
Nr. crt Beneficiar Denumire proiect
Programul 

operational
Axa prioritară Prioritatea de investiții Domeniu de activitate Valoare totală

1 Municipiul Arad

Amenajare traseu de transport public de 
calători cu autobuzul, care să asigure 
legătura pe arterele urbane între zona UTA 
și str. Stefan cel Mare 

POR 2014-2020
4- Sprijinirea dezvoltarii urbane 

durabile
4.1 - Reducerea emisiilor de carbon în Municipiile reședință de județ prin 

investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă
Infrastructură de 

transport
227.398.838,11

2 Orașul Curtici

Îmbunatatirea calitatii vietii populatiei 
orasului Curtici prin investitii in infiintarea 
unei crese si a unui centru social pentru 
persoane varstnice, precum si prin 
modernizarea unei strazi urbane

POR 2014-2020
13 - Sprijinirea regenerarii oraselor 
mici si mijlocii

 9b - „Oferirea de sprijin pentru revitalizarea fizică, economică și socială a 
comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale

Infrastructură de 
transport,  infrastructură 
sociala,infrastructura de 

educație

10.017.233,56

3 Comuna Zerind
Înființare centru de zi pentru persoane 
vârstnice, în comuna Zerind

POR 2014-2020
8 - Dezvoltarea infrastructurii de 
sănătate și sociale

8.3 -  Investițiile în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la 
dezvoltarea la nivel național, regional și local reducând inegalitățile în 
ceea ce privește starea de sănătate și promovând incluziunea socială prin 
îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreare 
precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de 
colectivitățile locale

Infrastructură socială și 
de sănătate

3.158.860,15

4 Expo Design System SRL
Îmbunatățirea competitivității societății 
Expo Design System SRL

POR 2014-2020
2 - Îmbunătățirea competitivității 
întreprinderilor mici ți mijlocii

2.2 Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și 
dezvoltarea serviciilor.

Proiecte pentru 
întreprinderi 

6.682.071,19

5 Potestatem SRL
Construire și dotare loc de joacă pentru 
copii în localitatea Chișineu-Criș, județul 
Arad

POR 2014-2020
2 - Îmbunătăţirea competitivităţii 
întreprinderilor mici şi mijlocii.

2.1.A Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea 
exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi 
întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri 

Proiecte pentru 
întreprinderi 

1.416.107,31

6 Bast Batiment SRL
Achiziționare echipamente pentru 
fabricarea articolelor din material plastic 
pentru construcții 

POR 2014-2020
2. Îmbunătățirea competitivității 
întreprinderilor mici și mijlocii, 

2.1- Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea 
exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi 
întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri

Proiecte pentru 
întreprinderi 

1.009.857,80

7 Brodconf SRL
Dezvoltarea economică a societăţii 
Brodconf SRL prin diversificarea gamei de 
produse oferite pieţei

POR 2014-2020
2 - Îmbunitdlirea competitivității 
întreprinderilor mici și mijlocii

2.1- Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea 
exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi 
întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri

Proiecte pentru 
întreprinderi 

717.374,84

8 MT Always Premum SRL

Consolidarea poziției pe piață a societății 
MT Always Premium SRL

POR 2014-2020
2 - Îmbunitdlirea competitivității 
întreprinderilor mici și mijlocii

2.1- Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea 
exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi 
întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri

Proiecte pentru 
întreprinderi 

1.487.806,47

9 Indio Srl Modernizarea producției de articole din metal POR 2014-2020
2. Îmbunătățirea competitivității 
întreprinderilor mici ți mijlocii, 

2.1- Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea 
exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi 
întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri

Proiecte pentru 
întreprinderi 

1.427.788,46

10 Municipiul Arad
Reabilitare clădireTeatru Clasic Ioan Slavici 

Arad - ETAPA1 - Restaurare și reabilitare 
exterioară

POR 2014-2020
5 - Îmbunătățirea mediului urban și 
conservarea, protecția și valorificarea 
durabilă a patrimoniului cultural

5.1 Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului 
natural și cultural

Reabilitare monumente 
istorice

14.098.866,76

 II. Servicii  în domeniul întocmirii cererilor de finanțare

În perioada de programare 2007-2013 au fost elaborate 27 de cereri de finanțare aprobate, cu o valoare totală de peste 56 milioane de Euro.

             Experiență în domeniul întocmirii cererilor de finanțare


