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Finantari pentru IMM-uri din fonduri nationale 

In Romania, Agenţia pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi 
Mijloci (AIPPIMM) implementeaza programe pentru stimularea şi dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii 
cu finanţare de la bugetul de stat şi din surse externe. 
 
Agenţia pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijloci (AIPPIMM) este o 

instituţie publică în subordinea Ministerului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, Comerţului şi Mediului de Afaceri, 
care realizează politica Guvernului în domeniul implementării proiectelor şi programelor pentru întreprinderile 
mici şi mijlocii de încurajare şi de stimulare a înfiinţării şi dezvoltării acestora. Agenţia are ca scop 
implementarea tehnică şi financiară a proiectelor şi programelor de sprijinire a înfiinţării de noi întreprinderi şi 
de susţinere a dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, la nivel naţional şi local, potrivit strategiilor 
guvernamentale pentru susţinerea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii şi în Programul de guvernare.  
 

În domeniul programelor finanţate de la bugetul de stat, pe baza strategiei Ministerului Întreprinderilor Mici şi 

Mijlocii, Comerţului şi Mediului de Afaceri, AIPPIMM implementează şi monitorizează programele de stimulare 
a înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, precum şi de creştere a competitivităţii şi a eficienţei 
acestora în condiţiile mediului concurenţial şi ale fenomenelor specifice economiei de piaţă; 
 
Conform legii 364/ 2004, IMM-urile sunt definite ca fiind acele intreprinderi care indeplinesc cumulativ 

urmatoarele conditii (In calculul incadrarii companiei  in categoria de intreprindere se va tine seama de 
relatiile de legatura sau parteneriat cu alte companii din grup): 

a) au un numar mediu anual de salariati mai mic de 250; 
b) realizeaza o cifra de afaceri anuala neta de pana la 50 milioane euro, echivalent in lei, sau detin active 

totale care nu depasesc echivalentul in lei a 43 milioane euro, conform ultimei situatii financiare 
aprobate.  

 

Principalele programe de finanatre implementate de catre AIPPIMM pentru IMM-uri si start up-uri 
sunt: 
 

 Programul naţional multianual pentru susţinerea meşteşugurilor şi artizanatului 

 Programul pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii 
debutanţi în afaceri -  

 Programul UNCTAD/EMPRETEC Romania pentru sprijinirea dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii 

 Programul national multianual de infiintare si dezvoltare de incubatoare tehnologice si de afaceri  
 Programul national multianual pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale in randul femeilor manager 

din sectorul intreprinderilor mici si mijlocii  
 Programul de dezvoltare şi modernizare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de 

piaţă 2015  
 Programul pentru dezvoltarea abilitatilor antreprenoriale in randul tinerilor si facilitarea accesului la 

finantare - START -2015  
 

Mai multe informatii despre programele de finantare ale AIPPIMM, gasiti aici: 

http://www.aippimm.ro/categorie/programe/ 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.aippimm.ro/articol/programe/programe-nationale-2015/programul-unctad-empretec-romania-pentru-sprijinirea-dezvoltarii-intreprinderilor-mici-si-mijlocii
http://www.aippimm.ro/articol/programe/programe-nationale-2015/programul-national-multianual-de-infiintare-si-dezvoltare-de-incubatoare-tehnologice-si-de-afaceri-12
http://www.aippimm.ro/articol/programe/programe-nationale-2015/programul-national-multianual-pentru-dezvoltarea-culturii-antreprenoriale-in-randul-femeilor-manager-din-sectorul-intreprinderilor-mici-si-mijlocii-3
http://www.aippimm.ro/articol/programe/programe-nationale-2015/programul-national-multianual-pentru-dezvoltarea-culturii-antreprenoriale-in-randul-femeilor-manager-din-sectorul-intreprinderilor-mici-si-mijlocii-3
http://www.aippimm.ro/articol/programe/programe-nationale-2015/programul-de-dezvoltare-351-i-modernizare-a-activit-259-355-ilor-de-comercializare-a-produselor-351-i-serviciilor-de-pia-355-259-2015
http://www.aippimm.ro/articol/programe/programe-nationale-2015/programul-de-dezvoltare-351-i-modernizare-a-activit-259-355-ilor-de-comercializare-a-produselor-351-i-serviciilor-de-pia-355-259-2015
http://www.aippimm.ro/articol/programe/programe-nationale-2015/programul-pentru-dezvoltarea-abilitatilor-antreprenoriale-in-randul-tinerilor-si-facilitarea-accesului-la-finantare---start--2015
http://www.aippimm.ro/articol/programe/programe-nationale-2015/programul-pentru-dezvoltarea-abilitatilor-antreprenoriale-in-randul-tinerilor-si-facilitarea-accesului-la-finantare---start--2015
http://www.aippimm.ro/categorie/programe/
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Finantari pentru IMM-uri din fonduri europene 

