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ADY HOME CONFORT SRL
GREU FLORIN

CAEN 4333: Amenajari interioare si finisaje

facebook.com/adyhome.confort.5 

adyhomeconfort@gmail.com

Aleea Pietii nr.1, bl.J1, ap.5, localitatea Slobozia, județul Ialomita

Ideea de a deschide aceasta firma de amenajari interioare si finisaje a venit 
din nevoia de a trece de la statutul de angajat in acest domeniu in care a 
activat timp de douazeci de ani. Isi dorea teribil de mult sa aiba propria 
echipa si sa detina responsabilitatea pentru lucrul facut si pentru grupul 
de oameni cu care a realizat lucrarea respectiva. Si ultima motivatie a fost 
aceea ca, si-a dorit ca toti oamenii sa aiba case sau apartamente realizate 
impecabil, deoarece pe piata locala executia lucrarilor lasa de dorit. 

Serviciile firmei:

Serviciile se incadreaza în orice activitate care tine de amenajari interioare 
si finisaje: gletuit, varuit, tencuit, punere de parchet, gresie si faianta, zidit, 
izolarea peretilor, turnat beton si pavaje. Caracterul inovativ al serviciilor 
prestate de intreprindere se manifesta prin folosirea celor mai noi si mai 
sigure materiale de constructie si unelte aferente, printre care amintim: 
vopsea lavabila cu ioni de argint, folosirea unor adezivi de aplicare a 
elementelor de ceramica si marmura (faianta si gresie) peste placi deja 
existente pentru a evita apariția prafului si a molozului, creandu-le 
angajatilor un mediu de munca mai curat. Utilajele precum: bormasina, 
polizor, masina de taiat faianta, betoniera emit un numar scazut de 
decibeli, acest lucru fiind esential pentru a nu polua fonic si pentru a nu 
deranja persoanele din proximitatea zonei in care se desfasoara lucrarea. 
Schelele din aluminiu sunt extrem de usor de deplasat si de utilizat, dar 
in acelasi timp sunt extrem de stabile, oferind un plus de echilibru si de 
siguranta muncitorilor (care deja au un echipament de protectie format 
din ham, casca, bocanci, salopeta si manusi). 



5

POCU/82/3/7/106495

“Am vrut ca eu si echipa mea sa fim un adevarat exemplu de profesionalism. 
Nu am mai incercat realizarea niciunei intreprinderi pana acum, ADY HOME 
CONFORT este activitatea de munca in care am investit cel mai mult timp 
si cel mai mult suflet de pana acum. Nu ma întelegeti gresit, mereu am 
facut toata munca mea cu sufletul, dar intreprinderea aceasta parca este 
ceva mai speciala. Toata deschiderea intreprinderii a fost o adevarata 
aventura pentru mine. Totul a inceput cu urmare a cursurilor unei scoli 
de antreprenori, iar dupa finalizarea acestor cursuri a trebuit sa realizez un 
plan de afaceri. Cum dupa munca si rasplata, planul meu de afaceri a fost 
castigator, apoi au urmat sesiuni de consultanta pentru a stabili ce utilaje 
voi folosi si de cati bani voi plati pentru fiecare unealta. 

„Proiectul a reprezentat pentru mine puntea spre realizarea visului meu, 
acela de a avea propria firma in domeniul in care am lucrat timp de 20 
de ani ca muncitor. Nu as fi putut sa reusesc sa fac acest lucru atat de 
important pentru mine daca nu ar fi existat programul POCU 2014-2020. 
De departe, cel mai important aspect a fost reprezentat de prezenta 
unor oameni competenti in cadrul acestui program, care ne-au purtat in 
calatoria prin lumea antreprenoriatului si care nu au ezitat nicio clipa sa 
ne raspunda la intrebari. De fiecare data isi faceau timp pentru a ne oferi 
informatiile necesare si discutiile (fie ele fata in fata sau prin intermediul 
online-ului) nu se terminau niciodata pana cand eu nu stiam fiecare aspect 
despre care s-a discutat.” – Florin GREU
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BELL STUDIO EXPRESIV SRL
BELLU GABRIEL FILIP

CAEN 7420: Servicii foto-video pentru evenimente personale si corporate. 

bellstudioexpresiv.ro

facebook.com/Bell-Studio-Expresiv-112244846818402/

bellstudioexpresiv@yahoo.com

Str. Milcov nr.25, localitatea Ploiești, jud. Prahova

Firma a fost infiintata cu scopul de a oferi servicii foto-video de calitate 
persoanelor fizice si juridice, si sunt dedicati imortalizarii unor evenimente 
(nunti, botezuri, cununii, petreceri de majorat sau alte aniversari) si a 
surprinderii artistice a unei imagini de produs sau de prezentare.

Ideea afacerii a pornit din constatarea unei necesitati pe piata locala de 
servicii foto-video cat mai diverse, necesitate izvorata din inmultirea in 
comunitate a evenimentelor festive personale de tip nunti-botezuri-
cununii-petreceri aniversare. Constatarea acestei necesitati, alaturi de o 
pasiune mai veche pentru arta fotografica, m-au facut sa ma aplec mai 
atent asupra acestei idei de afaceri, desi nu am mai fost in postura de 
antreprenor, cu atat mai putin in acest domeniu.

Etapele care m-au adus in postura actuala de antreprenor au fost 
frecventarea unui curs de antreprenoriat, elaborarea unui plan de 
afaceri, apoi inceperea propriu-zisa a activitatii prin stabilirea, si ulterior 
achizitionarea echipamentelor necesare, activitatea de recrutare a unui 
angajat dedicat, activitati de promovare si cautare a clientilor, si activitatea 
propriu-zisa de captare imagini.

Servicii:

1. Servicii foto-video nunta (album foto + filmare pe suport digital)

2. Servicii foto-video botez (album foto + filmare pe suport digital)

3. Servicii foto-video cununie religioasa/civila (album foto + filmare pe 
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suport digital)

4. Servicii foto-video party (petreceri de firma/aniversari) (imagini pe 
suport digital)

5. Sedinta foto family (fotografie de studio/in aer liber - mini album foto)

6. Fotografie de produs / culinare / HORECA (pentru persoane juridice, in 
scopul promovarii- imagini pe suport digital).

7. Servicii foto, video sau foto-video cu drona

8. Servicii foto magic mirror

Serviciile oferite se traduc prin captarea de imagini foto-video catre clientii 
identificati si livrarea lor in format digital/print, conform solicitarii, intr-un 
anume interval de timp.

„Proiectul a oferit cadrul informativ și financiar necesar pentru înființarea 
unei societăți comerciale, aspecte evident importante, fără de care 
dezvoltarea proiectului  nu ar fi fost posibilă. Atât informațiile despre ce 
înseamnă să fii antreprenor, cât și despre elaborarea planului de afaceri 
per ansamblu, au fost lecții esențiale.

Elaborarea planului de afaceri, partea financiară, necesită însă, pentru 
o completare corectă, cunoștințe de contabilitate. Programul a avut de 
asemenea în perioada de implementare mai multe aspecte și solicitări care 
s-au modificat, ori s-au introdus din mers, conferindu-i nepredictibilitate.” 
– Gabriel Filip BELLU
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BONSAI GARDEN SRL
PIRIIANU ALEXANDRA

CAEN 3299 - Atelier Floral

www.bonsaistore.ro

facebook.com/bonsaistoreshop; instagram.com/bonsai.flowershop

alexandra@bonsaistore.ro

B-dul I.C Brătianu, Bloc 33, Parter, localitatea Pitești, Jud. Argeș

Povestea Bonsai a început cu un vis, un nume și multă pasiune. Dragostea 
pentru flori și dorința de a vedea cât mai multe chipuri fericite i-a făcut să 
prindă contur. 

De la o idee, o fantezie la un nou concept acela de a crea evenimente 
memorabile în viețile voastre.

Bonsai este o creație a florilor, o celebrare a pasiunii, a dragostei și a 
bunăstării.

Emoții, oameni și flori

Totul a început cu o pasiune, aceea pentru flori, pentru a crea aranjamente 
florale. Esența designului floral nu o reprezintă doar florile. Emoția pe care 
reușește să o transmită un buchet sau un aranjament floral este la fel de 
importanță.  Florile și toate celelalte elemente decorative sunt mijloacele 
folosite pentru a exprima trăirile și sentimentele pe care le transmit.

Alături de oameni

Bonsai este un tărâm fără limite. Iubim florile, iar cu ajutorul lor și multă 
imaginație putem realiza și cele mai surprinzatoare aranjamente.

Prețuim emoțiile pe care oamenii doresc să le transmită cu aranjamentele 
create de noi.

Design-ul floral pe care noi îl oferim nu este reprezentat doar prin flori ci 
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prin emoția și pasiunea cu care este lucrat și îngrijit un buchet floral.

Produse oferite:

Flori (fir individual), flori în ghiveci, flori în cutie, buchete de flori, 
aranjamente florale, accesorii.

Servicii oferite:

Livrări la domiciliu sau la adresele indicate de clienți;

Servicii personalizate de realizare aranjamente florale la comandă;

Servicii online – configurare produs, comenzi, plăți, s.a.

„Ca și aspecte pozitive faptul că mi s-a permis să-mi înființez propria 
afacere și să fie sustenabilă din toate punctele de vedere, mie personal 
mi-a adus un aport calitate extraordinar. Pot spune că nu am niciun aspect 
critic la momentul de față.” – Alexandra Piriianu
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EVENIMENTE DE POVESTE GĂEȘTI SRL
CRISTEA  IONUȚ

CAEN  9329 -  Închiriere corturi pentru diferite evenimente. 

facebook.com/inchiriere.corturi/ 

evenimentedepovestegaesti@gmail.com 

Str. Unirii, Bl.11, sc. A, ap.17, localitatea Găești, Jud. Dâmbovița.

Această idee de afacere a pornit în urma cu un an și jumătate din 
necesitatea închirierii unui cort pentru o petrecere privată în familie. După 
ce au contactat mai mulți prestatori de servicii în acest domeniu care ne-
au comunicat că au corturile ocupate în perioada solicitată, am decis ca 
împreună cu familia să achiziționăm un cort cu tot echipamentul necesar 
pentru acel eveniment. Astfel încât, am început să facem acest lucru la 
scara foarte mica si am vazut ca exista o cerere mare pe piata pentru 
asemenea tipuri de activitati. Cu ajutorul proiectului, am reusit sa extind 
afacerea si, de asemenea, gama de servicii si produse oferite clientilor.

Servicii:

Evenimente de Poveste Găești SRL are ca obiect de activitate organizarea 
de evenimente sociale precum nunți, botezuri, petreceri private, aniversări, 
petreceri cu tematică. Societatea oferă servicii de transport, elemente de 
decor și asigură produse de calitate și design în cadrul acestor evenimente, 
prin închirierea de corturi cu următoarele dotări și echipamente:

• Mese rotunde și dreptunghiulare

• Scaune cu huse și fundițe de diferite culori și forme

• Mochetă

• Veselă completă:   

o Pahare (de whisky, de vin, suc și pahare cu picior pentru șampanie)

o Farfurii (pentru aperitiv, friptură și ciorbă)

o Platouri pentru bufet suedez

o Furculite, cutite, linguri, lingurite.
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o Cesti și farfuriuțe pentru cafea

o Carafe mici și mari

o Cosuri de paine, solnite, frapiere, fructiere, scrumiere, suport de servetele

• Aranjamente florale

• Instalație pentru iluminat

• Lampioane decorative

• Instalație de aer condiționat

• Ladă frigorifică

• Jocuri de lumini

• Generator energie electrică

Apelând la firma noastră, clienții se pot bucura linistiți de petrecere fără a 
trece prin stresul caracteristic organizării unui eveniment. Ne remarcăm 
prin asigurarea unor produse de calitate și design și de asemenea oferim 
servicii de consiliere și personalizare a produselor noastre în funcție de 
nevoile clientului. De asemenea, alcătuim pachete de servicii pentru decor 
și aranjamente pentru nuntă, botez, aniversare. Clienții pot alege dintr-o 
gamă largă de servicii și produse, în funcție de buget și dorințe.

„Posibilitatea accesării de fonduri nerambursabile m-a ajutat să-mi 
înființez propria afacere și de asemenea să creez două locuri de muncă 
noi.” – Ionuț Cristea
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FLOMAR ELECTRIC SISTEM SRL
TURUICAN FLORIN

CAEN  2712: Fabricarea aparatelor de distribuție și control al electricității și 
execuția instalațiilor electrice

www.flomarelectric.ro

facebook.com/FlomarElectric.ro

flomar.electricsistem@gmail.com

Str. Independenței, Nr.4, Bl. C1, Sc. F, Ap.25, localitatea Pitești, Argeș

Proiecție și execuție tablouri generale de distribuție a energiei electrice 
până la 5000A, cu alimentare de la una sau mai multe surse de energie, 
prevăzute cu AAR (Anclasarea Automata a Rezervei) si cu monitorizarea 
principalilor parametri electrici in sistem SCADA.

Oferim servicii de proiectare, asamblare, testare, punere în functiune 
si service pentru tablouri electrice in acord cu cerintele clientului si cu 
normativele în vigoare.

Tabloul Electric

Este un element vital al unei instalatii electrice. Fie ca este vorba de o 
cladire, de un centru comercial sau de un proces industrial, tabloul 
electric este elementul care trebuie sa asigure, in deplina siguranta pentru 
instalatie si pentru cei care o exploateaza, alimentarea cu energie a tuturor 
consumatorilor si functionarea tuturor consumatorilor la parametrii ceruti 
de aplicatia respectiva. 

Activitatea firmei este de productie de tablouri electrice, iar principalul 
produs il reprezinta  tablourile electrice de distributie de putere. 

Tablourile electrice reprezintă o parte importantă a soluțiilor integrate pe 
care le oferim clienților noștri și sunt întotdeauna conforme cu standardele 
de calitate pe care ni le propunem. Tablourile electrice constituie elementul 
vital al oricărei instalații electrice care asigură alimentarea cu energie și 
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funcționarea în deplină siguranță a tuturor consumatorilor.

