
PROIECTE APROBATE 

 

PROGRAM OPERAŢIONAL SECTORIAL CREŞTEREA COMPETITIVITĂŢII ECONOMICE 
2007-2013 – 73 PROIECTE APROBATE 

NR. BENEFICIAR AXA/OPERAŢIUNE 

1. SC AMIRAS C&L IMPEX SRL Axa Prioritară , DMI . , Opera iu ea a.,A  - Sprijin 

fi a iar de pâ ă la 920.000 lei pentru 

întreprinderile mici si mijlocii 

2. SC ASEL SA Axa Prioritară , DMI . , Opera iu ea a.,A  - Sprijin 

fi a iar de pâ ă la 9 .  lei pe tru 
întreprinderile mici si mijlocii 

3. SC EDICHIM SRL Axa Prioritară , DMI . , Opera iu ea a.,A  - Sprijin 

fi a iar de pâ ă la 9 .  lei pe tru 
întreprinderile mici si mijlocii 

4. SC ROMSERV INVEST SRL Axa Prioritară , DMI . , Opera iu ea a.,A  - Sprijin 

fi a iar de pâ ă la 9 .  lei pe tru 
întreprinderile mici si mijlocii 

5. SC MICONSTRUCT SRL Axa Prioritară , DMI . , Opera iu ea a.,A  - Sprijin 

fi a iar de pâ ă la 9 .  lei pe tru 
întreprinderile mici si mijlocii 

6. SC BETO CONSTRUCT SRL Axa Prioritară , DMI . , Opera iu ea a.,A  - Sprijin 

fi a iar de pâ ă la 9 .  lei pe tru 
întreprinderile mici si mijlocii 

7. SC ELMOB INTERNATIONAL SRL Axa Prioritară , DMI . , Opera iu ea a.,A  - Sprijin 

fi a iar de pâ ă la 9 .  lei pe tru 
întreprinderile mici si mijlocii 

8. SC CRONOS SRL Axa Prioritară , DMI . , Opera iu ea a.,A  - Sprijin 

fi a iar de pâ ă la 9 .  lei pe tru 
întreprinderile mici si mijlocii 

9. SC PRESTCOM TRANS ALX SRL Axa Prioritară , DMI . , Opera iu ea a.,A  - Sprijin 

fi a iar de pâ ă la 9 .  lei pe tru 
întreprinderile mici si mijlocii 

10. SC INTENS PREST SRL Axa Prioritară , DMI . , Opera iu ea a.,A  - Sprijin 

fi a iar de pâ ă la 9 .  lei pe tru 
întreprinderile mici si mijlocii 

11. SC TILIS DESIGN SRL Axa Prioritară , DMI . , Opera iu ea a.,A  - Sprijin 

fi a iar de pâ ă la 9 .  lei pe tru 
întreprinderile mici si mijlocii 

12. SC ROMTURINGIA SRL Axa Prioritară , DMI . , Opera iu ea a.,A  - Sprijin 

fi a iar de pâ ă la 9 .  lei pe tru 
întreprinderile mici si mijlocii 

13. SC PEGAMONT SA Axa Prioritară , DMI . , Opera iu ea a.,A  - Sprijin 

fi a iar de pâ ă la 9 .  lei pe tru 



întreprinderile mici si mijlocii 

14. SC TERRADOX SOLUTION SRL Axa Prioritară , DMI . , Opera iu ea a.,A  - Sprijin 

fi a iar de pâ ă la 9 .  lei pe tru 
întreprinderile mici si mijlocii 

15. SC LABEL PRINT SRL Axa Prioritară , DMI . , Opera iu ea a.,A  - Sprijin 

fi a iar de pâ ă la 9 .  lei pe tru 
întreprinderile mici si mijlocii 

16. SC PLASTICOM SRL Axa Prioritară , DMI . , Opera iu ea a.,A  - Sprijin 

fi a iar de pâ ă la 9 .  lei pe tru 
întreprinderile mici si mijlocii 

17. SC ALMA PRO CONSTRUCT SRL Axa Prioritară , DMI . , Opera iu ea a.,A  - Sprijin 

fi a iar de pâ ă la 9 .  lei pe tru 
întreprinderile mici si mijlocii 

18. SC POP INDUSTRY SRL Axa Prioritară , DMI . , Opera iu ea a.,A  - Sprijin 

fi a iar de pâ ă la 9 .  lei pe tru 
întreprinderile mici si mijlocii 

19. SC MECOMPROD SRL Axa Prioritară , DMI . , Opera iu ea a.,A  - Sprijin 

fi a iar de pâ ă la 9 .  lei pe tru 
întreprinderile mici si mijlocii 

20. SC DB CONSTRUCT SRL Axa Prioritară , DMI . , Opera iu ea a.,A  - Sprijin 

fi a iar de pâ ă la 9 .  lei pe tru 
întreprinderile mici si mijlocii 

21. SC SOMECO SA Axa Prioritară , DMI . , Opera iu ea a.,A  - Sprijin 

fi a iar de pâ ă la 9 .  lei pe tru 
întreprinderile mici si mijlocii 

22. SC PREMAT PROD SRL Axa Prioritară , DMI . , Opera iu ea a.,A  - Sprijin 

fi a iar de pâ ă la 9 .  lei pe tru 
întreprinderile mici si mijlocii 

23. SC AVANT GRAPHO SRL Axa Prioritară , DMI . , Opera iu ea a.,A  - Sprijin 

financiar de pâ ă la 9 .  lei pe tru 
întreprinderile mici si mijlocii 

24. SC APA SERVICE SRL Axa Prioritară , DMI . , Opera iu ea a.,A  - Sprijin 

fi a iar de pâ ă la 9 .  lei pe tru 
întreprinderile mici si mijlocii 

25. SC ROMIMAR SRL Axa Prioritară , DMI . , Opera iu ea a.,A  - Sprijin 

fi a iar de pâ ă la 9 .  lei pe tru 
întreprinderile mici si mijlocii 

26. SC GLOBAL DOCUMENT SOLUTIONS SRL Axa Prioritară , DMI . , Opera iu ea a.,A  - Sprijin 

fi a iar de pâ ă la 9 .  lei pe tru 
întreprinderile mici si mijlocii 

27. SC INSTALATII MONTAJ METAL 

REPARATII SRL 

Axa Prioritară , DMI . , Opera iu ea a.,A  - Sprijin 

