COMUNICAT DE PRESĂ

Anunț de începere implementare proiect POR 2.1A Microîntreprinderi
societatea MIODENT S.R.L.
Titlul proiectului: ,, Achiziție echipament performant pentru segmentul dentar în vederea îmbunătățirii
competitivității microîntreprinderii MIODENT S.R.L.”
Numele Beneficiarului: MIODENT S.R.L.
Obiectivul general al proiectului: Obiectivul general al societății Miodent S.R.L. este de a-si consolida
poziția pe piață, de a dezvolta și extinde activitățile economice desfăsurate de aceasta în prezent, în
conformitate cu codul CAEN 3250 ,,Fabricarea de dispozitive, aparate și instrumente medicale și
stomatologice” și de a deveni unul din liderii pieței în domeniu, în mod special în județele din centrul țării.
Obiectivele proiectului:
1. Creșterea gradului de dotare tehnică a entității Miodent S.R.L., ca urmare a achiziționării unui
echipament performant pentru segmentul dentar, superior din punct de vedere tehnologic, care să
asigure independența din punct de vedere tehnic a societății si care sa încorporeze tehnologii
moderne.
2. Creșterea cifrei de afaceri cu peste 20% după primul an de implementare, fața de perioada de
referință (2018)
3. Creșterea numărului mediu de salariați ca urmare a realizării proiectului de la 8 la 13, începând cu
sfârșitul anului fiscal ulterior celui în care s-a finalizat implementarea proiectului.

Valoarea totală a proiectului: 1.213.021,91 lei
Valoarea finanțării nerambursabile: 760.272,00 lei din care din FEDR 646.231,20
Data începerii proiectului: 17.06.2019
Data finalizării proiectului: 31-08-2021
Codul SMIS: 133638
Contract de finanțare nr. 6124/21.09.2020
Finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 2, Prioritatea de Investiții 2.1A
Autoritatea de Management POR: Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației (MDRAP)
Organism Intermediar: Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru
Date de contact MIODENT S.R.L.:
Persoana de contact: Ioana-Maria Bădescu – administrator
Sediu social: Municipiul Sibiu, Str. Bârsei, nr. 5, scara C, ap. 25, județul Sibiu
Tel.: 0745-580.197/ E-mail: office@dentaltechnology.ro

www.regio-adrcentru.ro
www.inforegio.ro I facebook.com/inforegio.ro
Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

