
ANEXA 4 – PREZENTARE PROIECT 
 

Proiect finanțat prin intermediul Strategiei de Dezvoltare Locală a Grupului de Acțiune 
Locală Asociația LEADER „Csík” 

        Proiect finanțat prin FEADR 

 

 

•DOTAREA CABINETULUI MEDICAL VETERINAR 
INDIVIDUAL DR. ORBAN ROBERT

Denumirea 
proiectului

•Dr. Orban Robert este medic veterinar în 
satele Siculeni și Racu. Medicul are mai mult 
de 2000 de clienți. El are program și în 
cabinetul medical veterinar dar în general 
trebuie să se ducă la clinți pentru că este greu 
transportul animalelor. 

•Având în vedere că are foarte multe clienți 
este important să aibă echipamente moderne 
cu care se poate lucra mult mai repede și mai 
bine.  

Descrierea 
proiectului 

•Pentru perfecționarea tehnicii noastre în 
cazul intervențiilor chirurgicale pe animele 
mici ne-am hotărât să dezvoltăm dotarea 
cabinetului cu ecograf portabil, container 
transport material seminal, masa 
instrumentar,bisturiu electric, trusă rabotaj și 
alte instumente necesare pentru 
perfecționarea muncii.

Obiective

•CMVI Dr. Orban Robert a fost dotată cu: 
ecograf (1), containere transport (1), masa 
instrumentar (1), remorcă (1), prelată cu 
cadru (1), trusă rabotaj (1), cutimetru cu 
ceas (1), trocar pentru bovine adulte (1), 
seringi, discuri, lampa de examinare (1), 
sterilizator cu aer cald (1), bisturiu electric 
(1), mașină de tuns (1), lame de tuns (1), 
geantă medicală ambulantă (1), polizor 
unghiular (1), emasculator (2), sistem 
stomac Bovivet (1), pompă gastrică (1), 
sondă gastrică (1), inel gastric (1), set 
obsterical (1), embriotom Kruuse (1), stand 
de contentie bovină (1).

Rezultate

• __________________
Lecții 

învățate/ 
recomandări

Sub-măsura 19.2 ”Sprijin 
pentru implementarea 

acțiunilor în cadrul 
Strategiilor de Dezvoltare 

Locală”

Localizarea proiectului:  
Comuna Frumoasa, str. 

Racului nr. 29/A

Perioada de programare   
2014-2020

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

alin 1., punctul (ii)

Domeniul de intervenție  
6A

Valoarea finanțării 
nerambursabile 

22.585 euro
105.325,14 lei

Valoarea contribuției 
private

11.705,39 lei

Perioada de implementare a 
proiectului 

17.04.2019 - 10.06.2020

Beneficiarul proiectului 
CMVI DR. ORBAN ROBERT

Date de contact
0740-896771

robyorban@yahoo.com


