
PROIECTE IMPLEMENTATE 

 

 

PROGRAM OPERAŢIONAL SECTORIAL CREŞTEREA COMPETITIVITĂŢII ECONOMICE 
2007-2013 – 63 PROIECTE IMPLEMENTATE 

 

NR. BENEFICIAR AXA/OPERAŢIUNE 

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

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

3. SC EDICHIM SRL Axa Prioritară , DMI . , Opera iunea a.,A2 - Sprijin 

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

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

fi a ciar de pâ ă la 9 .  lei pentru 

întreprinderile mici si mijlocii 

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

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

10. SC CRONOS SRL Axa Prioritară , DMI . , Opera iu ea a.,A2 - Sprijin 

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

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

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

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

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

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

fi a ciar de pâ ă la 9 .  lei pentru 

întreprinderile mici si mijlocii 

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

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



15. SC PEGAMONT SA Axa Prioritară , DMI . , Opera iu ea a.,A2 - Sprijin 

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

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

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

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

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

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

fi a ciar de pâ ă la 9 .  lei pe tru 

întreprinderile mici si mijlocii 

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

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

20. SC POP INDUSTRY SRL Axa Prioritară , DMI . , Opera iu ea a.,A2 - Sprijin 

fi a ciar 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 ciar 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 ciar 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 

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

26. SC INSTALATII MONTAJ METAL 

REPARATII SRL 

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

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

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

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

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

fi a ciar de pâ ă la . .  lei pe tru 

întreprinderile mici si mijlocii 

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



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

30. SC EXPRESIV PROMET SRL Axa Prioritară 1, DMI 1.1, Opera iu ea a, A2 – Sprijin 

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

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

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

32. ROMSERV INVEST SRL Axa Prioritară 1, DMI . , Opera iu ea a, A2 – Sprijin 

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

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

fi a ciar de pâ ă la . .  lei pentru 

întreprinderile mici si mijlocii 

34. “C TRAN“PORT “I CON“TRUC II 

FORESTIERE SRL 

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

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

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

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

36. 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 

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

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

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

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

regenerabile de energie pentru producerea energiei 

verzi 

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

valoare cupri să î tre . .  - 6.375.000 lei 

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

Axa Prioritară 1, DMI 1.1  A1 Sprijin financiar cu 

valoare cupri să î tre . .  - 6.375.000 lei 

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

valoare cupri să î tre . .  - 6.375.000 lei 

43. MENTOR SM SRL Axa Prioritară 1, DMI 1.1  A1 Sprijin financiar cu 

valoare cupri să î tre . .  - 6.375.000 lei 

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

valoare pâ ă la 1.065.000 lei acordat pentru 

i vestiţii  pentru  întreprinderile mici si mijlocii                  

45. SC GAMIDA EUROMARK SRL Axa Prioritară , DMI .   A  Sprijin financiar în 

valoare pâ ă la 1.065.000 lei acordat pentru 



i vestiţii pentru întreprinderile mici si mijlocii                    

46. 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                    

47. SC OLTIREN COM 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                    

48. 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                   

49. SC MENTOR SM SRL Axa Prioritară 1, DMI 1.1  A2 Sprijin financiar în 

valoare pâ ă la 1.065.000 lei acordat pentru 

i vestiţii pe tru întreprinderile mici si mijlocii                    

50. 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                    

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

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

Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de 

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

siste e TIC i tegrate şi alte aplicaţii electro ice 
pentru afaceri, apel nr. 2, 2011 

54. SC DEMIUMA COMIMPEX SRL Axa Prioritară , Operațiu ea Spriji  pe tru 
co sulta ță acordat î trepri derilor ici și ijlocii 

55. SC METAPLAST SRL Axa Prioritară , DMI 1.1,  Operatiunea 1.1.1 Sprijin 

pentru consolidarea si modernizarea sectorului 

productiv prin investitii tangibile si intangibile  

pentru intreprinderi , apel 2014 

56. 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 

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

pentru consolidarea si modernizarea sectorului 

productiv prin investitii tangibile si intangibile  

pentru intreprinderi , apel 2014 

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

pentru consolidarea si modernizarea sectorului 

productiv prin investitii tangibile si intangibile  

pentru intreprinderi , apel 2014 



 

 

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

 

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 

59. SC RONERA RUBBER SA 

 

 

 

Axa Prioritară , DMI . ,  Operatiu ea . .  Sprijin 

pentru consolidarea si modernizarea sectorului 

productiv prin investitii tangibile si intangibile  

pentru intreprinderi , apel 2014 

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

i teres ațio al și i ter ațio al,Entitate de 

reprezentare a Polului Auto Muntenia Creşterea 
apa ită ii AUTOMOţILE DACIA de a răspu de 
oilor eri e ale pie ei pri  produse i ovative". 

