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PROFILUL COMPANIEI
Activitate. Conducere. Echipa de
consultanţă.
Parteneri

SERVICII & PROCES DE
LUCRU
Pachete de servicii de consultanţă.
Etape. Mod de lucru.
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PORTOFOLIU

4

CONTACT

Clienţi.
Industrii

Viziune
Viziunea LARA este de a transpune în realitate ideile clienţilor,
ajutându-i să creeze îmbunătățiri durabile pentru afacerile lor.
Misiune
Misiunea LARA este de a întâmpina așteptările clienților săi prin
furnizarea de servicii de consultanță profesionale, la un înalt
standard de calitate, creând astfel un adevărat parteneriat pe termen
lung cu fiecare client.
Filosofie
Filosofia încorporată în companie este guvernată de următoarele
valori: Integritate | Seriozitate | Responsabilitate | Angajament |
Etică. Această filosofie rezumă elementele esențiale ale
angajamentului nostru de excelență și include: promovarea unei
culturi a competențelor cu scopul dezvoltării de servicii care să
atingă și să depășească așteptările clienților noștri; respectând legile
și reglementările relevante, precum și cerințele interne; provocând
continuu membrii echipei noastre pentru a ne îmbunătăți sistemul de
management al calității; încurajând participarea și promovarea
responsabilităților de calitate în rândul tuturor angajaților prin
standarde, educație, formare și coaching, supraveghere și
comunicare eficientă.
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Activitate

În cei peste 16 ani de
activitate LARA şi-a
concentrat divizia de
obţinere a fondurilor
nerambursabile în
creşterea şi
modernizarea
capacităţilor de
producţie ale României.

LARA este o companie de consultanţă care activează în domeniul accesării finanţărilor
nerambursabile din fonduri europene precum şi în cel al activităţilor financiar-contabile şi al
managementului financiar al investiţiilor. Activităţile cele mai importante sunt:
▪ 7022 - Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management;
▪ 6920 - Activităţi de contabilitate şi audit financiar; consultanţă în domeniul fiscal.
DOMENII DE EXPERTIZĂ ALE COMPANIEI:
▪ Managementul proiectelor finanţate din fonduri nerambursabile europene
▪ Organizarea şi gestiunea procedurilor de achiziţii publice pentru beneficiari privaţi
▪ Optimizarea granturilor şi gestiunea bugetelor de investiţii
▪ Audit şi Diagnostic al Activităţii Întreprinderii
▪ Evidenţa operaţiunilor financiar – contabile
▪ Controlling, Analiză Financiară şi Management Financiar
▪ Asistenţa Contribuabilului în Timpul Controlului
▪ Gestiunea Resurselor Umane
▪ Management Strategic şi Consultanţă în Dezvoltarea Afacerii
LARA deţine personal certificat CECCAR, CAFR si CCF.
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Laura Ciuhu

Conducere
În peste 16 ani de antreprenoriat, LAURA CIUHU, Administrator LARA a reuşit să înfiinţeze mai multe
companii, recunoscute în diverse domenii de afaceri, adăugând mereu noi proiecte provocatoare, proprii
sau în parteneriat, portofoliului de afaceri. Licenţiată a Academiei de Ştiinţe Economice din Bucureşti,
Laura Ciuhu ocupă, la doar 23 de ani, funcţia de director economic, iar la 27 de ani a înfiinţat propria
firmă de consultanţă, care a reuşit să gestioneze pentru clienţii săi proiecte ce au generat o cifră proprie
de afaceri de peste 2 milioane de euro, ajungând rapid pe poziţia a doua în ierarhia firmelor de profil din
România.
Succesul său atât profesional dar şi personal s-a datorat în principal şi prezenţei media şi activarea în
spaţiul public, prin militarea pentru proiecte care sa dezvolte domeniul economic din Romania. Cele mai
importante momente în acest sens sunt:
• 2013 - Laura Ciuhu devine Director Editorial al Business Woman Magazine. Publicaţia evidenţiază
poveştile femeilor antreprenor, inclusiv celor cu profesii liberale, implicate în zona politică sau a
diferitelor structuri de tip ONG, tendinţele şi practicile urmate în business, ca experienţe
semnificative şi potenţial inspiraţionale.
• 2015 - Laura Ciuhu primeşte premiul Cel mai Bun Antreprenor (Best Entrepreneur) al anului pentru
creativitate, abilităţi organizaţionale şi hotărâre în dezvoltarea unei companii aflate în plină creştere,
pe o piaţă competitivă în cadrul galei Business Arena’s 2015 Most Admired Business Women
Awards.
• 2016 - Laura Ciuhu realizează un interviu unic intitulat “Cheile”, realizat de către echipa editoriala a
revistei Legal Point, ilustrând esența succesului prin menținerea sau pierderea cheii corecte,
destinate unei uși potrivite și grijă cu care ar trebui păstrate astfel de chei.
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Laura Ciuhu

