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 Acest  buletin informativ 

își propune să  prezinte 

câteva   exemple de 

proiecte implementate în cadrul axei prioritare 

4 - “Sprijinirea mediului de afaceri” - a Progra-

mului Operațional Regional din  fiecare județ al 

regiunii, precum și câteva dintre rezultatele at-

inse în cadrul acestora.   

    Obținerea unei finanțări europene pentru o companie privată nu este întotdeauna cea 

mai ușoară cale de urmat, dar cu ajutorul unor resurse specializate, fie că vorbim despre     

proprii angajați, cu competențe în problematica fondurilor structurale, fie de piața de 

consultanță specifică, nu este un obstacol de netrecut. Pentru orice companie interesată de 

dezvoltarea continuă a afacerii prin investiții, fondurile structurale reprezintă o resursă impor-

tantă, iar atunci când o idee de afaceri întâlnește și îndeplinește cerințele specifice ale 

finanțatorului, putem vorbi de un proiect de succes.  

 Prin cele 489 contracte de finanțare nerambursabilă semnate până în prezent, 

autoritățile publice locale, ONG-urile și firmele au solicitat 688,58 milioane euro, necesare 

pentru a susține dezvoltarea economico-socială a regiunii. Dintre acestea, 282 proiecte sunt 

finanțate in cadul axei 4 - Sprijinirea mediului de afaceri. 

  Prin implementarea acestor contracte, întreprinderile din mediul urban au realizat 

activități de achiziționare de echipamente și tehnologii noi, modern, pentru activitatea de 

producție, construcții sau prestări servicii, achiziționare de sisteme IT, precum și construirea 

sau modernizarea spațiilor de producție în domenii precum: turism, construcții, servicii medi-

cale, consultanță de afaceri sau IT.  

  În cadrul exercițiului financiar 2014-2020, mediul de afaceri din Oltenia va beneficia de 

alte noi oportunități de finanțare care vor asigurara un mediu favorabil investițiilor, înfiinţarea 

de noi companii sau dezvoltarea celor existe, contribuind semnificativ la crearea de noi locuri 

de muncă.     

 

  Marilena Bogheanu,  

 Director ADR SV OLTENIA  

   

Cuvânt înainte   

 



Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional și local   

Centru pentru dezvoltarea serviciilor și afacerilor - Blue Wings  

Beneficiar: SC Reysol SRL 

DMI 4.1 - “Dezvoltarea durabilă a structurilor de sprijinire a afacerilor de 

importanță regională și locală” 

Valoarea  totală a proiectului: 17.531.401,47 Lei 

Finanțare nerambursabilă: 9.506.967,30 Lei 

Obiectiv: Dezvoltarea economic-socială locală prin atragerea investițiilor și 

crearea de locuri de muncă 

Rezultate: 

 construire imobil S+P+4E cu destinația de birouri și spații 
multifuncționale, destinate serviciilor, cu parcaje subterane, amena-
jări exterioare (parcaje, alei și amplasare semnalistică) și împre-
jmuire parțială teren a€“ Craiova , str. Sf. Dumitru, nr.8  

 rata de ocupare în cadrul structurii de sprijinire a afacerilor - 100%  

 număr total de agenți economici atrași în cadrul structurii de spri-
jinire a afacerilor - 7  

 număr total de locuri de muncă - 85 
 suprafață construită = 5538,00 mp și suprafață utilă = 4932,18 mp 

Construirea unui imobil cu destinația “Centrul de asistență medicală ambulatorie                                                     

și mentorat medical” și dotarea acestuia cu mobilier specific și echipamente IT  

Beneficiar: SC Centrul Medical Sama SRL  

DMI 4.3 - “Sprijinirea dezvoltării microintreprinderilor” 

Valoarea  totală a proiectului: 1.740.298,00 Lei 

Finanțare nerambursabilă: 728.900,00 Lei 

Obiectiv: Dezvoltarea infrastructurii și dotarea cu 

echipamente medicale astfel încât Centrul Medical 

Sama să devină un reper național în ceea ce 

privește caliatea și nivelul tehnicilor medicale 

acordate  

Rezultate: 

 construirea unui sediu nou pentru     
Centrul Medical Sama, cu regimul de 
înălțime D+P+3E   

 lift pentru pacienți și rampă de acces           
pentru persoanele cu handicap  

 dotarea cu mobilier medical  

 dotarea cu sisteme informatice  

 crearea a 6 noi locuri de muncă    

DOLJ 
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 Dotare clinică stomatologică cu 

aparatură și mobilier  
Beneficiar: SC Ancodent SRL  

DMI 4.3 - “Sprijinirea dezvoltării microintreprinderilor” 