 
In cadrul programelor de fonduri europene din perioada 2014 – 20202, exista o serie de oportunitati de 
finantare nerambursabila pentru IMM-uri care finanteaza diverse activitati precum: 

1. cercetare, dezvoltare si inovare – in special prin Programul Operational Competitivitate (POC) 
2. dotare cu echipamente in scopul dezvoltarii intreprinderii – prin Programul Operational Regional 

(POR) 
3. dotare cu echipamente diverse in scopul productiei de energie din surse regenerabile mai putin 

utilizate, precum si reducerea consumului de energie pentru intreprinderile mari consumatoare din 
industrie - prin Programul Operational Infrastructura Mare (POIM) 

 
In noua alocare de fonduri europene destinata Romaniei, o atentie deosebita va fi acordata companiilor care 
activeaza in urmatoarele domenii, identificate conform Strategiei Nationale pentru Competitivitate (SNC) 
2014-2020, ca fiind sectoarele economice cu potential de specializare inteligenta/ directii de politica 
industriala. 

 

Rol economic important si cu 
influenta asupra ocuparii 

Dinamica competitiva Inovare dezvoltare 
tehnologica si valoare 
adaugata 

Turism si ecoturism  Industria auto si componente Sanatate si produse farmaceutice 
Textile si pielarie Tehnologia informatiilor si 

comunicatiilor 
Energie si management de mediu 

Lemn si mobila Procesarea alimentelor si a 
bauturilor 

Bioeconomie (agricultura, 
silvicultura, pescuit si acvacultura) 

biofarmaceutica si biotehnologii 
Industrii creative   

 

 
Principalele masuri de finantare destinate IMM-urilor 

 

Program de 

finantare si 
masura 

Perioada 
depuner

e – 
lansare 

Alocarea 
pe sesiune 

Valoare minima – maxima finantare si procent maxim 

POC Axa 1 

Actiunea 111:  
Tip proiect: 
Investitii pentru 
departamentele de 
CD ale 
intreprinderilor 
 

Alocare totala Axa 
1: 797,8 mil euro 

 

27.06.201
5- 
18.08.201
5, 

sesiunea I 
 
Sesiunea 
a II a: 
trimestrul 
II 2016 

25.000.000 
euro, pentru 
sesiunea I 
 

 
20.000.000 
euro, pentru  
sesiunea a 
II a 
 

Valoarea finantarii: 
4.500.000 lei  si 90.000.000 lei 

 
Procente finantare: 

Regiunea Intreprinder
e mijlocie 

Intreprindere 
mica 

N-V, Centru, N-E, S-
E, S-Muntenia, S-V  

60% 70% 

Vest si Ilfov 45% 55% 

Bucuresti pana la 

31.12.2017 
25% 35% 

 

POC Axa 1 
Actiunea 121:  

Tip proiect:  
Intreprinderi 
inovatoare de  tip 
start-up si spin-off 
 
Alocare totala Axa 
1: 797,8 mil euro 

27.06.201
, sesiune 

deschisa 
 
Depunere 
continua, 
pana la 
epuizarea 
bugetului 

15.000.000 
euro 

Valoarea finantarii: 

Maxim 840.000 lei si nu poate depasi echivalentul in lei a 
200.000 euro. 
 