Conducere
•
•
•

•

2016 - Laura Ciuhu realizează un interviu TV pentru emisiunea “Arta fericirii”, concentrându-se pe
faptul că norocul se întâmplă atunci când oportunitatea se întâlneşte cu pregătirea.
2018 - Laura Ciuhu primeşte distincţia Dama Godine la Belgrad, (Lady of the Year), premiul
încununând atât calităţile personale ale acesteia cât şi activitatea profesională de până acum.
2018 - În calitate de vicepreședinte UNPR, Laura Ciuhu, a încheiat în 2018 un acord de colaborare cu
BVMW (www.bvmw.de), prin medierea facilitată de Ambasada României la Berlin, în beneficiul
companiilor textile românești. Acordul își propune să încurajeze exporturile și continuă în prezent
această inițiativă pentru a sprijini alte sectoare de afaceri, cum ar fi IT&C sau industria alimentară,
prin evenimente la scară largă, sub brandul GO TOGETHER GROW FASTER
(www.gotithergrowfaster.com).
2019 - Este onorată să primească titlul „Green Woman”, la gala cu același nume organizată de
Asociația Pro Familia, pentru rezultatele remarcabile obținute în activitatea sa, promovând o viață
sănătoasă, un comportament social corect și evoluția societatea ca sumă a evoluției indivizilor săi.

w w w . l ar a co n s u l t i n g . r o

1

PROFILUL COMPANIEI

Echipa de consultanţă
Compania deţine o echipă cu o vastă experienţă în domeniu, fiecare membru având minim 5
ani de experienţă concretă în scrierea şi implementarea proiectelor cu fonduri nerambursabile.
Această experienţă se reflectă nu doar scriptic, ci practic din confruntarea personală a
membrilor cu speţe de lucru şi de achiziiţii de o mare complexitate şi de o înaltă competenţă
juridică în interpretare şi aplicare.

Suntem dedicaţi
proiectelor industriale
şi de cercetare cu
caracter privat.
Până în prezent, am
depus spre aprobare
proiecte a căror
valoare depăşeşte 350
milioane de euro.

Suplimentar, acestei experienţe, se adăugă specializările cu caracter Financiar şi Contabil, a
unor membri ai echipei, ce asigură gestionarea financiară prudentă a bugetului proiectelor, în
conformitate cu cele mai bune practici contabile şi în acord total cu cerinţele specifice ale
programelor de finanţare.
SPECIALIZĂRILE PERSONALULUI DIN COMPANIE:
▪ Specialişti de scriere a Planurilor de Afaceri;
▪ Specialişti de scriere a Studiilor de Piaţă;
▪ Manageri de Proiect;
▪ Consultanţi de Monitorizare;
▪ Consultanţi de Achiziţii finanţate din fonduri publice;
▪ Consultanţi Financiari;
▪ Auditori.
COLABORĂRI DISPONIBILE:
▪ Consultanţă pentru Proiecte Tehnice de Construcţii;
▪ Specialişti pentru elaborarea unor previziuni financiare complexe.
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Parteneri
Parte a succesului nostru se bazează pe cunoașterea oamenilor potriviți și implicarea în
construirea propriilor oportunități.

Implementăm proiecte în
toate regiunile din
România, constituind
continuu parteneriate şi
conexiuni de afaceri care
să sprijine şi consolideze
eforturile clienţilor
noştri.