Valoarea  totală a proiectului: 490.280,00 Lei  

Finanțare nerambursabilă: 288.400,00 Lei  

Obiectiv: Creșterea calității infrastructurii sociale a regiunii Sud-Vest Oltenia, 

prin îmbunătățirea dotărilor cu echipamente și mobilier de specialitate care să 

contribuie la sporirea calității serviciilor de sănătate adresate populației 

Rezultate:  

 achiziția de aparatură de specialitate  

 achiziția de mobilier specific pentrui clinica de stomatologie  

 achiziție echipamente și programe informatice  

 crearea a 10 noi locuri de muncă  

 Construirea și dotarea cu echipamente a spațiului              

pentru prestare servicii pentru SC Leader Mobile RO SRL  

Beneficiar: SC Leader Mobile RO SRL  

DMI 4.3 - “Sprijinirea dezvoltării microintreprinderilor” 

Valoarea  totală a proiectului: 1.536.810,79 Lei  

Finanțare nerambursabilă: 858.000 Lei  

Obiectiv:   Asigurarea mediului propice pentru dezvoltarea SC Leader Mobile SRL pe termen mediu, creșterea 

eficienței și eficacității serviciilor de transfer informațional cu ajutorul tehnologiei mobile  

Rezultate: 

  suprafață construită: 168mp  

  locuri de muncă permanente nou create: 6  

  profit brut crescut cu 35%  

  număr de agenții deschise: 2  
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Project Wise - Construire clădire de birouri și spații 
multifuncționale  cu destinația serviii și producție 
S+P+11 și împrejmuire teren  

Beneficiar: SC Pam Capital SRL 

DMI 4.1 - “Dezvoltarea durabilă a structurilor de sprijinire a afacerilor de 

importanță regională și locală” 

Valoarea  totală a proiectului: 23.688.989,09 Lei  

Finanțare nerambursabilă: 12.726.753,25 Lei  

Obiectiv:  Valorificarea potențialului material și uman al județului Dolj; Crearea 

de noi locuri de muncă permanente, precum și asigurarea unui mediu adecvat 

dezvoltării firmelor găzduite   

Rezultate: 

 3.537,00 mp spații disponibile construite (suprafață utilată) 

 1.966,70 mp spații destinate închirierii (birouri, săli de traning, spații 

multifuncționale, garderobă) 

 spații multifuncționale: AU=200,85 mp 

 spații destinate activităților de tip traning: AU=129,45 mp  

 spații pentru birouri: AU=1.580,25 mp  

 garderobă: AU=56,15mp; oficiu: AU=15,50mp; terasă: AU=267,00mp; spații 

tehnice - AU=143,10 mp; parcare: 12 locuri  

Construire hală P+1 reparații auto și anexe  

Beneficiar: SC C&C Construct SRL 

DMI 4.3 - “Sprijinirea dezvoltării microintreprinderilor” 

Valoarea  totală a proiectului: 1.060.779,11 Lei  

Finanțare nerambursabilă: 855.467,02 Lei  

Obiectiv: Dezvoltarea activității SC C&C Construct  SRL prin 

construirea unui service auto și oferirea unor noi servicii de 

întreținere și reparații  autovehicule  

Rezultate: 

 crearea mijloacelor fixe deținute de societate - con-

struire   hală service (arie construită 191,75 mp)   

 dotarea cu echipamente tehnologice specfice activității 

de service  

 6 noi locuri de muncă permanente   

 creșterea cifrei de afaceri cu 5%  
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 Investiții la SC Hotel Continental SRL  

Beneficiar: SC Hotel Continental SRL 

DMI 4.3 - “Sprijinirea dezvoltării microintreprinderilor” 

Valoarea  totală a proiectului: 1.442.888,85 Lei 

Finanțare nerambursabilă: 814.300,00 Lei 

Obiectiv:   Amenajarea și dotarea construcției existențe cu destinația hotel, în 

conformitate cu standardele de clasificare în vigoare  

Rezultate:  

  6 noi locuri de muncă permanenete  

  achiziționare mijloace fixe - echipamente și mobilier  

  creșterea cifrei de afaceri cu 5%   

Investiții la SC BC Group SRL 

Beneficiar:  SC BC Group SRL 

DMI 4.3 - “Sprijinirea dezvoltării microintreprinderilor” 