Procent finantare: 
Maxim 90% din valoarea totala a costurilor eligibile ale 
proiectului. 
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Program de 
finantare si 

masura 

Perioada 

depuner
e – 

lansare 

Alocarea 
pe sesiune 

Valoare minima – maxima finantare si procent maxim 

POC Axa 1 
Actiunea 121:  

Tip proiect:  
Intreprinderi nou-
infiintate 
inovatoare 
 
Alocare totala Axa 
1: 797,8 mil euro 

27.06.201
5- 
11.08.201

5, 
sesiunea I 
 
Urmatoar
ea 
sesiune: 
neanuntat

a inca 

20.000.000 
euro, pentru 
sesiunea I 

Valoarea finantarii: 
► Maxim 4.500.000 lei pentru Bucuresti-Ilfov  
► Maxim 6.750.000 lei  pentru celelalte regiuni 

 
Procent finantare: 

100% din costurile eligibile pe perioada in care beneficiarul 
indeplineste conditiile de intreprindere nou-infiintata 
inovatoare. 

POC Axa 1 
 
Actiunea 114:  
Tip proiect: 

Atragerea de 
personal cu 
competente 
avansate din 
strainatate 
 

Alocare totala Axa 
1: 797,8 mil euro 
 

27.06.201
5- 
1.09.2015

,  
sesiunea I 
 
Urmatoar
ea 
sesiune: 

neanuntat
a inca 

81.600.000 
euro, pentru 
sesiunea I 

Valoarea finantarii: 

Maxim 9.000.000 lei. 
 
Procente finantare: 

Activitate 
Intreprindere 

Mijlocie Mica 

Cercetare fundamentala 100% 100% 

Cercetare industriala 60% 70% 

Dezvoltare experimentala 35% 45% 

Realizarea de studii de 
fezabilitate pregatitoare 

pentru activitatile CD 

60% 70% 

Obtinerea, validarea si 
protejarea drepturilor de 
proprietate industriala   

50% 50% 

 

POC Axa 2 
 

Actiunea 2.2.1: 
Sprijinirea cresterii 
valorii adaugate 
generate de 
sectorul TIC si a 

inovarii in domeniu 
prin dezvoltarea de 
clustere 
 
Alocare totala Axa 
2: 531,9 mil euro 

2.11.2015 
– 

1.02.2015 

59,7 
milioane 

euro 

Valoarea finantarii: 

Pana la 720.000 euro. 
 
Procente finantare: 
Pana la 80%, variabil in functie de dimensiunea intreprinderii 
aplicante, si de tipul de activitati necesare pentru realizarea 
produsului/ serviciului parte din proiect. 

 

POR Axa 1 
 

Obiectivul Specific 
1.1:  Cresterea 

inovarii in firme 
prin sustinerea 
entitatilor de 
inovare si transfer 
tehnologic in 

domenii de 
specializare 
inteligenta 
 
Alocare totala Axa 
1: 175,53 euro 

Informatie 
indisponib
ila 
momenta

n 

Informatie 
indisponibila 
momentan 

Valoarea finantarii: 

Valoare minima eligibila: 100.000 euro 
Valoare maxima eligibila: 3 milioane euro 

 
Procente finantare: 

Regiunea Intreprindere 
mijlocie 

Intreprindere 
mica si micro 

N-V, Centru, N-

E, S-E, S-
Muntenia, S-V  

60% 70% 

Vest si Ilfov 45% 55% 

Bucuresti pana la 
31.12.2017 

25% 35% 
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Program de 
finantare si 

masura 

Perioada 

depuner
e – 

lansare 

Alocarea 
pe sesiune 

Valoare minima – maxima finantare si procent maxim 

POR Axa 2 
 
Obiectivul specific 

2.1: 
Consolidarea pe 
piata a IMMurilor in 
domeniile 
competitive 
identificate in SNC 
si PRD. 