În calitate de membru ACRAFE (Asociația Consultanților din România pentru Accesarea
Fondurilor Europene), am colaborat îndeaproape cu alți consultanți români construind o relație
aprofundată cu autoritățile guvernamentale din România în rezolvarea problemelor
procedurale și de implementare a proiectelor finanțate prin fonduri europene.

Ca membru PIAROM (Patronatul Investitorilor Autohtoni), avem sprijinul unei rețele foarte
largi de întreprinderi locale și proprietarii acestora, care pot garanta o mai bună reprezentare în
materie de afaceri la nivel național, fiind în permanenţă la curent cu stadiul pieţelor şi
oportunităţile de dezvoltare din fiecare regiune.

Cel mai important partener al nostru, UNPR (Uniunea Națională a Patronatului Român), ne
este alături în internaționalizarea produselor româneşti către Europa şi alte zone competitive.
Relaţiile comerciale remarcabile intermediate au condus la obţinerea susţinerii a multiple
ambasade din România, dar şi ambasade ale României peste hotare, consolidând astfel
importante viitoare proiecte comune pentru mediul de afaceri naţional.
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Avantaje competitive

Proiecte de Producţie

Plata la “rezultat”

Dezvoltăm mai ales proiecte private
cu caracter industrial şi de cercetare.
Înţelegem pe deplin cerinţele pentru
acest tip de proiecte.

Pentru proiectele cu grad mic de risc
nu percepem plăţi în avans: la
scriere, plata se realizează la
obţinerea finanţării, în implementare,
la cererile de rambursare.

Servicii Integrate

Rata de succes de
peste 95%

Conducem un proiect prin toate
etapele sale. Deţinem
parteneriate cu specialişti
pentru serviciile specializate:
inginerie construcţii, audit
financiar, proiecţii financiare etc.

Scriem şi implementăm doar
proiecte cu mari şanse de
finanţare. Nu înregistrăm proiecte
respinse, ci doar proiecte sub
pragul celor bugetate.

Proiecte în toată ţara
Depunem şi implementăm proiecte în
toate regiunile, ceea ce ne face să
înţelegem modul de lucru şi aşteptările
autoritarilor (AM / ADR) etc.
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CONSULTANŢĂ
PENTRU OBŢINEREA DE FONDURI
NERAMBURSABILE ÎN MEDIUL
PRIVAT

Analiza de Eligibilitate
Stabilirea fără dubii a eligibilităţii unui
beneficiar şi a proiectului său constituie
temelia pentru scrierea unui proiect impecabil
din punct de vedere al evaluatorului.

Progresul Proiectului
Suntem parteneri de implementare alături
de clienţii noştri şi contribuim cu soluţii
punctuale pentru orice situaţie neprevăzută.

Îndeplinirea Indicatorilor
Lucrăm cu proiecte realiste şi cumpătate
astfel încât indicatorii acestora să nu
reprezinte o povada pentru beneficiar, ci
doar o consecinţă firească a proiectului

1
SCRIEREA ŞI DEPUNEREA
PROIECTULUI

2
IMPLEMENTAREA
PROIECTULUI

3

MONITORIZAREA
EXTINSĂ
A PROIECTULUI

“Contractarea”
După depunerea unui proiect, însoţim
potenţialul beneficiar până la încheierea
contractului de finanţare.

Procedurile de Achizitii
Derulăm proceduri de achiziţii doar în spiritul
şi litera legilor aplicabile, luând şi măsuri
suplimentare pentru conformitate.

