Crearea unei noi unitati de prestare servicii medicale
in cadrul ONIOPTIC SRL, SMIS 111587
Proiectul a fost finantat in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara 2 - Îmbunatatirea competitivitatii întreprinderilor
mici si mijlocii, Prioritatea de investitie: 2.2 – Sprijinirea crearii si extinderea capacitatilor avansate de productie si dezvoltarea serviciilor.
Denumirea beneficiarului: ONIOPTIC S.R.L.
Valoarea totala a proiectului: 11.653.856,03 lei.
Valoarea finantarii nerambursabile: 4.513.748,75 lei, din care 3.836.686,44 lei – FEDR si 677.062,31 lei – Bugetul National.
Contract de finantare: 1180/14.02.2018
Perioada de implementare: 65 de luni, respectiv intre data de 01.10.2016 – 28.02.2022.
Locatia de implementare a proiectului: Municipiul Craiova, Bld. Nicolae Titulescu, nr. 2, bl. N, Jud. Dolj
Scopul proiectului/Obiectivul generaI al proiectului: Dezvoltarea activitatii Onioptic SRL prin infiintarea unei noi unitati de prestari servicii de
imagistica medicala (servicii pe care societatea nu le-a mai oferit pana in prezent) si dotarea acesteia cu echipamente medicale si aplicatii software
de ultima generatie.
Obiectivele specifice ale proiectului:
1. Cresterea nivelului de dotare tehnica a firmei prin achizitia a 7 echipamente medicale, 3 pachete software, 1 scaun cu rotile din material non
feromagnetic si 1 sistem de panouri solare, pana la sfarsitul perioadei de implementare.
2. Crearea a 4 locuri de munca pana la sfarsitul perioadei de implementare a proiectului. Din cele 4 locuri de munca nou create, cel putin 1 loc de
munca va fi destinat persoanelor din grupuri defavorizate;.
3. Cresterea competitivitatii firmei prin achizitia de: servicii de consultanta pentru elaborarea cererii de finantare, servicii de management de
proiect, servicii de internationalizare (participare la targuri si expozitii internationale), servicii de certificare a sistemului de management al
calitatii (ISO 9001) si servicii de informare si publicitate.
Rezultatele proiectului:
1. 1.Echipament de tomografie computerizata, cu 64 slice
1 Echipament de rezonanta magnetica (RMN) de 3T
1 Injector substanta de contrast CT
1 Laser printer pentru CT
1 Injector substanta de contrast RMN
1 Statie de post-procesare imagini CT si RMN
1 Scaun cu rotile din material non feromagnetic
1 Pachet aplicatii software CT
1 Pachet aplicatii software RMN
1 Pachet aplicatii software vizualizare/post-procesare avansata CT& RMN
1 Sistem de panouri solare termice
2. 4 contracte individuale de munca cu norma intreaga, incheiate pe perioada nedeterminata, din care cel putin 1 contract va fi
destinat persoanelor incadrate in categoriile defavorizate;
3. 1 contract de consultanta pentru elaborarea cererii de finantare, 1 contract de servicii de informare si publicitate, 1 contract
de servicii de management de proiect, 1 contract de certificare ISO 9001, 1 contract de servicii de participare la un targ
international, 1 contract de servicii de transport, 1 contract de servicii de cazare.
Date de contact:
Persoana de contact: PREOTEASA DRAGOȘ – Administrator
Telefon/fax: 0744646708/0251416207; E-mail: onixonioptic@yahoo.com
“Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro,
www.mfe.gov.ro, www.inforegio.ro, facebook.com/inforegio.ro”

ONIOPTIC SRL
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