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Lansarea proiectului „COMPLEX MEDICAL „MINOVA”: CENTRU DE TRATAMENT DERMATOLOGIC, 
RECUPERARE ȘI NUTRIȚIE” 

 

 
INNOVATIVE DERM S.R.L., în calitate de Beneficiar, implementează proiectul „COMPLEX MEDICAL „MINOVA”: CENTRU DE 
TRATAMENT DERMATOLOGIC, RECUPERARE ȘI NUTRIȚIE”, cod SMIS 114149, finanțat prin Programul Operațional Regional 
2014–2020, Axa prioritară 2 „Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiții 2.2 
„Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor”. 
 
Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în calitate de Autoritate 
de Management și cu Agenția pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est, în calitate de Organism 
Intermediar. 
 
Valoarea totală a proiectului este de 6.344.175,55 lei, din care valoarea sumei nerambursabile este de 4.384.495,88 lei, iar 
durata de implementare este de 40 de luni (01.12.2016 – 20.04.2020). 
 
Complexul Medical „MINOVA” va introduce pe piață un concept nou pentru România: tratamentul sistemic al afecțiunilor 
dermatologice (caracterizate printr-o incidență extrem de ridicată a apariției cancerelor și a unor variate afecțiuni care au un 
impact major asupra vieții sociale și profesionale a pacienților), care propune o abordare integrată a nișelor de specializare 
inter-ramuri la nivelul sectorului medical: dermatologie, balneoterapie, recuperare medicală, asistență psihologică. 
 
Rezultat al modernizării și extinderii Vilei „Minerva” din Techirghiol, Complexul Medical „MINOVA” va fi o structură 
spitalicească având o capacitate de 80 locuri, în cadrul căreia se vor realiza tratamente ale afecțiunilor dermatologice prin 
metode complexe, bazate pe metodele specifice dermatologiei în combinație cu electroterapia cu unde de joasă și medie 
frecvență, ultrasunete, unde scurte, magnetoterapie, băi galvanice, laser, drenaj limfatic, kinetoterapie, termoterapie, 
nutriție și psihologie. Prin asocierea peloidoterapiei (terapiei cu nămol), hidroterapiei, spa-terapiei, psihoterapiei și 
helioterapiei cu terapiile medicale moderne dermatologice și nutriționale se va crea un nou tip de tratament dermatologic, 
unic în România, cu ajutorul unui microcentru de hidroterapie și spa dermatologic ce va împrumuta metode de tratament 
din marile centre de hidroterapie europene de tip Avene, Uriage sau La Roche-Posay. 
 
Proiectul contribuie la transformarea stațiunii balneoclimatice Techirghiol într-o destinație de turism medical dermatologic, 
Complexul Medical „MINOVA” urmând a fi promovat atât către piața națională și piața Uniunii Europene, dar și către piața 
Republicii Moldova și în tarile din spațiul ex-sovietic, preponderent participante la expoziția internațională MoldMedizin & 
MoldDent, Chișinău la care INNOVATIVE DERM S.R.L. va prezentă în anul 2019. 
 
Recrutarea personalului pentru cele 25 de locuri de muncă nou-create prin proiect se va face preponderent la nivel local, 
dată fiind existența instituțiilor de învățământ superior medical care organizează programe de studii în domeniile vizate de 
posturile pentru medic și asistent medical, dar și specificul zonei litoralului Mării Negre, unde există o masă potențială de 
personal la nivel de specialist (kinetoterapeuți, fizioterapeuți) și suport (infirmier, băieș, personal tehnic) cu pregătire sau 
experiență în domeniu. 
 
 
Informații suplimentare se pot obține de la: 
Dr. Andrei-Teodor DIMANCEA 
Manager proiect 
M.: 0724-376.132 
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