Experiență în domeniul serviciilor de consultanță în managementul proiectelor finanțate
Nr. crt Beneficiar

Denumire proiect

1

Municipiul Arad

Revitalizarea zonei strada Mărului și amenajarea ca zonă de
agrement

2

Municipiul Arad

Reconversia funcțională șli revitalizarea terenului din zona
Micălaca 300 și transformarea lui în zonă de agrement și
petrecere a timpului liber

3

Municipiul Arad

Achiziție material rulant electric, 4 tramvaie dublă articulație
capacitate mare și 6 tramvaie vagon capacitate medie

4

Municipiul Arad

5

Oraș Curtici

6

Municipiul Arad

7

Programul
Axa prioritară
Prioritatea de investiții
operational
I. Servicii de consultanță în managementul proiectelor finanțate
4.2 - Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării
orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate(inclusiv
POR 2014-2020
4 - Sprijinirea dezvoltarii urbane durabile
a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de
reducere a zgomotului
4.2 - Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării
orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate(inclusiv
POR 2014-2020
4 - Sprijinirea dezvoltarii urbane durabile
a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de
reducere a zgomotului

Domeniu de
activitate

Valoare totală

Dezvoltare
urbană

22.826.565,62

Dezvoltare
urbană

10.251.890,08

87.462.776,23

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

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

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

Construire Centru Multifuncțional pentru persoane din zone
urbane marginalizate: zona Tarafului

POR 2014-2020

4 - Sprijinirea dezvoltarii urbane durabile

4.3 - Oferirea de sprijin pentru regenerare fizică, economică și socială a
comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale

Infrastructură de
transport
Infrastructură de
transport,
infrastructură
sociala,infrastruc
tura de educație
Infrastructură
socială

Municipiul Arad

Construire Centru Multifuncțional pentru persoane din zone
urbane marginalizate - zona Șezătorii - Pădurii

POR 2014-2020

4 - Sprijinirea dezvoltarii urbane durabile

4.3 - Oferirea de sprijin pentru regenerare fizică, economică și socială a
comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale

Infrastructură
socială

6.889.850,73

8

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

9

Bast Batiment Srl

Achiziționare echipamente pentru fabricarea articolelor din
material plastic pentru construcții

POR 2014-2020

2.1- Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării
2. Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor
economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv
mici ți mijlocii,
prin incubatoare de afaceri

Proiecte pentru
întreprinderi

1.009.857,80

POR 2014-2020

2.1- Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării
2 - Îmbunitdlirea competitivității întreprinderilor
economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv
mici și mijlocii
prin incubatoare de afaceri

Proiecte pentru
întreprinderi

1.487.806,47

10

Modernizare Sistem de Transport Public cu Tramvaiul în
Municipiul Arad - Traseu Strada Pădurii între Strada Abatorului
și Strada Condurașilor
Îmbunătățirea calității vieții populației orașului Curtici prin
investiții în înființarea unei creșe și a unui centru social pentru
persoane vârstnice, precum și prin modernizarea unei străzi
urbane

Consolidarea poziției pe piață a societății MT Always Premium
MT Always Premum SRL
SRL

117.661.387,24

10.017.233,56

5.217.693,84

11

Brodconf SRL

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

POR 2014-2020

2.1- Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării
2 - Îmbunitdlirea competitivității întreprinderilor
economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv
mici și mijlocii
prin incubatoare de afaceri

Proiecte pentru
întreprinderi

717.374,84

12

Indio Srl

Modernizarea producției de articole din metal

POR 2014-2020

2.1- Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării
2. Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor
economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv
mici ți mijlocii,
prin incubatoare de afaceri

Proiecte pentru
întreprinderi

1.427.788,46

13

Orașul Chișineu Criș

Creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențialedin Orasul
Chișineu Criș

POR 2014-2020

3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu
emisiiscăzute de carbon

Protecția
mediului

5.315.130,56

3.1. - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligentea energiei și a
utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, și în sectorul
locuințelor

14

Municipiul Arad

Reabilitare termică Grădinița cu program prelungit Palatul
Fermecat

POR 2014-2020

3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu
emisii scăzute de carbon

3.1. - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligentea energiei și a
utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, și în sectorul
locuințelor

Protecția
mediului

1.758.025,71

15

Municipiul Arad

Reabilitare termică clădire Școala Gimnazială Avram Iancu Arad

POR 2014-2020

3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu
emisii scăzute de carbon

3.1. - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligentea energiei și a
utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, și în sectorul
locuințelor

Protecția
mediului

3.099.449,88

16

Municipiul Arad

Reabilitare termică Grădinița cu program prelungit Curcubeul
Copiilor

POR 2014-2020

3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu
emisiiscăzute de carbon

3.1. - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligentea energiei și a
utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, și în sectorul
locuințelor

Protecția
mediului

1.892.049,43

17

Municipiul Arad

Reabilitare termică Grădinița cu program prelungit Grădinița
Prieteniei

POR 2014-2020

3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu
emisiiscăzute de carbon

3.1. - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligentea energiei și a
utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, și în sectorul
locuințelor

Protecția
mediului

1.489.609,12

18

Orașul Lipova

Consolidare, restaurare, conservare biserică, amenajare incintă,
restaurare și consolidare împrejmuire, realizare corp Anexa C2
și lumânărar C3, iluminat arhitectural ansamblu la biserică
Adormirea Maicii Domnului

POR 2014-2020

5 - Îmbunătățirea mediului urban și conservarea,
5.1 Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și
protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului
cultural
cultural

Reabilitare
monumente
istorice

21.230.113,39

19

Municipiul Arad

Reabilitare clădireTeatru Clasic Ioan Slavici Arad - ETAPA1 Restaurare și reabilitare exterioară

POR 2014-2020

5 - Îmbunătățirea mediului urban și conservarea,
5.1 Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și
protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului
cultural
cultural

Reabilitare
monumente
istorice

14.098.866,76

20

Administratia
Bazinală de apă
Mureș

Îmbunătățirea managementului riscului la inundații pe râul
Mureș în zona transfrontalieră (FORMURES)

Protecția
mediului

9.346.463,44

21

Oraș Pecica

Dezvoltare rurală

4.509.287,85

Dezvoltare
urbană

13.865.809,17

22

Municipiului Arad

Consolidare, reabilitare și modernizare Cămin Cultural Turnu și
amenajare curte
Iluminat public cu LED în Municipiul Arad

PA5 - Îmbunătățiți prevenirea riscurilor și
Programul Interreg Vgestionarea dezastrelor (Cooperarea în
A Romania Ungaria
prevenirea riscurilor și gestionarea dezastrelor)
PNDR 2014-2020

Axa LEADER, măsura 4 „Dezvoltarea satelor

Programul de
Axa prioritară 4 – “Îmbunătățirea mediului
Cooperare Elvețianoînconjurător
Român

6 B ”Încurajarea dezvoltării locale în zone rurale”

Societatea noastră a finalizat cu succes peste 30 de contracte de servicii de management privind implementarea proiectelor finanțate, din care 16 prin Programul Operațional Regional 2007-2013 și 4 proiecte finanțate prin Programul Operațional Regional
2014-2020.
În prezent avem în derulare, fără a fi finalizate 17 contracte de consultanță în domeniul managementul proiectului finanțat, din care 15 finanțate prin POR 2014-2020. Valoarea totală a proiectelor implementate cu asistența și consultanța oferită de
societatea noastră în ultimii opt ani a fost de peste 70 de milioane de Euro.

