
HappydentClinic Junior Cluj Napoca- Locul al III- lea pe ţară in Top 2007 
 

 În data de 7 Noiembrie 2007 a avut loc la Parlamentul Romaniei, a XVI-a ediţie a 

Topului Naţional al Firmelor Private “ Top 2007”. La această manifestare de prestigiu pentru 

mediul de afaceri românesc , CNIPMMR (Consiliul Naţional al Intreprinderilor Mici si 

Mijlocii din Romania) au fost invitaţi Preşedintele Romaniei –d-ul Traian Băsescu, miniştri, 

parlamentari, reprezentanţi ai instituţiilor financiare , ai organizaţiilor internaţionale şi 

misiunilor diplomatice, ai mass media. Recunoaşterea la nivel internaţional a performanţelor 

şi succeselor realizate de către firmele din ţara noastra a fost confirmata de prezenta d-ului 

Andrea Benassi- Secretar  General al Uniunii Europene a Intreprinderilor Mici si Mijlocii 

(UEAPME). 

 Ne face placere sa vă anunţăm că din cele 616 637 societăţi comerciale  (SRL-uri)care 

au depus bilanţul contabil pentru anul 2007- la festivitatea de premiere a celor mai 

performante firme private- HappydentClinic SRL din Cluj Napoca s-a situat pe locul trei in 

funcţiie de următoarele criterii directe :  

1. Domeniul de activitate- Cod CAEN 8513- activitaţi stomatologice. 

2. profitul brut declarat. 

3. cifra de afaceri si activele totale tinînd cont de prevederile legii 346/2006. 

4. absenţa datoriilor la bugetul statului. 

5. firme nou infiinţate in 2007. 

Această recunoaştere la nivel naţional reprezintă de fapt –indirect – o recunoaştere 

socială a utilităţii acestei intreprinderi care deşi infiintata in urmă cu 2 ani- incă din al doilea 

an de existenţa a fost declarată ca fiind printre cele mai funcţionale şi mai performante din 

ţara. Cu alte cuvinte a fost recunoscută social inspiraţia de a acoperi un segment de servicii de 

sănătate dentară pediatrică pană in prezent insuficient acoperit nu numai datorita neglijenţei 

Sistemului naţional de sănătate dar şi datorită unor mituri legate de aceste sector : cum că 

stomatologia pediatrică e pe cat de grea pe atît de neprofitabilă. 

E  adevărat că pentru un astfel de demers e nevoie de timp, efort, echipa, expertiza. Dar 

practicarea oricărui domeniu al Medicinei Dentare presupune obligatoriu aceste cerinţe insă 

cu o diferenţa : jumătate din timpul acordat Medicinei Dentare Pediatrice este ocupat de 

abordarea si initierea micului pacient. Asadar poti descoperi cheia succesului in Pediatrie dacă 

ai destulă răbdare ca să petreci destul timp pentru o pregatire suficientă (psihologică si/sau 

pharmacologică) a copilului. Restul inseamnă clasic şi modern in acelaşi timp: 

 1. importanta primului contact terapeutic, 

2. ingrijire globala a sanatatii dentare,  

3. ingrijire totala a sanatatii dentare,  

4. monitorizarea sanatatii dentare. 

Dar acest succes al HappydentClinic SRL  din Cluj Napoca –societate profilată in 

special pe monitorizarea dentatiei/dentitiei copiilor pana la 12 ani- reprezinta un argument in 

plus pentru demontarea Mitului profitabilitatii financiare doar a Implantologiei, Esteticii 

si/sau Proteticii Dentare.     

Deşi Happydent Clinic SRL din Cluj Napoca  are in vedere proiecte şi mai mari –

sub patronajul Societatii Romane de Mangement a Fricii de Dentist la Copii- noi, echipa 

HappydentClinic- ne dorim ca pe viitor sa ne bucuram de cel puţin acelaşi succes ca în anul 

doi de funcţionare: 2007 adică sa ne mentinem in Top. Şi asta pentru că, 

 Avem grijă de dinţii copiilor voştri din timp!  

  