Valoarea  totală a proiectului: 1.350.357,93 Lei  

Finanțare nerambursabilă: 858.000,00 Lei  

Obiectiv: Dezvoltarea societății SC BC Group SRL prin investiții în  

dotarea spațiului de lucru cu o mașină automată de debiat cu 

plasmă și un centru  de prelucrare cu comandă numerică  

Rezultate:  

 dotarea cu echipamente și utilaje tehnologice: o mașină auto-

mată de debitat cu plasmă, un centru de prelucrare cu co-

mandă numerică  

 6 noi locuri de muncă permanenete  

 creșterea cifrei de afaceri cu 223% în trei ani de la finalizarea 

implementării investiției   

 creșterea profitului brut cu 200% în trei ani de la finalizarea 

implementării investiției   

 

Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional și local   

Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional și local   DOLJ 



 Modernizarea activității de întreținere corporală 

în cadrul SC Revisan SRL  

Beneficiar: SC Revisan SRL 

DMI 4.3 - “Sprijinirea dezvoltării microintreprinderilor” 

Valoarea  totală a proiectului: 1.054.413,23 Lei 

Finanțare nerambursabilă: 842.843,25 Lei 

Obiectiv:  Creșterea competitivității economice a SC Revisan SRL, prin 

modernizarea activităților de întreținere corporală  

Rezultate:  

 dezvoltarea în cadrul întreprinderii a unui set de 5 noi tipuri de servicii de 

întreținere corporală  

 crearea a 6 noi locuri de muncă permanente  

 creșterea cifrei de afaceri cu 265% în termen de 36 de luni de la finaliza-

rea implementării proiectului  

 Dezvoltarea și creșterea competitivității  SC Maxx 2001 SRL                   

prin achiziționarea de echipamente noi  

Beneficiar:  SC  Maxx 2001 SRL 

DMI 4.3 - “Sprijinirea dezvoltării microintreprinderilor” 

Valoarea  totală a proiectului: 268.698,08 Lei  

Finanțare nerambursabilă: 216.692,00 Lei  

Obiectiv: Modernizarea și dezvoltarea durabilă a societății prin 

achiziționarea unor echipamente noi, ce conduc la consolidarea 

și creșterea competitivității firmei pe piață  

Rezultate:  

 crearea a 2 noi locuri de muncă permanenete  

 achiziționarea de echipamenete noi performate: apara-

tură medicală, echipamente IT, mobilier 

 creșterea cifrei de afaceri, ca urmare a creșterii număru-

lui de clienți existenți  

 creșterea profitului net  
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 Achiziție echipamente, instalații și mobilier specific pentru 

centrul de intreținere și relaxare  - Salina Artificială Slatina, Olt  

Beneficiar: SC Interbanc Consult SRL 

DMI 4.3 - “Sprijinirea dezvoltării microintreprinderilor” 

Valoarea  totală a proiectului: 353.400,00 Lei 

Finanțare nerambursabilă: 280.000,00 Lei 

Obiectiv:  Consolidarea și dezvoltarea microintreprinderilor 

prestatoare de servicii din județul Olt, în mod coerent cu 

dezvoltarea Regiunii Sud-Vest Oltenia  

Rezultate: 

 dotarea subsolului și a unei camere a imobilului, în 

suprafață totală de 70 mp, cu echipamente, instalații 

și mobilier specific unei saline artificiale   

 dotarea corespunzătoare a centrului de întreținere 

corporală - salină pentru adulți și cameră - salină pen-

tru copii 

 imbunătățirea calității serviciilor existente, prin asigu-

rarea unui nivel mai ridicat al sănătății, securității și 

protecției mediului  
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 Dezvoltarea societății Dorimer SRL prin înființarea 

unei secții de producție geam termoizolator  

Beneficiar: SC Dorimer SRL 

DMI 4.3 - “Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor” 

Valoarea  totală a proiectului: 1.468.050,88 Lei 

Finanțare nerambursabilă: 840.000,00 Lei 

Obiectiv:  Creșterea productivității și competitivității întreprinderii în vederea 
consolidării și dezvoltării durabile a sectorului productiv, respectiv modernizarea 

capacității de producție prin introducerea de noi tehnologii   

Rezultate: 

  crearea a 4 noi locuri de muncă permanente  

  dotarea cu echipamente tehnologice de specialitate  

  achiziția de programe informatice de specialitate  

  creșterea ciferi de afaceri  
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 Diversificarea activității firmei SC Adomedica SRL 

prin răspunderea la nevoile existente pe piață  

Beneficiar: SC Adomedica SRL 

DMI 4.3 - “Sprijinirea dezvoltării microintreprinderilor” 

