
ANEXA 4 – PREZENTARE PROIECT 
 

Proiect finanțat prin intermediul Strategiei de Dezvoltare Locală a                              

Grupului de Acțiune Locală Colinele Buzăului 

        Proiect finanțat prin FEADR 

 

 

• Achizitionarea unor echipamente moderne 
pentru cabinetul stomatologic ACM Dental 
Solutions SRL

Denumirea 
proiectului

• Proiectul a vizat modernizarea cabinetului 
stomatologic detinut de SC ACM Dental 
Solutions SRL in satul Berca, comuna Berca.

• Prin proiect se propune achizitionarea de 
echipamente (autoclav, fiziodispenser, 
microscop, 2 unitati dentar estetice, turbina, 
etc.) pentru dotarea cu aparatura moderna a 
cabinetului stomatologic.

• In plus se va achizitiona 1 sistem de panouri 
solare fotovoltaice de producere a energiei 
electrice.

Descrierea 
proiectului 

• Dezvoltarea activitatilor SC ACM Dental 
Solutions SRL prin achizitie de echipamente 
specializate pentru cabinetul stomatologic 
detinut de beneficiar in comuna Berca.

• Crearea, in cadrul cabinetului stomatologic, 
a unui numar de 3 noi locuri de munca cu 
norma intreaga.

Obiective

• S-a dezvoltat activitatea desfasurata de 
beneficiar in cabinetul stomatologic din satul 
Berca, comuna Berca.

• S-au creat 3 noi locuri de munca cu norma 
intreaga.

• S-au achizitionat echipamentele prevazute 
in proiect pentru dotarea cu aparatura 
moderna a cabinetului stomatologic.

Rezultate

• Proiectul a fost unul simplu constand doar 
in achizitionarea si punerea in functiune a 
unor echipamente necesare desfasurarii 
activitatii beneficiarului. 

• Simplitatea proiectului impreuna cu 
posibilitatea platii la factura a permis o 
implementare fara probleme. In cadrul 
proiectului au fost depuse 4 transe de plata.

Lecții 
învățate/ 

recomandări

Sub-măsura 19.2 ”Sprijin 
pentru implementarea 

acțiunilor în cadrul 
Strategiilor de Dezvoltare 

Locală”

Localizarea proiectului:  
Comuna Berca                     

Sat Berca

Perioada de programare   
2014-2020

Articolul corespondent din 
Reg. (UE) nr. 1305 

Art. 19, Alin. 1, Lit. b

Domeniul de intervenție  
DL 6A

Valoarea finanțării 
nerambursabile 

100.962 Euro

Valoarea contribuției 
private

11.218 Euro

Perioada de implementare a 
proiectului 

Aprilie 2018 - Ianuarie 2020

Beneficiarul proiectului
SC ACM Dental Solutions 

SRL

Date de contact 
Telefon: 0727.242.293         

E-mail: adrianmiu@ 
gmail.com


