
 

 

Investim 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  

                                               

Comunicat de presă 
Data: Octombrie  2019 

 

EXTINDEREA CAPACITATII DE PRESTARE A 

SERVICIILOR IN CADRUL SC STOMA CARE SRL 

STOMA CARE S.R.L., cu sediul în Municipiul Turda, strada Republicii, nr.23, Bloc Corp 1, Ap.2,jud. Cluj 
România, anunță finalizarea implementării proiectului cu titlul " Extinderea capacitatii de prestare a serviciilor 
in cadrul SC STOMA CARE SRL ", aferent Contractului de finanțare nr. 3535/18.12.2018,  Cod SMIS 112304. 

STOMA CARE S.R.L. a încheiat Contractul de finanțare nr. 3535/18.12.2018 cu Ministerul Dezvoltării 
Regionale si Administratiei Publice în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operational 
Regional 2014 - 2020 și cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord Vest în calitate de Organism Intermediar 
pentru Programul Operational Regional 2014 - 2020 la nivelul regiunii Nord Vest. 

Valoarea totală a proiectului este de 1.562.448,31 Lei din care 1.094.350,63 Lei reprezintă finanțarea 
nerambursabilă, respectiv din Fondul European pentru Dezvoltare Regională 930.198,04 lei finanțare 
nerambursabilă și din Bugetul Național 164.152,59 lei finanțare nerambursabilă. 

 Obiectivul general al proiectului este "dezvoltare durabila prin consolidarea activitatii, ceea ce 
presupune investitii în echipamente stomatologice performante care sa asigure calitatea serviciilor la nivelul 
standardelor existente pe piata nationala si internationala, cresterea portofoliului de clienti, dar si crearea 
unei structuri sortimentale diversificate prin introducerea de noi servicii si sa utilizeze în mod optim 
capacitatile de prestare servicii create prin implementarea acestui proiect de investitii. " 

Rezultatele proiectului: 
- Crearea unui nou loc de munca, la sfarsitul perioadei de implementare a proiectului 
- Dezvoltarea durabila a activitatii prin consolidarea acesteia 
- Achizitionarea de echipamente noi, de ultima generatie, pentru domeniul stomatologiei. 

 Impactul investiției la nivelul localității/regiunii - Realizarea investiţiei va avea următoarele efecte 
benefice asupra economiei locale: va contribui la diminuarea şomajului prin faptul că prin implementarea 
proiectului se va crea un nou loc de muncă; prin achiziționarea echipamentelor propuse se reduc efectele 
poluante asupra mediului, se reduc consumurile de energie. 
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