fi a iar de pâ ă la 9 .  lei pe tru 
întreprinderile mici si mijlocii 



28. SC AVISAT SRL Axa Prioritară , DMI . , Opera iu ea a.,A  - Sprijin 

fi a iar de pâ ă la 9 .  lei pe tru 
întreprinderile mici si mijlocii 

29. SC MICONSTRUCT SRL Axa Prioritară 1, DMI . , Opera iu ea a, A2 – Sprijin 

fi a iar de pâ ă la . .  lei pe tru 
întreprinderile mici si mijlocii 

30. SC DORELA DUMITRESCU SRL Axa Prioritară 1, DMI . , Opera iu ea a, A2 – Sprijin 

fi a iar de pâ ă la . .  lei pe tru 
întreprinderile mici si mijlocii 

31. SC EXPRESIV PROMET SRL Axa Prioritară 1, DMI . , Opera iu ea a, A2 – Sprijin 

fi a iar de pâ ă la . .  lei pentru 

întreprinderile mici si mijlocii 

32. SC VIS INSTAL SRL Axa Prioritară 1, DMI . , Opera iu ea a, A2 – Sprijin 

fi a iar de pâ ă la . .  lei pe tru 
întreprinderile mici si mijlocii 

33. ROMSERV INVEST SRL Axa Prioritară 1, DMI . , Opera iunea a, A2 – Sprijin 

fi a iar de pâ ă la . .  lei pe tru 
întreprinderile mici si mijlocii 

34. LAMINORUL SA Axa Prioritară 1, DMI . , Opera iu ea a, A2 – Sprijin 

fi a iar de pâ ă la . .  lei pe tru 
întreprinderile mici si mijlocii 

35. SC TRANSPORT “I CON“TRUC II 

FORESTIERE SRL 

Axa Prioritară 1, DMI . , Opera iu ea a, A2 – Sprijin 

fi a iar de pâ ă la . .  lei pe tru 
întreprinderile mici si mijlocii 

36. SC COFARO SRL Axa Prioritară 1, DMI . , Opera iu ea a, A2 – Sprijin 

fi a iar de pâ ă la 1.075.000 lei pentru 

întreprinderile mici si mijlocii 

37. SC FORTISMOB SRL Axa Prioritară 1, A1 – Sprijin financiar de la 

1.075.000 lei pâ ă la . .  lei pe tru 
întreprinderile mici si mijlocii 

38. UNIVER“ITATEA VALAHIA TARGOVIŞTE Axa Prioritară 2,  Opera iunea 2.2.1 Dezvoltarea 

infrastructurii CD existente si crearea de noi 

infrastructuri CD (laboratoare, centre de cercetare) 

39. SC ALCODA SRL Axa Prioritară , DMI . ,  Opera iunea 2.3.1 Sprijin 

pentru strat-up-uri si spin-off-uri 

40. SC BLOOM ROMANIA SRL Axa Prioritară , DMI . ,   Opera iunea 2.3.2 – 

Dezvoltare infrastructurii de cercetare – dezvoltare 

in cadrul întreprinderilor si creearea de noi locuri de 

u ă î  do e iul er etării dezvoltării 

41. SC HELIOS SA Opera iunea 2.3.3 – Promovarea i ovării î  adrul 
întreprinderilor 

42. SC PROINSTAL SRL Opera iunea 2.3.3 – Pro ovarea i ovării î  adrul 
întreprinderilor 



43. SC AMIRAS C&L IMPEX SRL Opera iunea 2.3.3 – Pro ovarea i ovării î  adrul 
întreprinderilor 

44. SC ELCATA MHC SRL Axa Prioritară , DMI .  -  Valorificarea resurselor 

regenerabile de energie pentru producerea energiei 

verzi 

45. MINI“TERUL ECONOMIEI COMER ULUI 
SI MEDIULUI DE AFACERI 

Axa Prioritară , DMI .   Sprijin pentru 

managementul, implementarea monitorizarea si 

controlul POS CCE 

46. SC AVACO SRL Axa Prioritară 1, DMI 1.1  A1 Sprijin financiar cu 

valoare upri să î tre . .  - 6.375.000 lei 

47. SC AMIRAS C&L IMPEX SRL Axa Prioritară 1, DMI 1.1  A1 Sprijin financiar cu 

valoare upri să î tre . .  - 6.375.000 lei 

48. SC ANTREPRIZA DE CON“TRUC II 
MONTAJ ALPHA GROUP SRL 

Axa Prioritară 1, DMI 1.1  A1 Sprijin financiar cu 

valoare upri să î tre . .  - 6.375.000 lei 

49. “C EUROCOGEN FILIALĂ ANINOA“A “RL Axa Prioritară 1, DMI 1.1  A1 Sprijin financiar cu 

valoare upri să î tre . .  - 6.375.000 lei 

50. SC SILVANI SRL Axa Prioritară 1, DMI 1.1  A1 Sprijin financiar cu 

valoare upri să î tre . .  - 6.375.000 lei 

51. SC TOTAL STRADA SRL Axa Prioritară 1, DMI 1.1  A1 Sprijin financiar cu 

valoare upri să între 1.065.000 - 6.375.000 lei 

52. SC DINGOTRANS SRL Axa Prioritară , DMI .   A  Sprijin financiar în 

valoare pâ ă la 1.065.000 lei acordat pentru 

i vestiţii pe tru î trepri derile i i si ijlo ii                    
53. SC GAMIDA EUROMARK SRL Axa Prioritară , DMI .   A  Sprijin financiar în 

valoare pâ ă la 1.065.000 lei acordat pentru 

i vestiţii pe tru î trepri derile i i si mijlocii                    

54. SC FREE STAR INDUSTRY SRL Axa Prioritară , DMI .   A  Sprijin financiar în 

valoare pâ ă la 1.065.000 lei acordat pentru 

i vestiţii pe tru î trepri derile i i si ijlo ii                    
55. SC FREE STAR SRL Axa Prioritară , DMI .   A  Sprijin financiar în 

