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Sursa de finanțare: 

  

Programul Operațional Regional 

AXA 4 Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri         

regional și local 

DMI 4.3 Sprijinirea dezvoltării microintreprinderilor 

 

Valoare proiect: 

Valoare totală:  1.048.313,11 lei  

Valoare nerambursabilă:     822.508,50 lei 

 

 

Perioada de implementare: decembrie 2011 – octombrie 2013 



Obiectivele proiectului: 

  

- îmbunătăţirea standardelor de viaţă ale 

beneficiarilor-clienţi 

 

- extinderea și modernizarea spațiului de producție 

și desfacere a dispozitivelor medicale  

 

- Achiziționarea de masini, echipamente, soft și 

tehnologie de ultima generație pentru proiectarea 

și execuția încaltamintei ortopedice. 



Misiunea noastră:  

  

Activitatea desfăşurată în cadrul societății să 

îmbunătăţească regimul de viaţă al persoanelor cu 

dizabilităţi fizice, prin lărgirea accesului pacienţilor-

clienţi pe plan local și naţional la dispozitivele 

medicale de ultimă generaţie, destinate recuperării 

şi corectării unor deficienţe fizice sau organice. 



Rezultatele proiectului: 

Modernizarea sediului 





  

Proiectarea și producția încalțămintei ortopedice și a 

ortezelor corectoare de statica piciorului în CAD CAM. 

Scanarea 3D a piciorului 
 



Crearea calapodului virtual pe baza imaginii 3 D a piciorului 



Proiectarea 3D pe calapodul virtual al încalțămintei 



Transpunerea în 2D a pieselor componente ale încalțămintei 



 

Transferul  formatelor componentelor feței de 

încaltaminte către mașina de tăiat (croit) cu laser 

Echipamente achiziționate: 





Echipamente achiziționate: 

Podoscanere 3D 



Mașini de tăiat și gravat cu laser CNC  

Echipamente achiziționate: 



Router CNC Mașini de tăiat  

și gravat mecanic 

Mașina de cusut 

Presă folio 

Echipamente achiziționate: 



Mașina de termoformare cu vid 

Echipamente achiziționate: 



Incălțăminte ortopedică – produse finite 
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Investim în viitorul tău! 

Proiect selectat în cadrul Programului Operaţional Regional şi co-finanţat 

de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională. 


