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PORTOFOLIUL DE PROIECTE ÎNTOCMITE ȘI SELECTATE PENTRU FINANȚARE 

(EXTRAS) 

 

Nr. crt Program de finanțare Proiect Anul notificării 

privind selecția 

pentru finanțare 

1 POSCCE 2007-2013, Operațiunea 

2.3.1 Sprijin pentru start-up-urile și 

spin-off-urile inovative 

VirtualAssist – Asistent virtual 

personal pentru comunicatii 

bazate pe context 

/VirtualAssist, beneficiar 

INTUITIVE SOFTWARE SRL 

2012 

2 POSCCE 2007-2013, Operațiunea 

3.3.2 Sprijin pentru dezvoltarea 

sistemelor de comert electronic si a 

altor solutii on-line pentru afaceri 

„.destinarium.ro. Portal web 

pentru rezervări servicii de 

cazare în România”, beneficiar 

ASCENT INVEST SRL 

2013 

3 POSCCE 2007-2013, Operațiunea 

3.3.1. Sprijin pentru sisteme TIC 

integrate și alte aplicații electronice 

pentru afaceri, apel 2 

Implementarea unui sistem 

informatic integrat pentru 

îmbunătățirea activității firmei 

SC PRORED SRL  

2013 

4 POSCCE 2007-2013 - Axa Prioritara 1 

„Un sistem de productie inovativ si 

eco-eficient”, Operaţiunea a) - Sprijin 

pentru consolidarea şi modernizarea 

sectorului productiv prin investiţii 

tangibile şi intangibile  

- Schema de finanţare – A2 - sprijin 

financiar cu valoarea de până la 

1.065.000 lei  

Achiziția unui sistem de foraj 

pentru realizarea de lucrări de 

alimentare cu apă, beneficiar 

COMPORSA SRL 

2013 

5 POSCCE 2007-2013 Operațiunea 4.a - 

Sprijinirea investiţiilor în instalaţii şi 

echipamente pentru întreprinderi din 

industrie, care să conducă la economii 

de energie, în scopul îmbunătăţirii 

eficienţei energetice 

Creşterea eficienţei energetice 

prin implementarea de acţionări 

cu turaţie variabilă în procesul 

de producţie al SC 

AZOMUREŞ SA* 

2014 

6 POSCCE 2007-2013 - Axa Prioritara 1 

„Un sistem de producție inovativ și 

eco-eficient”  

Achiziție mașină de ștanțat 

pentru dezvoltarea activității 

firmei, beneficiar EURO SIGN 

PRODUCTION SRL 

2015 

7 Ajutor de stat în baza Hotărârii Dezvoltarea activității de 2015 
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Guvernului nr.332/2014 privind 

instituirea unei scheme de ajutor de stat 

care promovează dezvoltarea regională 

prin crearea de locuri de muncă, cu 

modificările și completările ulterioare 

producție articole de lenjerie de 

corp a SC COTTONTEX SRL 

prin înființarea unei unități noi 

în municipiul Drobeta Turnu 

Severin și crearea a 50 noi 
locuri de muncă 

8 PNDR Submăsura 6.2 - Sprijin pentru 

înființarea de activități neagricole în 

zone rurale 

 

1.Inființare pensiune 

agroturistică în comuna 

RACHITOVA, judetul 

HUNEDOARA, beneficiar 

DACILA RAMONA 

ADELINA PERSOANA 

FIZICA AUTORIZATA 

2. Înființare atelier producție 

confecții textile în sat 

Dumbrăvița, comuna 

Dumbrăvița jud. Timiș 

beneficiar LEMON ROSE 

ATELIER SRL 

2016 

9 POR 2014-2020, Axa prioritară 2,  

 Prioritatea de investiții 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 – 

