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Anunț sfârșit proiect ”Dezvoltarea societatii Royal Dentis SRL prin
inovare de produs si proces ”
- titlul proiectului: Dezvoltarea societatii Royal Dentis SRL prin inovare de produs si proces
- numele beneficiarului: ROYAL DENTIS SRL
- numele programului: Programul Operațional Regional 2014-2020
- numele Autorității de Management: Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației- numele Organismului Intermediar: ADR Centru
- valoarea totală a proiectului: 525.261,13
- finanțarea nerambursabilă: 416.379,00
- data începerii și data finalizării: data 30.06.2021 si data 31.05.2022
- codul MySMIS: 131378
-obiectivul(ele) proiectului
Proiectul “Dezvoltarea societatii Royal Dentis SRL prin inovare de produs si proces”, cod MySMIS 131378,
finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020 a fost implementat de către ROYAL DENTIS SRL și
a avut o valoare totală de 525.261,13 (suma reprezentând valoarea totală a proiectului conform
contractului), din care 416.379,00 a reprezentat finanțare nerambursabilă. Programul Operațional Regional
2014-2020 a fost implementat la nivel național de către Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației în calitate de Autoritate de Management, iar la nivel regional de către ADR Centru, organism
intermediar al programului ce a monitorizat implementarea acestui proiect în Regiunea Centru. Proiectul s-a
derulat în perioada (30.06.2021) - (31.05.2022).
Rezultatele proiectului sunt:
•1 produs semnificativ îmbunatatit pâna la finalizarea implementarii proiectului
•Semnarea unui contract de colaborare cu un furnizor de colectare selectiva a deseurilor în perioada de
implementareal proiectului cu valabilitate cel puþin pâna la finalizarea perioadei de durabilitate al
proiectului
•3 locuri de munca nou create în perioada de implementare al proiectului
Prin realizarea obiectivelor specifice de mai sus proiectul contribuie la realizarea obiectivului general al
Programului Operaţional Regional 2014-2020: creșterea competitivității economice și îmbunătățirea
condițiilor de viață ale comunităților locale și regionale prin sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri.

Impactul investiției la nivelul localității este unul pozitiv, prin crearea a 3 locuri de muncă în perioada de
implementare, utilizarea surselor regenerabile de energie și eficientizarea iluminatului dar si îmbunatațirea
calitații mediului înconjurator prin asigurarea creșterii gradului de recuperare si reciclare a deseurilor,
realizată printr-o colaborare cu un furnizor de colectare selectivă a deșeurilor în perioada de implementare a
proiectului, si în perioada de durabilitate al proiectului.

Date de contact beneficiar:
SC ROYAL DENTIS SRL
Str. Nicolae Iorga, nr. 48, Loc. Ocna Muresului, judet Alba
Tel: 0742090122, E-mail: adidavid04@yahoo.com

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 20142020
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