Apel 2.1 A- 
microintreprinde

ri 
 
Alocare totala Axa 
2: 744,68 mil euro 

Informatie 
indisponib
ila 
momenta
n 
Apel 

deschis 6 
luni 

Informatie 
indisponibila 
momentan 

Valoarea finantarii: 
Valoarea eligibila trebuie sa fie cuprinsa intre 25.000 si 
200.000 euro 
 
Procente finantare: 

100% din valoarea eligibila a investitiei. 

POR Axa 2 
 
Obiectivul Specific 
2.2 Imbunatatirea 
competitivitatii 
economice prin 
cresterea 

productivitatii 
muncii in IMM-uri 
in sectoarele 
competitive 
identificate in SNC  

 

Alocare totala Axa 
2: 
744,68 mil euro 

Informatie 
indisponib

ila 
momenta
n 
 

Informatie 
indisponibila 
momentan 

Valoarea finantarii - Grant: 
Valoare minima eligibila: 200.000 euro 
Valoare maxima eligibila: 1 mil euro 

Valoarea finantarii - Credit cu grant 
Valoare minima eligibila: 1 milioane euro 
Valoare maxima eligibila: 5 milioane euro 
 
Procente finantare: 

Regiunea Intreprinde

re mijlocie 

Intreprindere 

mica si micro 

N-V, Centru, N-E, S-E, 
S-Muntenia, S-V  

60% 70% 

Vest si Ilfov 45% 55% 

Bucuresti pana la 
31.12.2017 

25% 35% 
 

POIM Axa 6 
Obiectiv specific 
6.1: 
Cresterea 
productiei de 
energie din resurse 

regenerabile mai 
putin exploatate 
 
Alocare totala Axa 
6: 232,15 mil euro 

Lansare 
estimata 
ianuarie 

2016. 
 

83.800.000 
euro 
(component
a productie) 

Valoarea finantarii: 
Max 15.000.000 euro 
 
Procent finantare: 

► 80% - microintreprinderi si intreprinderi mici 
► 70% - intreprinderi mijlocii 

 

POIM Axa 6 

Obiectiv specific 
6.2: 
Reducerea 
consumului de 
energie la 
consumatorii 

industriali 
 
Alocare totala Axa 
6: 232,15 mil euro 

Lansare 
estimata 
ianuarie 
2016. 

 
Depunere 
continua/ 
sesiuni de 
proiecte 
 

11.752.941 
euro 
 

Valoarea finantarii: 

Maxim  200.000 euro, ajutor de minimis 
Procent finantare: 
100% 
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Program de 
finantare si 

masura 

Perioada 

depuner
e – 

lansare 

Alocarea 
pe sesiune 

Valoare minima – maxima finantare si procent maxim 

POIM Axa 6 
 
Obiectiv Specific 

6.4: 
Cresterea 
economiilor in 
consumul de 
energie primara 
produsa prin 
cogenerare de 

inalta eficienta 
Alocare totala Axa 

6: 232,15 mil euro 

Lansare 
estimata 
ianuarie 
2016. 
 

Bugetul 
total 
reprezentan
d contributia 
publica la 

cheltuielile 
eligibile este 
de 
63.529.412 
euro 

 
Valoarea finantarii: 
Maxim 6.000.000 euro 
 
Procent finanare: 

► 80% din costurile eligibile pentru intreprinderile mici, 
► 70% din costurile eligibile pentru intreprinderilor 

mijlocii, 
 

 

 

Mai multe informatii despre programele de finantare pentru IMM-uri, gasiti aici: 
 

 Programul Operational Competitivitate (POC): http://www.fonduri-ue.ro/poc-2014 

 

 Programul Operational Regional (POR): http://www.fonduri-ue.ro/por-2014 

 