MICROÎNTREPRINDERI, apel 1 

1.Achiziție utilaje de injecție 

mase plastice pentru 

diversificarea activității firmei, 

beneficiar ATLANTIC SHOP 

SRL 

2. Achiziție echipamente pentru 

dezvoltarea activității de 

laborator dentar, beneficiar 

CREADENT SRL 

3. Dotări performante pentru 

creșterea competitivității firmei, 

beneficiar DALI’S DENTECH 

SRL 

4.Tehnologii inovative în 

arhitectură, beneficiar D-

CONTEXT STUDIO SRL 

5. Tehnologii și servicii 

competitive pentru 

PROPAGANDA MEDIA SRL 

6. Echipamente performante 

pentru activități de inginerie, 

beneficiar TOPO GIS 

2017 
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EXPLORE SRL 

7. Sistem informatic performant 

pentru creșterea competitivității 

firmei, beneficiar WELL 

SOLUTIONS SRL 

10 Ajutor de stat în baza Hotărârii 

Guvernului nr.332/2014 privind 

instituirea unei scheme de ajutor de stat 

care promovează dezvoltarea regională 

prin crearea de locuri de muncă, cu 

modificările și completările ulterioare 

Dezvoltarea activității de 

producție articole de lenjerie de 

corp a SC COTTONTEX SRL 

prin creșterea capacității de 

producție și crearea a 70 noi 

locuri de muncă 

2017 

11 PNDR Submăsura 7.2 - Investiţii în 

crearea și modernizarea infrastructurii 

de bază la scară mică 

Reabilitare rețea apă  și 

extindere rețea de canalizare în 

COM. DUMBRĂVIȚA JUD. 

TIMIȘ 

2017 

12 POR 2014-2020, Axa prioritară 2 – 

Îmbunătățirea competitivității 

întreprinderilor mici și mijlocii 

2.2 – Sprijinirea creării și extinderea 

capacităților avansate de producție și 

dezvoltarea serviciilor 

1. Extinderea activității de 

producție a GREENFOREST 

SRL prin construirea de hale 

producție și achiziția de utilaje 

2. Extinderea capacității de 

producție mobilier de baie, 

beneficiar ARTHEMA SRL 

3. CIVIPLEX centru de 

dezvoltare aplicatii IoT, 

beneficiar CIVITRONIC SRL 

2018 

13 REGIO - Programul Operaţional 

Regional 2014-2020, Axa prioritară 10 

- Îmbunătăţirea infrastructurii 

educaționale, Componenta 10.1.a 

Construcție creșă în comuna 

Dumbrăvița 

2018 

14 REGIO - Programul Operaţional 

Regional 2014-2020, Axa prioritară 10 

- Îmbunătăţirea infrastructurii 

educaționale, Componenta 10.1.b 

Construire școală gimnazială 

Dumbravița 

2019 

15 POR 2014-2020, Axa prioritară 1 

„Promovarea transferului tehnologic”, 

Apelul de proiecte nr. 1.1.A - 

Sprijinirea entităților de inovare și 

transfer tehnologic (ITT) 

Centrul de transfer tehnologic 

ETA2U INNOVATION 

 

2019 

16 POR 2014-2020, Axa prioritară 2,  

 Prioritatea de investiții 2.1 – 

1. Achiziție echipamente pentru 

creșterea competitivității firmei, 

2020 
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Promovarea spiritului antreprenorial, în 

special prin facilitarea exploatării 

economice a ideilor noi și prin 

încurajarea creării de noi întreprinderi, 

inclusiv prin incubatoare de afaceri – 
MICROÎNTREPRINDERI, apel 2 

beneficiar FOCUS 

TEHNODENT SRL 

2.  Dezvoltarea activității de 

proiectare structuri pentru 

construcții, beneficiar BON 
STEEL SRL 

3. Dezvoltarea activității de 

producție a AGILITECH CNC 

SRL 

4. Secție fabricare produse din 

materiale plastice, beneficiar 

BRICOVERS SRL 

5. Dezvoltarea activitatii de 

editare a LETTPRINT SRL 

17 POC 2014-2020, Acțiunea 2.2.1 

Sprijinirea creșterii valorii adăugate 

generate de sectorul TIC și a inovării în 

domeniu prin dezvoltarea de clustere, 

Apel 2  

SINTARA - Sintetizarea, 

aductia si reutilizarea apei prin 

tehnologii sustenabile 

2020 

18 POC 2014-2020, Cod apel : 

POC/62/1/3/Stimularea cererii 

întreprinderilor pentru inovare prin 

proiecte CDI derulate 

de întreprinderi individual sau în 

parteneriat cu institute de CD şi 

universități, în scopul inovării de 

procese și de produse în sectoarele 

economice care prezintă potențial de 

creștere, Tip proiect: Intreprinderi 

inovatoare de tip start-up si spin-off 

Sistem mobil de monitorizare a 

aerului 

2020 

*Proiect scris și implementat în calitate de subcontractant al EXPERT CONSULTING SRL 
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