valoare pâ ă la 1.065.000 lei acordat pentru 

i vestiţii pe tru întreprinderile mici si mijlocii                    

56. SC ITALY PALLETS SRL Axa Prioritară , DMI .   A  Sprijin financiar în 

valoare pâ ă la 1.065.000 lei acordat pentru 

i vestiţii pe tru întreprinderile mici si mijlocii                    

57. SC OLTIREN COM SRL Axa Prioritară , DMI .   A  Sprijin financiar în 

valoare pâ ă la 1.065.000 lei acordat pentru 

investiţii pe tru î trepri derile i i si ijlo ii                    
58. SC CRONOS SRL Axa Prioritară , DMI .   A  Sprijin financiar în 

valoare pâ ă la 1.065.000 lei acordat pentru 

i vestiţii pe tru î trepri derile i i si ijlo ii                    
59. SC ECOLEMN SRL Axa Prioritară , DMI .   A  Sprijin financiar în 

valoare pâ ă la 1.065.000 lei acordat pentru 



i vestiţii pe tru  întreprinderile mici si mijlocii                   

60. SC MENTOR SM SRL Axa Prioritară , DMI .   A  Sprijin financiar în 

valoare pâ ă la 1.065.000 lei acordat pentru 

i vestiţii pe tru î trepri derile i i si ijlo ii                    
61. SC MARTINELI COM PROD SRL Axa Prioritară , DMI .   A  Sprijin financiar în 

valoare pâ ă la 1.065.000 lei acordat pentru 

i vestiţii pe tru întreprinderile mici si mijlocii                    

62. AUTOMOBILE DACIA Axa Prioritară , DMI . , Opera iu ea . .   
Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de 

i teres ațio al și i ter ațio al 
63. RENAULT TECHNOLOGIE ROUMANIE Axa Prioritară , DMI . , Opera iu ea . .   

Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de 

interes ațio al și i ter ațio al 
64. SC DEMIUMA COMIMPEX SRL Axa Prioritară , Opera iu ea . .   Sprijin pentru 

siste e TIC i tegrate şi alte apli aţii ele tro i e 
pentru afaceri, apel nr. 2, 2011 

65. SC DEMIUMA COMIMPEX SRL Axa Prioritară , Operațiu ea Sprijin pentru 

o sulta ță a ordat î trepri derilor i i și ijlo ii 
66. SC COMEFIN SA Axa Prioritară , DMI . ,  Operatiu ea . .  Sprijin 

pentru consolidarea si modernizarea sectorului 

productiv prin investitii tangibile si intangibile  

pentru intreprinderi, apel 2014 

67. SC METAPLAST SRL Axa Prioritară , DMI . ,  Operatiu ea . .  Sprijin 

pentru consolidarea si modernizarea sectorului 

productiv prin investitii tangibile si intangibile  

pentru intreprinderi, apel 2014 

68. SC DELTA INVEST SRL Axa Prioritară , DMI . ,  Operatiu ea . .  Sprijin 

pentru consolidarea si modernizarea sectorului 

productiv prin investitii tangibile si intangibile  

pentru intreprinderi, apel 2014 

69. SC ATLAS APLIANCE SOLUTIONS SRL Axa Prioritară , DMI . ,  Operatiu ea 1.1.1 Sprijin 

pentru consolidarea si modernizarea sectorului 

productiv prin investitii tangibile si intangibile  

pentru intreprinderi, apel 2014 

70. SC SUBANSAMBLE AUTO SA Axa Prioritară , DMI . ,  Operatiu ea . .  Sprijin 

pentru consolidarea si modernizarea sectorului 

productiv prin investitii tangibile si intangibile  

pentru intreprinderi, apel 2014 

71. SC COMPA SA Axa Prioritară , DMI . ,  Operatiu ea . .  Sprijin 

pentru consolidarea si modernizarea sectorului 

productiv prin investitii tangibile si intangibile  

pentru intreprinderi, apel 2014 

72. SC RONERA RUBBER SA Axa Prioritară , DMI . ,  Operatiu ea . .  Sprijin 



 

PROGRAMUL "SCHEMA DE AJUTOR DE MINIMIS PENTRU INVESTIŢIILE REALIZATE DE 
ÎNTREPRINDERILE MICI ŞI MIJLOCII" – 2 PROIECTE APROBATE 

 

NR. BENEFICIAR AXA/ OPERAŢIUNE 

1. SC ELIPSA SRL Programul Schema de ajutor de minimis pentru 

investitiile realizate de intreprinderile mici si mijlocii  

instituita prin H.G. 274/2013 

2. SC ITALY PALLETS SRL Programul Schema de ajutor de minimis pentru 

investitiile realizate de intreprinderile mici si mijlocii  

instituita prin H.G. 274/2013 

 

 

PNDR – PROGRAM NAŢIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ 2007-2013 – 9 PROIECTE 

APROBATE 

 

NR BENEFICIAR AXA/ OPERAŢIUNE 

1. SC DSG MOTOR WORLD SRL Axa Prioritară , Masura .1.2. – Sprijin pentru 

crearea si dezvoltarea de micro-intreprinderi 

2. SC DENTACENTER SRL Axa Prioritară , Masura .1.2. – Sprijin pentru 

crearea si dezvoltarea de micro-intreprinderi 

3. COMUNA ANINOASA Axa Prioritară , Masura . . . – Renovarea , 

dezvoltarea satelor imbunatatirea serviciilor de baza 

pentru economia si populatia rurala si punerea in 

valoare a mostenirii rurale 

4. COMUNA ODOţEŞTI Axa Prioritară , Masura . . . – Renovarea , 

dezvoltarea satelor imbunatatirea serviciilor de baza 

pentru economia si populatia rurala si punerea in 

valoare a mostenirii rurale 

7. COMUNA TUPILA I Axa Prioritară , Masura . . . – Renovarea , 

dezvoltarea satelor imbunatatirea serviciilor de baza 

pentru economia si populatia rurala si punerea in 

valoare a mostenirii rurale 

8. COMUNA REBRICEA Axa Prioritară , Masura . . . – Renovarea , 

dezvoltarea satelor imbunatatirea serviciilor de baza 

pentru economia si populatia rurala si punerea in 

pentru consolidarea si modernizarea sectorului 

productiv prin investitii tangibile si intangibile  

pentru intreprinderi, apel 2014 

73. SC GIC NOSAG METAL SRL Axa Prioritară , DMI . ,  Operatiu ea . .  Sprijin 

pentru consolidarea si modernizarea sectorului 

productiv prin investitii tangibile si intangibile  

pentru intreprinderi, apel 2014 



valoare a mostenirii rurale 

9. COMUNA MIROSLAVA Axa Prioritară , Masura . . . – Renovarea , 

dezvoltarea satelor imbunatatirea serviciilor de baza 

pentru economia si populatia rurala si punerea in 

valoare a mostenirii rurale 

 