 Programul Operational Infrastructura Mare (POIM): http://www.fonduri-ue.ro/poim-2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fonduri-ue.ro/poc-2014
http://www.fonduri-ue.ro/por-2014
http://www.fonduri-ue.ro/poim-2014
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Finantari pentru companii mari 

Intreprinderile mari,  sunt acele intreprinderi care au un numar mediu anual de salariati mai mare de 249 

sau realizeaza o cifra de afaceri anuala neta mai mare de 50 milioane euro, echivalent in lei, sau detin active 

totale care depasesc echivalentul in lei a 43 milioane euro, conform ultimei situatii financiare aprobate. In 

calculul incadrarii companiei  in categoria de intreprindere se va tine seama de relatiile de legatura sau 

parteneriat cu alte companii din grup.  

Intreprinderile mari, vor avea posibilitatea sa acceseze finantari nerambursabile in perioada urmatoare prin 

urmatoarele programe: 

1. Ajutoarelor de stat acordate de Ministerul de Finante Publice (HG 807 si HG 332) 

2. Programului Operational Competitivitate (POC)  

3. Programul Operational Infrastructura Mare (POIM). 

 

Program finantare 

Perioada 

depunere  

lansare 

Alocarea 

sesiune 

Valoare minima – maxima finantare si 

procent maxim 

Ajutor de stat HG 

807/2014 

(stimularea investitiilor cu 

impact major in economie) 

 

Alocare totala: 600 mil 

euro  

Sesiune 

anterioara: 

01.01-25.06 

2015 

 

Termen 

sesiune noua 

- neanuntata 

100 mil 

euro/ an  

Valoare minima proiect /investitie:  

10 mil euro in active 

 

Valoare maxima finantare: 

► Pana la 11,25 milioane euro (2014 – 2017) 

si 7,5 milioane euro (2018 – 2020), in 

regiunea Bucuresti;  

► Pana la 26,25 milioane euro pentru regiunile 

Vest si Ilfov; 

► Pana la 37,5 milioane euro in regiunile Nord-

Vest, Centru, Nord-Est, Sud-Est, Sud-

Muntenia, Sud-Vest Oltenia 

 

Procente Finantare:  

► Pana la 15% (2014 -2017) si pana la 10% 

(2018-2020) Bucuresti; 

► Pana la 35% Ilfov si V; 

► Pana la 50% (NV; Centru; NE; SE; Sud 

Muntenia; SV Oltenia); 

Ajutor de stat HG 

332/2014  

(promovarea dezvoltarii 

regionale prin crearea de 

noi locuri de munca) 

 

 

Alocare totala: 600 mil 

euro  

Sesiune 

anterioara: 

24.08-18.09 

2015 

 

 

 

Termen 

sesiune noua 

-neanuntata 

100 mil 

euro/ an  

Valoarea eligibila: este data de cost total salarial, 

calculat pana la limita salariului mediu brut pe 

economie.  

 

Valoare maxima finantare:  

► Pana la 11,25 milioane euro (2014 – 2017) 

si 7,5 milioane euro (2018 – 2020), in 

regiunea Bucuresti ; 

► Pana la 26,25 milioane euro pentru regiunile 

Vest si Ilfov; 

► Pana la 37,5 milioane euro in regiunile Nord-

Vest, Centru, Nord-Est, Sud-Est, Sud-

Muntenia, Sud-Vest Oltenia; 
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Program finantare 

Perioada 

depunere  

lansare 

Alocarea 

sesiune 

Valoare minima – maxima finantare si 

procent maxim 

 

Procente de finantare: 

► Pana la 15% (2014 -2017) si pana la 10% 

(2018-2020) Bucuresti; 

► Pana la 35% Ilfov si V; 

► Pana la 50% (NV, Centru, NE, SE, Sud 

Muntenia, SV Oltenia); 

POC – Investitii pentru 

departamentele de CD ale 

intreprinderilor (1.1.1. sect 

A) 

 

Alocare totala: 45 mil euro 

27iun-18 aug 

2015 

(sesiunea 1) 

25 mil euro 

Valoarea finantarii:   

