




În anul 2002, PROCONSULT SRL îşi face apariţia pe piaţa de consultanţă având

ca principal obiect de activitate prestarea de servicii de consultanţă în afaceri si

management.

După o perioada de 17 ani de activitate, societatea noastră dispune de un real

prestigiu dobândit prin profesionalism, calitate şi promptitudine a serviciilor

oferite, ca principii de bază în derularea activităţii sale.

Firma noastră, este membră a Asociaţiei Consultanţilor în Management din

România - membră a Federaţiei Europene a Asociaţilor de Consultanţă,

FEACO Brussels şi a International Council of Management Consultants Institutes,

ICMCI.

Datorită sistemului de pregătire continuă, personalul firmei format dintr-o echipă

de profesioniști, se perfecționează continuu pentru a păstra un standard

profesional ridicat precum şi pentru a oferi servicii complexe în realizarea

diverselor tipuri de proiecte de finanțare.

Avem în prezent 258 de proiecte propuse, 242 aprobate, 207 implementate și 17

proiecte în implementare.



VIZIUNE

PROCONSULT oferă servicii calitative de consultanță în afaceri și managementul de 

proiect, sprijinind creșterea competitivității mediului de afaceri regional, îmbunătățirea 

performanțelor instituțiilor publice/private și implicit creșterea nivelului de trai și 

dezvoltarea durabilă a societății.

OBIECTIVE

Dezvoltarea 

pachetului de servicii 

de consultanță în 

afaceri și 

management

Dezvoltarea 

profesională 

continuă a echipei

Construirea de 

parteneriate durabile

Promovarea societății 

la nivel național





Eforturile echipei noastre s-au concretizat prin prestarea unei game complexe de servicii şi 

anume:
Consultanță în accesarea fondurilor nerambursabile                      Consultanță tehnică și de specialitate

Informaţii corecte şi complete despre programele de finanţare Studii de fezabilitate

Realizarea eligibilității ideii de proiect și a organizației                                 Proiect tehnic

Consultanță in elaborarea proiectului de finanțare Detalii de execuție

Consultanță in relațiile cu finanțatorul după câștigarea licitației

de proiecte

Întocmirea documentației necesare pentru obținerea creditului 

pentru acoperire cofinanțării

Consultanță în implementarea proiectelor                                       Consutanță în afaceri și management

Realizare dosare de achiziții și coordonarea achizițiilor                              Studiu de piață

Întocmire rapoarte tehnice trimestriale și finale                                           Plan de afaceri

Întocmire rapoarte financiare trimestriale și finale Studiu de impact

Analiza cost-beneficiu

Diagnosticul și strategia firmei

RATA DE SUCCES: 93,79 %



CLIENT-PARTENER

Clientul devine partener de încredere, premisele parteneriatului fiind:

 Calitatea serviciilor – servicii complexe și profesioniste, peste așteptările Clientului

 Prețul:

• Serviciile de consultanță vor fi plătite de către Client numai în situația aprobării 

proiectului de către Autoritatea finanțatoare.

• Prestațiile referitoare la stabilirea eligibilității proiectului sunt oferite cu titlu gratuit

 Capacități – mobilizare rapidă a resurselor pentru a satisface cererile Clientului



CLIENȚI IMPORTANȚI

 Demiuma Comimpex SRL, Compa SA, Ketor Design SRL, Geami SRL, A&C International

Roar Cargo SRL, Valras Prod SRL, Ronera Rubber SA, Urbioled SRL, Euro Mega SRL,

Cantup SRL, Glulam SA, Ivan Grup SRL, Dental Implant SRL, Rometal SRL, Romimar

SRL, Tehninvest SRL, Pop Industry SRL, Plasticom SRL, Someco SRL,

Institutul de Medicina Comparatia Bucuresti, lcerp SA Ploiesti, Romlux Lighting, Proinstal,

Helios SA, SC Amiras C&L Impex, Fortismob, SC Elcata MHC SRL, Plastor Oradea,

 Renault Technologie Roumanie, Automobile Dacia SA,.

 Primaria Orasului Sinaia, Primaria Orasului Pucioasa, Primaria Orasului Pitesti, Primaria

Municipiului Targoviste, Primaria Municipiului Moreni, Universitatea Politehnica din

Timisoara, Inspectoratul Scolar Judetean Dambovita, 30 de comune Masura 322. Ministerul

Economiei Comertului si Mediului de Afaceri.

 Suntem entitatea de reprezentare a POLULUI AUTO MUNTENIA



PROGRAME DE FINANȚARE ACCESATE

 Programul Operational Sectorial “Cresterea Competitivitatii Economice” 2007-
2013(POS CCE)- proiecte propuse: 79, proiecte aprobate: 76; implementate: 69

 Programul “Schema ajutor de minimis pentru investitiile realizate de IMM-uri”: 2 
proiecte propuse, 2proiecte probate, 2 implementate

 Programul Operational Regional (POR)2007-2013- proiecte propuse 15, aprobate 15, 
15 implementate

 Programul National de Dezvoltare Rurala 2007-2013 (PNDR)- 14 propuse, 9 aprobate, 
1 implementat

 Programul IMPACT -— 30 proiecte propuse, 30 aprobate, 30 implementate
 RICOP — Finantarea IMM-urilor 2003- 10 proiecte propuse, 7 aprobate, 7 

implementate



 Programul National Multianual de Finantare pentru IMM-uri:
•perioada 2002-2009- 38 proiecte propuse, 38 aprobate, 38 implementate
•perioada 2002-2006 -18 proiecte propuse, 13 aprobate,13 implementate
•perioada 2002-2005- 3 proiecte propuse, 3 aprobate,3 implementate
•PHARE — Coeziune Economica si Sociala- 28 proiecte propuse, 28 aprobate, 28 
implementate

 POCU - „SOARE – Șanse de Ocupare prin Antreprenoriat REsponsabil” 
POCU/82/3/7/104944, finanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 –
1 proiect propus, 1 aprobat, 1 in curs de implementare

 Programul Operațional Competitivitate (POC)–2 proiecte propuse, 2 proiecte aprobate, 
1 proiect in implementare

 Programul Operational Regional (POR) 2014-2020 – 18 proiecte propuse, 18 proiecte 
aprobate, 1 proiect implementat si 15 proiecte in implementare