Durabilitatea investiţiei
Urmărim cu interes investiţiile realizate în
trecut şi venim mereu cu noi propuneri de
dezvoltare clienţilor doritori.
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SCRIEREA ŞI DEPUNEREA PROIECTULUI

Analiza de eligibilitate a unei idei de proiect

Întocmirea Planului de Afaceri

Completarea chestionarului de eligibilitate, de către client
Realizarea planului de investiţii fezabile

Scrierea Planului de Afaceri şi întocmirea anexelor sale
Scrierea Studiului de Piaţă aferent şi a strategiilor implicate
Întocmirea prognozelor financiare ale proiectului

Identificarea soluţiei optime de finanţare
Alegerea unei soluţii de finanţare optime / preferate, de către client
Înaintarea listei de informaţii şi documente necesare proiectului

Depunerea proiectului de finanţare
Avizarea finală a proiectului, de către client
Urcarea proiectului în aplicaţia electronică aferentă programului de finanţare
Transmiterea, pe hârtie, a proiectului la autorităţi (după caz)

Întocmirea Cererii de Finanţare
Colectarea tuturor informaţiilor şi documentelor necesare
Recomandarea de ajustări şi căi de acţiune potrivite pentru proiect
Transmiterea ofertelor de preţ / bugetului indicativ, de către client
Scrierea Cererii de Finanţare şi întocmirea anexelor sale

Evaluarea şi “Contractarea”
Soluţionarea cererilor de clarificări din perioada de evaluare
Asistentă în vederea semnării contractului de finanţare
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IMPLEMENTAREA PROIECTULUI
Şedinţă de iniţiere a beneficiarului

Întocmirea cererilor de Rambusare / Plată

Înaintarea procedurilor de lucru (prezentări explicative proprii LARA)
Punerea la punct a canalelor de comunicare online şi / sau tip cloud

Respectarea graficului cererilor de Rambursare / Plată
Întocmirea Cererilor de Rambursare clasice
Întocmirea Cererilor de Plată şi a Cererilor de Rambursare aferente
Transmiterea către ADR / OI şi clarificarea tuturor aspectelor privind
rambursarea cheltuielilor
Monitorizarea bugetului proiectului

Derularea procedurilor de achiziţii
Organizarea procedurilor conform Planului de Achiziţii
Asistenţă în perioada de ofertare
Întocmirea dosarelor de achiziţii, conform legislaţiei în vigoare
Depunerea dosarelor de achiziţii prin procedură competitivă la
sediul OI / ADR spre verificare şi aprobare
Urcarea tuturor dosarelor de achiziţii în platformă MySmis etc.

Înregistrarea progresului din proiect Înaintarea
progresivă a documentelor de către client pentru activităţile din
proiect
Urmărirea graficului GANTT al investiţiei şi comunicarea
activităţilor următoare
Întocmirea Rapoartelor de Progres
Transmiterea către ADR / OI şi clarificarea Rapoartelor de Progres

Operarea modificărilor necesare din proiect
Constatarea timpurie a unor posibile modificări în proiect
Întocmirea şi depunerea notificărilor de modificare

Monitorizarea în implementare
Asistenţă în îndeplinirea tuturor măsurilor de informare şi publicitate
Asistenţă în îndeplinirea tuturor indicatorilor asumaţi de către client până la
final de proiect
Verificarea îndeplinirii obiectivelor proiectului
Asistenţă pentru derularea vizitelor de control ale autorităţilor
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MONITORIZAREA EXTINSĂ A PROIECTULUI

Durabilitatea proiectului (gratuit)
Instruirea privind arhivarea documentelor aferente proiectului
Asistentă în realizarea rapoartelor de durabilitate anuale
Asistenţă pentru derularea vizitei de la finalul perioadei de durabilitate

Strategii de dezvoltare pe viitor
Propunerea de noi soluţii de finanţare compatibile, pentru dezvoltarea
companiilor clienţilor
Facilitarea unei reţele de colaboratori pentru externalizarea eficientă a
activităţilor de afaceri eficient administrate de parteneri externi
Suport informaţional pentru dezvoltarea de proiecte finanţate din fonduri
publice cu alţi parteneri
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PORTOFOLIU GRUP
PROIECTE MARI

1

CARPATCEMENT HOLDING S.A.
INSTALATIE DE RECUPERARE ENERGIE TERMICA REZIDUALA SI PRODUCERE ENERGIE ELECTRICA - FABRICA FIENI / 2012 /
83,295,204.98 lei

2

CARPATCEMENT HOLDING S.A.

3

CARPATCEMENT HOLDING S.A.

4

CARMEUSE HOLDING S.R.L.