Instalatii electrice

Prin instalaţii electrice se inteleg acele instalatii care sunt destinate a 
folosi energia electrica pentru forta, iluminat sau alte scopuri rezidentiale 
sau industriale. Orice instalație electrica se executa dupa un proiect de 
executie realizat de proiectantii de specialitate. Instalatiile electrice de 
iluminat sunt alimentate de la tablouri de distributie separate de cele care 
alimenteaza instalatiile electrice de forta.

Folosim tehnologii inovatoare de varf in domeniu, precum si materii prime 
de calitate, de la furnizori certificati, asfel vom obtine produse de cea mai 
inalta calitate, tabloul electric nefiind doar o cutie plina cu aparataj, ci 
un sistem ale carui elemente trebuie sa raspunda, impreuna, exigentelor 
Directivelor Europene si cerintelor standardelor europene armonizate. 
Piata constructiilor civile si industriale este in plina dezvoltare, cerintele 
nationale si internationale fiind axate pe inovativitate,  design, durabilitate, 
calitate, originalitate si personalizarea produselor, ccea ce va conduce la 
posibilitatea cresterii cifrei de afaceri in fiecare an.

Executăm:

– branșamente electrice aeriene și subterane monofazate și trifazate;

– instalații electrice interioare aferente clădirilor industriale și civile;

– prize de pământ, instalații de legare la pământ și de paratraznet;

– masurare prize de pamant;

– instalatii electrice de iluminat public;

– service instalatii electrice, revizii si reparatii instalatii electrice

“Pentru a putea asigura indeplinirea obiectivelor asumate prin proiect 
(diversificarea productiei de tablouri electrice distributie putere prin: 
servicii de transport, montare și punere în funcțiune la punctul de lucru al 
clientului, producția de tablouri electrice distribuție secundară, producția 
de tablouri electrice automatizări și control industrial)  vom aborda o 
politică ce are la bază adaptabilitatea, versatilitatea și utilitatea produselor 
noasre. Astfel vom dezvolta o mare varietate de modele pentru produsele 
identificate de noi, adresate diferitelor categorii de clienți (pe care le-
am indetificat în capitolul potențialilor clienți). Scopul fiind ca structura 
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diversificată a portofoliului să se reflecte pozitiv asupra profitului firmei. 
Posibilitate accesării de fonduri nerambursabile prin colaborarea cu 
organisme de profil, a condus la mărirea resurselor financiare ale firmei 
și ne-a dat curaj să înființăm această firmă și să cream 5 locuri de muncă 
până la această dată.” - TURUICAN FLORIN

FOTOELEN ART STUDIO SRL
JINGA ELENA DANIELA

CAEN 7420: Activități Fotografice

www.fotoelenstudio.ro

facebook.com/fotoelenstudio; facebook.com/Cabina-Foto-Vintage

instagram.com/fotoelenartstudio

fotoelenstudio@gmail.com

Str. Gral Ermia Grigorescu nr.15, bl. R1, sc.A, ap.18, localitatea Pitești, Argeș
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“Ideea de afacere a pornit de la pasiunea pentru fotografie. Fotografia m-a 
pasionat încă din copilărie, când am primit un aparat de fotografiat de 
ziua mea. Pe parcurusul anilor am realizat atât fotografie de portret, cât 
și de peisaj. In momentul în care mi s-a oferit șansa de a-mi transforma 
pasiunea în afacere am zis ca trebuie să profit de acest moment, și cu 
ajutorul proiectului “Start Antreprenoriat” am pus pe picioare o afacere 
de servicii fotografice prin intermediul FotoElen Art Studio. Faptul că poți 
să faci ceea ce îți place, să poți să achiziționezi echipamente  necesare 
realizării unor fotografii profesionale și în același timp să obții și venituri 
pentru a-ți susține pasiunea este un lucru important. Fiind la prima 
încercare de a-mi transforma pasiunea în afacere, nu a  fost ușor, pentru 
că a trebuit să învăț să fiu și Manager, pe lângă specialist, dar la acest 
moment cred că a meritat.” – Elena Daniela Jinga 

Servicii:

- Fotografia de familie: In aceasta categorie intra fotografia de new born, 
maternity, aniversara(smash the cake). In cele mai multe cazuri persoanele 
care aleg sa faca fotografie in perioada maternitatii, doresc si fotografii 
cu noul nascut, iar la implinirea varstei de 1 an fotografii aniversare.  
De asemenea tot in aceasat categorie intra si sedintele fotografice de 
Sarbatori- Paste, Halloween, Craciun. Pozele de familie sunt realizate atat 
in exterior, intr-un cadru natural, cat si in studioul foto, echipat cu diverse 
fundaluri, lumini si recuzita(patuturi, cosuri de lemn, tinute diverse colori, 
coronite etc)

- Fotografia de portret: Acest gen de fotografie se adreseaza personelor 
care doresc un set de fotografii profesionale atat intr-un cadru natural 
cat si in interior, modelelor care au nevoie de o imagine de prezentare, 
firmelor de moda. In acelasi timp fotografia de portret se adreseaza si 
cuplurilor(aniversari, Save the date..etc), copiilor, atat in cadrul institutiilor 
de invatamant, cat si in afara acestora.

- Fotografia de eveniment. Evenimentele tip botez, nunta, corporate.

- Fotografia de produs: Pentru promovarea produselor realizam fotografii 
in cadrul studioului nostru. De la bijuterii, produse de patiserie la mobilier, 
imobiliare.

- Fotografia animalute. Fotografia prietenilor necuvantatori intra in aceasta 
catgorie.
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- Servicii Cabina Foto (Cabina Foto Vintage). Cabina este in ultimul timp 
nelipsita de la evenimentele de tot felul. Fie ca ne referim la o petrecere 
aniversara, petrecere corporate  sau la un eveniment cu mai multe 
persoane gen nunta, cabina foto reprezinta un element importat in cadrul 
evenimentului. Cabina vine la pachet cu diverse fundaluri si recuzita 
colorata(palarii, masti, peruci, bijuterii, mesaje haioase, etc.)

MNK TECHNOLOGY CONNECT SRL
MORARU DRAGOȘ-IONUȚ

CAEN  4222: Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate 
și telecomunicații 

www.mnk-technology.ro

facebook.com/mnktechnologyconnect/

office@mnk-technology.ro

Str. Păcurii nr 3, Oraș Băicoi, Judet Prahova
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Firma are ca domenii de activitate următoarele: Instalări și mentenanță 
pentru rețele de telecomunicații prin fibră optică, Instalări de automatizări 
pentru porți și uși de garaj și instalări pentru sisteme de securitate.

Ideea de a fi antreprenor a pornit de la dorinta de a putea face ceva 
pe cont propriu, si de a dezvolta o afacere in domeniul serviciilor de 
telecomunicatii si sisteme de securitate, in care clientii, fie persoane fizice 
sau juridice, sa aiba nu doar un prestator de servicii care sa isi vada doar 
interesul propriu fara sa puna pe primul plan beneficiarul. De aceea, firma  
trateaza clientii cu un foarte mare respect incercand sa gaseasca cea mai 
buna solutie pentru problemele fiecaruia, oferind consultanta si cele mai 
bune oferte calitate-pret pentru fiecare client.

Servicii:

- Instalari si reparatii retele 
telecomunicatii prin fibra optica 
pentru: Internet, Televiziune, 
Sisteme de supraveghere video, 
Sisteme antiefractie.

- Instalari si reparatii pentru 
automatizari de porti si usi de garaj

- Instalari si reparatii pentru sisteme 
de securitate

- Instalari si reparatii de 
echipamente IT pentru clientii 
persoane juridice

Prin serviciile prestate, incurajam 
cat mai multe persoane sa adopte 
tehnologii de ultima generatie, 
pentru a usura munca si a spori 
activitatea societatilor pe care le 
detin si pentru a avea siguranta 
obiectivelor prin solutiile noastre 
de sisteme de securitate.

“Lovindu-mă de-a lungul anilor de 
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prestatori de servicii care făceau treaba pe jumătate și doar ca să își încaseze 
banii, am dorit să înființez această firmă, iar în urma analizei si feedback-
urilor pe care le primeam de la clienții mai multor firme de prestări servicii 
în acest domeniu, clienți care ar fi vrut o abordare mai profesională, am si 
pus în practică această idee. Proiectul Start Antreprenoriat a fost o rampa 
de lansare pentru dorintele mele, oferindu-mi sprijinul de care am avut 
nevoie  ca aceasta idee sa devina realitate. Acest proiect m-a ajutat sa 
imi indeplinesc visul de a putea comunica cu oamenii si de a le propune 
cele mai bune solutii avand totodata parte si de profesionalism in acest 
domeniu. In prezent, firma a inceput sa fie cunoscuta si are din ce in ce mai 
multe recomandari in urma lucrarilor efectuate.” – Dragoș-Ionuț Moraru

PANISAN TRADITIONAL SRL
ANGHEL EDVINA-ALEXANDRA

CAEN 1071: Brutărie, fabricarea pâinii, a prăjiturilor și a produselor 
proaspete de patiserie

www.minapan.ro/ 

facebook.com/minapan.brutariecumaia 

panisantraditional@gmail.com 

Str. Învățător Biolaru nr.7, bl.P57, Oraș Topoloveni, jud. Argeș

Minapan este o brutărie artizanală, de mici dimensiuni, care face acea 
pâine de pe vremea bunicii, pâine adevarata care contine doar apa, faina 
si maia (ferment din apa si faina). Dorința acestei brutării a apărut în urma 
multor căutari în ceea ce înseamnă calitatea produselor consumate și 
nutrienții oferiți de acestea. 

“Participând la un curs de competențe antreprenoriale, în urma acestuia 
mi s-a oferit șansa de a aplica pentru un proiect cu finanțare europeană 
și astfel am avut șansa de a materializa aceasta dorința, și anume de a 
aduce un produs sănătos pe piață, pentru majoritatea oamenilor, nu 
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doar pentru consumul propriu și al familiei. Anterior, cu ani în urmă, am 
mai înființat și alte tipuri de afaceri (florărie, magazin textile, organizare 
de evenimente), care însă, nu au avut o continuitate, din cauza faptului 
ca nu a existat o implicare 100% în ceea ce privește demararea afacerii 
(mi-am dat seama acum, fiind implicată în acesta). Adica, în domeniul de 
față, cu ajutorul unui coordonator de proiect am reușit pas cu pas să fac 
achizițiile potrivite, dând rapoarte periodic mi-a deschis mintea în ceea 
ce privește funcționarea  afacerii din punct de vedere financiar, legal 
dar care să și aducă o satisfacție personală. In astfel de cazuri, începutul 
poate fi puțin mai dificil (nefiind o afacere care se desfășoara doar pe o 
rețea de socializare si atat), însă afacerea are un viitor sigur. Ca și etape 
de deschidere a afacerii, am început mai întâi printr-un studiu de piata 
riguros (astazi concurenta este foarte mare in ceea ce priveste produsele 
de panificatie si patiserie), care mi-a adus ideea de a face altceva decat 
clasica paine traditionala cu drojdie sau produse de patiserie (din produs 
congelat) pe care le intalnesti la tot pasul. Desi societatea, medicina si 
tehnologia au evoluat foarte mult, in acelasi timp timpul oamenilor parca 
s-a redus, traim in acea era a vitezei pe care o resimt toate domeniile de 
activitate de pe piata, ceea ce mi-a permis mie ca si comerciant sa vin cu 
un produs pe piata, sanatos, ce necesita timp indelungat de preparare, 
astfel venind in intampinarea clientilor cu hrana de baza: painea! Varianta 
sanatoasa, traditionala, terapeutica chiar in cazul de fata (painea cu maia 
reprezinta o hrana predigerata, bogata sursa de probiotice, cu indice 
glicemic scazut, ceea ce o face sa fie o necesitate pentru persoanele cu 
diabet, usor intolerante la gluten, cu afectiuni de tiroida, etc), insa si care 
este o alegere pentru clientii ce vor sa-si aminteasca de gustul vechi al 
painii traditionale.” – Anghel Edvina

Produse: pâine albă simplă cu maia, pâine cu maia și semințe de in, pâine 
cu maia si mix de semințe eco (chia, mac, in, floarea soarelui), pâine cu 
turmeric, pâine intermediară cu semințe, urmând alte sortimente în 
viitorul apropiat. In afară de ingredientul de baza, maia, pâinea noastră 
se deosebește de orice alt produs de pe piață, fiind facută cu apă alcalină 
ionizată, venind astfel în întampinarea necesităților organismului nostru, 
precum si cu faina macinata lent pe moara cu pietre, ceea ce o face mai 
bogata in fibre (nu este un produs rafinat, produs cu utilaje industriale).

Toate produsele noastre se fac pe bază de maia (nu contin drojdie) și vom 
face și o gamă de patiserie (cornuri si croisante cu maia, crackers, brioșe) 
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tot cu maia, astfel încât clientul să 
aibă o opțiune sănătoasă și pentru 
ceva dulce sau o gustarică.

