COMUNICAT DE PRESĂ
Slobozia, 17.05.2018

„DOTAREA DAISY CLINIC SRL-D”
DAISY CLINIC SRL-D a incheiat contractul de finantare nr. 449/26.09.2017, cod SMIS 104736, cu Ministerul Dezvoltarii Regionale si
Administratiei Publice in calitate de Autoritate de Management si Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia in calitate de
Organism Intermediar, fiind beneficiar al proiectului “Dotarea DAISY CLINIC SRL-D”, finantat prin Programul Operational Regional 20142020, Axa Prioritara 2 – Imbunatatirea competitivitatii intreprinderilor mici si mijlocii, Prioritatea de investitii 2.1 – Promovarea spiritului
antreprenorial, in special prin facilitarea exploatarii economice a ideilor noi si prin incurajarea crearii de noi intreprinderi, inclusiv prin
incubatoare de afaceri.
Obiectivul general al proiectului il reprezinta dezvoltarea durabila a societatii DAISY CLINIC SRL-D, prin diversificarea activitatii in domeniul
tehnicii dentare, imbunatatirea continua a bazei materiale detinute, cresterea competitivitatii resurselor umane si, implicit, sporirea
performantelor sale financiare si de marketing. Pentru atingerea acestui obiectiv, beneficiarul si-a stabilit obiective specifice clare:
imbunatatirea bazei materiale, crearea unui colectiv de profesionisti si organizarea de actiuni de promovarea a proiectului si a rezultatelor
acestuia.
Rezultatele proiectului: baza materiala imbunatatita, prin echipamentele achizitionate, semnarea a 5 contracte de munca (cu norma
intreaga, pe perioada nedeterminata), una din persoanele angajate fiind din categoria persoanelor defavorizate, precum si materialele de
informare si publicitate realizate si difuzate catre public.
Impactul investiţiei la nivelul localităţii/ regiunii: Realizarea investitiilor are ca impact dezvoltarea economica la nivelul municipiului Fetesti
si regiunii Sud-Muntenia, in acord cu standardele europene si cu cerintele dezvoltarii durabile, cresterea calitatii serviciilor oferite si
crearea de noi locuri de munca.
Locul de implementare: Str. Calarasi, Bl.U1, Sc. A, parter, mun. Fetesti, jud. Ialomita, Regiunea Sud-Muntenia.
Valoarea totala a proiectului (inclusiv finantarea nerambursabila): valoare totală 1.032.045,46 lei, din care valoarea finantarii
nerambursabile 829.032,83 lei, respectiv valoarea eligibila nerambursabila din FEDR 704.677,91 lei.
Data începerii şi finalizării proiectului: 02.09.2015 – 26.08.2018.
Persoana de contact din partea beneficiarului:
ARDELEANU MADALINA, telefon 0723528228, e-mail gheo_madalina@yahoo.com

Daisy Clinic SRL-D
Date de contact: Adresa: Fetesti, România, Str. CALARASI, Bloc U1, Scara A, parter, judetul Ialomita, Telefon/Fax: 0723528228 / 0350806437;
E-mail: gheo_madalina@yahoo.com