5

CREŞTEREA CAPACITĂŢII DE LIVRARE CIMENT LA SUCURSALA BICAZ - FABRICA TAŞCA / 2010 / 16.572.100 lei

PRODUCERE SI EXPEDITIE CIMENTURI SPECIALE - FABRICA FIENI / 2011 / 19,692,115.00 lei

INSTALAŢIE COMBUSTIBILI SOLIZI CUPTOARE MAERZ / 2014 - 2015 / 33.177.760,00 lei

ORION AUTO INVEST S.R.L.
ACHIZIŢII UTILAJE ÎN VEDEREA ÎNTREGIRII PROCESULUI DE PRODUCŢIE ŞI A COMPLETĂRII FLUXULUI TEHNOLOGIC / 2011 /
17.308.921,00 lei

6

AM GRUP S.R.L.

7

MIXTASPHALT S.R.L.

8

ALMET S.R.L.

ACHIZIŢIONAREA DE NOI ECHIPAMENTE ÎN DOMENIUL PRELUCRĂRILOR MECANICE / 2011 / 5.023.813,70 lei

NEW MIXTASPHALT – ACHIZIŢIE UTILAJE / 2011 / 11.485.457,00 lei

ACHIZIŢII DE UTILAJE NOI / 2011 / 4.551.780,00 lei
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9
10
11
12

13

EVEREST INTERNATIONAL HOLDING S.A
UTILAJE ŞI PROGRAME SPECIALIZATE ÎN VEDEREA CREŞTERII PRODUCTIVITĂŢII MUNCII ŞI A COMPETITIVITĂŢII ÎN CADRUL S.C.
EVEREST INTERNAŢIONAL HOLDING S.A. / 2009 – 2010 / 1.518.110,00 Lei

ELVILA S.A.
MODERNIZARE SECŢIE TAPIŢERIE PRIN LINIE DE CROIRE COMPUTERIZATĂ ŞI INSTALAŢIE DE DĂRĂCIT ŞI UMPLERE PERNE / 2010 /
930.356,00 lei

ECOBIOGAZ S.R.L.
INSTALAŢIE DE CAPTARE ŞI VALORIFICARE ENERGETICĂ A BIOGAZULUI – DEPOZITUL ECOLOGIC DIN VIDRA / 2011 /
162.110.997,65 lei

A.N.R.E.
FURNIZAREA DE SERVICII PUBLICE ONLINE CĂTRE CETĂŢENI ŞI MEDIUL DE AFACERI ŞI EFICIENTIZAREA ACTIVITĂŢILOR INTERNE
ALE ANRE, PRIN IMPLEMENTAREA UNUI SISTEM INFORMATIC INTEGRAT / 20.470.635 lei

O.S.I.M.
SISTEM INFORMATIC INTEGRAT PENTRU FURNIZAREA ONLINE A SERVICIILOR PUBLICE DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ /
24.805.395 lei

14

ITALROMEDICA S.R.L.

15

TECNOARMIT S.R.L.

16

NEW ITALROMEDICA / 2011 / 14.001.043,5 lei

INCINTE PENTRU SABLAT ŞI VOPSIT / 2011 / 1.935.751,00 lei

TIPOGRAFIA REAL S.R.L.
CREŞTEREA COMPETITIVITĂŢII ÎN DOMENIUL TIPĂRIRII MATERIALELOR PUBLICITARE – TIPOGRAFIA REAL SRL / 2009 – 2013 /
11.653.702,00 lei
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PORTOFOLIU GRUP
PROIECTE MARI

17
18
19
20
21
22
23
24

GEMIL GRUP S.R.L.
DEZVOLTAREA GEMIL GRUP PRIN INVESTIŢII ÎN CENTRE DE PRODUCŢIE NOI ŞI DE UN RIDICAT NIVEL TEHNOLOGIC / 2014 – 2015
/ 11.276.268,94 lei

EMSIL TECHTRANS S.R.L.
COMPETITIVITATE RIDICATĂ PRIN CREŞTEREA PRODUCTIVITĂŢII ŞI A NIVELULUI TEHNOLOGIC LA EMSIL TECHTRANS / 2014 –
2015 / 15.871.691,94 lei