Valoarea  totală a proiectului: 1.119.623,56 Lei 

Finanțare nerambursabilă: 858.000,00 Lei 

Obiectiv:  Construirea unui centru de telemedicină cu activități și servicii 

complexe, la standarde europene   

Rezultate: 

 extinderea spațiului pe verticală, prin construirea unui nivel, plus o man-

sardă înaltă  

 dotarea a 10 camere cu echipamente la standarde medicale europene  

 dezvoltarea activității de telemedicină, prin dotarea cu soft-uri și echi-

pamente IT  

 creșterea ciferi de afaceri cu apoximativ 95%   

 crearea a 3 noi locuri de muncă permanente  
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 Extinderea  capacității de cazare  la Hotel Sucidava  

Beneficiar: SC Danubium Trans Com SRL 

DMI 4.3 - “Sprijinirea dezvoltării microintreprinderilor” 

Valoarea  totală a proiectului: 1.229.026,00 Lei 

Finanțare nerambursabilă: 846.880,00 Lei 

Obiectiv: Revigorarea turismului în regiunea de sud a țării, în 
special turismul pe Dunăre și includerea Hotelului Sucidava în 

traseele turismului pe Dunăre  

Rezultate: 

 creșterea numărului spațiilor de cazare prin extinderea    
Hotelului Sucidava: construire corp clădire în suprafață con-

struită 251,58 mp,  regim de înălțime P+M  

 dotare cu mobilier hotelier  

 dotare cu echipamente tehnologice- centrală termică  

 dotare cu echipamente IT și sisteme informatice  

 crearea a 6 noi locuri de muncă permanenete  

 creșterea numărului și calitatiii serviciilor oferite de firmă  

 creșterea atractivității Hotelului Sucidava ca destinație de 

cazare     



Îmbunătățirea dotării operaționale  

Beneficiar: SC Primacon SRL 

DMI 4.3 - “Sprijinirea dezvoltării microintreprinderilor” 

Valoarea  totală a proiectului: 1.473.149,70 Lei 

Finanțare nerambursabilă: 858.000,00 Lei 

Obiectiv: Dezvoltarea sectorului microintreprinderilor ce utilizează potențialul 

endogen al regiunii Sud-Vest Oltenia, prin creșterea calitativă și cantitativă a 

lucrărilor în domeniul construcțiilor civile și industriale    

Rezultate: 

 dezvoltarea societății prin achiziția unui buldoexcavator pe șenile, echipat 

cu două cupe: braț lung cu o cpacitate de minim 0,8 mc și un braț scurt cu 

o capacitate de minim 2,15 mc  

 crearea a 4 noi locuri de muncă permanente  

 creșterea profitului  

 creșterea ciferi de afaceri   
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Modernizare rețea și implementare sistem de comunicații 

electronice audiovizuale și date pe infrastructură de fibră optică  

Beneficiar: SC Metropolitan HQ NET SRL 

DMI 4.3 - “Sprijinirea dezvoltării microintreprinderilor” 

Valoarea  totală a proiectului: 1.036.647,33 Lei 

Finanțare nerambursabilă: 836.000,00 Lei 

Obiectiv: Implementarea unei structuri de fibră optică în Municipiul Caracal, 
ca urmare a creșterii continue a nevoilor agenților economici de stat/privați 
și nu în ultimul rând a segmentului rezidențial în ceea ce privește 
comunicațiile electronice, accesul la rețeaua de internet în bandă largă, 

precum și accesul la televiziunea digitală  

Rezultate: 

 Dotarea cu echipamente și utilaje tehnologice:  

    - rețea de date și CATV;  

    - inel optic și rețea de distribuție;  

    - stație centrală CATV;  

    - HUB central de date;  

    - HUB-uri de zonă (1 pentru 48 blocuri de locuit și 3 pentru 24 de blocuri,   

  în cartierele HCC, Gară, Centru, Dr. Marinescu)  

  Dotarea cu echipamente și programe informatice  

  Crearea a 6 noi locuri de muncă permanenete  

  Creșterea cifrei de afaceri și a profitului anual 



Finalizarea unei pensiuni turistice în orașul Novaci - 

pentru un altfel de turism  

Beneficiar: SC Teosilva SRL 

DMI 4.3 - “Sprijinirea dezvoltării microintreprinderilor” 

