
                                               
S.C. DENTIS LASCU S.R.L. 

Clinică integrată de stomatologie 

Proiectul: „Construire clinica medicala dentara si radiologie – Clinica DenAs”  
Cod SMIS: 116856 
Beneficiar: S.C. DENTIS LASCU S.R.L. 
Proiectul este finanțat prin Regio – Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2 „Imbunătăţirea 
compeCCvităţii întreprinderilor mici si mijlocii”, Prioritatea de invesCţii 2.2 “Sprijinirea creării și exCnderea capacitaților 
avansate de producție și dezvoltarea serviciilor”. 
Autoritatea de Management: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administrației Publice  
Organismul Intermediar: Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest. 

ObiecAvul general al proiectului îl reprezintă exCnderea si dotarea cu echipamente stomatologice de ulCma 
generaCe a Clinicii DenCs pentru a devenii un actor important pe piata serviciilor de medicina dentara pe plan 
local si extern. 

ObiecAvele specifice ale proiectului sunt: 
OS1: Dotarea cu echipamente medicale de ulCmă generație si dezvoltarea de noi specializări stomatologice  
OS2: Implementarea și cerCficarea sistemelor de management al calitaCi, management al mediului, management al 
sanataCi si securitaCi ocupaConale, cerCficarea serviciului medical 
OS 3: Promovarea clinicii pe plan intern și extern si incheierea de parteneriate comerciale pe plan intern și extern  

Valoarea totala a contractului: 1.654.989,38 lei 
Valoarea totală eligibilă a contractului de finanțare: 1.559.916,71 lei 
Valoarea finanțării nerambursabile a contractului de finanțare: 1.126.522,21 lei  
Valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR: 957.543,89 lei 
Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național: 168.978,32 lei 

Rezultatele proiectului sunt: 
R1. Construire clinică de medicină dentara și dotare cu echipamente tehnologice inovaCve  
R.2. Calitate crescută a serviciilor de medicină dentară prestate în cadrul Clinicii DenCs 
R.3. Cresterea numărului de clienC atat de pe plan local cat și internaConal 
Data la care s-a semnat contractul de finanțare este 12.02.2019 iar data finalizării proiectului este 31.12.2022. 

Impactul implementarii proiectului il reprezinta prestarea unui serviciu  medical ireprosabil prin competente profesionale 
deosebite si tehnologii de ulCma generaCe, reprezentand „Excelenta in sanatate”.  
Data inceperii proiectului: 01.08.2016 
Data finalizării proiectului: 31.12.2022 
Perioada de implementare: 76 luni  

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați 
www.fonduri-ue.ro

InvesCm în viitorul tău! Proiect cofinanţat din Fondul European 
de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020 

 

www.inforegio.ro      |     facebook.com/inforegio.ro 

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României
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