SILTECH CONSULT S.R.L.
EXTINDEREA CAPACITĂŢII DE PRODUCŢIE A SILTECH CONSULT PRIN ACHIZIŢIA UNEI MAŞINI DE ALEZAT ŞI FREZAT ÎN VEDEREA
CREŞTERII COMPETITIVITĂŢII ECONOMICE / 2014 / 2.301.812,00 lei

LATECIS S.R.L.
ACHIZIŢIONAREA UNUI STRUNG PARALEL ÎN VEDEREA CREŞTERII CAPACITĂŢII DE PRODUCŢIE ŞI A COMPETITIVITĂŢII
ECONOMICE / 2013 – 2014 / 2.342.732,00 lei

GEMIL GRUP S.R.L.
ACHIZIŢIONAREA UNEI MESE ROTATIVE DE 100 TONE ÎN VEDEREA VALORIFICĂRII POTENŢIALULUI TEHNIC ŞI A CREŞTERII
COMPETITIVITĂŢII ECONOMICE / 2014 / 2.353.892,00 lei

EMSIL TECHTRANS S.R.L.
CREŞTEREA COMPETITIVITĂŢII PRIN ACHIZIŢIONAREA UNUI CENTRU DE PRELUCRARE LA EMSIL TECHTRANS / 2014 / 2.337.772,00
lei

DOMITORIS S.R.L.

MODERNIZAREA CAPACITĂŢII DE PRODUCŢIE PRIN ACHIZIŢIA DE UTILAJE ŞI ECHIPAMENTE ÎNALT TEHNOLOGIZATE - S.C.
DOMITORIS S.R.L. / 2013 – 2014 / 2.343.118,00 lei

PLAMETCO S.R.L.
MODERNIZAREA CAPACITĂŢII DE PRODUCŢIE PRIN ACHIZIŢIA DE UTILAJE ŞI ECHIPAMENTE ÎNALT TEHNOLOGIZATE - S.C.
PLAMETCO S.R.L. / 2015 / 5.758.408,10 lei
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PORTOFOLIU GRUP
PROIECTE MARI

25
26
27
28
29
30
31

32

PLAMETCO S.R.L.
ÎMBUNĂTĂŢIREA COMPETITIVITĂŢII PRIN CREŞTEREA PRODUCTIVITĂŢII MUNCII ÎN CADRUL PLAMETCO SRL, ÎN SECTORUL
COMPETITIV AL FABRICĂRII DE MOBILĂ PENTRU BIROURI ŞI MAGAZINE / 2016 – 2019 / 6,205,114.58 lei

BRAD GLASS S.R.L.
IMBUNATATIREA COMPETITIVITATII PRIN CRESTEREA PRODUCTIVITATII MUNCII IN BRAD GLASS SRL, IN SECTORUL COMPETITIV
AL PRELUCRARII SI FASONARII STICLEI PLATE/ 2017 – 2019 / 6,893,367.74 lei

TREFOREX S.R.L.
ÎMBUNĂTĂŢIREA COMPETITIVITĂŢII PRIN CREŞTEREA PRODUCTIVITĂŢII MUNCII ÎN CADRUL TREFOREX SRL, ÎN SECTORUL
COMPETITIV AL OBŢINERII DE TOCĂTURĂ CHIPS DIN DEŞEURI LEMNOASE / 2017 / 4,806,477.83 lei

LARA BUSINESS ENERGY S.R.L.
ÎMBUNĂTĂŢIREA COMPETITIVITĂŢII LARA BUSINESS ENERGY SRL PRIN CREAREA UNEI UNITĂŢI NOI DE PRODUCŢIE ÎN SECTORUL
COMPETITIV AL ARTICOLELOR DE ÎMBRĂCĂMINTE TRICOTATE SAU CROŞETATE / 2016 / 4,661,115.06 lei