PROGRAMUL OPERAŢIONAL REGIONAL 2007-2013 – 16 PROIECTE APROBATE 

 

NR BENEFICIAR AXA/ OPERAŢIUNE 

1. PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PITEŞTI Axa Prioritară , Do e iul de i terve ie . . 
Rea ilitarea şi oder izarea reţelei de dru uri 
judeţe e, străzi ur a e – inclusiv co stru ţia / 
rea ilitarea şoselelor de e tură 

2. SC AVIGEO SRL Axa Prioritară , Domeniul de interventie 4.3. - 

Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor 

3. SC AUTOSTOP SRL 

 

Axa Prioritară , Domeniul de interventie 4.3. - 

Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor 

4 SC SILVAPEX SRL Axa Prioritară , Domeniul de interventie 4.3. - 

Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor 

5. SC PROLIFE SRL Axa Prioritară , Domeniul de interventie 4.3. - 

Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor 

6. SC COSMIN SRL Axa Prioritară , Domeniul de interventie 4.3. - 

Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor 

7. SC GIMNASIUM SRL Axa Prioritară , Domeniul de interventie 4.3. - 

Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor 

8. SC PREPELITA SRL 

 

Axa Prioritară 4, Domeniul de interventie 4.3. - 

Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor 

9. SC ELITECOM SRL Axa Prioritară , Domeniul de interventie 4.3. - 

Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor 

10. SC EMILCRIST SRL Axa Prioritară , Domeniul de interventie 4.3. - 

Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor 

11. SC LAURITA SRL Axa Prioritară , Domeniul de interventie 4.3. - 

Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor 

12. SC EVER GARDEN SRL Axa Prioritară , Domeniul de interventie 4.3. - 

Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor 

13. SC SICAL SRL Axa Prioritară , Domeniul de interventie 4.3. - 

Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor 

14. SC ELITE EXPERT CONT SRL Axa Prioritară , Domeniul de interventie 4.3. - 

Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor 

15. SC EXPERT CONSTRUCT SRL Axa Prioritară , Domeniul de interventie 4.3. - 

Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor 

16. PRIMĂRIA ORAŞULUI PUCIOA“A Axa Prioritară , Domeniul de interventie 4.1. – 

Dezvoltarea dura ilă a stru turilor de sprijinire a 



afa erilor de i porta ţă regio ală şi lo ală 

 

PROGRAM IMPACT – 30 PROIECTE APROBATE 

 

NR. BENEFICIAR AXA/ OPERAŢIUNE 

1. UNIVER“ITATEA VALAHIA TĂRGOVIŞTE Cercetari privind cresterea fiabilitatii tamburilor de 

franare ale troliilor specifice instalatiilor de foraj 

2. UNIVERSITATEA POLITEHNICA Bucuresti Crearea si acreditarea laboratorului de 

nanometrologie electrica 

3. UNIVERSITATEA POLITEHNICA Bucuresti Dezvoltarea unor echipamente inteligente cu 

economie de energie pentru iluminat public si 

transfer tehnologic 

4. ICERP SA Produs pentru curatarea in functionare a traseului 

gazelor de ardere din cuptoarele de rafinarie si 

cazanele de abur 

5. UPB-CMIM Dezvoltare sisteme expert pentru managementul 

starii si a mentenantei echipamentelor electrice de 

inalta tensiune 

6. INSTITUTUL DE MEDICINA COMPARATA Sisteme de membrane biocompatibile si 

instrumentar aferent pentru regenerari controlat in 

sistemul osteoarticular 

7. INSTITUTUL DE MEDICINA COMPARATA 

ţUCUREŞTI 
Centru de Educatie si Cercetare in tehnici de 

crioconservare tesuturi 

8. ICERP SA Laborator pentru cercetarea, testarea, monitorizarea 

si ameliorarea calitatii apelor 

9. UPB-CMIM Dezvoltare echipamente de alimentare cu energie 

electrica obtinuta din energii regenerabile (eoliene + 

solar + hidro) si transfer tehnologic 

10. TILLIS DESIGN SRL Dezvoltarea produsului şi a teh ologiei de fa ri a ie 
pe tru pla ă  o stru ii realizată di  lia i i erali 
si aş hii re i late de PAL 

11. AUTO TRANS MAN SRL Dispozitiv ecologic si economic de iluminat stradal cu 

led-uri 

12. ELCOS PROIECT SRL Dezvoltare sisteme inteligente de monitorizare, 

a aliză auto ată şi tra s isie la dista ă a 
para etrilor de ediu şi a e hipa e telor di  
domeniul producerii energiei din surse regenerabile 

13. UNIVERSITATEA POLITEHNICA 

TIMIŞOARA 

 

Sistem ecologic de iluminat stradal al unei 

o u ită i rurale u LED – uri şi ali e tare solară 
e tralizată 

14. UNIVERSITATEA POLITEHNICA 

TIMIŞOARA 

Cer etări privi d ge erarea hidroge ului u ajutorul 
e ergiei solare şi î utelierea efi ie tă a a estuia 



15. UNIVERSITATEA POLITEHNICA 

TIMIŞOARA 

Orga izarea, dotarea şi fu io area I stitutului 
European al Soarelui si Hidrogenului 

