
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anunț de presă 

Pitești, 02/02/2021 

Privind finalizarea proiectului  
”Inovare și armonizare cu standardele UE pentru serviciile de radiologie și imagistică medicală în cadrul 

DIOPROMED RADIOLOGY S.R.L” 

1. Număr referință: Cod SMIS 113411, contract de finanțare nr. 2821/02.08.2018 

2. Finanţat din Programul Operaţional Regional  2014-2020, Axa prioritară 2 - Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor 

mici şi mijlocii”, Prioritatea de investiții 2.2 – Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea 

serviciilor  

3. Autoritatea de Management: Ministerul Dezvoltarii, Lucrărilor Publice și Administrației 

4. Organism Intermediar: Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia 

5. Alte informaţii: DIOPROMED RADIOLOGY S.R.L, în calitate de beneficiar, anunţă semnarea contractului de finanțare cu titlul 

”Inovare și armonizare cu standardele UE pentru serviciile de radiologie și imagistică medicală în cadrul DIOPROMED 

RADIOLOGY S.R.L” ce se va implementa în Municipiul Pitești, Județul Argeș. 

 

Obiectivul general al proiectului îl reprezinta îmbunătățirea competitivității economice prin creșterea productivității muncii în 

cadrul DIOPROMED RADIOLOGY SRL în sectorul competitiv ”Sănătate”, sector identificat în Strategia Națională pentru 

Competitivitate ca având potențial competitiv.  Astfel, domeniul vizat de solicitant este acela al serviciilor medicale de radiologie 

și imagistică. 

Obiectivele specifice ale proiectului: 

OS 1: Realizarea unei investiții inițiale prin crearea unei noi unitați de prestare servicii, în domeniul de activitate identificat prin 
clasa CAEN 8690 – Alte activitați referitoare la sanatatea umană, respectiv prin înființarea unui nou cabinet medical de 
radiologie și imagistică in Mun. Pitești, Jud. Argeș; 
OS 2: Creșterea numărului mediu de salariați cu 6 fața de numărul mediu înregistrat la finalul exercițiului financiar 2016 (numar 
mediu – 4 angajați); 
OS 3: Cresterea eficienței energetice în spatiul de prestari servicii. 

 

Rezultatele proiectului au constat în: Obtinerea unei capacități totale de prestare a serviciilor de sanatate, respectiv realizarea 
de investigatii radiologice si de imagistica de cca. 6.264/an. Atingerea unui numărul mediu de salariaţi total de 10 la sfârşitul 
anului fiscal ulterior celui în care se va finaliza implementarea proiectului şi menţinera acestuia pe toată perioada rămasă din 
durabilitatea proiectului (3 ani de la realizarea plăţii finale în cadrul contractului de finanţare). Utilizarea resurselor regenerabile 
de energie și creșerea eficienței energetice ca urmare a noilor tehnologii propuse prin proiect (aparatura eficientă energetic și 
dotarea cu sitem iluminat cu LED a spațiilor). 
 
Valoarea totală a contractului de finanţare este de 6.298.219,41 lei din care valoarea eligibilă a proiectului este de 6.292.007,61 
lei, unde 3.783.268,11 lei reprezintă finanțare FEDR, iar suma de 667.635,55 lei reprezintă finanţare din bugetul naţional. 
 
Perioada de implementare a proiectului este de 37 de luni, respectiv între data de 25.01.2017 și data de 28.02.2021. 
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Prin creșterea numărului de salariați cu 6 și prin dezvoltarea activității societății în domeniul serviciilor medicale de radiologie și 
imagistică ca urmare a achiziției de echipamente specializate, investiția realizată a avut un impact pozitiv la nivel local și regional, 
prin creșterea competitivității sectorului competitiv „Sănătate” din regiunea Sud-Muntenia. 
 
Mai multe detalii despre implementarea acestui proiect puteţi obține de la DIOPROMED RADIOLOGY S.R.L, cu sediul în Mun. 
Pitești, str. Dumbravei, nr 48, județul Argeș, telefon: 0752.242.001, e-mail: radiografii@yahoo.com, persoana de contact: 
Trandafirescu Maria. 
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