MAREMOD S.A.
CREŞTEREA COMPETITIVITĂŢII PRIN ÎMBUNĂTĂŢIREA PRODUCTIVITĂŢII ÎN CADRUL MAREMOD SA, ÎN SECTORUL COMPETITIV
AL PRODUCŢIEI ARTICOLELOR DE ÎMBRĂCĂMINTE DE TIPUL TRICOTAJELOR / 2016 / 4,189,747.23 lei

DAN INTERNATIONAL S.R.L.
ÎMBUNĂTĂŢIREA COMPETITIVITĂŢII PRIN CREŞTEREA PRODUCTIVITĂŢII MUNCII ÎN CADRUL DAN INTERNAŢIONAL SRL, ÎN
SECTORUL COMPETITIV AL PRODUCŢIEI DE CONFECŢII TEXTILE / 2017 / 3,671,962.92 lei

RACIDO PROD COM S.R.L.
ÎMBUNĂTĂŢIREA COMPETITIVITĂŢII PRIN CREŞTEREA PRODUCTIVITĂŢII MUNCII ÎN CADRUL RACIDO PROD COM SRL, ÎN
SECTORUL COMPETITIV AL PRODUCŢIEI DE CONFECŢII TEXTILE / 2016 / 3,120,648.86 lei

VICMOD S.R.L.
ÎMBUNĂTĂŢIREA COMPETITIVITĂŢII PRIN CREŞTEREA PRODUCTIVITĂŢII MUNCII ÎN CADRUL VICMOD SRL, ÎN SECTORUL
COMPETITIV AL PRODUCŢIEI DE CONFECŢII TEXTILE / 2016 / 2,342,820.83 lei
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EVALSTAR SERV S.R.L.
ÎMBUNĂTĂŢIREA COMPETITIVITĂŢII ŞI CREŞTEREA PRODUCTIVITĂŢII MUNCII ÎN CADRUL EVALSTAR SERV SRL, ÎN SECTORUL
PRODUCŢIEI DE LAGĂRE, ANGRENAJE, CUTII DE VITEZĂ ŞI ELEMENTE MECANICE DE TRANSMISIE / 2017 / 1,797,382.77 lei

LARA BUSINESS ENERGY S.R.L.
CONSOLIDAREA PE PIATA A LARA BUSINESS ENERGY PRIN EXTINDEREA SI INOVAREA ACTIVITATII IN DOMENIUL FABRICARII PRIN
TRICOTARE SAU CROSETARE A ARTICOLELOR DE IMBRACAMINTE / 2016 / 1,187,130.91 lei

LARA SI PARTENERII S.R.L.
ACHIZITIA DE UTILAJE DE TRICOTARE LA LARA SI ARTENERII SRL / 2016 / 1,185,113.86 lei

ACVA SOL S.R.L.
CONSOLIDAREA PE PIAŢĂ A ACVA SOL SRL PRIN EXTINDEREA ŞI INOVAREA ACTIVITĂŢII ÎN DOMENIUL ALTOR LUCRĂRI
SPECIALE DE CONSTRUCŢII N.C.A. / 2016 / 1,345,448.07 lei

KAPHONE S.R.L.
CONSOLIDAREA PE PIAŢĂ A KAPHONE SRL PRIN EXTINDEREA ŞI INOVAREA ACTIVITĂŢII ÎN DOMENIUL PRODUCŢIEI DE
PRODUSE METALICE DIN ALUMINIU / 2016 - 2018/ 1.326.521,76 lei

RED CONS S.R.L.
CONSOLIDAREA PE PIAŢĂ A RED CONS SRL PRIN EXTINDEREA ŞI INOVAREA ACTIVITĂŢII ÎN DOMENIUL EXECUŢIEI DE LUCRĂRI
SPECIALE DE CONSTRUCŢII, PENTRU PREGĂTIREA ŞI AMENAJAREA TERENULUI / 2017 - 2018/ 571,239.61 lei
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CONTACT
LAURA CIUHU
Administrator
+4 (0) 722 543 650

office@laraconsulting.ro

OLIVIA CĂTĂNICI
Director executiv
+4 (0) 726 219 695
olivia@laraconsulting.ro
STR. COLONEL COSTESCU
GHEORGHE 3, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, ROMÂNIA
W www.laraconsulting.ro
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