16. EUROPLASTIC SRL Noua ge era ie de sisite e high – solid K, o i ere 
şi apli ate î  teh ologii e ologi e 

17. UNIVERSITATEA VALAHIA TARGOVISTE Centrul regional multidisciplinar de cercetare – 

dezvoltare în geologia mediului 

18. SC ECOCHEM  SRL Pro edeu de re uperare a COV de la i stala iile de 
pulverizare 

19. SC ROMLUX LIGHTING COMPANY SA Sistem de iluminat inteligent programabil cu balast 

electronic pentru realizarea de economii de energie 

20. STATIUNEA DE CERCETARE 

DEZVOLTARE AGRICOLA TURDA 

Moder izarea, dotarea şi fu io area “ta iu ii de 
Cer etare Dezvoltare Agri olă Turda 

21. SC BLOMINFO - GEONET SRL “iste  de a hizi ie, prelu rare şi sto are date 
geospa iale o i ute pri  se zori aeropurta i 

22. SC POP INDUSTRY SRL Implementarea unor tehnologii  moderne pentru 

o i erea pa ourilor izoter e 

23. SC NATURAL SRL I ple e tarea teh ologiei i ovative de fa ri a ie a 
siropului de zahăr i vertit 

24. SC PREMAT PROD SRL Teh ologie i ovatoare utilizată pe tru fa ri area 
tâ plăriei ter oizola te 

25. SC PROINSTAL 302 G SRL Teh ologie i ovativă de produ ere a siste ului de 
ofraje pe tru pere i şi pla şee LITEFORM 

PROINSTAL 

26. SC UAMT SA Implementarea de tehnologii i ovative şi e ologi e 
de a operiri de prote ie şi or a e tale la “C UAMT 
SA Oradea 

27. SC PROCERAM AGROCHEMICALS 

ROMANIA SRL 

Î u ătă irea alită ii hi rizilor de floarea soarelui şi 
porumb prin folosirea pesticidelor 

28. SC HELIOS SA Tehnologie i ovativă de presare se ius ată a 
produselor era i e pe tru o stru ii 

29. SC PLASTOR SA Fabricarea de produse inovative în cadrul companiei 

PLA“TOR “A, pri  apli area rezultatelor er etării 
30. SC EPOLOG SERVPROD SRL I stala ie de re uperare a  C.O.V. printr-un procedeu 

e o ve io al de o de sare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RICOP FINANŢAREA IMM-urilor – 7 PROIECTE APROBATE 

 

 

NR BENEFICIAR AXA/OPERAŢIUNE 

1. MOBILUX SRL RICOP Fi a area IMM-urilor, Cererea de propuneri 

de proiecte pilot 

2. DALY TRANS SRL RICOP Finan area IMM-urilor 2003 

3. COSMOCRIS COM SRL RICOP Fi a area IMM-urilor 2003 

4. SOLYMET SRL RICOP Fi a area IMM-urilor 2003 

5. GLASS TECHNOLOGY SRL RICOP Fi a area IMM-urilor 2003 

6. METALART SRL RICOP Fi a area IMM-urilor 2003 

7. ELMOB INTERNATIONAL SRL RICOP Fi a area IMM-urilor 2003 

 

PROGRAM NAŢIONAL MULTIANUAL DE FINANŢARE PENTRU IMM-uri – 54 PROIECTE 

APROBATE 

 

 