Valoarea  totală a proiectului: 486.306,33 Lei 

Finanțare nerambursabilă: 392.182,53 Lei 

Obiectiv:  Creșterea ofertei turistice de calitate în zona Novaci   

Rezultate: 

 crearea a 3 noi locuri de muncă permanente  

 finalizarea construcției existente - execuția tâmplăriei PVC, 

stației de epurare ecologică, instalației sanitare și termice, 

instalației de paratrăznet  

 dotarea cu echipamente specifice  
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 Spălătorie ecologică de mare capacitate  

Beneficiar: SC Nefiton SRL 

DMI 4.3 - “Sprijinirea dezvoltării microintreprinderilor” 

Valoarea totală a proiectului: 927.122,83 Lei 

Finanțare nerambursabilă: 731.179,70 Lei 

Obiectiv: Creșterea calității serviciilor oferite 
clienților, pe principiile dezvoltării durabile și  
reducerii decalajelor față de serviciile similare 

oferite la nivelul Uniunii Europene  

Rezultate: 

 140 mp suprafață reabilitată prin proiect  

 crearea a 6 noi locuri de muncă perma-    

nenete  

 creșterea cifrei de afaceri  

 dotarea cu echipamente și utilaje 

tehnologice, mobilier specific serviciilor 

acordate, echipamente și programe infor-

matice  

   

   



 Construire pensiune turistică 4**** - “Popeci” 

în zona montană Rânca  

Beneficiar: SC Popeci Alpina SRL 

DMI 4.3 - “Sprijinirea dezvoltării microintreprinderilor” 

Valoarea  totală a proiectului: 3.027.208,04 Lei 

Finanțare nerambursabilă: 858.000,00 Lei 

Obiectiv: Dezvoltarea SC Popeci Alpina SRL ca urmare a schimbării domeniului 
de activitate prin crearea și dotarea unei noi capacități  de presatare a 

serviciilor turistice  

Rezultate: 

 construirea clădirii cu regim de înălțime D+P+1E+M în spurafață de 

284,65mp;  

 dotarea cu echipamente IT și mobilier specific;  

 crearea a 4 noi locuri de muncă permanenete;  
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 Construire autoservice, împrejmuire teren, microstație de epurare, rețele 

tehnico - edilitare, în strada Tismana, FN, Municipiul Târgu Jiu, județul Gorj  

Beneficiar: SC Pro Auto Logistics SRL 

DMI 4.3 - “Sprijinirea dezvoltării microintreprinderilor” 

Valoarea totală a proiectului: 1.330.782,38 Lei 

Finanțare nerambursabilă: 836.000,00 Lei 

Obiectiv: Crearea unei infrastructuri de service auto 
modernă și uitlităților aferente, care să se ridice la 
standardele Uniunii Europene în sectorul serviciilor, în 
contextul actual al dezvoltării durabile și în accord cu 

tendințele europene    

Rezultate: 

 construirea unui obiectiv cu regimul de înălțime 
P+E și 40 de locuri de parcare, în suprafață uitilă 
de 451,18mp  

 dotarea, echiparea și uitlarea service-ului  

 crearea a 8 noi locuri de muncă permanenete  

 creșterea ciferi de afaceri cu 10% după fiecare an 
de implementare  

 creșterea profitului cu 10% după fiecare an de 
implementare    

   



Retehnologizare atelier confecții metalice  

Beneficiar: SC Mecatech Serv SRL 

DMI 4.3 - “Sprijinirea dezvoltării microintreprinderilor” 

Valoarea  totală a proiectului: 562.327,60 Lei 

Finanțare nerambursabilă: 444.490,00 Lei 

Obiectiv: Creșterea productivității întreprinderii pe principiile dezvoltării 
durabile în scopul reducerii decalajelor față de productivitatea existentă la 

nivelul Uniunii Europene și creării de noi locuri de muncă  

Rezultate: 

  suprafață de producție modernizată/construită prin proiect: 100mp  

  dotarea cu echipamente și utilaje specifice  

  crearea a 3 noi locuri de muncă permanenete  

  creșterea ciferi de afaceri cu 29,02%   

  creșterea profitului cu 12,01%  
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         Finalizarea şi punerea în circuitul turistic 

a cabanei Phoenix din localitatea Rânca 

Beneficiar: SC ECOPNEU SRL 

DMI 4.3 - “Sprijinirea dezvoltării microintreprinderilor” 