“Nu am avut experiente anterioare 
cu programe de finantare, deci 
parerea mea este strict legata 
de acest program, si anume: ca 
si aspecte pozitive, primul este 
personalul de coordonare a 
proiectului. La inceput am avut 
o teama de a acepta finantarea 
nestiind ce presupune, insa 
vazand cat sprijin primesc si ca 
interesul de a reusi a fost comun, 
am prins curaj sa pun bazele 
afacerii. Al doilea aspect pe care 
eu il consider tot pozitiv (pentru 
altii ar putea fi negativ) este ca, 
desi acest program a oferit o suma 
mai mica de bani, acest lucru l-a 
facut mai accesibil pentru cei ce 

au depus proiectul. Finantarea, in acest fel, vine din ambele parti (atat 
din partea POCU cat si din partea antreprenorului) si interesul de a pune 
proiectul pe picioare este mai mare. Din punct de vedere administrativ, 
un al aspect pozitiv il vad pe acela ca minimul de angajati s-a rezumat la 
2 (in comparatie cu alte programe de finantare unde este de minimum 
5). Tot pozitiv vad si faptul ca inainte de a depune acest proiect am avut 
parte de o instruire (cursul de competente antreprenoriale unde am 
discutat pe larg despre temele secundare, etc), in acest fel stiind mai bine 
sa imi fac proiectul. Am satisfactia ca este muncit de mine personal si 
ca nu am apelat la o firma de consultanta pentru a mi-l intocmi. Printre 
aspectele negative, as vrea sa mentionez primul si cel mai mare (in cazul 
meu), respectand zona de Sud-Muntenia cum este prevazuta in programul 
POCU, nu mi s-a permis sa schimb punctul de lucru mentionat in proiectul 
initial. In regulament (cele 20 de intrebari si raspunsuri), acest aspect este 
trecut evaziv („se recomanda”) nefiind mentionata o obligatie, cu toate 
acestea raspunsul primit la intrebarea mea de a putea schimba localitatea, 
a fost NU.” - Anghel Edvina-Alexandra
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R&E TOTAL EXCLUSIV BUSINES SRL
MOTOI JAN PAUL

CAEN 5610 – Restaurant cu livrare la domiciliu și catering

www.bucatarladomiciliu.ro

facebook/bucatar la domiciliu

bucatar.la.domiciliu1@gmail.com

Localitatea Urziceni, Str. Teilor Nr 9a/ Punct de Lucru: Str. Matei Basarab Nr 
21, Municipiul Slobozia, Județul Ialomița

Ideea de afaceri privind restaurant cu livrari la domiciliu si catering, a venit 
în urma dezvoltării vânzărilor on line, care în ultimii ani a luat o amploare 
foarte mare.

“In altă ordine de idei, am considerat că românii sunt gurmanzi si o afacere 
care deservește populația cu mâncăruri tradiționale românești poate să 
aibă un mare succes.”
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Produse și servicii:

Producem mâncare gatita traditionala, dupa care livram la domiciliu cat 
si facem vanzare la geam. Produsele care le vindem sunt o gama variata 
de meniuri, de ex: ciorba, ceafa de porc la gratar, garnitura de cartofi 
prajiti, pilaf sau piure de cartori, salata si desert), paste, peste la gratar cat 
si saramura.

Vis a vis de caracterul inovativ, va putem spune ca firma noastra isi 
promoveaza produsele facand in fiecare zi o filmare live din incinta 
restaurantului pentru a arata beneficiarilor modul cum se prepara 
produsele, conditiile de igiena, personalul calificat, cat si modul cum este 
amenajat spatiu cu utilaje performante.

TELEGRAMA SRL
CONSTANTINESCU CRISTINEL

CAEN 5813: Mass-media – ziarul ”TELEGRAMA” – cotidian national online 
si saptamanal regional tiparit, județele Prahova, Dâmbovița și Buzău.

www.telegrama.ro

facebook.com/Telegrama.ro

office@telegrama.ro

Ploiești, str. Malu Rosu, nr. 98, bl. 35B, P, ap. 2, /punct de lucru in Ploiești, 
str. Maramureș, nr. 12, et. 3, cam. 115, Județul Prahova

“Am convingerea că fiecare om trebuie să muncească în domeniul la 
care se pricepe cel mai bine. Eu lucrez în mass-media din 2001 si inca 
ma fascineaza aceasta meserie. Cand am aflat despre proiectul ”Start 
Antreprenoriat” am realizat ca poate fi sansa mea sa-mi transpun visul in 
realitate: sa fac jurnalism independent, asa cum am invatat in facultate ca 
ar trebui sa fie presa. Am mai incercat si inainte, dar o publicatie neafiliata 
politic nu are prea multe sanse sa reziste in piata. Accesarea acestui proiect  
mi-a creat oportunitatea sa consolidez o echipa minunata alaturi de care 
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sa dezvoltam o platforma de stiri documentare, echilibrate, echidistante 
politic.” – Cristinel Constantinescu

Produse si servicii:

Ca orice ziar, ”TELEGRAMA” genereaza urmatoarele produse:

- Știrile, redactate in mod echidistant si nepartizan, sunt gratuite, satisfac 
nevoia de informare a publicului si confera cadrul pentru celelalte produse 
rezultate din activitatea firmei. Cu cat stirile sunt mai citite, cu atat platforma 
de stiri este mai accesata, fapt cuantificabil, iar clientii de publicitate sunt 
mai deschisi sa-si promoveze afacerea, produsele, serviciile, promotiile, 
prin intermediul platformei de stiri sau a editiei tiparite a ei;

- reportajele, redactate documentat, ilustrate elocvent, atat cu foto, cat și 
cu video (interviuri, sincroane);

- advertorialele – articole publicitare in editia tiparita – sunt platite in 
functie de dimensiunea materialului, de numarul de publicari, de durata 
colaborarii etc.;

- advertoriale cu link activ catre site-ul partener pentru editia online;

- anunturi de mica publicitate 
pentru persoane fizice: 
pierderi, comemorari, decese, 
matrimoniale, imobiliare (vanzari, 
cumparari, inchirieri) etc.;

- anunturi de mica publicitate 
pentru persoane juridice: avize ape 
sau mediu, concesionari, licitatii, 
recrutare personal, convocari AGA 
etc.;

- machete de mare publicitate 
in editia tiparita sau bannere de 
promovare in editia online.

“Am pornit proiectul cu trei locuri 
de munca, dupa câteva luni am 
crescut la patru. Pandemia cu care 
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ne confruntam de mai bine de jumatate de an a amanat dorinta de a creste 
echipa cu inca doi redactori. Imediat cum situatia se va ameliora vom 
pune in practica aceasta intentie de marire a echipei. Principalul deziderat 
pentru perioada viitoare este sa tinem pasul cu mersul tehnologiei. 
Platforma achizitionata prin proiect este foarte pertinenta, insa trebuie 
permanent updatata astfel încat sa fie compatibiala cu interactiunea cu 
cititorii. Primim multe filmari cu evenimente in timp real, poze, comentarii 
– viteza de reactie trebuie mentinuta la nivel ridicat.

Referitor la aria de acoperire, stirile din online sunt de nivel national. Editia 
tiparita acopera deocamdata trei judete: Prahova, Dambovita si Buzau, 
dar in urmatoarea perioada se intentioneaza extinderea la nivelul Regiunii 
Sud-Muntenia.

In riscurile descrise in planul de afacere cu care am castigat finantarea am 
specificat si ”criza economica severa”. Speram sa ramana doar o ipoteza 
pe hartie, dar ii simtim efectele din ce in mai acut. Acesta este motivul 
pentru care strategia din momentul de fata nu se pliaza pe strategia 
creionata la inceput de an, cand nimeni nu prevedea pandemia cauzata de 
noul coronavirus. Prin flexibilitate, adaptabilitate ai atitudine proactiva vom 
trece si de aceasta perioada mai dificila si vom putea sa bifam indicatorii 
descrisi in planul de dezvoltare.” – Cristinel Constantinescu

TRANSFORMERS FURNITURE SRL
MANEA VENERICA

CAEN 3109 - Fabricarea de mobilă

www.fit2space.ro

facebook.com/TransformersFurniture/ 

transformers.furniture.pitesti@gmail.com 

Str. Depozitelor, Nr. 10, localitatea Pitești, Jud. Argeș

Ideea de a produce mobilier la comanda pentru valorificarea spatiilor 
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mici sau atipice, a venit de la faptul ca majoritatea oamenilor locuiesc 
in apartamente de dimensiuni medii care necesita utilizarea eficienta a 
spatiului, sau in case care au nevoie de mobilier personalizat. Avand in 
vedere priceperea de care au dat dovada membrii familiei in a adapta 
mobilierul clasic, dar si noile accesorii care ajuta la utilizarea eficienta a 
spatiilor mici, am hotarat demararea acestui proiect in urma cu cativa 
ani. Am amanat ulterior, deoarece echipamentele necesare aveau costuri 
foarte ridicate pe care nu ni le puteam permite din economii, chiar daca 
ne bazam pe mana de lucru calificată. Am întâlnit această oportunitate 
de a primi finanțare pentru ideea noastră si cu suma primita am putut sa 
achizitionam echipamente performante si sa sustinem salariile si chiriile 
pentru primele luni de functionare.  

Produse si servicii:

In zilele noastre, oamenii cumpara si construiesc apartamente si case mai 
mici, urmand o tendinta de stil de viata mai echilibrata si mai practica. 
Prin urmare, este cu atat mai important sa oferim solutii care sa permita 
crearea de mobilier placut si functional care sa economiseasca spatiu. Cu 
ajutorul unor sisteme „multifunctionale”, chiar și cele mai „dificile” si mici 
spatii pot fi transformate in camere placute si foarte practice.

Specializarea noastra este 
mobilierul inteligent pentru 
studiouri, apartamente, gradinite, 
case de vacanta, cabane, hoteluri, 
birouri mici, camere de hotel si 
spatii multifunctionale.

“Acest program de finantare a 
fost foarte benefic pentru noi, nu 
am fi reusit sa infiintam aceasta 
capacitate de productie fara 
aceasta subventie, deoarece nici 
macar nu am fi putut sustine 
cheltuielile pentru demararea 
afacerii, cu atat mai putin sa 
facem fata provocarilor cu care 
ne-am confruntat pe parcurs. 
Alternativa pentru noi ar fi fost 
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un credit bancar, care ar fi pus o presiune suplimentara pe dezvoltarea 
afacerii pe langa presiunea pe care o resimtim in contextul actualei crize. 
In anul 2021 intentionam sa mutam activitatea intr-un spatiu de productie 
mai mare pentru a ne permite si un mic showroom si sa investim mai 
mult in promovare, astfel incat sa obtinem contracte de parteneriat cu 
dezvoltatorii imobiliari.” – Manea Venerica

BILETE LA CASTEL SRL 
DOBRE VASILICĂ VIOREL 

CAEN  4791 - Comercializarea biletelor de acces la atracțiile turistice din 
Romania în format electronic printr-o platformă online. Un proiect unic în 
Romania ce își propune în următorii ani să concureze cu agenții comerciali 
externi în domeniul turismului. 

Easy2visit.com

Facebook / Instagram: Easy2visit.com 

viorel@easy2visit.com

Strada Alexandru Ghica 1C, Alexandria, jud. Teleorman 

Ideea acestei afaceri a pornit din ideea de a face ceva in plus pentru 
promovarea turismului romanesc prin atragerea tuturor atractiilor turistice 
si a agentilor care organizeaza tururi ghidate, intr-un singur loc; un portal 
unde oamenii vor putea intra si vedea ceea ce se afla in jurul unui punct pe 
care vor sa il viziteze (ex. Vor sa ajunga in Cluj si in portal vor vedea ce se 
afla in oras si in jurul lui, de vizitat cand vin intr-un loc nou). 

In Romania in momentul acesta nu exista o platforma similara care sa 
prezinte atractii turistice. Exista vechile platforme de ticketing care 
comercializeaza bilete la evenimente culturale si nu numai. Proiectul 
propus vine in sprijinul turistilor dar si al atractiilor, avand parte de o 
promovare comuna pe pagina easy2visit.com unde si cei mici (muzee mai 
putin cunoscute sau cetati unde accesul este mai dificil) pot sta alaturi de 



27

POCU/82/3/7/106495

cei mari (castelele si cetatile care sunt deja brand international de genul 
Castelului Bran, Peleș sau Corvini).

Servicii:

Inovația proiectului ține de faptul ca orice turist străin sau român își poate 
achiziționa bilete pentru atractiile pe care doreste sa le viziteze direct de 
pe telefonul mobil inainte de a-si programa calatoria, astfel evitand cozile 
care se formeaza la intrarea in locatie. Accesul celor care au cumparat 
bilet online de pe platforma noastra este scanat separat sau dupa caz trece 
printr-un turnichet separat astfel nu se mai pierde deloc timpul la acces.

“Clientii cu care am incheiat deja parteneriat sau cu care suntem in 
acest moment in discutii sunt foarte incantatii de a avea parte si de acest 
serviciu / aceasta facilitate. In urmatorii ani imi propun ca firma sa atraga 
si parteneri externi venind in concurenta agentilor internationali care vand 
bilete la atractii din toata lumea.” – Vasilică Viorel Dobre

CAMELIA RADU STYLE SRL 
CAMELIA RADU 

CAEN 1413 – Atelier de creație vestimentară.

www.raducamelia.ro

Facebook / alte retele de socializare: CAMELIA RADU, ADORE BEBE

raducamelia78@yahoo.com

B-dul. Cuza Voda nr.4, Calarasi, Jud. Calarasi

Specializat în elaborarea și execuția de modele vestimentare “custom 
made” atât pentru copii, începând cu vârsta de 0 ani, cât și pentru 
adulți. Incercăm să readucem la viata produsele 100% romanesti, care 
includtesatura romaneasca, obtinuta in tesatoriile romanesti cu ajutorul 
fibrelor natural de in, canepa, bumbac. Prin cratiile noastre cu linii si croieli 
simple aducem in atentia clientilor traditia impletita cu calitate in executie.
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Atelierul Camelia Radu Style a aparut din pasiune. In urma cu 6 ani a 
inceput sa prinda contur ideea de a crea haine altfel. Cu pasi mici si multe 
ore de munca am pus pe hartie un mic plan de afaceri care la momentul 
acela era destinat deschiderii unei croitorii in mediul rural. Dupa 3 ani si 3 
incercari nereusite in accesarea de fonduri europene prin programul PNDR 
submasura 6.2, am inceput sa lucram pe comanda pentru persoanele 
apropiate. In anul 2018  am urmat cursul  de  anteprenoriat organizat de 
ADAF, in urma carora am castigat cu planul de afaceri depus finantare in 
valoare de 40000 euro. A urmat o perioada frumoasa in care pasiunea 
se impletea cu priceperea si dorinta de creatie. Suntem intr-o continua 
cautare de idei, tehnici si materiale noi. Dezvoltam alaturi de clientii nostri 
idei si concepte noi menite sa vina in sprijinul clientilor. 