NR BENEFICIAR AXA/OPERAŢIUNE 

1. SC CRONOS SRL Program National Multianual de Finantare pentru IMM-

uri 2002-2005, Ordinul 51/04.03.2003  

2. SC SIVI CROM PROD IMPEX SRL Program National Multianual de Finantare pentru IMM-

uri 2002-2005, Ordinul 52/18.02.2004 

3. SC TILIS DESIGN SRL Program National Multianual de Finantare pentru IMM-

uri 2002-2005, Ordinul 52/18.02.2004 

4. AMIRAS C&L IMPEX SRL Program National Multianual de Finantare pentru IMM-

uri 2002-2006 de sustinere a investitiilor realizate de 

catre intreprinderi nou infiintate si microintreprinderi, 

precum si a investitiilor de modernizare/ retehnologizare 

a intreprinderilor mici si mijlocii 

5. SEDRIC PROD SRL Program National Multianual de Finantare pentru IMM-

uri 2002-2006 de sustinere a investitiilor realizate de 

catre intreprinderi nou infiintate si microintreprinderi, 

precum si a investitiilor de modernizare/ retehnologizare 

a intreprinderilor mici si mijlocii 

6. ROMETAL SRL Program National Multianual de Finantare pentru IMM-

uri 2002-2006 de sustinere a investitiilor realizate de 

catre intreprinderi nou infiintate si microintreprinderi, 

precum si a investitiilor de modernizare/ retehnologizare 

a intreprinderilor mici si mijlocii 

7. MYTHOS SRL Program National Multianual de Finantare pentru IMM-

uri 2002-2006 de sustinere a investitiilor realizate de 

catre intreprinderi nou infiintate si microintreprinderi, 

precum si a investitiilor de modernizare/ retehnologizare 



a intreprinderilor mici si mijlocii 

8. TRICOSIB SRL Program National Multianual de Finantare pentru IMM-

uri 2002-2006 de sustinere a investitiilor realizate de 

catre intreprinderi nou infiintate si microintreprinderi, 

precum si a investitiilor de modernizare/ retehnologizare 

a intreprinderilor mici si mijlocii 

9. INTENS PREST SRL Program National Multianual de Finantare pentru IMM-

uri 2002-2006 de sustinere a investitiilor realizate de 

catre intreprinderi nou infiintate si microintreprinderi, 

precum si a investitiilor de modernizare/ retehnologizare 

a intreprinderilor mici si mijlocii 

10. AUSTRALIS PROD SRL Program National Multianual de Finantare pentru IMM-

uri 2002-2006 de sustinere a investitiilor realizate de 

catre intreprinderi nou infiintate si microintreprinderi, 

precum si a investitiilor de modernizare/ retehnologizare 

a intreprinderilor mici si mijlocii 

11. NEW DESIGN COMPOSITE SRL Program National Multianual de Finantare pentru IMM-

uri 2002-2006 de sustinere a investitiilor realizate de 

catre intreprinderi nou infiintate si microintreprinderi, 

precum si a investitiilor de modernizare/ retehnologizare 

a intreprinderilor mici si mijlocii 

12. DIMITRADE MOBEX AG SRL Program National Multianual de Finantare pentru IMM-

uri 2002-2006 de sustinere a investitiilor realizate de 

catre intreprinderi nou infiintate si microintreprinderi, 

precum si a investitiilor de modernizare/ retehnologizare 

a intreprinderilor mici si mijlocii 

13. SUNSHINE SRL Program National Multianual de Finantare pentru IMM-

uri 2002-2006 de sustinere a investitiilor realizate de 

catre intreprinderi nou infiintate si microintreprinderi, 

precum si a investitiilor de modernizare/ retehnologizare 

a intreprinderilor mici si mijlocii 

14. MICONSTRUCT SRL Program National Multianual de Finantare pentru IMM-

uri 2002-2006 de sustinere a investitiilor realizate de 

catre intreprinderi nou infiintate si microintreprinderi, 

precum si a investitiilor de modernizare/ retehnologizare 

a intreprinderilor mici si mijlocii 

15. PLAN PLUS SRL Program National Multianual de Finantare pentru IMM-

uri 2002-2006 de sustinere a investitiilor realizate de 

catre intreprinderi nou infiintate si microintreprinderi, 

precum si a investitiilor de modernizare/ retehnologizare 

a intreprinderilor mici si mijlocii 

16. PROGRESUL SCM Program National Multianual de Finantare pentru IMM-

uri 2002-2006 de sustinere a investitiilor realizate de 



catre intreprinderi nou infiintate si microintreprinderi, 

precum si a investitiilor de modernizare/ retehnologizare 

a intreprinderilor mici si mijlocii 

17. ALWO THERM SRL Program National Multianual de Finantare pentru IMM-

uri 2002-2009 de sustinere a investitiilor realizate de 

catre intreprinderi nou infiintate si microintreprinderi, 

precum si a investitiilor de modernizare/ retehnologizare 

a intreprinderilor mici si mijlocii 

18. ELDEK PROD SRL Program National Multianual de Finantare pentru IMM-

uri 2002-2009 de sustinere a investitiilor realizate de 

catre intreprinderi nou infiintate si microintreprinderi, 

precum si a investitiilor de modernizare/ retehnologizare 

a intreprinderilor mici si mijlocii 

19. EURO MOB SRL Program National Multianual de Finantare pentru IMM-

uri 2002-2009 de sustinere a investitiilor realizate de 

catre intreprinderi nou infiintate si microintreprinderi, 

precum si a investitiilor de modernizare/ retehnologizare 

a intreprinderilor mici si mijlocii 

20. NOVIS SRL Program National Multianual de Finantare pentru IMM-

uri 2002-2009 de sustinere a investitiilor realizate de 

catre intreprinderi nou infiintate si microintreprinderi, 

precum si a investitiilor de modernizare/ retehnologizare 

a intreprinderilor micisi mijlocii 

21. ROMSTYL SRL Program National Multianual de Finantare pentru IMM-

uri 2002-2009 de sustinere a investitiilor realizate de 

catre intreprinderi nou infiintate si microintreprinderi, 

precum si a investitiilor de modernizare/ retehnologizare 

a intreprinderilor mici si mijlocii 

22. SABCON SRL Program National Multianual de Finantare pentru IMM-

uri 2002-2009 de sustinere a investitiilor realizate de 

catre intreprinderi nou infiintate si microintreprinderi, 

precum si a investitiilor de modernizare/ retehnologizare 

a intreprinderilor mici si mijlocii 

23. CROMADI COM SRL Program National Multianual de Finantare pentru IMM-

uri 2002-2009 de sustinere a investitiilor realizate de 

catre intreprinderi nou infiintate si microintreprinderi, 

precum si a investitiilor de modernizare/ retehnologizare 

a intreprinderilor mici si mijlocii 