Valoarea  totală a proiectului: 1.425.096,04 Lei 

Finanțare nerambursabilă: 800.000,00 Lei 

Obiectiv: Participarea la dezvoltarea economică regională și locală 
prin includerea în circuitul turistic local, regional și național a ca-

banei Phoenix  

Rezultate: 

 finalizarea, dotarea și echiparea spațiului construit - cabana 
montană Phoenix, încât acesta să devină funcțional sub titula-

tura de cabană turistică montană de trei stele   

 crearea de oportunități de ocupare a forței de muncă, prin 

crearea de noi locuri de muncă  

 valorificarea potențialului endogen al zonei montane Rânca, 
județul Gorj și al împrejurimilor, exploatând resursele natu-

rale, materiile prime și resursele umane disponibile 

 creșterea cifrei de afaceri a întreprinderii cu minim 5%   



Modernizarea activității la SC Metal Brand Trading SRL  

Beneficiar: SC Metal Brand Trading SRL 

DMI 4.3 - “Sprijinirea dezvoltării microintreprinderilor” 

Valoarea  totală a proiectului: 1.006.793,20 Lei 

Finanțare nerambursabilă: 811.930,00 Lei 

Obiectiv: Îmbunătăţirea mediului de afaceri, inclusiv a utilajelor necesare dez-

voltării acesteia, precum și la crearea de locuri de muncă  

Rezultate: 

 modernizarea societății, prin dotarea cu 7 utilaje noi (două mașini de 

ascuțit pânze circular placate, o mașină de lipit pânza panglică, o mașină 

de ascuțit pânza panglică, o mașină de ascuțit cuțite de rindeluit, o mașină 

de ascuțit universală, un compressor de aer comprimat)   

  Crearea a 6 noi locuri de muncă permanente  

  Creșterea cifrei de afaceri cu 30%  

  Creșterea profitului cu 10%  

  Creșterea productivității muncii cu 20%  

Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional și local  

Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional și local  

Centrul medical Policlinic 

 MEHEDINȚI  

Beneficiar: SC Medchim Policlinica SRL 

DMI 4.3 - “ Sprijinirea dezvoltării microintreprinderilor” 

Valoarea  totală a proiectului: 1.124.524,64 Lei 

Finanțare nerambursabilă: 846.800,00  Lei 

Obiectiv: Dezvoltarea SC MEDCHIM POLICLINICA SRL ca urmare a 
schimbării domeniului de activitate, prin crearea și dotarea unei 
noi capacități de prestare a serviciilor de asistență medicală gen-

erală   

Rezultate: 

 centrul medical are regimul de P+M - suprafață construită 
138 mp - și este amplasat pe terenul în suprafață de 

224,00 mp  

 structura construcției este:  

 - Parter: o sală de așteptare, 1 grup sanitar pacienți, 2 
 cabinete medicale, 1 magazie materiale de curățenie, 1 
 vestiar personal, 1 grup sanitar personal, 1 acces 

 principal și unul secundar  

 - Mansardă: 3 cabinete medicale, 1 sală tratamente, 1 

 sală sterilizare, 1 grup sanitar pacienți, 1 hol  

 creșterea cifrei de afaceri a întreprinderii cu peste 30%  

 crearea de noi locuri permanente de muncă  

 obținerea unui nivel optim al profitabilității prin  utilizarea 

tuturor resurselor disponibile  

 oferirea unor servicii de asistență medicală performante 



Un pas spre competitivitate 

Beneficiar: SC Grup Tara SRL 

DMI 4.3 - “Sprijinirea dezvoltării microintreprinderilor” 

Valoarea  totală a proiectului: 1.031.810,20 Lei 

Finanțare nerambursabilă: 832.105,00 Lei 

Obiectiv: Îmbunătăţirea mediului de afaceri, inclusiv a utilajelor necesare dez-

voltării acesteia, precum și la crearea de locuri de muncă  

Rezultate: 

 modernizarea societății prin dotarea cu 3 echipamente noi (centru de pre-

lucrare cu comandă numerică, compressor, cameră de uscare a lemnului)  

 crearea a 2 noi locuri de muncă permanente  

 creșterea calității produselor realizate în cadrul societății cu 40%  

 creșterea numărului de client cu 30%  

 creșterea competitivității cu 30%  

Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional și local  

Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional și local  

Completare dotare utilaje la SC Tipografia Argus SRL, Dr. Tr. Severin 

 MEHEDINȚI  

Beneficiar: SC Tipografia Argus SRL 

DMI 4.3 - “ Sprijinirea dezvoltării microintreprinderilor” 