Intre 4.5 mil lei - 90 mil lei  

 

Procente de finantare: 

► Pana la 15% (2014 -2017) si pana la 10% 

(2018-2020) Bucuresti; 

► Pana la 35% Ilfov si V; 

► Pana la 50% (NV, Centru, NE, SE, Sud 

Muntenia, SV Oltenia); 

Trim II 2016 

 
20 mil euro 

POC – Atragerea de 

personal cu competente 

avansate in strainatate 

(1.1.4 sect E) 

 

 

Alocare totala: 81,6 mil 

euro 

27 iun - 1 

sept 

(sesiunea 1) 

 

 

 

 

 

 

Valoarea finantarii:   

max 9 mil lei  

 

Procente finantare: 

Activitate 
Intreprindere 

Mare 

Cercetare fundamentala 100% 

Cercetare industriala 50% 

Dezvoltare experimentala 25% 

Realizarea de studii de 

fezabilitate pregatitoare 

pentru activitatile CD 

50% 

 

Urmatoarea 

sesiune: 

neanuntata 

81,6 mil euro 

n.a 

POC - Proiecte pentru 

intreprinderi inovatoare de 

tip start-up si spin off 

(1.2.1-sect C) 

 

Alocare totala: 15 mil euro 

27 iunie – 

depunere 

continua 

15 mil euro 

Valoarea finantarii: 

Maxim 840.000 lei si nu poate depasi echivalentul 

in lei a 200.000 euro. 

 

Procent finantare: 

Maxim 90% din valoarea totala a costurilor 

eligibile ale proiectului. 

POC – Parteneriate pentru 

transfer de cunostinte 

(doar pentru activitatile de 

tip D) (1.2.3- sect G)   

 

Alocare totala: 150 mil 

euro 

 

27 iun - 11 

aug 

(sesiunea 1) 

 

 

 

 

60 mil euro 

Valoarea eligibila:  

Max 1.800.000 lei (pentru executarea activitatilor 

de tip D)  

 

Procent de finantare: 

Activitate  Intreprindere mare  

Cercetare industriala 65% 

Dezvoltare 

experimentala  
40% 

 

Trim II 2016 

(sesiunea 2) 

90 mil euro 

 

POC - Crearea de sinergii Trim III  29 mil euro Valoarea eligibila:  
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Program finantare 

Perioada 

depunere  

lansare 

Alocarea 

sesiune 

Valoare minima – maxima finantare si 

procent maxim 

cu actiunile de CDI ale 

programului cadrul Orizont 

2020 ale UE si alte 

programe de CDI 

internationale (1.1.3)  

2015  n.a  

Procent de finantare: 

      n.a 

Nota: Ghidul nu este publicat inca  

POIM – Cresterea 

productiei de energie din 

resurse regenerabile mai 

putin exploatate (OS 6.1) 

 

 

Alocare totala: 

104.823.529 euro 

n.a  

Valoarea finantarii: 

Max 15 mil euro 

 

Procent finanare: 

60% - intreprinderi mari  

POIM - Reducerea 

consumului de energie la 

consumatorii industriali 

(O.S. 6.2) 

 

Alocare totala: 

11.752.941euro 

n.a 
 

 

Valoarea finantarii: 

Maxim  200.000 euro, ajutor de minimis 

 

Procent finantare: 

100% 

POIM – Cresterea 

economiilor in consumul de 

energie primara produsa 

prin cogenerare de inalta 

eficienta (O.S 6.4) 

 

Alocare totala: 

63.529.412 euro 

n.a  

 

Valoarea finantarii: 

Maxim 6.000.000 euro 

 

Procent finanare: 

60% din costurile eligibile pentru intreprinderile 

mari. 