24. BRIO FRESH SRL Program National Multianual de Finantare pentru IMM-

uri 2002-2009 de sustinere a investitiilor realizate de 

catre intreprinderi nou infiintate si microintreprinderi, 

precum si a investitiilor de modernizare/ retehnologizare 

a intreprinderilor mici si mijlocii 

25. LIN IMPEX SRL Program National Multianual de Finantare pentru IMM-

uri 2002-2009 de sustinere a investitiilor realizate de 

catre intreprinderi nou infiintate si microintreprinderi, 

precum si a investitiilor de modernizare/ retehnologizare 



a intreprinderilor mici si mijlocii 

26. SURVEN STAR SRL Program National Multianual de Finantare pentru IMM-

uri 2002-2009 de sustinere a investitiilor realizate de 

catre intreprinderi nou infiintate si microintreprinderi, 

precum si a investitiilor de modernizare/ retehnologizare 

a intreprinderilor mici si mijlocii 

27. PORTEROM SRL Program National Multianual de Finantare pentru IMM-

uri 2002-2009 de sustinere a investitiilor realizate de 

catre intreprinderi nou infiintate si microintreprinderi, 

precum si a investitiilor de modernizare/ retehnologizare 

a intreprinderilor mici si mijlocii 

28. NEMO PAL DESIGN SRL Program National Multianual de Finantare pentru IMM-

uri 2002-2009 de sustinere a investitiilor realizate de 

catre intreprinderi nou infiintate si microintreprinderi, 

precum si a investitiilor de modernizare/ retehnologizare 

a intreprinderilor mici si mijlocii 

29. N&P METAL PROD Program National Multianual de Finantare pentru IMM-

uri 2002-2009 de sustinere a investitiilor realizate de 

catre intreprinderi nou infiintate si microintreprinderi, 

precum si a investitiilor de modernizare/ retehnologizare 

a intreprinderilor mici si mijlocii 

30. ROVA PROD SRL Program National Multianual de Finantare pentru IMM-

uri 2002-2009 de sustinere a investitiilor realizate de 

catre intreprinderi nou infiintate si microintreprinderi, 

precum si a investitiilor de modernizare/ retehnologizare 

a intreprinderilor mici si mijlocii 

31. TRANSILVANIA IMPACT IMPORT EXPORT 

SRL 

Program National Multianual de Finantare pentru IMM-

uri 2002-2009 de sustinere a investitiilor realizate de 

catre intreprinderi nou infiintate si microintreprinderi, 

precum si a investitiilor de modernizare/ 

retehnologizarea intreprinderilor mici si mijlocii 

32. FULL SERVICE XXL SRL Program National Multianual de Finantare pentru IMM-

uri 2002-2009 de sustinere a investitiilor realizate de 

catre intreprinderi nou infiintate si microintreprinderi, 

precum si a investitiilor de modernizare/ retehnologizare 

a intreprinderilor mici si mijlocii 

33. METRIC PRODUCTION SRL Program National Multianual de Finantare pentru IMM-

uri 2002-2009 de sustinere a investitiilor realizate de 

catre intreprinderi nou infiintate si microintreprinderi, 

precum si a investitiilor de modernizare/ retehnologizare 

a intreprinderilor mici si mijlocii 

34. MAREDI SRL Program National Multianual de Finantare pentru IMM-

uri 2002-2009 de sustinere a investitiilor realizate de 

catre intreprinderi nou infiintate si microintreprinderi, 

precum si a investitiilor de modernizare/ retehnologizare 

a intreprinderilor mici si mijlocii 

35. ROMSERV INVEST SRL Program National Multianual de Finantare pentru IMM-



uri 2002-2009 de sustinere a investitiilor realizate de 

catre intreprinderi nou infiintate si microintreprinderi, 

precum si a investitiilor de modernizare/ retehnologizare 

a intreprinderilor mici si mijlocii 

36. ROMIMAR SRL Program National Multianual de Finantare pentru IMM-

uri 2002-2009 de sustinere a investitiilor realizate de 

catre intreprinderi nou infiintate si microintreprinderi, 

precum si a investitiilor de modernizare/ retehnologizare 

a intreprinderilor mici si mijlocii 

37. COTU IU CON“TRUCT “RL Program National Multianual de Finantare pentru IMM-

uri 2002-2009 de sustinere a investitiilor realizate de 

catre intreprinderi nou infiintate si microintreprinderi, 

precum si a investitiilor de modernizare/ retehnologizare 

a intreprinderilor mici si mijlocii 

38. ROLS WOOD SRL Program National Multianual de Finantare pentru IMM-

uri 2002-2009 de sustinere a investitiilor realizate de 

catre intreprinderi nou infiintate si microintreprinderi, 

precum si a investitiilor de modernizare/ retehnologizare 

a intreprinderilor mici si mijlocii 

39. TEHNINVEST SRL Program National Multianual de Finantare pentru IMM-

uri 2002-2009 de sustinere a investitiilor realizate de 

catre intreprinderi nou infiintate si microintreprinderi, 

precum si a investitiilor de modernizare/ retehnologizare 

a intreprinderilor mici si mijlocii 

40. S&A COMPANY SRL Program National Multianual de Finantare pentru IMM-

uri 2002-2009 de sustinere a investitiilor realizate de 

catre intreprinderi nou infiintate si microintreprinderi, 

precum si a investitiilor de modernizare/ retehnologizare 

a intreprinderilor mici si mijlocii 

41. POP INDUSTRY SRL Program National Multianual de Finantare pentru IMM-

uri 2002-2009 de sustinere a investitiilor realizate de 

catre intreprinderi nou infiintate si microintreprinderi, 

precum si a investitiilor de modernizare/ retehnologizare 

a intreprinderilor mici si mijlocii 

42. RISCONF SRL Program National Multianual de Finantare pentru IMM-

uri 2002-2009 de sustinere a investitiilor realizate de 

catre intreprinderi nou infiintate si microintreprinderi, 

precum si a investitiilor de modernizare/ retehnologizare 

a intreprinderilor mici si mijlocii 

43. DABOV SRL Program National Multianual de Finantare pentru IMM-

uri 2002-2009 de sustinere a investitiilor realizate de 

catre intreprinderi nou infiintate si microintreprinderi, 

precum si a investitiilor de modernizare/ retehnologizare 

a intreprinderilor mici si mijlocii 

44. SARCOMAR SRL Program National Multianual de Finantare pentru IMM-

uri 2002-2009 de sustinere a investitiilor realizate de 

catre intreprinderi nou infiintate si microintreprinderi, 



precum si a investitiilor de modernizare/ retehnologizare 

a intreprinderilor mici si mijlocii 

45. EDY PROD COM IMPEX SRL Program National Multianual de Finantare pentru IMM-

