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Finalizare implementare proiect - „Produsele Optimar sunt accesoriul perfect pentru o zi senină – 
Creșterea performanței și consolidarea pe piață prin investiții în noi tehnologii” 

 
 
OPTIMAR VISION CARE SRL anunță finalizarea implementării proiectului cu titlul „Produsele Optimar sunt 
accesoriul perfect pentru o zi senină – Creșterea performanței și consolidarea pe piață prin investiții în noi 
tehnologii”, COD MySMIS 103337. În cadrul proiectului OPTIMAR VISION CARE SRL are în calitate de 
BENEFICIAR, în baza Contractului de Finanțare cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, 
în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020, prin Agenția 
de Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud – Est , în calitate de Organism Intermediar pentru 
Programul Operațional Regional 2014-2020. 
Proiectul este cofinanțat de Uniunea Europeană prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa 
prioritară 2 – Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii, Prioritatea de investiții 2.1 – 
Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin 
încurajarea creării de noi întreprinderi.  
Proiectul are o valoare totală de 249.875,47 lei, din care finanțare nerambursabilă este de 178.482,49 lei. 
Proiectul a început în data de 02.08.2018 și se încheie în data de 30.04.2019. 
Obiectivul general al proiectului: Creșterea performantei produselor OPTIMAR VISION CARE si consolidarea 
poziției pe piața de profil prin realizarea unei investiții pentru îmbunătățirea procesului tehnologic de 
fabricare / prelucrare a dispozitivelor oftalmice de corecție. 
Obiectivele specifice ale proiectului sunt:  

- Obiectivul Specific 1: Realizarea investiției prin achiziționarea a 2 echipamente avansate tehnologic 
pentru fabricare / prelucrare a dispozitivelor oftalmice de corecție. 

- Obiectivul Specific 2: Coordonarea, monitorizarea si evaluarea activităților ce fac obiectul 
investiției, prin acțiuni specifice de management de proiect. 

- Obiectivul Specific 3: Promovarea adecvata a surselor de finanțare necesare pentru implementarea 
investiției, prin acțiuni specifice de informare offline si online. 

Rezultatele proiectului sunt următoarele:  
- au fost achiziționate echipamente funcționale pentru fabricarea / prelucrarea dispozitivelor 

oftalmice, astfel: 1 mașină de șlefuit automată și 1 lensmetru automat; 
- au fost aplicate proceduri și instrumente de management de proiect pentru planificarea și 

coordonarea implementării; 
- au fost realizate măsurile de vizibilitate ale proiectului. 

Impactul investiției la nivel local a constat în sprijinirea 1 întreprinderi și menționerea unui număr mediu de 
3 angajați. 

SC OPTIMAR VISION CARE SRL 
Date de contact beneficiar: Jud. Buzău, Mun. Râmnicu Sărat, Principele 
Ferdinand, bl. 19 A, parter. 
Persoană contact: Ionuț MARIN 
Tel: 0040.765.214.488, Email: office@optimarvisioncare.ro. 

 

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European 
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