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Anunț de presă 
Data: 26.11.2018 

 

Lansarea proiectului „Creșterea competitivității ISIS MEDICAL CENTER S.R.L.” 
 

ISIS MEDICAL CENTER S.R.L. anunță lansarea proiectului de investiții intitulat “Creșterea competitivității 
ISIS MEDICAL CENTER S.R.L.”(cod SMIS 116193), pe care îl implementează în cadrul REGIO – Programul 
Operațional Regional 2014-2020, în baza contractului de finanțare nr.2949 semnat în data de 30.08.2018.    

REGIO - Programul Operațional Regional 2014-2020 este implementat la nivel național de către 
Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management, iar la nivel 
regional de către Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, organism intermediar al programului ce 
monitorizează implementarea acestui proiect în Regiunea Sud-Est.  

Valoarea totală a proiectului este de 4.488.843,38 lei, din care asistența financiară nerambursabilă 
2.829.462,15 lei, unde valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională este de 
2.405.042,83 lei, iar cea din bugetul național în sumă de 424.419,32 lei. Perioada de implementare a proiectului 
este de 36 luni, respectiv între data 27.07.2017 și 30.06.2020. 

Obiectivul general al proiectului este creșterea competitivității ISIS MEDICAL CENTER S.R.L. prin 
extinderea și diversificarea serviciilor medicale oferite, tehnologizarea și optimizarea activității, crearea de noi 
locuri de muncă și aplicarea principiilor dezvoltării durabile.  

Scopul proiectului propus de ISIS MEDICAL CENTER S.R.L. îl reprezintă dotarea cu active corporale și 
necorporale performante pentru extinderea activității și diversificarea gamei de servicii medicale oferite în 
momentul de față în cadrul spitalului. 

Obiectivele specifice ale proiectului sunt: consolidarea poziției ISIS pe piața serviciilor medicale, 
tehnologizarea și inovarea activității companiei prin diversificarea serviciilor medicale oferite, creșterea calității 
serviciilor oferite și extinderea gamei de servicii oferite, eficientizarea managementului pacienților, reducerea 
timpilor de așteptare și a duratelor de execuție a investigațiilor medicale, creșterea gradului de planificare și 
coordonare a resurselor în cadrul spitalului pentru creșterea calității actului medical, creșterea numărului de 
locuri de muncă, concomitent cu creșterea cifrei de afaceri și a sustenabilității ISIS MEDICAL CENTER S.R.L. 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European  
de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020 

ISIS MEDICAL CENTER S.R.L. 

Mun.Constanța, Str.Mircea cel Bătrân nr.102,  

jud. Constanța, cod poștal 900663  

Tel.0341.463.344; fax: 0341.463.366 

MOHAMED ZAHER- ADMINISTRATOR 

Email: office@isis-med.ro; www.isis-med.ro 
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