“La sfarsitul anului trecut am fost zguduiti, ca de altfel toata lumea, de 
pandemia creata de SARS COV 2. Undeva prin martie ne-am restrans 
activitate pentru ca am pierdut  90% din comenzi, rezultat al interzicerii 
evenimentelor de natura festiva, atelierul nostru oferind datorita capacitatii 
restranse de productie doar servicii de croitorie pe comanda si reparatii. 
Impreuna cu un alt start –up  din oras am creat primele viziere, care au 

mers sub forma de donatie catre 
Spitalul Judetean Calarasi. Tot 
in aceasta perioada, am fabricat 
masti din bumbac in dublu strat cu 
buzunar pentru filtru care la randul 
lor au fost donate catre diverse 
sectii din SJ Calarasi. Pentru anul 
2021 avem planuri mari, lucram la 
propria colectie de haine care va 
fi lansata in septembrie la CLUJ 
FASHION WEEK, alaturi de nume 
deja consacrate.” – Radu Camelia 

Produse:

Atelierul Camelia Radu Style 
are in portofoliul sau haine si 
accesorii pentru copii, haine si 
accesorii pentru adulti, produse 
de amenajare interioara: perdele, 
draperii, huse fotolii si canapele, 
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lenjerii si fete de masa, servicii de repartii si modificari produse, creare 
de modele si tipare la cerere dupa model dat, creare de produse concept 
pentru clienti: suntem la inceputul unei frumoase colaborari cu un nou 
brand romanesc LOSKINELIA care urmeaza sa se lanseze oficial la DUBAI 
FASHION WEEK, pentru care cream si executam modele concept de tip 
capsula cu serii scurte de produse. 

CHM CONSULT SRL
MOCANU FLORINA

CAEN 6920 - Sevicii de  contabilitate, audit financiar și consultanță în 
domeniul fiscal. 

chm-consult.ro

chm.mocanu@gmail.com

Str. I.C. Brătianu nr.165, et.2, biroul 51, localitatea Târgoviște, jud. Dâmbovița

Activitatea include servicii de inregistrare a tranzactiilor comerciale pentru 
societati comerciale, persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale 
si alte categorii de beneficiari, pregatirea sau auditul conturilor financiare, 
examinarea conturilor si certificarea acuratetii lor, servicii de intocmire a 
documentelor de impozitare pentru persoane fizice si juridice, activitati de 
consultanta si reprezentare a clientilor in fata organelor fiscale.

Pregatirea profesionala a antreprenorului de la studii de licenta si master cu 
specializarea Finante, studii doctorale in domeniu contabilitate, obtinere 
acreditari profesionale (expert contabil, consultant fiscal), m-a ghidat in 
alegerea domeniului de activitate al societatii, considerand ca va trebui sa 
dezvolt o afacere in domeniul pentru care am pregatirea si competentele 
necesare.

Servicii:

Servicii de evidenta contabila
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Servicii de supraveghere a contabilitatii 

Servicii de intocmire si certificare bilant contabil

Servicii de consultanta financiara si fiscala

Servicii de salarizare & HR

Servicii de asistenta in infiintarea unei firme 

„Cu ajutorul mijloacelor de comunicare electronica realizam o comunicare 
facila cu clientii nostrii, acestia ne transmit date si solicitarii, iar salariatii 
nostri le preiau si le rapund intr-un timp mult mai scurt. Pe de alta parte, 
utilizarea TIC ne ofera acces mai bun la informatii, dezvoltarea de noi 
oportunitati profesionale si posibilitati de crestere a productivitatii (prin 
reducerea costurilor de transport, a costurilor de obtinere a informatiilor, 
a timpului de prelucrare a informatiilor etc.). Utilizarea instrumentelor TIC 
ne permit accesarea bazelor de date si a informatiilor relevante sectorului 
de activitate in care functionam (informatii fiscale, financiare, contabile 
etc).” – Florina Mocanu

ECOSERVICII AUTO SRL
STANCU IONUȚ

CAEN 4520 - Intreținerea și repararea autovehiculelor - service auto, 
spalatorie auto și vulcanizare.

wuwionut@yahoo.com

Municipiul Giurgiu, B-dul București, nr. 54E, Județul Giurgiu.

Ideea de afacere a pornit în urmă cu câțiva ani, când  întâmpinam probleme 
în ducerea mașinii la service, din cauza faptului că mereu eram programat 
să vin cu mașina la reparat peste câteva zile, uneori săptămâni. Acest 
lucru m-a facut să îmi dau seama că la noi în oraș cererea este mai mare 
decât oferta si am văzut o oportunitate în acest sens. Ulterior am auzit 
de proiectul „Start Antreprenoriat” implementat în regiunea Sud Muntenia, 
cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital 
Uman 2014-2020, m-am înscris în program si cu ajutorul domnilor 
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profesori care au ținut cursul la noi în oras, am reușit să înțeleg și să îmi 
creez propriul meu proiect accesând fondurile Uniunii Europene. 

Servicii:

ECOSERVICII AUTO  este un service auto cu o echipa tânară si determinată 
dar, totodată, cu un nivel profesional ridicat care se dorește un service de 
top pe piața auto din Giurgiu.

Profesionalismul, promptitudinea, transparența sunt doar câteva din 
atributele după care ne ghidăm în activitatea de zi cu zi.

Atelier mecanică / electrică / diagnoză - Atelierul de mecanică este dotat 
cu echipamente moderne, are capacitatea de reparație a 3 auto simultan 
indiferent dacă vorbim de autoturisme sau autoutilitare. In cadrul acestui 
atelier se repară: motoare, cutii de viteze, suspensii, frâne

  » Schimb plăcuțe frâna, ulei motor, ulei cutie, filtre, rulmenți

  » Schimb articulații și transmisii

  » Reparații motor, cutie transmisie, caseta de direcție

  » Reparații și schimburi de: radiatoare, termostat, sonde

  » Schimb plăcuțe frână, ulei motor, ulei cutie, filtre, rulmenți

  » Reparații și înlocuiri la kit-ul de distribuție (curele, role întinzătoare si 
ghidaj, pompa apă)

  » Reparații și înlocuiri la kit-ul de ambreiaj, volantă

  » Reparații sistem alimentare și injectoare, sistem răcire motor

  » Inlocuiri capete bară

Service roți - anvelope de vară /anvelope de iarnă );  serviciul de 
dejantat / echilibrat roți pentru a putea circula în siguranță cu anvelopele 
corespunzătoare.

Spălătorie auto - Spălat auto exterior; Spălat auto interior; Spălat motor; 
Curățat tapițerie textilă; Curatat tapiterie piele; Polish profesional; Polish 
faruri; Curatat abtibilde, stikere; Curatat instalatie clima, aer conditionat; 
Curatare jante auto; Tratament pentru tapiterii din piele; Tratament pentru 
plastice si anvelope; Spalat covoare; Curatat tapiterie scaune si canapele 
pentru persoane fizice, restaurante, hoteluri, sali de nunti.
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“Programul POCU 2014-2020 m-a ajutat la împlinirea visului meu și 
anume acela de a îmi deschide propia mea facere implicit, propriul meu 
service auto. Acest program este unul care vine în sprijinul persoanelor 

dornice de a înterprinde ceva, care pe lângă faptul că te sprijină financiar 
în deschiderea unei afaceri îți pune și bazele în cunoașterea, dezvoltarea 
și crearea propriului proiect, ceea ce pentru noi doritorii înseamnă foarte 
mult. Personal, pentru mine proiectul are doar aspecte pozitive pentru că, 
pe lângă faptul că m-a sprijinit financiar în deschiderea afaceri, intelectual 
în creearea propriului proiect, acesta a venit și în sprijinul cetățenilor prin 
faptul că una din condițiile de a fi eligibil pentru proiect era angajarea a 
două persoane pe o perioadă de minim trei ani”. – Ionuț Stancu

EUROTON MUSIC SOUND SRL
DAN CÎMPEANU

CAEN 9001 – Activități de interpretare artistică (spectacole)

eurotonmusic@gmail.com

Roșiorii de Vede, str. Plt. Popa Gheorghe nr.38, Județul Teleorman.
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Firma Euroton Music Sound are ca scop transformarea oricărui eveniment 
obișnuit într-un spectacol de calitate și bun gust, mulțumind chiar și pe cei 
mai exigenți clienți prin serviciile profesionale de sonorizare la cel mai înalt 
grad de tehnologie prin utilizarea procesoarelor de sunet digitale. 

Firma a fost preluată de către fiu în urma decesului tatalui, Daniel 
Cîmpeanu, care avea o experiență de peste 30 de ani în domeniul 
artistic. Are experienta în domeniul artistic, ocupând mai multe posturi 
de videograf, filmând pe mai toate marile scene din România, alături de 
artiști consacrați, dobândind experiența necesară de a livra clienților, în 
mod profesional, serviciile necesare organizării evenimentelor în cel mai 
bun și practic mod.

Servicii:

Afacerea are ca domeniu de activitate artistica, organizarea de evenimente 
cu diferite ocazii cu ar fi: nunti, botezuri, zile onomastice, diferite aniversari, 
intruniri dar si spectacole. 

Facand parte din industriile creative, afacerea are un rol principal in 
dezvoltarea comunitatii prin organizarea de evenimente cu un cadru 
adecvat dialogului si cooperari intre oamenii de decizie, o strategie de a se 
cunoaste reprezentatii si organizatiile care activeaza, creand ocazii pentru 
realizarea unor proiecte comune, actionand astfel impreuna mult mai 
eficient in dezvoltarea economica a comunitatii. Euroton Music Sound 
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nu ofera servicii doar de sonorizare, ofera si o buna stare prin muzica, 
transformand astfel orice eveniment intr-un spectacol la nivel inalt.

“Vom investi în promovare, în momentul de față o pagina a trupei este în 
lucru. De asemenea ne propunem sa investim in servicii de calitate pentru 
a filma diverse videoclipuri pe care ulterior le vom posta pentru a atrage un 
public cât mai mare. Pe viitor sperăm să clădim un loc unde să ne putem 
înregistra piesele atât noi, cât și alți artiști. In Roșiori de Vede nu există un 
studio de înregistrări, iar prin acest proiect sper să pot aduce acest plus 
orasului. Orașul are foarte multi copii talentați care ar putea avea un viitor 
stralucit in domeniul muzicii, iar firma noastra isi propune ca pe viitor să 
aducă profesori de muzică pentru a-i antrena”. – Dan Cîmpeanu

FINCO PARTNERS SRL
LUPU MIHAI

CAEN 6920 - Activități de contabilitate și audit financiar, consultanță în 
domeniul fiscal

www.finco.ro

Facebook / alte retele de socializare: Finco Partners

salut@finco.ro

Str. Mau Roșu Nr. 12, localitatea Ploiești, Județul Prahova

Datorită vastei experiențe în domeniul financiar contabil, firma a dorit 
să creeze un brand puternic pe piața de contabilitate, sub forma unui 
pachet de servicii cu multiple componente, într-o abordare personală a 
administratorului. Motivul principal pentru care a înființat această afacere a 
fost dorința de a oferi servicii de calitate clienților și de a se face cunoscut 
și apreciat pe piață.

Servicii:

Societatea ofera servicii de contabilitate, consultanta financiara si 
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management financiar-contabil la cele mai înalte standarde fiind un sprijin 
real al întreprinzătorilor mici si mijlocii.

“Vrem ca prin utilizarea tehnologiilor de ultima generație sa eficientizam 
activitatea de operare si verificare a datelor prin automatizarea proceselor 
si standardizarea modului de întocmire a documentelor primare, realizând 

o abordare unitara de lucru. In acest fel vom putea analiza cu ușurință 
rezultatele si vom putea dedica mai mult timp fiecărui client, devenind un 
partener de încredere, puternic si stabil, capabil sa ofere clienților noștri 
sprijinul si suportul necesar pentru atingerea obiectivelor. Nu in ultimul 
rând, suntem orientați spre a investi în angajații noștri, în companie și în 
comunitățile în care ne desfășurăm activitatea pentru a așeza compania 
pe făgașul unei dezvoltări sustenabile, pe termen lung.”- Mihai Lupu

GRĂDINA NATURA SRL
CRISTIAN COSTEL

CAEN 8130 - Activități de întreținere peisagistică

cristiancostel@gmail.com

Piața 1 Decembrie 1918 nr. 1, localitatea Ploiești, Județul Prahova
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Ideea afacerii a pornit de la nevoia de a intretine propria gradina ca un 
tot unitar. Aveam nevoie de cineva care sa inteleaga un simplu fapt, ca 
gradina evolueaza an de an. In fiecare an gradina se schimba, vegetatia 
dezvoltandu-se, aceasta trebuie mentinuta ca un tot unitar. Am cautat in 
zona Prahova o firma care sa ma ajute (in topul firmelor din Prahova, nr. 
de agenti economici inregistrati in judet sub codul CAEN 8130, sunt doar 
in numar de 28, reprezentand 0,04 % din nr. total de agenti economici 
inregistrati in judet ), dar dupa mai multe cautari nu am gasit nicio firma 
care sa imi inteleaga proiectul deja conceput, care avea nevoie de o 
intretinere care sa puna in valoare dezvoltarea acesteia anuala. In fapt, nu 
am gasit nicio firma din acest top firme Prahova care sa desfasoare aceasta 
activitate, astfel ca, a trebuit sa ma indrept catre gardene, in speranta ca 
imi vor recomanda pe cineva.