 

 

 

Mai multe informatii despre programele de finantare pentru companii mari, gasiti aici: 
 

 Ajutoare de stat investitii: http://www.mfinante.ro/hg807.html?pagina=domenii 

 

 Ajutor de stat salarii: http://www.mfinante.ro/hg332.html?pagina=domenii 

 

 Programul Operational Competitivitate (POC): http://www.fonduri-ue.ro/poc-2014 

 

 Programul Operational Infrastructura Mare (POIM): http://www.fonduri-ue.ro/poim-2014 

http://www.mfinante.ro/hg807.html?pagina=domenii
http://www.mfinante.ro/hg332.html?pagina=domenii
http://www.fonduri-ue.ro/poc-2014
http://www.fonduri-ue.ro/poim-2014
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SCURTA DESCRIERE A COMPANIEI 

 
VAPRO Romania este parte a grupului olandez VAPRO International, cu o experienta la nivel european de 
peste 20 ani in dezvoltarea si implementarea de proiecte cu finantare europeana nerambursabila. VAPRO 
International are birouri in Romania, Belgia, Indonezia, China si Olanda si peste 130 de consultanti la nivel de 
grup. 
 
VAPRO Romania a fost infiintata in anul 2007, fiind prezenta pe piata de consultanta in domeniul accesarii 

fondurilor europene inca din momentul acordarii primei alocari bugetare de catre UE pentru Romania, 

dezvoltand o vasta expertiza in acest domeniu. In Romania, VAPRO a dezvoltat pentru clientii sai aproximativ 

150 de proiecte cu o rata de succes de peste 90%. Proiectele dezvoltate au vizat clienti din diferite sectoare 

de activitate si au inclus teme precum: dezvoltarea resurselor umane, domeniul social, proiecte in domeniul 

TIC sau al investitiilor (extindere sau realizare hale de productii si achizitii de echipamente, proiecte de 

modernizare si introducere tehnologii noi de fabricatie). 

 

Serviciile oferite de VAPRO Romania, acopera intregul proces de finantare, de la identificarea ideii de proiect 

pana la dezvoltarea si depunerea cererii de finantare si implementarea proiectelor, atat din fonduri europene 

cat si din fonduri nationale sau internationale.  

 

Clientii principali ai societatii sunt companii din diverse sectoare de activitate, organizatii publice, asociatii si 

fundatii, precum: 

► La nivel international: Coca-Cola, Shell, Philips, BP, BASF, Dow Chemical, Heineken, GE Plastics, 

Bayer, Fuji Photo Film, Akzo Nobel, etc.  
► La nivel national: ANC – (Consiliul National de Formare Profesionala a Adultilor –CNFPA), Universitatea 

Politehnica Bucuresti, Institutul Bancar Roman (IBR), Federatia Patronala Romalimenta, etc. 
► Companii din diferite sectoare de activitate - farmaceutic, industria alimentara, industria prelucratoare 

(mobila, cauciuc), industria auto, IT, training, consultanta si resurse umane, medical, telecomunicatii, 
sectorul financiar – bancar: Banca Transilvania, ADM Farm, Titan, APA NOVA, Medcenter, Medicarom, 

Acvatot, APT Resources, Roedl & Partner, Accor Services, Conarg, Genco, ROMSTAL Imex SRL, CSi 

Romania SRL, Bluepoint IT Solutions, Puls Medica SRL, Titan S.A., MEDIAFAX S.A, Fundatia AGORA 
Oradea, DIGITAL CABLE SYSTEMS SA. 

 

Echipa VAPRO Romania este formata din personal cu experienta relevanta in domeniul consultantei si al 

dezvoltarii de proiecte cu finantare externa, cu certificari, studii universitare si postuniversitare in tara si 
strainatate, in diverse domenii precum managementul proiectelor, relatii publice si comunicare, marketing si 
stiinte economice, inginerie si management, resurse umane, agronomie. 
 
 
VAPRO va poate asista in dezvoltarea unor proiecte de succes! 
 

Str. Herastrau, nr. 1, etaj 6,   
sector 1, Bucuresti 
T:  (004)0371 172 954 
F:  (004)0314 051 738 
M: (004)0730 103 118 

info@vapro.ro 
 