Valoarea  totală a proiectului: 793.724,00 Lei 

Finanțare nerambursabilă: 638.100,00 Lei 

Obiectiv:  Modernizarea structurii de afaceri SC Tipografia Argus 

SRL, în scopul creșterii economiei locale  

Rezultate: 

 crearea a 3 noi locuri de muncă permanente  

 modernizarea societății prin dotarea cu 2 echipamente noi 

(joggar pollar, suprasetter - ctp-ul heidelberg)  

 creșterea numărului de clienți cu 20%  

 creșterea competitivității cu 20%  

 creșterea calității produselor realizate în cadrul societății 

cu 40%  

 creșterea cotei de piață cu 20%  

 creșterea ciferi de afaceri cu 30%  

   

 

 



 Modernizarea și dezvoltarea SC Bio Hazard SRL în       

vederea asigurării sustenabilității pe termen mediu și lung  

Beneficiar: SC Bio Hazard SRL 

DMI 4.3 - “Sprijinirea dezvoltării microintreprinderilor” 

Valoarea  totală a proiectului: 1.075.474,48 Lei 

Finanțare nerambursabilă: 736.104,13 Lei 

Obiectiv: Asigurarea unei dezvoltări durabile a  întreprinderii atât din punct de 
vedere economic și social, cât și din punct de vedere al mediului și al creșterii 
competitivității companiei pe piața din România , dar totodată și alinierea la 

standardele Uniunii Europene 

Rezultate: 

 crearea a 4 noi locuri de muncă permanente  

 creșterea ciferi de afaceri cu 27%  

 creșterea numărului de clienți cu 20%  

 dotrea cu echipamente și utilaje specifice (o autoutilitară, 50 europubele, 
instalație de spălat sub presiune, sterilizator, agregat frigorific pentru de-

pozitarea temporară a deșeurilor medicale)  

 dotarea cu echipamente IT (2 laptop-uri, fax, scanner)  

Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional și local  

Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional și local  

 Achiziție utilaje pentru construcții  

 MEHEDINȚI  

Beneficiar: SC Elmida-G COM SRL 

DMI 4.3 - “ Sprijinirea dezvoltării microintreprinderilor” 

Valoarea  totală a proiectului: 374.976,00 Lei 

Finanțare nerambursabilă: 302.400,00 Lei 

Obiectiv: Diversificarea activităților economice într-o zonă monoindustrială; 
Dezvoltarea unei baze de producție care să permită realizarea de noi servicii 

în domeniul construcțiilor civile și industriale   

Rezultate: 

 crearea a 2 noi locuri de muncă permanente  

 dezvoltarea activității companiei prin achiziționarea unui 

buldoexcavator  

 

 

 



Beneficiar: SC NIVA SRL 

DMI 4.1 - “Dezvoltarea durabilă a structurilor de sprijinire a 

afacerilor de importanţă regională şi locală” 

Valoarea  totală a proiectului: 7.588.955,37 Lei 

Finanțare nerambursabilă:  4.103.412,08  Lei 

Obiectiv: Atragerea investiţiilor şi dezvoltarea economică locală   

Rezultate: 

 1333,80 mp de spații disponibile construite  

 sală seminarii - 99,00mp  

 sală ședințe/congrese - 138,00mp  

 16 birouru - 505.52mp  

 parcare - 18 locuri  

 spațiu expozițional cu expunere permanentă - 231,00mp  

 spații verzi - 100mp  

 acces la servicii de telecomunicații în regim de bandă largă  

 24 noi locuri de muncă permanente  

 

Construcție hală și creștere capacitate de producție, 

Râmnicu Vâlcea, Județul Vâlcea  

Beneficiar: SC Cofrarom Flex CO SRL 

DMI 4.3 - “Sprijinirea dezvoltării microintreprinderilor” 

Valoarea  totală a proiectului: 1.248.197,80 Lei 

Finanțare nerambursabilă: 683.204,75 Lei 

Obiectiv:  Creșterea competitivității, productivității și a calității serviciilor SC 