Servicii:

• Refacere zone deteriorate pentru gazon – vom practica un preț de 18,4 
lei/mp (care include lucrari de pregatire). Mentionez ca pretul mediu in 
zona Bucuresti/ Ilfov se situeaza intre 25 si chiar 35 lei/ mp (in Prahova 
dupa cum am mentionat nu am identificat agenti economici care sa si 
presteze aceasta activitate) ;

• Intretinere fitosanitara functie de fiecare tip de gradina, pretul practicat va 
fi in functie de gradul de infestare a zonei, care este direct proportional cu 
necesarul de substanta activa folosita, astfel pretul per litru de substanta 
activa va fi de 414 lei/ litru (materia prima + manopera);

• Taieri vegetatie (arbusti, copaci) – pretul practicat va fi in functie de tipul 
de amenajare a gradinii, cele clasice (aerisite)-1,15 lei/ mp/ lunar, gradinile 
tip japoneze (complexe, cu o vegetatie foarte diversificata si densa)- 2,3 lei/ 
mp/ lunar (preturile sunt pentru deplasari de minimum 400 mp/ gradina. 
Pentru gradini sub 400 mp, pretul se negociaza in funcție de gradina, din 
cauza costurilor de deplasare);

• Tunderi gazon – 0,7 lei/ mp/ lunar (include 5 taieri/ lunar) – preturile 
sunt pentru deplasari de minimum 400 mp/ gradina. Pentru gradini sub 
400 mp, pretul se negociaza in functie de gradina, din cauza costurilor de 
deplasare;
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• Instalatii de udare – simple: prêt 13,8 lei/ m liniar, medii: prêt 25 lei/m 
liniar, complexe: prêt 40 lei/ m liniar;

• Lucrari de intretinere in sezonul rece – indepartarea stratului de zapada 
depus pe plante, alei, cai de acces (gradini simple- 4,6 lei/ mp, gradini 
complexe – 9,2 lei/ mp lunar – preturile sunt pentru deplasari de minimum 
400 mp/ gradina iar pentru gradini sub 400 mp, pretul se negociaza in 
functie de gradina, din cauza costurilor de deplasare).

“Participarea la aceste fonduri derulate prin POCU ne-a permis sa 
dezvoltam un business pe care altfel fara aceasta finantare nu ar fi fost 
posibil”. – Cristian Costel

OCO STRUCTURAL ENGINEERING SRL
CONSTANTIN OVIDIU

CAEN 7112 -Proiectare structurală,  expertizare tehnică; consultanță 
tehnică în execuția lucrărilor de constructii (dirigenție de șantier) 

constantin.ovidiu.84@gmail.com

Câmpina, Str. Aleea Liliacului, nr 16, Județul Prahova
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“După absolvirea Universității Tehnice de Construcții din București – 
Facultatea de Construcții Civile Industriale și Agricole în anul 2008, am 
activat timp de 10 ani în domeniul proiectarii constructiilor în calitate de 
angajat, respectiv persoana fizică autorizata. 

In aceasta perioada, am acumulat experienta in ceea ce priveste proiectarea, 
executia, expertizarea si consultanta in domeniul constructiilor, fiind 
implicat in derularea unor proiecte foarte variate din punct de vedere 
constructiv, iar unele dintre ele cu un grad inalt de complexitate. 

Dupa cei 10 de ani de activitate în domeniu, pasul natural în consolidarea 
carierei mele a fost  start-ul unui business propriu, prin care sa pot atinge 
intregul meu potential profesional, sa ma pot dezvolta, motivat fiind de 
independenta antreprenoriala si de dorinta de a dobandi un prestigiu 
in domeniul de profil prin profesionalism si perseverenta.” – Ovidiu 
Constantin 

Servicii:

- Proiectare structurala, 

- Expertizare tehnica,

- Consultanta tehnica in executia lucrarilor de constructii (dirigentie de 
santier) pentru dezvoltarea continua a mediilor urbane si pentru reabilitarea 
fondului construit existent.

Compania OCO Structural Engineering ofera servicii pentru proiectarea si 
constructia de locuinte ecologice, cladiri eficiente energetic (nZEB, cladiri 
pasive) contribuind la o dezvoltare durabila la nivel regional si national. 

In desfasurarea activitatii curente firma utilizeaza cele mai noi tehnici de 
proiectare a constructiilor, prin implementarea de soft-uri specializate atat 
pentru desen cat si pentru calculul structural. Pentru atingerea obiectivelor 
privind calitatea superioara a serviciilor furnizate, compania apeleaza la 
specialisti acreditati, absolventi ai unor facultati tehnice de constructii 
si cu studii postuniversitare de profil, avand o experienta consistenta in 
domeniu.

Prin accesarea fondurilor europene disponibile prin proiectul „Start 
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Antreprenoriat”, compania a achizitionat instrumente de calcul si software 
ce asigura desfasurarea  activitatilor specifice la cele mai inalte standarde 
in domeniu. 

ORTOATELIER SRL
COSMIN ANA

CAEN 3250 - Producția de dispozitive, aparate și instrumente medicale și 
stomatologice. 

www.ortoatelier.ro

facebook.com/Orto-Atelier-211445163611068

ortoatelierstart@gmail.com

Mun. Giurgiu, Strada Negru Voda nr. 240G,  Parter, ap. 11

Ideea de a demara această afacere, a pornit din nevoia de a ajuta oamenii 
să aibă un zâmbet mai frumos și un stil de viață mai sănătos. Prin utilizarea 
unei tehnologi moderne și performante, procesul de producție al 
aparatelor dentare ortodontice va fi unul mai rapid și mai ușor.

Cele mai recente studii de medicină dentară arată că malpozițiile dentare 
– dinții strâmbi, distanțați sau înghesuiți – constituie una dintre cele 
mai importante probleme de sănătate și estetică dentară. Acestea duc, 
cel mai adesea, la afecțiuni stomacale printr-o masticație defectuoasă, 
la apariția cariilor și la imperfecțiuni ale pronunției. Pe lângă complicații 
medicale, copii care se confruntă cu probleme de ortodonție sunt afectați 
emoțional-afectiv, dezvoltând chiar complexe de inferioritate.Îndreptarea 
danturii este atât o necesitate medicală cât și una emoțională mai ales 
în cazul copiilor care resimt puternic orice diferență dintre ei și cei din 
jurul lor. Corectarea danturii printr-un aparat ortodontic se poate face la 
diferite vârste, începând de la 6-7 ani. Astfel, la vârstele fragede se folosesc 
mai ales aparatele mobile sau fixe special concepute, până la zece-
doisprezece ani fiind preferate aparatele mobile. După această vârstă se 
pot utiliza aparatele dentare fixe – externe sau linguale, care corectează 
poziția dinților.
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Conform AAO (American Association of Orthodontists), tratamentele 
ortodontice ar trebui începute între 9 și 14 ani. Aceeași asociație a relevat 
faptul că 65% dintre pacienții care ar trebui să poarte aparat dentar au 
vârstă cuprinsă între 10 și 14 ani, vârstă la care tratamentul poate da 
rezultate spectaculoase într-un timp mai scurt.

În cadrul aceluiași studiu s-a observat faptul că există diferențe de percepție 
între opiniile părinților și ale medicilor în legătură cu purtarea aparatului 
dentar de către copii. Spre exemplu, în cazul adolescenților de 12 ani, 
deși părinții considerau că aceștia nu necesită tratament ortodontic, la un 
control amănunțit al medicilor specialiști și după o examinare radiologică 
amănunțită s-a constatat că 36% dintre adolescenți au necesitat purtarea 
unui aparat dentar.

In cadrul proiectului, societatea utilizeaza echipamente moderne și 
profesionale ajuta la un consum redus de energie, cât și utilizarea 
preponderentă a mediului online pentru un consum redus a materialelor 
de tip print.

Igiena stomatologică, rezolvarea problemelor pacienților din sectorul 
dentar duce la un consum mai responsabil și un grad de sănătate crescut.

Produse si servicii:

Societatea produce produse de tip aparate dentare ortodontice. 

Aparatele dentare sunt dispozitive cu ajutorul cărora se corectează 
probleme de estetică dentară sau de funcţionalitate. Majoritatea pacienților 
aleg să îşi pună aparat dentar din dorinţa de a avea un zâmbet frumos, 
însă medicii stomatologi, în urma consultațiilor medicale de specialitate 
decid, în schimb, dacă pacientul trebuie şi poate să poarte aparatul dentar, 
în funcţie de posibilitatea dinţilor de a suporta presiunea aparatului și 
situația individuală a fiecăruia. De aceea, fiecare plan de tratament este 
individualizat pe baza nevoilor și a rezistenței fiecărui pacient.

Afecțiunile ce pot fi corectate de un aparat dentar sunt:

• Malocluzia - alinierea incorectă a dinților pe arcadă și, implicit, a 
mușcăturii 

• Dinții încălecați/spațiere mare între dinți
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• Dinţii rotiţi sau incluși

• Malpoziții ale dinților

Aparatele mobile sunt dispozitivele ce pot fi introduse și îndepărtate de 
către pacient sau cu ajutorul părinților, în cazul pacienților minori și sunt 
folosite în special pentru corectarea anomaliilor apărute în perioada de 
creștere a copiilor. Personalizăm toate dispozitivele astfel încât micii 
pacienți să se poată mândri cu aparate pictate cu Elsa sau chiar Batman.

A) Aparate mobile:

1. Scut labial (Plăcuta vestibulara) - aparat ortodontic din acrilat 
baropolimerizabil și sarma crom-nichel folosit pentru prevenirea sugerii 
degetului.

2. Placa contentie (AV + 2 crosete Sthal) - aparat ortodontic din acrilat 
baropolimerizabil si sarma crom-nichel folosit pentru mentinerea dintilor 
pe pozitie dupa tratamentul ortodontic.

3. Placa Hawley  (A.V.  +2 croşete Adams) - aparat ortodontic din acrilat 
baropolimerizabil si sarma crom-nichel folosit pentru mentinerea dintilor 
pe pozitie dupa tratamentul ortodontic.

4. Placa de expansiune (A.V, șurub, 4 crosete stahl) - aparat ortodontic din 
acrilat baropolimerizabil si sarma crom-nichel folosit pentru  tratamentul 
ortodontic in vederea expansiunii maxilarului si mandibulei.

5. Gelb - aparat ortodontic din acrilat baropolimerizabil si sarma crom-
nichel folosit pentru  tratamentul ortodontic in vederea înălțării ocluziei.

6. Ortottico (garda noapte acrilat bruxism,2 cr sferice) - aparat ortodontic 
din acrilat baropolimerizabil si sarma crom-nichel folosit pentru  
tratamentul ortodontic in vederea prevenirii bruxismlui.

7. Bara linguala  (sarma rectangulara16x16sau22) - aparat ortodontic din 
sarma crom-nichel folosit in tratamentul ortodontic pentru fixare dinților 
pe poziție.

8. Spring retainer (zona C-C ) - aparat ortodontic din acrilat 
baropolimerizabil si sarma crom-nichel folosit in tratamentul ortodontic 
pentru fixare dinților pe poziție.
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9. Warparround (placa contenție arc vestibular extins) - aparat ortodontic 
din acrilat baropolimerizabil si sarma crom-nichel folosit in tratamentul 
ortodontic pentru fixare dinților pe poziție.

10. Aparat deconditionat obiceiuri vicioase (Blue Gras) - aparat ortodontic 
din acrilat baropolimerizabil si sarma crom-nichel folosit pentru prevenirea 
sugerii degetului

11. Elemente suplimentare ale aparatelor mobile: croşet Adams, croşet 
sferic (Stahl prefabricat), resort dublu “S”sau” 8”, resort „ciupercă”, stop 
ocluzal, resort “S” ; “V” ; liniar, scut lingual metalic, prelungiri ocluzale 
acrilice (PM.- M 2 ), platou retroincizal sau scut lingual acrilic, croset 
schwrartz, dinte acrilic, menținător de spațiu acrilic, culoare acrilat, culoare 
alb, negru sau neon, abțibilduri sau înscrisuri.

B) Aparate funcționale:

1. Activator(monobloc,) - aparat ortodontic din acrilat baropolimerizabil si 
sarma crom-nichel folosit pentru prevenirea modificarea ocluziei dentare 
si modificări faciale.

2. Activator(include un șurub, un A.V) - aparat ortodontic din acrilat 
baropolimerizabil si sarma crom-nichel folosit pentru prevenirea 
modificarea ocluziei dentare si modificări faciale de lărgire a arcadelor.

3. Activator retras elastic Klammt - aparat ortodontic din acrilat 
baropolimerizabil si sarma crom-nichel folosit pentru prevenirea 
modificarea ocluziei dentare si modificări faciale de lărgire a arcadelor.

4. Twin Block (A.V.crosete adams sau sferice, șurub) - aparat ortodontic din 
acrilat baropolimerizabil si sarma crom-nichel folosit pentru prevenirea 
modificarea ocluziei dentare si modificări faciale de lărgire a arcadelor 
bimaxilar si modificarea clasei dentare.

5. Bionator - aparat ortodontic din acrilat baropolimerizabil si sarma 
crom-nichel folosit pentru prevenirea modificarea ocluziei dentare si 
modificări faciale de lărgire a arcadelor bimaxilar si modificarea clasei 
dentare simplificat.

6. Teucher - aparat ortodontic din acrilat baropolimerizabil si sarma crom-
nichel folosit pentru prevenirea modificarea ocluziei dentare si modificări 
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faciale de lărgire a arcadelor bimaxilar si modificarea clasei dentare.

7. Frankel (I-V) - aparat ortodontic din acrilat baropolimerizabil si sarma 
crom-nichel folosit pentru prevenirea modificarea ocluziei dentare si 
modificări faciale de lărgire a arcadelor bimaxilar si modificarea clasei 
dentare.

8. Poziționator/arcada - aparat ortodontic din acrilat baropolimerizabil 
folosit pentru prevenirea modificării ocluziei dentare.

9. Setup poziționator/arcada - aparat ortodontic din acrilat baropolimerizabil 
folosit pentru prevenirea modificării ocluziei dentare.

