Titlul proiectului:
“DEZVOLTAREA SERVICIILOR MEDICALE IN CADRUL SC MEDIS TEST SRL”
Denumirea beneficiarului
MEDIS TEST SRL
Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului
Obiectivul general al proiectului este reprezentat de cresterea numarului de servicii prestate
si diversificarea celor existente in cadrul SC MEDIS TEST SRL prin achizitionarea de
echipamente de specialitate ce vor consolida pozitia firmei pe piata serviciilor specifice de
obstretica-ginecologie.
Obiectivele specifice
Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
1. Dezvoltarea sericiilor medicale de obstetrica-ginecologie prin achizitionarea urmatoarelor
bunuri: 1 ecograf, 1 turn histeroscopie, 1 citoscop, 1 aspirator fum, 1 troliu pentru aspirator
fum, 1 laser, 2 lampi de examinare pe picior, 1 lampa de examinare de tavan, 1 autoclav, 1
lampa UV, 5 scaune, 4 laptop-uri si 1 Desktop all in one, 1 set soft medical si Soft gestiune
clienti
2. Cresterea numarului mediu de angajati in cadrul SC MEDIS TEST SRL cu 1 nou loc de munca
(infirmiera), care va face parte din
categoria persoanelor defavorizate
3. Dezvoltarea serviciilor MEDIS TEST pe piata serviciilor specifice codului CAEN 8690 (Alte
activitati referitoare la sanatatea umana) prin realizarea urmatoarelor tipuri de servicii:
consultatii de obstetrica si ginecologie, coloposcopii, conizatii col uterin, cauterizari col uterin,
histeroscopii, histerosonografii, biopsii de endometru, punctii mamare, biopsii mamare,
planning familial, amniocenteze pentru diagnostic prenatal, ecografii (mamare, abdominale,
obstreticale, 3D si 4D, ginecologice, endovaginale), proceduri laser pentru afectiuni
ginecologice care nu se pot trata cu terapii clasice chirurgicale
Rezultatele proiectului
Extinderea capacitatii unei unitati existente prin cresterea numarului de servicii prestate prin
dotarea cu: 1 ecograf, 1 turn histeroscopie, 1 citoscop, 1 aspirator fum, 1 troliu pentru
aspirator fum, 1 laser, 2 lampi de examinare pe picior, 1 lampa de examinare de tavan, 1
autoclav, 1 lampa UV, 5 scaune, 4 laptop-uri si 1 Desktop all in one, 1 set soft medical si Soft
gestiune clienti
1 nou loc de munca (infirmierea), care va fi ocupat de o persoana din categoria defavorizata
Realizarea serviciilor specifice codului CAEN 8690 Alte activitati referitoare la sanatatea
umana: consultatii de obstreticaginecologie, coloposcopii, conizatii col uterin, cauterizari col
uterin, histeroscopii, histerosonografii, biopsii de endometru, punctii mamare, biopsii mamare,
planning familial, amniocenteze pentru diagnostic prenatal, ecografii (mamare, abdominale,
obstreticale, 3D si 4D, ginecologice, endovaginale), proceduri laser pentru afectiuni
ginecologice care nu se pot trata cu terapii clasice chirurgicale
Data de începere: 27.12.2021
Perioada de implementare: 27.12.2021 - 31.12.2022
Valoarea totală – defalcată în contribuţia UE şi contribuţia naţională
Valoarea totală a proiectului este de 2,351,883.22 lei
Finanţarea nerambursabilă este in suma maxima de 1,693,175.82 lei
Contributie proprie a beneficiarului: 658,707.40 lei
Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul
Operațional Regional 2014-2020

