forex 
este una dintre aplicaţiile pe care orice investitor ar trebui s-o folosească 
(http://www.businessinsider.com/10-must-have-mobile-finance-apps-2012-
11#netdania-forex-1). 
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In anul 2012 aplicaţia a fost descărcată de sute de mii de utilizatori. De exemplu 
doar versiunea pentru iPhone / iPad a avut în 2012 aproape 85.000 download-uri de 
pe Apple Store fiind apreciată de foarte mulţi utilizatori ca fiind cea mai bună din 
lume. De la începutul anului 2013 aplicaţia a fost descărcată  de peste 90.000 de 
utilizatori. 

Iată care sunt ultimele aprecieri ale utilizatorilor de iPhone / iPad (august 2013): 
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Ca urmare a implementării proiectului în cadrul firmei s-a format un colectiv 
tânăr, cu un înalt nivel de competenţă în domeniul aplicaţiilor software, 
coordonat şi supravegheat de programatori cu mare experienţă. Totodată 
numărul de angajaţi ai firmei a crescut de la 8 în 2008 la 28 în prezent. 
 
Efectele benefice ale implementării proiectului se reflectă şi în rezultatele 
financiare ale firmei. Astfel cifra de afaceri a înregistrat o creştere constantă  după 
cum urmează: 
 
- 2009: 1 283 564 lei 
- 2010: 1 431 586 lei 
- 2011: 2 340 414 lei 
- 2012: 3 859 750 lei 
  
şi estimăm o cifra de afaceri pentru 2013 de 4 698 564 lei. 
 
In concluzie se  poate afirma că, prin fructificarea asistenţei financiare 
nerambursabile de care a beneficiat, NetDania a devenit o firmă competitivă pe 
plan mondial, înregistrând o creştere deosebită atât din punct de vedere financiar 
cât şi al resurselor umane chiar în perioada de criză economică pe care am 
traversat-o în ultimii ani. 
 