10. Setup / dinte (pentru spring aliner,gutiere tip retainer.etc.) - modificarea 
poziției unui dinte la oricare aparat ortodontic.

C) Aparate fixe:

1. Disjunctor (adaptare șurub 2 brațe, fără inele) - dispozitiv de disjunctie 
maxilara fabricat cu inele si șuruburi speciale metalice.

2. Disjunctor complet (include șurubul si 2 inele) - dispozitiv de disjunctie 
maxilara fabricat cu inele si șuruburi speciale metalice

3. Disjunctor complet (include șurubul si 2 inele ) si scut lingual metalic 
- dispozitiv de disjunctie maxilara fabricat cu inele si șuruburi speciale 
metalicele care se adaugă un scut pentru prevenirea acțiunii limbii asupra 
dinților.

4. Disjunctor complet (include șurubul si 4 inele ) - dispozitiv de disjunctie 
maxilara fabricat cu inele si șuruburi speciale metalice.

5. Disjunctor complet (include șurubul si 2 inele ) dispozitiv de disjuncție 
maxilara fabricat cu inele si șuruburi speciale metalice cu tracțiune elastica 
si brațe pentru masca Delaire.

6. Disjunctor pe gutiere - dispozitiv de disjuncție maxilara fabricat cu inele 
si șuruburi speciale metalice.

7. Quad helix - dispozitiv de disjuncție maxilara fabricat cu inele si 
construcție metalică.

8. Nance - dispozitiv de repoziționare maxilara fabricat cu inele.
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9. Menținător spațiu(cu ansa distalizare-mezializare sau dinte acrilic) - 
menținător spatii interdentale fabricat cu sarma si inele metalice si dinți 
acrilici pentru restaurarea fizionomiei.

10. Menținător spațiu - menținător spațiu interdental fabricat cu sarma și 
inele metalice.

11. Arc lingua/Cosgarianl (include inele ) - mentinator spatiu interdentar 
fabricat cu sarma si inele metalice.

12. Arc lingual/Cosgarian (include inele cu tubusoare ) - menținător spațiu 
interdental fabricat cu sarma si inele metalice.

13. Lip bumper sudat - depărtător de buza ce creează spațiu interdental 
fabricat cu sarma si inele metalice.

14. Scut lingual sudat - dispozitiv pentru prevenirea acțiunii limbii asupra 
dinților.

15. Aparat tip Herbst - dispozitiv complex de disjuncție si repoziționare 
maxilara fabricat cu inele, șuruburi si sisteme speciale metalice.

16. Higers Pendex (ansa activare din sârmă titan-molibden 0.32) - 
aparat ortodontic din acrilat baropolimerizabil si sarma crom-nichel  si 
titan molbden folosit pentru prevenirea modificarea ocluziei dentare si 
modificări faciale de lărgire a arcadelor bimaxilar si modificarea clasei 
dentare.

17. Higers Pendulum (ansa activare din sârmă titan-molibden 0.32) - 
aparat ortodontic din acrilat baropolimerizabil si sarma crom-nichel  si 
titan molbden folosit pentru prevenirea modificarea ocluziei dentare si 
modificări faciale de lărgire a arcadelor bimaxilar si modificarea clasei 
denta.

18. Croșet sudat / cârlig pentru elastic sudat - element suplimentar sudat 
la aparatele cu componentă metalică.

D) Gutierele sunt folosite la sfârșitul tratamentului ortodontic, menținând 
noua poziție a dinților. Oferim o varietate mare de gutiere personalizate 
care vor ajuta la păstrarea rezultatelor tratamentelor ortodontice fixe.

1. Gutiere albit (perechea) - dispozitiv confecționat din folii de silicon 
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pentru albirea dinților.

2. Gutiere de contenție tip retainer grosime1mm,1.5mm,2mm,2.5mm - 
confecționat din folii de plastic dur folosit la menținerea dinților pe poziție 
după tratamentul dentar si poate aduce si  mici modificări de poziție.

3. Gutiere bruxism dure (hard) 0.75mm, 1mm,1.5mm,2mm,2.5mm - 
confecționat din folii de plastic dur folosit la menținerea dinților pe poziție 
după tratamentul dentar.

4. Gutiere bruxism moi (soft)    0.4mm,0.6mm,0.8mm 1mm 1,5mm 2mm 
- confecționat din folii de silicon pentru prevenirea si tratarea bruxismului.

5. Gutiere sportivi moi (soft)  3.5mm diverse culori - confecționat din folii 
de silicon pentru prevenirea si tratarea bruxismului.

6. Gutiere sportivi tip mouthguard pereche lipite pt sporturi de contact - 
confecționat din folii de silicon pentru prevenirea accidentelor in activitățile 
sportive.

In plus, compania ofera servicii de scanare a modelelor. Folosim 
echipamente de ultimă generație în prestarea serviciilor ortodontice și 

asigurăm calitatea produselor noastre prin dedicare și meticulozitate. 
Folosim tehnologia digitală pentru a asigura acuratețea replicării 
modelelor și pentru a reduce erorile umane/materiale din procesele de 
amprentare, dar, înainte de confecționarea oricărui dispozitiv, acestea sunt 
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atent verificate de colegii nostri. Scanarea modelelor sau a amprentelor 
cu ajutorul camerei digitale se efectuează la sediul nostru sau la sediul 
cabinetelor partenere. 

“Cu ajutorul finantarii prin programul POCU am reusit sa achizitionez 
aparatura de ultima generatie ce sustine caracterul inovativ prin 
tehnologiile moderne și profesionale din domeniul ortodonției dentare 
folosite în procesul de producție al acestora. Prin utilizarea celor mai 
noi tehnici din domeniul ortodonției se asigura producerea mult mai 
ușoară a aparatelor dentare ortodontice, care vor satisface nevoile tuturor 
categoriilor de persoane. Colaborarea cu ADAF a permis ca procesul de 
contractare si achizitie sa fie unul facil, astfel incat sa se indeplineasca 
obiectivele propuse.” – Ana Cosmin

SAVIEM SMILE SRL
COȚOFANĂ ANDREEA IRINEL

Servicii de asistență stomatologică

www.saviem-smile.ro 

Facebook.com/Saviem Smile – Cabinet stomatologic

saviemsmile@gmail.com 

Mun. Giurgiu, Bd. CFR, bloc 33/335, scara C, ap.21, parter

“Am infiintat firma deoarece sunt medic specialist chirurgie orala si maxilo-
faciala. Inainte lucram in cabinetul tatalui meu, care nu avea toate dotarile 
necesare unor proceduri mai complicate. Astfel, cand am aflat de aceasta 
oportunitate am decis sa aplic pentru aceste fonduri. Am mers la cursurile 
organizate in Giurgiu pentru antreprenori si am conceput proiectul 
urmand pasii trasati de catre ADAF. Am participat la concursul de proiecte 
si am castigat. De aici a fost totul foarte usor.” – Coțofană Andreea Irinel 

Servicii:
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Cu noile aparate achizitionate 
efectuam tratamente endodontice 
asistate de microscop (cu o precizie 
foarte ridicata a tratamentului); 
tratamente parodontale cu 
tehnologia LASER. Acestea sunt 
proceduri noi pentru orasul nostru, 
nu mai exista alte cabinete care sa 
dispuna de microscop endodontic 
sau de LASER dentar. 

SMART TECH BIKE SRL
CRIVĂȚ ADRIAN LIVIU

Asamblare si service biciclete

www.smartbike.ro

facebook.com/SMART-TECH-BIKE-100947625055003

office@smartbike.ro

Pitești, B-dul Nicolae Bălcescu nr.146, Judetul Argeș

In conditiile in care poluarea, a devenit o problema mondiala, promovarea 
si dezvoltarea mijloacelor alternative de deplasare, a devenit din ce in ce 
mai folosita de catre populatie.

Dezvoltarea afacerii promoveaza deplasarea cotidiana  pe distante relativ 
scurte cu un mijloc de transport nepoluant, sanatos si accesibil ca pret 
pentru majoritatea doritorilor, dar si pentru cei care doresc sa desfasoare 
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activitati sportive si de relaxare. In acelasi timp, voi oferi posibilitatea 
clientilor, de a putea avea la cerere biciclete personalizate, in sensul de 
a opta pentru diverse componente ale produsului, in functie de bugetul 
fiecaruia sau de calitatea componentelor si dezvoltarea metodelor de 
transport pentru persoanele cu dizabilitati.

Stim cu totii ca masinile sunt extrem de poluante, mai ales cele cu motor 
diesel. Bicicleta, in schimb, este un mijloc de transport care nu afecteaza 
cu nimic mediul inconjurator. Desi poti parcurge kilometri intregi cu ea, 
nu emana gaze toxice, precum automobilele. Pedalatul este unul dintre 
cele mai eficiente tratamente impotriva stresului si in multe cazuri s-a 
demonstrat ca are aceleasi efecte precum medicamentele”, este de parere 
Neil Shah, fondatorul Societatii de Management al Stresului. Traficul din 
orasele mari la orele de varf provoaca zilnic intarzieri de zeci de minute. 
In schimb, daca alegi bicicleta nu vei mai sta la cozi interminabile si iti 
vei putea calcula si organiza mai bine timpul. Parcarea nu va mai fi nici 
ea o problema, iti poti lasa bicicleta in unul dintre numeroasele rasteluri 
amplasate in orase sau, daca iesi la o terasa o poti tine chiar langa tine 
la masa. Daca alegi sa folosesti bicicleta in locul masinii personale, vei 
observa diferenta in buzunar. Vorbim atat despre o economie substantiala la 
carburant, dar si despre costuri mai mici pentru intretinere. Inlocuirea unor 
piese auto este mult mai scumpa decat a celor de la bicicleta. Defectarea 
bicicletei nu va presupune prea multe inconveniente, comandarea unor 
piese noi se poate face oricand, deoarece nu va fi vorba de sume mari, iar 
reparatiile nu dureaza foarte mult in general.

Cati biciclisti supraponderali ai vazut? Suntem siguri ca numarul lor este 
extrem de mic, aproape inexistent, deoarece pedalatul va face ca tesutul 
adipos sa se topeasca. Corpul tau va deveni suplu si tonifiat, fara sa fie 
nevoie sa tii o dieta draconica, ce presupune infometare.

Pentru a veni in ajutorul populatiei, venim cu inovatia propulsarii electrice 
atat a bicicletelor cat si a dispozitivelor de transport a persoanelor cu 
dizabilitati.

Bicicleta a devenit o necesitate din ce in ce mai cautata in lume, in acelasi 
timp, existand si o preocupare si strategie constanta a autoritatilor a tarilor 
din blocul comunitar UE, de a dezvolta o infrastructura pretabila folosirii 
mijloacelor de transport altrnativ, in vederea limitarii de emisii poluante.
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Produse si servicii:

Asamblare si service biciclete

Etapa 1: Spițarea și centrarea

Primul pas este reprezentat de construcția roților.Roțile sunt tensionate, 
centrate iar apoi sunt trimise mai departe în a doua etapă. Procesul de 
centrare este manual și durează 30 de minute/roata. Dacă roata are la final 
o abatere mai mare, este înlăturată. 

Etapa 2: Anvelopele

Pe jante sunt montate talonul, care protejează camera de spițe, camera iar 
apoi anvelopa. Apoi roțile sunt transportate către ultima fază de asamblare. 

Etapa 3: Cadrul

Cadrul vine livrat în cutii, SMART TECH BIKE nu construiește cadre în 
propria intreprindere,fiind o soluție mult mai eficientă din punct de vedere 
al costurilor. Odată scos din cutie, cadrul este fixat pe un suport pentru a 
facilita montarea componentelor.

Etapa 4: Sistemul de transmisie

După montarea axului pedalier, urmează montarea angrenajului și al 
schimbătoarelor (după caz, în funcție de modelul bicicletei).

Etapa 5: Furca și lanțul

Odată încheiat capitolul sistem de transmisie, se montează cuvetele și 
furca. V-brake-urile sunt deja montate pe furca bicicletei de oraș, iar la 
mountainbike-uri, în această etapă se montează frânele V-brake sau cele 
pe disc. Tot în această etapă este montat și lanțul, concomitent cu cricul și 
aripia de față (care vine livrată cu tot cu far).

Etapa 6: Direcția și alte accesorii

În aceasta etapă este montat ghidonul, cu manșoanele și manetele de 
frână. De asemenea se montează portbagajul din spate al bicicletei, aripa 
spate și dinamul. Acesta din urmă este conectat la farul și la stopul de 
semnalizare al bicicletei, iar V-brake-urile sunt prinse.
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Etapa 7: Roțile

Roțile sunt montate pe bicicletă, cele de spate sunt așezate diferit față de 
cele din față, pentru a fi mai ușor identificate și montate.

Etapa 8: Frâna de spate

În această etapă este montată frâna de spate cât și schimbătorul de viteze.

Etapa 9: Reglajele

Sunt reglate frânele și schimbătoarele de viteze pentru a funcționa corect.

Etapa 10: Verificarea finală

Bicicleta este verificată amănunțit din punct de vedere vizual și trebuie 
să fie perfect funcțională. Dacă se constată că una din componente are 
probleme, bicicleta este mutată în zona de asteptere pentru remediere, 
se înlocuiește componenta defectă ca apoi să fie din nou analizată. Dacă 
bicicleta corespunde normelor, acesteia i se montează șaua, după care 
este ambalată în cutie din carton. 
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Procesul de asamblare al unei biciclete durează în medie 24 ore.