61. RENAULT TECHNOLOGIE ROUMANIE Axa Prioritară , DMI . , Opera iu ea . .   
Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de 

i teres ațio al și i ter ațio al, Entitate de 

reprezentare a Polului Auto Muntenia  "Creşterea 
apa ită ii RTR de a dezvolta vehi ule oi i ovative 

şi o petitive". 

62. RENAULT TECHNOLOGIE ROUMANIE Axa Prioritară , DMI . , Opera iu ea . .   
Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de 

i teres ațio al și i ter aționa, Entitate de 

reprezentare a Polului Auto Muntenia   "Cercetarea 

şi dezvoltarea de siste e ele tri e, ele tro i e, 
ter i e şi teh ologi i ovative pe tru alter ative de 

o ilitate dura ilă, pe tru reşterea efi ie ei 
energetice a vehiculelor, în scopul reducerii 

e isiilor polua te şi î u ătă irii o fortului ter i  
pentru pasageri". 

63. PROCONSULT SRL Axa Prioritară , DMI . , Opera iu ea . .   
Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de 

i teres ațio al și i ter ațio a, Entitate de 

reprezentare a Polului Auto Muntenia  

"Coordo area, o itorizarea şi raportarea privi d 
i ple e tarea proie telor şi a strategiei de 
dezvoltare a Polului Auto Muntenia" 



investitiile realizate de intreprinderile mici si mijlocii  

instituita prin H.G. 274/2013 

 

PNDR – PROGRAM NAŢIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ 2007-2013 – 1 PROIECT 

IMPLEMENTAT 

 

NR BENEFICIAR AXA/ OPERAŢIUNE 

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

crearea si dezvoltarea de micro-intreprinderi 

 

 

PROGRAMUL OPERAŢIONAL REGIONAL 2007-2013 – 19 PROIECTE IMPLEMENTATE 

 

NR BENEFICIAR AXA/ OPERAŢIUNE 

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

Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor 

2. SC AUTOSTOP SRL 

 

Axa Prioritară , Domeniul de interventie 4.3. - 

Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor 

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

Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor 

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

Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor 

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

Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor 

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

Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor 

7. SC PREPELITA SRL 

 

Axa Prioritară , Domeniul de interventie 4.3. - 

Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor 

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

Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor 

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

Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor 

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

Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor 

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

Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor 

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

Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor 

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

Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor 

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

Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor 

15. PRIMĂRIA ORAŞULUI “INAIA Axa Prioritară , Do e iul Major de I terve tie .  – 



Planuri integrate de dezvoltare urbana, Sub – 

domeniul Centre Urbane, Via Sinaia design –
Infrastructurii Publice Urbane Via verde deschis  

16. PRIMĂRIA ORAŞULUI SINAIA Axa Prioritară , Do e iul Major de I terve tie .  – 

Planuri integrate de dezvoltare urbana, Sub – 

domeniul Centre Urbane, Achizitia si instalarea de 

echipamente de supraveghere necesare pentru 

cresterea sigurantei si prevenirea criminalitatii in 

orasul Sinaia, judetul Prahova 

 

17. PRIMĂRIA MUNICIPIULUI MORENI Axa Prioritară , Do e iul Major de I terve tie .  – 

Planuri integrate de dezvoltare urbana, Sub – 

domeniul Centre Urbane, Reabilitare si modernizare 

centru de recuperare si reabilitare persoane cu 

handicap Tuicani, municipiul Moreni 

18. PRIMĂRIA ORAŞULUI “INAIA Axa prioritară , Do e iul ajor de i terve ie .  
„Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii 

de turism pentru valorificarea resurselor atural şi 
reşterii alită ii servi iilor turisti e . 

19. PRIMĂRIA ORAŞULUI “INAIA Axa Prioritară , DMI . , Pro ovarea pote ţialului 
turistic şi creşterea i frastructurii ecesare, î  scopul 
creşterii atractivităţii Ro â iei ca desti aţie 
turistică. 
 

RICOP FINANŢAREA IMM-urilor – 7 PROIECTE IMPLEMENTATE 

 

 

NR BENEFICIAR AXA/OPERAŢIUNE 

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

de proiecte pilot 

2. DALY TRANS SRL RICOP Fi a 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 

IMPLEMENTATE 

 

 

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 IMPLEMENTATE 

 

 

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 ursabila 

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 blocuri 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 ursabila 

pentru proiecte de infrastructura mica, Re ele 
exterioare pe tru  lo uri oi de lo ui e desti ate 
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 – 174 PROIECTE IMPLEMENTATE 