Cofrarom Flex CO SRL prin îmbunătățirea performanței generale   

Rezultate: 

 construirea unei clădiri de tip hală pe structură metalică în regim de 
a��parter înalt + 1”, având o suprafață de 140 mp hală producție, 60 mp 
depozite și grupuri sanitare; la etaj - birouri și spații anexe în suprafață 

totală de 220 mp  

 dotarea cu o nouă mașină de decojit, lipit și sertizat furtunuri 

 achiziție soft de  gestiune și contabilitate  

 creșterea numărului de client și a sortimentatiei de produse  

 crearea a 6 noi locuri de muncă permanente  

Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional și local  

Sprijinirea dezvoltarii mediului de afaceri regional si local  

Centrul de dezvoltare a serviciilor în afaceri Nord Oltenia 

VÂLCEA  



Diversificarea serviciilor oferite de SC Dioptria SRL, prin 

dotarea unui centru de microchirurgie oculară  

Beneficiar: SC Dioptria SRL 

DMI 4.3 - “Sprijinirea dezvoltării microintreprinderilor” 

Valoarea  totală a proiectului: 1.105.173,00 Lei 

Finanțare nerambursabilă: 650.101,00 Lei 

Obiectiv: Dezvoltarea activității SC Dioptria SRL, prin dotarea unui centru de 

microchirurgie oculară și oferirea de servicii de calitate  

Rezultate: 

 crearea a 7 noi locuri de muncă permanente  

 crearea unui centru de microchirurgie oculară  

 dotarea cu aparatură medicală de ultimă generație  

 creșterea calității serviciilor medicale oferite de SC Dioptria SRL  

Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional și local  

Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional și local  

Euroservicea      

VÂLCEA  

Beneficiar: SC Nurvil Tunning SRL 

DMI 4.3 - “ Sprijinirea dezvoltării microintreprinderilor” 

Valoarea  totală a proiectului: 1.768.142,00 Lei 

Finanțare nerambursabilă: 728.900,00 Lei 

Obiectiv:  Dezvoltarea microintreprinderii, ca urmare a 

creșterii capacității de prestare a serviciilor prin realizarea 

unor investiții necesare desfășurării  activității de service 

auto  

Rezultate: 

 crearea a 9 noi locuri de muncă permanente  

 construcție hală service  

 doratea cu utilaje, echipamente tehnologice și 

funcționale   

 dotarea cu mobilier specific  

 dotarea cu echipamente și programe informatice  

 

 



Beneficiar: SC SIVA TRANS SRL 

DMI 4.3 - “Sprijinirea dezvoltării microintreprinderilor” 

Valoarea  totală a proiectului: 1.527.680,00 Lei 

Finanțare nerambursabilă: 846.880,00 Lei 

Obiectiv: Creșterea competitivității serviciilor firmei SC SIVA 

TRANS SRL, prin diversificarea acestora cu o activitate nouă în 

cadrul firmei, aceea de prestare servicii turistice de cazare și 

masă, la nivelul orașului Horezu și a regiunii Sud-Vest Oltenia  

Rezultate: 

 construcția și dotarea unei pensiuni turistice cu 12 

camere de cazare  

 creșterea caliatii serviciilor oferite   

 crearea de noi locuri de muncă  

 valorificarea potențialului turistic al orașului Horezu, 

județul Vâlcea și al împrejurimilor  

 

 

Complex multifuncțional pentru sprijinirea afacerilor  

Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional și local  

Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional și local  

Execuţie şi dotare pensiune turistică SIVA 

VÂLCEA  

Beneficiar: SC Remservice SRL 

DMI 4.1 - “Dezvoltarea durabilă a structurilor de sprijinire a afacerilor de im-

portanţă regională şi locală” 

Valoarea  totală a proiectului: 7.908.942,06 Lei 

Finanțare nerambursabilă:  3.667.425,54 Lei 

Obiectiv: Valorificarea potențialului material și uman al județului Dolj; Crearea 
de noi locuri de muncă permanente, precum și asigurarea unui mediu adecvat 

dezvoltării firmelor găzduite   

Rezultate: 

 1.676,30 mp spații disponibile construite (suprafață utilă)  

 sală multifuncționala (instruire, întâlniri de afaceri, conferințe, 

manifestări culturale, prezentări) - Au=74,70 mp  

 sală de mese (recepție, minuturi, catering) - Au=43,80 mp 

 17 birouri - Au=465,80 mp  

 parcare de 24 locuri (Au=300,00 mp)  

 spațiu expozițional cu expunere permanentă sau manifestări speciale 

(expoziții fără vânzare) - Au=725,00 mp  

 spații verzi: 553,50 mp  

 36 de noi locuri de muncă permanente   
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