
            

 

                                            

 
DOTAREA SOCIETATII MOGOS MED SRL CU ECHIPAMENTE 

PERFORMANTE, SMIS 132406 
 
 
 
Proiectul a fost finantat in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara 2 - Îmbunatatirea competitivitatii 
întreprinderilor mici si mijlocii, Prioritatea de investitie: 2.1.A - Microintreprinderi [APEL 2019]   
 
Denumirea beneficiarului: MOGOS MED S.R.L. 
 
Valoarea totala a proiectului: 1,205,234.49 lei. 
 
Valoarea finantarii nerambursabile: 949,707.85 lei, din care 807,251.68 lei – FEDR si 142,456.17 lei – Bugetul National.  
 
Contract de finantare: 5812/07.08.2020 
 
Perioada de implementare: 27 de luni, respectiv intre data de 01.08.2019 – 31.10.2021. 
 
Locatia de implementare a proiectului: Călimanești, Str. Calea lui Traian, Nr. 670, Jud. Valcea, regiunea Sud-Vest Oltenia 
 
Scopul proiectului/Obiectivul generaI al proiectului: Dezvoltarea activitatii prin infiintarea unui centru de diagnostic imagistic, 
odata cu achizitionarea unor echipamente noi si de inalta performanta, pentru oferirea unei game vaste de servicii de diagostic 
imagistic. 
 
Obiectivele specifice ale proiectului: 
1. Achizitionarea a 3 echipamente de imagistica medicala si a unui echipament specific care utilizeaza o sursa regenerabila de 
energie pana la finalul perioadei de implementare a proiectului. 
2. Achizitionarea de servicii specifice pentru realizarea proiectului in conditii optime. 
3. Crearea a 3 noi locuri de munca, din care 1 loc de munca pentru persoanele care apartin grupurilor defavorizate; 
 
Rezultatele proiectului:  
1.Prin intermediul proiectului au fost achizitionate 3 echipamente imagistica medicala si 1 echipament specific care utilizeaza o 
sursa regenerabila de energie 
2.Au fost achizitionate serviciile specifice 
3.Au fost angajate 3 persoane, din care 1 persona care apartine unui grup devaforizat. 
 
Impactul investitiei asupra regiunii este unul pozitiv, prin implementarea proiectului sus mentionat societatea si-a sporit 
competitivitatea, putand realiza activitati de diagnostic imagistic la cele mai inalte standarde, in conditii de confort fizic si psihic. 
Sistemele de imagistica medicala determina un diagnostic pe baza înregistrarilor pe suportfotografic/video, determinate ca urmare 
ainteracþiunilor între unele surse de energie (unde electromagnetice si/sau radiaþii ionizante) si corpul uman.Prin creearea celor 
trei locuri de munca a contribuit la combaterea somajului in regiunea Sud-Vest Oltenia. 
 
Date de contact: 
Persoana de contact: MOGOS DAN-LUCIAN-STEFAN – Administrator 
Telefon: 0722623162; E-mail: mogosdan76@gmail.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”  
 
 
 

 
 

 
 
 

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 

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei 
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