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OPERATIONALIZARE CENTRU DE IMAGISTICA MEDICALA –RMN  
IN MUNICIPIUL LUGOJ 

 Beneficiar: CABINET MEDICAL HADIJI-KALASLI SRL  
Cod SMIS 136802 

Proiect cofinanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională 
AUTORITATEA DE MANAGEMENT PENTRU PROGRAMUL OPERAŢIONAL REGIONAL (AM POR)  

Ministerul  Lucrărilor  Publice,  Dezvoltării  și  Administrației  
ORGANISM INTERMEDIAR – Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest (ADR Vest) 

Stire  
 
 

CABINET MEDICAL HADIJI-KALASLI SRL., cu sediul în Municipiul Timisoara, Str. GIUSEPPE VERDI, Nr. 
11, Ap. 1 CAMERA 2, judetul Timis, a implementat, începând cu data de 4 martie 2021, proiectul “ 
OPERATIONALIZARE CENTRU DE IMAGISTICA MEDICALA –RMN IN MUNICIPIUL LUGOJ“, co-finanţat 
prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanţare încheiat cu 
Ministerul  Lucrărilor  Publice,  Dezvoltării  și  Administrației in calitate de Autoritate de Management  
pentru POR 2014-2020 si cu Agenția pentru Dezvoltare Regională a Regiunii Vest în calitate de 
Organism Intermediar. Valoarea totală a proiectului este de 3.121.245,05 lei, din care asistenţa 
financiară nerambursabilă este de 3.121.245,05 lei.  
In aceasta perioada, societatea noastra se afla in faza de finalizare cu succes a implementarii 
proiectului, ceea ce creeaza premisele unei dezvoltări durabile a firmei. Avantajele aduse firmei 
noastre prin implementarea strategiei concepute, inclusiv prin obţinerea cofinanţării din fonduri 
structurale sunt: extinderea si stabilizarea activitatii, deci implicit minimizarea costurilor, asigurarea 
stabilitatii companiei pe termen lung, sustinerea mediului de afaceri local, castigarea increderii 
clientilor şi creşterea prestigiului firmei. Au fost indeplinite toate obiectivele specifice ale proiectului: 
a) Achizitionarea echipamentului medical specializat RMN si a altor echipamente  prevazute in 
prezentul plan de afaceri, in vederea dotarii noii uinitati medicale infiintate prin proiect cu mijloacele 
fixe necesare pentru desfasurarea noii activitati de investigatii RMN definita de codul CAEN   8690 
Alte activitati referitoare la sanatatea umana, in cele mai bune conditii. b) Creşterea numarului 
mediu de angajati al firmei corespunzator crearii unei noi unitati medicale. c) Management optim al 
proiectului si al activitatii firmei prin implementarea si certificarea SMC si a serviciilor prestate de 
firma precum si prin utilizarea programului informatic achizitionat. Pe parcursul implementarii 
proiectului au fost menţinute toate locurile de muncă, angajându-se suplimentar sase persoane, din 
care una face parte din categorii defavorizate. Firma noastră dispune de resursele umane, materiale, 
financiare necesare asigurarii continuitatii proiectului pe durata celor 3 ani de după terminarea 
implementării proiectului şi pe termen lung. Se vor păstra la acelasi nivel capacitatea de servicii 
existentă şi cea extinsă prin proiect, asigurându-se o crestere continuă a performanţelor firmei. 
VALOAREA TOTALĂ A CONTRACTULUI DE FINANŢARE: 5.669.636,00 LEI 
VALOAREA FINANTĂRII NERAMBURSABILE A CONTRACTULUI DE FINANŢARE: 3.121.245,05 LEI 
Data semnării contractului de finanțare: 3.04.2021 Data finalizării proiectului: 31.10.2021 
Detalii suplimentare 
Nume persoană contact: HADIJI SOUHAIEL; Funcţie: Administrator 

Telefon: 0722688704, Mail: hadijidentlugoj@yahoo.com

CABINET MEDICAL HADIJI-KALASLI SRL. 

Municipiul Timisoara, Str. GIUSEPPE VERDI, Nr. 11,  
Ap. 1 CAMERA 2, judetul Timis 

 
 
 
 
 

                 

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