SERVICE SI CONSILIERE

1. Revizie generala 

- demontare si curatare a cadrului;

- demontat, curatat, gresat butuci roti si monobloc pedalier;

- demontat angrenaj, lant, pinioane, curatate cu solutii profesionale si 
gresate;

- verificat aliniamentul rotilor (centratul se achita separat), reglaje 
schimbatoare si frane, verificare si gresare cabluri si camasi;

2. Service pe componente

3. Alegere bicicleta

4. Norme rutiere importante de conducere pe drumurile publice

REBOCA PRINT SRL
RADU GABRIEL 

CAEN 1812 -  Servicii de printare 3D și servicii de printare textilă DTG 

www.reboca.ro

Reboca Print (facebook), Reboca Print ( Instagram)

gabrielradu11@yahoo.com

B-dul. Cuza Vodă, nr. 4, Călărași, județul Călărași 

“La inceputul verii in 2018 am participat la  cursurile  de competente 
antreprenoriale organizate de ADAF in urma caruia primeam o diploma de 
antreprenor si posibilitatea de a depune un plan de afaceri care ar putea 
fi finantat cu fonduri nerambursabile. Daca la inceputul cursului nu eram 
foarte convins sau mai bine spus nu aveam de gand sa depun un plan de 
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afaceri, pe la sfarsitul cursului mi-
am zis ca ar fi bine sa incerc. Nu am 
avut de la inceput foarte clar ce as 
vrea sa fac, dar fiind foarte pasionat 
de noile realizari in printare 3D si 
mai apoi in printare textila DTG 
am hotarat sa strang cat mai multe  
informatii despre aceste doua 
domenii si sa conturez un proiect 
care sa imbine foarte bine aceste 
doua ramuri, una care construieste 
diferite obiecte prin suprapunere 
de straturi si cealalta care ofera 
posibilitatea de a personaliza 
diferite piese vestimentare, 
incaltaminte, tablouri. Cu toate ca 
finantarea a ajuns cu intarziere la noi 
cand am demarat activitatea piata 
era in plina crestere aducandu-

ne colaborari diverse cu persoane fizice care isi doreau diferite produse 
personalizate, dar  si cu persoane juridice pentru care personalizam huse 
de scaune, obiecte vestimentare sau stante cu logo obtinute cu ajutorul 
printarii 3D.” – Radu Gabriel

Atelierul Reboca Print produce diverse obiecte printate 3D: stante pentru 
piele, jucarii motrice, rame de ochelari, macheta pentru un studiou de 
arhitectura si chiar baze pentru viziere ( la inceputul pandemiei cand lipsa 
echipamentelor de protectie era acuta am reusit sa printam si sa donam 
suporti baza pentru viziere). Cu ajutorul imprimantei DTG am personalizat: 
tricouri , bandane, geci, huse, hanorace. In momentul in care a aparut 
pandemia covid-19 lucrurile s-au schimbat drastic, vanzarile au scazut 
brusc spre deloc iar noi la ora actuala incercam sa dezvoltam o linie de 
produse proprii si sa colaboram cu divers magazine din oras din tara.                 
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AIWARE LABS SRL
MIERLĂ  LAURENȚIU MARIAN

CAEN  6201 - Dezvoltare soluții software inovative, folosind tehnologii 
emergente de Machine Learning, Big Data și Data Science pentru diverse 
industrii, precum e-commerce, payments, telecom, smart city etc.

www.aiwarelabs.com

facebook.com/aiwarelabs

contact@aiwarelabs.com

Aleea Negoiul, nr. 1A, bl. 1A, sc. A, ap. 32, Pitești, Județul Argeș.

AIWare Labs adresează nevoia tot mai pronunțată a companiilor de 
a-și cunoate mai bine clientela, în vederea optimizării și îmbunătățirii 
proceselor interne și de business, implicit a serviciilor pe care acestea le 
oferă. În acest proces, firma folosește tehnologii inovative de AI (Artificial 
Intelligence) și Big Data pentru dezvoltarea de solutii software capabile să 
analize volume mari de date, să înțeleagă comportamente și tendințe ale 
piețelor, să efectueze analize statistice și predictive, să prezinte rapoarte 
și statistici care să ghideze antreprenorii în deciziile de scalare, optimizare 
sau pivotare a business-urilor.

Modelul de business, tehnologiile și procesele tehnologice folosite de 
AIWare Labs răspund nevoilor diverselor industrii, precum e-commerce, 
marketing, payments, telecom, smart city etc., acestea fiind facilitate de 
tendintele la nivel global de dezvoltare/crestere accelerată a puterii de 
calcul, a tehnicilor de stocare și procesare a datelor, precum și a volumelor 
de date pe care companiile le colectează, atat în relația cu clientii lor, cat 
și în rularea fluxurilor interne.

Servicii:

• AIWare Labs dezvoltă produse software inovative și oferă servicii de 
dezvoltare software folosind tehnici și tehnologii de Marchine Learning, 
Big Data si Data Science;
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• Produsele software sunt destinate a rula pe echipamente hardware 
dedicate, în cloud sau pe platforme mobile;

• Tehnologii folosite: Python, Scala, Java, C#, Apache Hadoop, Apache 
Spark, MongoDB, Apache Kafka, Apache Airflow, MySQL, PostgreSQL, 
Tensor Flow, PyTorch;

• Metodologii de dezvoltare software: Agile, Scrum.

“În calitate de beneficiar în cadrul programului POCU, AIWare Labs a 
cunoscut o accelerare a procesului de start-up al companiei, facilitând 
achizitia de echipamente și servicii necesare demarării activitatii. Toate 
acestea au facut posibilă demararea de relații comerciale cu primii clienti 
încă din stadii incipiente, dând companiei posibilitatea de calibrare și 
cunoaștere practică a pieței într-o manieră timpurie.” – Laurențiu Marian 
Mierlă

ARRA LMS SOFT SRL
DINCĂ RADU ALEXANDRU

CAEN  6201 - Activitati de realizare a software-ului la comanda (software 
orientat client). Servicii de constructie site-uri si aplicatii web.

www.arralms.com

radualex1805@gmail.com

Str. General Toma Ghenea, Nr. 15, Pitești, Județul Argeș

Afacerea a pornit de la ideea de a construi un sistem de e-learning online, 
un soft cu care profesorii sa poata crea cursuri rapid si eficace. Sistemul 
se bazeaza pe un editor cu care se poate construi continut, text si imagini, 
continut care poate fi transformat usor in cursuri. Cursurile se pot lista pe 
un site/platforma si vor putea fi accesate de studenti.

De asemenea, firma oferă servicii de construcție site-uri web și aplicații 
mobile prin programare in PHP cu baze de date MySQL, componente 
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pentru Joomla, plugini pentru Wordpress si construiesc site-uri bazate pe 
cele 2 platforme. S-au concentrat pe dezvoltarea unui produs intern si pe 
servicii de programare la clienti externi.

AUTHORITY  XR SRL
MIRICĂ VASILE - EDUARD

CAEN 6201 – Dezvoltare software si solutii personalizate folosind 
tehnologii inovative precum realitate virtuala si realitatea augmentata

eduardmirica@yahoo.com

Str. Victorie, nr. 14, localitatea Costești, județul Argeș

AuthorityXR este studio de realizare de soluții software pentru industria 
jocurilor video și pentru alte industrii în care tehnologia Realitate Virtuală 
(VR)  și Realitate Augmentată (AR)  este aplicabilă (industria creativă, 
industria conținutului arhitectural, industria medicală, industria auto și 
aerospațială, industria simulărilor vizuale, învățământ și educație etc.).

“Prin accesarea programului POCU s-a creat accelerarea procesului de 
start-up a companiei, astfel compania putand crea relatii comerciale cu 
diversi clienti si in acelasi timp dezvolta platforme software necesare in 
consolidarea companiei.” – Mirică Vasile Eduard

BCM DIVERS FOOD SRL
BELLU CLAUDIU MIHAI

CAEN 5629 - Livrarea de mancare gatita acasa sau la locul de munca- 
catering. Angajatii prepara, ambaleaza si livreaza comenzi de preparate 
culinare, comenzi primite telefonic sau prin mesaje/e-mailuri.

faxfoodcatering.business.site/?m=true&fbclid=IwAR0S_Z-9xW5MRb4oU
S3vzcwNUBxQF9HazO09wgUai0AWkt4F0Pg3R030nwo#menu
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facebook.com/FaxFoodCatering

info@restaurantcasaromana.ro

str. Romana nr. 71-73, Ploiești, județul Prahova

“Principala motivatie care a stat in spatele acestui proiect a fost dorinta de 
a activa in acest domeniu, venita din constatarea unei necesitati pe piata 
locala de servicii de livrare a mesei de pranz in sistem catering. Avand 
in vedere ca programul de lucru acopera preponderent cea mai mare 
parte a zilei, pe piata muncii s-a dezvoltat tendinta de a se comanda masa 
principala a zilei. Proiectul mi-a permis o viziune mai clara asupra a ceea ce 
inseamna sa fii antreprenor, etapele pe care trebuie sa le contina un plan 
de afaceri si mi-a permis inchirierea unui spatiu adecvat si achizitionarea 
de utilaje si echipamente necesare acestei activitati.” – Bellu Claudiu

Societatea presteaza servicii de livrare mancare gatita la domiciliu. 
Produsele sunt cuprinse in meniu, impartite in diverse categorii: 

1. supe/ciorbe, 

2. preparate din porc/peste/pui/vita, 

3. paste,

4. specialitati / traditionale
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5. deserturi. 

Comanda se preia telefonic, prin email, pe pagina de facebook, se prepara 
conform solicitarii apoi se livreaza fie de catre personal, fie in parteneriat 
cu firmele de livrari de tip Glovo si Food Panda.

Caracteristica ce ii diferentiaza de alte firme de catering este ca oferta  
include si preparate a la carte (specialitati) si traditionale, nelimitandu-se 
doar la o oferta de tip meniul zilei, in care clientul are de ales doar intre 
2-3 feluri de mancare. 

BRÂU MUNTENESC SRL
IVAN VLAD GABRIEL

CAEN  8552: Școală de dansuri populare

braumuntenesc.com

facebook.com/BrauMuntenesc

ivanvlad97@yahoo.ro

Str. Maramureș, nr. 12, et. 2, cam 97-98, Clădirea Sudarc/ Consproiect, 
Ploiești, județul Prahova 

“Statutul de elev la școlile de dansurile populare de stat mi-a indus 
o uriașă dorință de a face lucrurile în alt stil. Îmi imaginam cum aș fi 
organizat eu lecția dacă aș fi avut competența necesară. De la selectarea 
materialului predat, la stilul mult mai tehnic de predare, până la satisfacția 
participanților la curs – totul ar fi fost schimbat. După obținerea atestatului 
de instructor de dansuri am încercat să deschid o afacere în domeniu prin 
resurse proprii. Am închiriat o sală dotată special și, plin de entuziasm, am 
considerat că este o afacere care nu necesită mari investiții. După a treia 
lună am fost nevoit să renunț. Dar am renunțat doar la sala respectivă, nu 
și la ideea de a avea cândva școala mea. Șansa s-a ivit destul de curând, 
urmând principiul că, atunci când îți dorești cu adevărat ceva, lucrurile 
se întâmplă. Am aflat de un prieten despre cursurile de antreprenoriat 
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și despre posibilitatea ca la finalul lor să depun un proiect cu finanțare 
nerambursabilă. A fost, cu adevărat, șansa mea să pun în practică un vis 
către care aș fi tânjit, cu siguranță, toată viața. Beneficiind de bugetul din 
proiect am putut să concep o strategie de marketing care s-a dovedit 
inspirată pentru că m-a ajutat să ocup în câteva luni 10 grupe: câte două în 
fiecare zi lucrătoare. În weekend-uri făceam voluntariat la primării pentru 
instruirea copiilor din comunele respective. A fost o perioadă solicitantă, 
dar minunată. Cererea era atat de mare incat se punea problema închirierii 

unei săli mai mari. Din păcate, pandemia cauzată de noul coronavirus 
m-a obligat să închid școala pe perioada stării de urgență. Folosind 
echipamentele achiziționate prin proiect am continuat predarea online, 
iar lecțiile înregistrate le-am pus la dispoziția oricărui om interesat, gratuit. 
Impactul a fost major pentru că oamenii aveau foarte mult timp și repetau 
acasă. După trecerea în starea de alertă am deschis școala, chiar dacă 
funcționa doar la cota permisă de lege, adică mult sub nivelul care ar fi 
asigurat acoperirea costurilor. Apariția valului doi de pandemie a dus iar 
la închiderea școlii, dar am convingerea că lucrurile vor evolua în direcția 
bună. După ce vom escalada această criză majoră din istoria omenirii va 
urma o perioadă de înflorire economică și socială, iar afacerea pe care am 
înființat-o prin proiectul cu finanțare europeană va fi, așa cum începuse, 
de mare succes.” – Ivan Vlad Gabriel

Pe lângă lecțiile de dansuri populare, firma oferă și momente artistice 
la evenimentele de familie sau de companii. Programul artistic cuprinde 
deocamdată trei suite de dansuri: Muntenia, Moldova și Dobrogea, dar în 
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perioada următoare vor extinde repertoriul.

