
ANEXA 4 – PREZENTARE PROIECT 
 

Proiect finanțat prin intermediul Strategiei de Dezvoltare Locală a Grupului de Acțiune 

Locală ASOCIAȚIA GAL CONFLUENȚE NORDICE 

        Proiect finanțat prin FEADR 

 

 

•“MODERNIZARE ECOSAN S.R.L. PRIN ACHIZIȚIA 
DE DOTĂRI INOVATIVE”

Denumirea 
proiectului

• În cadrul prezentului proiect ECOSAN S.R.L. doreşte 
achizitionarea de dotari inovative pentru un cabinet 
medical pentru prestarea de servicii medicale 
(ecografie, medicina muncii si homeopatie). 

Descrierea 
proiectului 

•Diversificarea serviciilor medicale prin achizitionarea 
de dotari inovative, in orasul Gura Humorului, 
judetul Suceava.

•Crearea de noi locuri de muncă prin investitia in 
servciile medicale - vor fi create 2 noi locuri de 
muncă pe o perioada de 5 ani.

•Prin realizarea investitiei se creaza o stimulare a 
mediului de afaceri din orasul Gura Humorului, 
judetul Suceava, implicit şi a societatii.

Obiective

•S-a realizat achiziţionarea urmatoarelor dotări: 
ecograf multifuncțional, electrocardiograf cu minim 
12 canale, holter ECG cu memorare prin 3-12 
canale, holter de tensiune, spirometru cu traductor, 
tester de vedere, audiometru, electrocardiograf 
portabil, aparat de terapie cu unde de șoc dotat cu 
sonde specifice și un dispozitiv electropsyhological 
biofeedback sistem, soft specializat ecograf 
multifuncțional și soft specializat holter ECG cu 
memorare prin 3-12 canale.

•S-au creat 2 noi locuri de muncă.

Rezultate

• Extinderea gamei de servicii medicale prestate  și 
creșterea calității lor, vor avea ca efect creșterea 
gradului de încredere a pacienților fată de sistemul 
medical, întrucât pacienții sunt într-o conutinuă 
căutare a serviciilor medicale de calitate, efectuate 
la cele mai înalte standarde.

Lecții învățate/ 
recomandări

Sub-măsura 19.2 „Sprijin 
pentru implementarea 

acțiunilor în cadrul 
Strategiilor de Dezvoltare 

Locală”

Localizarea proiectului:  
GURA HUMORULUI

Perioada de programare   
2014-2020

Articolul corespondent din 
Reg. (UE) nr. 1305: 19,  alin. 

(1), lit.  b)

Domeniul de intervenție  

6A

Valoarea finanțării 
nerambursabile 

167.521,89 euro

Valoarea contribuției 
private  18.886,34

Perioada de implementare a 
proiectului:

Aprilie 2019 - Aug.2020

Beneficiarul proiectului 
ECOSAN S.R.L,

Date de contact : Alecu 
Gabriela: tel. 0744-266.287


