Anunț de presă
Țăndărei, 21.02.2018
Privind finalizarea proiectului
”Diversificarea activității Medical Dental Blue SRL în domeniul fabricării
dinților artificiali”
1. Număr referinţă: Cod SMIS 106587, contract de finanțare nr.
325/22.08.2017
2. Finanţat din 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
3. Autoritatea de Management: Ministerul Dezvoltării Regionale și
Administrației Publice
4. Organism Intermediar: Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud
Muntenia
5. Alte informaţii: MEDICAL DENTAL BLUE S.R.L, în calitate de
beneficiar, anunţă finalizarea proiectului cu titlul ”Diversificarea activității
Medical Dental Blue SRL în domeniul fabricării dinților artificiali” ce s-a
implementat în Localitatea Țăndărei, Județul Ialomița.

2

Obiectivul general al proiectului a constat în consolidarea poziției pe piața
locală și regională a companiei MEDICAL DENTAL BLUE S.R.L în
domeniul fabricării de dinți articiali, punților dentare etc., în laboratorul
propriu.
Rezultatele proiectului au constat în: Atingerea unui numărul mediu de
salariați total de 14 la sfârșitul anului fiscal ulterior celui în care s-a finalizat
implementarea proiectului și menținerea acestuia pe toată perioada rămasă din
durabilitatea proiectului (3 ani de la realizarea plății finale în cadrul
contractului de finanțare).
Valoarea totală a contractului de finanţare este de 730.901,21 lei din care
valoarea eligibilă a proiectului este de 730.901,21 lei, unde 497.012,82 lei
reprezintă finanțare FEDR, iar suma de 87.708,15 lei reprezintă finanţare din
bugetul naţional.
Perioada de implementare a proiectului a fost de 22 de luni, respectiv între
data de 01.09.2016 și data de 30.06.2018
Mai multe detalii despre acest proiect puteţi obţine de la MEDICAL DENTAL
BLUE S.R.L, cu sediul în Municipiul Slobozia, Str. Ardealului, bl. 4, sc. B, et.
P, ap. 4, Județul Ialomița, telefon 0723.580.025, e-mail: ral.vergu@gmail.com.,
persoana de contact Vergu Raluca-Maria.
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