“Ne dorim crearea unui mediu în care oamenii să se regăsească, să-și 
redescopere rădăcinile și să-și canalizeze energiile pozitive. Mai mult, îi 
vom învăța să asculte muzica populară, s-o înțeleagă, s-o iubească, acesta 
fiind un izvor genial de înțelepciune și bun-simț, ce ne definește ca popor. 
De aceea nu trebuie lăsată să se piardă în detrimentul altor specii de o 
valoare îndoielnică. Rolul principal al acestei școli de dansuri populare 
este acela de a transmite și promova dansurile din regiunea Muntenia, 
pentru a nu se pierde un filon atât de frumos al tradițiilor noastre. În plus, 
vor fi aduse în atenția cursanților obiceiurile, portul popular, sărbătorile 
specifice, contribuind astfel la perpetuarea și dezvoltarea tezaurului de 
care dispunem, dar care nu este valorificat suficient. Pentru asta, am 
închiriat spațiul necesar, adică, sala, biroul și vestiarul și am conceput 
strategia de Promovare.” - Ivan Vlad Gabriel

CAMERON 2019 SRL
DRĂGOI  AURELIA  CAMELIA

CAEN 3109  - Producție mobilier

cameronmobilo@yahoo.com

Str. Lânăriei nr 12-14, Pitești, județul Argeș

“Am considerat că acest segment al industriei este deficitar în regiunea 
noastră, ca urmare m-am gândit că o astfel de afacere ar fi profitabilă. Un 
alt lucru care m-a motivat a fost acela că puteam angaja persoane care au 
multe cunoștințe, dar mai ales o vastă experiență în domeniul producerii 
de mobilier. De asemenea, sediul social și punctul de lucru erau foarte 
apropiate, iar cel mai mare furnizor de materiale pentru producția de 
mobilier (SC ARABESQUE SRL) se afla în imediata apropiere. Prin acest 
proiect am reușit să achiziționez utilajele de care aveam nevoie pentru 
buna desfășurare a procesului de producție și totodată să pot achita 
salariile și contribuțiile aferente acestora pentru cei doi angajați, pentru 
primul an de activitate.” – Drăgoi Aurelia Camelia
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Firma produce mobilier atât pentru persoane fizice, cât și pentru persoane 
juridice și instituții publice. Produsele oferite se adresează tuturor celor 
care doresc să achiziționeze o mobilă realizată cu materiale de calitate, la 
un preț bun, pe gustul lor și în concordanță cu spațiul disponibil.

DEITY DESIGN SRL
POPA MONICA

Domeniul de activitate: CAEN 1812 - Alte activități de tipărire – Design, 
Tipar și Producție publicitară

www.deitydesign.ro

monicapopa95@gmail.com

Str. Henri Coandă, nr. 4, Pitești, județul Argeș

Având de 15 ani o firmă ce editează mai multe publicații, clienții își 
manifestau interesul pentru produse de tip tipărituri și alte livrabile 
personalizate pentru promovarea imaginii sau a unui eveniment.

“Portofoliul deja creat, ne-a permis obtinerea unor recomandări pentru 
proiecte similare de viitor. Monitorizam cu atentie SICAP-ul si participam la 
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licitatii ce fac obiectul afacerii, pentru a ne asigura continuitate.” – Monica 
Popa 

DESCHIDEM INIMI SRL
BUCULESCU MIHAI

CAEN 8690 - Centru de terapii pentru persoane cu dizabilități, paralizie 
cerebrală, sindrom Down, etc.

Facebook / alte retele de socializare: DESCHIDEM INIMI 

deschideminimi@gmail.com

Str. Șerban Cioculescu, nr.12, Pitești, județul Argeș

“Deschidem inimi” dincolo de a fi un start up este un proiect de suflet. 
Am realizat acest loc dintr- o nevoie. Nevoia de a avea terapii de calitate 
pentru fiul nostru, nevoia de a nu mai alerga în tari străine pentru a găsi 
specialiști de calitate, nevoia de a avea unde sa ieșim cu Tudor printre 
copii, nevoia de a fi înțeleși, dar mai ales nevoia de a ne proteja copilul. 
După mulți ani de învățat terapii ne am gândit cât de minunat ar fi dacă 
cat mai mulți copiii ar beneficia de ele - la Deschidem inimi avem terapiile 
cele mai noi la nivel mondial). Asa a luat fiinta acest centru, loc nu doar de 
tratat copiii, ci loc unde ei sunt iubiți si familiile lor protejate, și în siguranță.
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Într o lume preocupata de propria persoana, în locul noștri special 
oamenii se ajuta reciproc, oamenii se înțeleg reciproc, oamenii încearcă 
sa găsească cele mai bine soluții pentru copiii lor.

Primul pas a fost sa ne formam în terapii noi. Pasul al doilea a fost procurarea 
de echipamente de calitate. Cu ajutorul proiectului am reușit sa aducem 
echipamentul Therasuit din America. Sunt doar 3 astfel de echipamente în 
tara. Unul al unui fotbalist celebru, altul al unui doctor celebru și al nostru, 
2 părinți cu vise și nevoi multe de împlinit.

Firma Deschidem inimi, dincolo de a fi o afacere este un vis împlinit. Și 
acest lucru va face sa meargă cu succes mai departe.” – Buculescu Mihai

Servicii:

- Kinetoterapie. Ca și noutate este faptul ca programele de recuperare 
sunt urmărire de 2 mari specialiști veniți din Italia și Spania. Terapeuții 
noștri sunt studenți ai cursurilor lor iar cei 2 vin și ne urmăresc modul de 
aplicare al terapiilor și evoluția copiilor.

- Masgutova Method - terapie de nivel internațional, ce lucrează pe mai 
multe arii de dezvoltare neuromotorie: neuritactile, reflexe, vizual și auditiv. 

Terapia este adusa din America. 

- Castillo Morales  - proceduri cu vibrație executate pentru copii cu 
deficiente grave neurinotorii. Terapia este adusa din Argentina. 

- Padovan Medhod - cea mai noua terapie la nivel mondial de ergiterapie. 
Terapia este adusa din Mexic. 

- Body Mind Centering - una dintre cele mai noi forme la nivel mondial 
de conectare și conștientizare a propriului corp și integrarea lui senzoriala.

- Osteopatie de nivel internațional în colaborare cu clinica Altermedica din 
Italia și Hands with hart Foundation din Spania.

 - Therasuit Medhod - terapie de nivel internațional existenta în doar 2 
centre din România. Terapia este adusa din America.
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ECO-LCY LINE SRL
GAGIONEA MIHAELA LUIZA

CAEN  9601 - Spalatorie ecologica ultramoderna, de tip Wet Cleaning 

www.ecolcy.ro

Facebook / alte retele de socializare: ECO-Lcy LINE

office@ecolcy.ro

Str. Smardan nr. 45B, demisol, Pitești, județul Argeș

“Ideea de afaceri  a aparut atunci cand colegele de servici se plageau 
de faptul ca nu aveau timp pentru spalarea si calcarea rufelor si nu erau 
multumite de modul in care masina lor normala de spalat le afecta hainele 
si nu reusau sa scoata petele de pe haine si lenjerii. De aceleasi lucruri 
se plangeau si reprezentatii persoanelor juridice ce aveau ca obiect de 
activitate hoteluri si restaurante. Deci nisa aleasa de spalatorie (curatatorie) 
ecologica este o piata existenta de ceva timp în tara noastra dar 
neexploatata foarte mult, în momentul de fata fiind în crestere. Firma nu 
este unica ce va presta asemenea servicii în raza municipiului Pitesti, dar 
nu va avea concurenti importanti, având multe avantaje prin diversitatea 
serviciilor prestate.”

Servicii:

Spalatorie ecologica ultramoderna, de tip WET CLEANING din Pitesti. 
Firma furnizeaza servicii de spalare, curatare si calcare, pentru toate tipurile 
de articole textile, imbracaminte, haine delicate, de casa, draperii, lenjerii, 
etc., de cea mai buna calitate.

- SPALAT+CURATAT+CALCAT  categorii: HAINE, ARTICOLE PIELE/ BLANA, 
LENJERIE, ARTICOLE DEOSEBIT DE DELICATE, ARTICOLE DE CASA

- NUMAI CALCAT: HAINE, ARTICOLE PIELE/ BLANA, LENJERIE, ARTICOLE 
DEOSEBIT DE DELICATE, ARTICOLE DE CASA

- Colectare si livrare gratuita, la un anumit volum de comenzi.
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“Programul POCU 2014-2020, ne-a oferit posibilitatea infiintarii afacerii 
noastre, datorita facilitatilor oferite, cursurilor de sprijin. Pe parcursul 
implementarii proiectului au aparut schimbari legislative care au afectat 
in mod direct bugetele, dar acest lucru s-a putut corecta pe baza actelor 
aditionale.

Conditiile economice de la sfarsitul implemetarii proiectului si pana acum, 
generate de pandemia de COVID 19, a afectat derularea sustenabilitatii 
proiectelor si consideram ca ar fi necesara o flexibilitate crescuta in ceea 
ce priveste mentinerea normelor de lucru si a nivelului salarial dinainte de 
pandemie.” – Gagionea Mihaela Luiza

EDUCARE CENTER SRL
BELLU ELENA

CAEN  8891 -  Servicii de tip after-school, concretizate prin preluarea 
copiilor de varsta scolara de la institutiile de invatamant, efectuarea 
temelor si desfasurarea de activitati educative specifice varstei si dezvoltarii 
cognitive.

www.afterschoolploiesti.ro

facebook.com/afterschoolploiesti.ro/
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funnyclubploiesti@gmail.com

Str. Milcov nr. 25, Ploiești, județul Prahova

Ideea afacerii a venit din constatarea unei nevoi de servicii de tip after-
school pe piata locala, avand in vedere numarul redus al centrelor de 
acest fel din Ploiesti. 

“Am dorit sa ofer clientilor- copiilor care ne frecventeaza un spatiu deschis, 
relaxat, posibilitatea de a petrece cat mai mult timp in spatiul exterior si de 
dezvoltare intelectuala adecvata. Aflata pentru prima oara in postura de 
antreprenor, am beneficiat in cadrul cursului oferit in cadrul proiectului 
de informatii utile. Etapa conceperii planului de afaceri a fost deasemenea 
importanta in transpunerea in realitate a ideii de afaceri, iar finantarea a 
permis achizitionarea echipamentelor necesare.” – Elena Bellu

In cadrul centrului nostru oferim servicii de tip after-school, care constau 
in:

- preluarea elevilor de la institutiile de invatamant

- oferirea unei mese de pranz in sistem catering

- asistenta in efectuarea temelor

- desfasurarea de ore de limba engleza, franceza, cultura generala, sah, 
gimnastica,arte si pictura, modelaj, etc.
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Caracterul inovativ al firmei, vine din desfasurarea a cat mai multe activitati 
in aer liber, pe tot parcursul anului.

FINTEH DENT SRL
POPA MARIA

CAEN  3250 - Tehnică dentară:  producerea de lucrari protetice impartite 
pe mai multe categorii: proteze dentare fixe, proteze dentare mobile 
si mobilizabile, proteze dentare scheletate, gutiere pentru bruxism si  
contentie, aparate ortodontice mobile. Acestea se clasifica dupa materialele 
solicitate pentru efectuarea lor:metalice, metalo-acrilice, acrilice, metalo-
compozie, ceramice, metalo-ceramice.

maria.popa@outlook.com

Str. Dobrogei  nr. 16, Ploiești, județul Prahova

“Ideea de afaceri s-a bazat in principal pe experienta mea in domeniul 
tehnicii dentare de peste 25 de ani si pe faptul ca fac aceasta activitate cu 
multa placere si dedicatie. In plus mi-a fost de mare ajutor ca deja aveam 
un posibil portofoliu de clienti(cabinete si clinici stomatologice) care in 
discutiile preliminarii s-au aratat dispusi la o colaborare cu laboratorul de 
tehnica dentara nou infiintat, aveam o parte din aparatura si instumentarul 
necesar desfasurarii activitatii urmand ca noile achizitii sa usureze etapa 
de productie si detineam o parte din mobilier. Cu privire la formarea unei 
echipe specializate pe fiecare tip de lucrare protetica cunosteam doua 
persoane calificate pe care sa le angajez in noua intreprindere. Toate 
acestea au reprezentat o reala motivatie pentru a infiinta aceasta afacere 
crezand cu tarie in succesul ei.

Acest domeniu de activitate este in continua dezvoltare si e necesara o 
retehnologizare masiva pentru a tine pasul cu noile descoperiri si metode 
de lucru care se bazeaza in principal pe tehnica digitala, pe imprimare 
3D. Vechile tehnici de lucru incep sa fie folosite din ce in ce mai rar, fiind 
inlocuite cu cele noi mult mai performante care au avantajul de a scurta 
timpul de executie al lucrarilor si a obtine niste piese protetice mult mai 
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exacte. Acestea sunt motivele pentru care am optat pentru infiintarea unui 
nou laborator de tehnica dentara care sa fie actualizat la noile cerinte ale 
pietei,  sa fie competitiv si tehnologizat, achizitiile prin ajutorul de minimis 
fiind de un real folos pentru indeplinirea acestor obiective.” – Maria Popa

Produse/Servicii:

- proteze fixe pe unul sau mai multi dinti din materiale diverse: metal, 
ceramica, acrilat, compozit si combinatii intre acestea;

- proteze mobile din acrilat cu dinti de acrilat sau compozit;

- proteze scheletate simple sau cu sisteme speciale de ancorare;

- proteze termoformate semiflexibile;

-gutiere de albire,bruxism sau contentie.

Caracterul inovativ vine din adoptarea noilor tehnologii care faciliteaza 
obtinerea unor piese protetice superioare din punct de vedere al calitatii, 
exacte si intr-un timp mult mai scurt. In plus, s-a marit si gama de lucrari 
ce poate fi executata in laborator.
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SENSIGO SOFTWARE SRL
LUPU ALINA

CAEN 6201 - Activități de realizare a soft-ului la comandă

www.sensigo.ro

Facebook / alte retele de socializare: Sensigo

salut@sensigo.ro

Str. Ion Maiorescu, Nr. 8, Bl. 33T1, Sc. A, Apt.16, Ploiești, Județul Prahova

“Principala motivatie pentru care am deschis aceasta afacere a fost dorinta 
de vinde pe piata servicii si produse de calitate si bineinteles dorinta de a 
ma dezvolta din punct de vedere profesional. De la momentul infiintarii 
firmei pana astazi, societatea a capatat incredere si este pregatita, din 
punct de vedere profesional, sa faca fata obstacolelor care apar zi de zi.” 
– Alina Lupu

Firma realizeaza website-uri de 
prezentare și magazine online dar 
si aplicatii software la comanda, in 
functie de specificatiile clientului.

Echipa Sensigo aduce business-
ul in atentia lumii digitale, printr-
un design ingenios si de impact, 
care contribuie la crearea si 
mentinerea pe termen lung a 
relatiei cu clientii. 
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