uri 2002-2009 de sustinere a investitiilor realizate de 

catre intreprinderi nou infiintate si microintreprinderi, 

precum si a investitiilor de modernizare/ retehnologizare 

a intreprinderilor mici si mijlocii 

46. MACROMET SRL Program National Multianual de Finantare pentru IMM-

uri 2002-2009 de sustinere a investitiilor realizate de 

catre intreprinderi nou infiintate si microintreprinderi, 

precum si a investitiilor de modernizare/ retehnologizare 

a intreprinderilor mici si mijlocii 

47. CREATIVE PAVING SRL Program National Multianual de Finantare pentru IMM-

uri 2002-2009 de sustinere a investitiilor realizate de 

catre intreprinderi nou infiintate si microintreprinderi, 

precum si a investitiilor de modernizare/ retehnologizare 

a intreprinderilor mici si mijlocii 

48. TURNIR SRL Program National Multianual de Finantare pentru IMM-

uri 2002-2009 de sustinere a investitiilor realizate de 

catre intreprinderi nou infiintate si microintreprinderi, 

precum si a investitiilor de modernizare/ retehnologizare 

a intreprinderilor mici si mijlocii 

49. MARYCRIN PRODCOM SRL Program National Multianual de Finantare pentru IMM-

uri 2002-2009 de sustinere a investitiilor realizate de 

catre intreprinderi nou infiintate si microintreprinderi, 

precum si a investitiilor de modernizare/ retehnologizare 

a intreprinderilor mici si mijlocii 

50. PLASTICOM SRL Program National Multianual de Finantare pentru IMM-

uri 2002-2009 de sustinere a investitiilor realizate de 

catre intreprinderi nou infiintate si microintreprinderi, 

precum si a investitiilor de modernizare/ retehnologizare 

a intreprinderilor mici si mijlocii 

51. UNIVERSAL MONTAJ DARZEU Program National Multianual de Finantare pentru IMM-

uri 2002-2009 de sustinere a investitiilor realizate de 

catre intreprinderi nou infiintate si microintreprinderi, 

precum si a investitiilor de modernizare/ retehnologizare 

a intreprinderilor mici si mijlocii 

52. PRO DAXX SRL Program National Multianual de Finantare pentru IMM-

uri 2002-2009 de sustinere a investitiilor realizate de 

catre intreprinderi nou infiintate si microintreprinderi, 

precum si a investitiilor de modernizare/ retehnologizare 

a intreprinderilor mici si mijlocii 

53. IMMR OLARU SRL Program National Multianual de Finantare pentru IMM-

uri 2002-2009 de sustinere a investitiilor realizate de 

catre intreprinderi nou infiintate si microintreprinderi, 

precum si a investitiilor de modernizare/ retehnologizare 

a intreprinderilor mici si mijlocii 



54. SOMECO SA Program National Multianual de Finantare pentru IMM-

uri 2002-2009 de sustinere a investitiilor realizate de 

catre intreprinderi nou infiintate si microintreprinderi, 

precum si a investitiilor de modernizare/ retehnologizare 

a intreprinderilor mici si mijlocii 

 

 

 

 

 

PHARE – 28 PROIECTE APROBATE 

 

 

NR BENEFICIARI AXA/OPERAŢIUNE 

1. I spe toratul Ş olar Jude ea  
Dâ ovi a 

PHARE 2000 , Coeziune Economica si sociala, 

Dezvoltarea resurselor umane in contextul 

restructurarii industriale 

2. SVASTA Consult SRL PHARE 2000 , Coeziune Economica si sociala, 

Dezvoltarea resurselor umane in contextul 

restructurarii industriale 

3. IMMR OLARU SNC PHARE 2001, Coeziune Economica si Sociala 

Asistenta pentru IMM-uri 

4. APA SERVICE SRL PHARE 2001, Coeziune Economica si Sociala 

Asistenta pentru IMM-uri 

5. PAUSEN COM SRL PHARE 2001, Coeziune Economica si Sociala 

Asistenta pentru IMM-uri 

6. PRIMARIA MUNICIPIULUI TARGOVISTE PHARE 2001 “ he a de fi a are era ursa ila 
pentru proiecte de infrastructura mica, Reabilitare 

pod peste raul Ialomita la Teis Targoviste 

7. PRIMARIA MUNICIPIULUI TARGOVISTE PHARE 2001 “ he a de fi a are era ursa ila 
pentru proiecte de infrastructura mica, Re ele 
exterioare la lo uri de lo ui e pe tru ti eret 

8. PRIMARIA ORASULUI PUCIOASA PHARE 2001 “ he a de fi a are era ursa ila 
pentru proiecte de infrastructura mica, 

Moder izarea spitalului orăşe es  Pu ioasa 

9. PRIMARIA ORASULUI PUCIOASA PHARE 2001 “ he a de fi a are era ursa ila 
pentru proiecte de infrastructura mica, Re ele 
exterioare pe tru  lo uri oi de lo ui e destinate 

î hirierii ătre ti eri 
10. CRONOS SRL PHARE 2002 Dezvoltarea Resurselor Umane 

11. ACANT SRL PHARE 2002 Dezvoltarea Resurselor Umane 

12. AMIRAS C&L IMPEX SRL PHARE 2002 Dezvoltarea Resurselor Umane 

13. R.A.G.C . Targoviste PHARE 2002 Dezvoltarea Resurselor Umane 



14. G.K. PROD – CONS SRL PHARE 2003 Dezvoltarea Resurselor Umane 

15. GYP COM SRL PHARE 2003 Dezvoltarea Resurselor Umane 

16. TILLIS DESIGN SRL PHARE 2003 Dezvoltarea Resurselor Umane 

17. COD SECURITY SRL PHARE 2003 Dezvoltarea Resurselor Umane 

18. SC AMIRAS C&L IMPEX SRL PHARE 2003 Dezvoltarea Resurselor Umane 

19. SC ACANT SRL PHARE 2003 Dezvoltarea Resurselor Umane 

20. N.B.R. VALAHIA SRL PHARE 2004 Coeziune Economica si Sociala, 

Dezvoltarea Resurselor Umane Promovarea 

Capitalului Uman 

21. COD SECURITY SRL PHARE 2004 Coeziune Economica si Sociala, 

Dezvoltarea Resurselor Umane Promovarea 

Capitalului Uman 

22. AMIRAS C&L IMPEX SRL PHARE 2004 Coeziune Economica si Sociala, 

Dezvoltarea Resurselor Umane Promovarea 

Capitalului Uman 

23. CICOM SRL PHARE 2004 Coeziune Economica si Sociala, 

Dezvoltarea Resurselor Umane Promovarea 

Capitalului Uman 

24. LIN IMPEX SRL 

 

PHARE 2005 Coeziune Economica si Sociala, 

Dezvoltarea Resurselor Umane Promovarea 

Capitalului Uman 

25. SC COD SECURITY SRL 

 

PHARE 2005 Coeziune Economica si Sociala, 

Dezvoltarea Resurselor Umane Promovarea 

Capitalului Uman 

26. SC COD SECURITY SRL 

 

PHARE 2005 Coeziune Economica si Sociala, 

Dezvoltarea Resurselor Umane Promovarea 

Capitalului Uman, Cresterea gradului de ocupare 

prin cursuri de calificare pentru ocupatia Agent de 

paza si ordine  

27. SC CONIRED SA PHARE 2006 Coeziune Economica si Sociala, 

Dezvoltarea Resurselor Umane Promovarea 

Capitalului Uman 

28. SC COD SECURITY SRL PHARE 2006 Coeziune Economica si Sociala, 

Dezvoltarea Resurselor Umane Promovarea 

Capitalului Uman 

 

 

TOTAL GENERAL – 219 PROIECTE APROBATE 


