
 

ALFA CUBE CONSULTING SRL este nascuta in anul 2019 din expertiza unui grup cu 

experienta de peste 10 ani, trecand prin perioada cand proiecte se depuneau pe suport hartie si 

ajungand in era digitalizarii. 

            Digitalizarea si adaptarea la perioada pandemica ne-a facut sa ne conectam cu mediul 

atreprenorial din toate unghiurile tarii pentru rezultate la fel de bune. 

  

 Ne bucuram pe aceasta cale de invitatia de a adera la PSC avand in vedere ca ne dorim 

crearea de parteneriate solide cu actori importanti din piata. 

 

Dorinta de parteneriat este sustinuta de urmatoarele aspecte: 

➢ experienta acumulata timp de aproximativ 6 ani in cadrului CNIPMMR (Consiliul National al 

Intreprinderilor Mici si mijlocii), structura teritoriala Craiova atat pentru sunstinerea mediului 

de afaceri cu informari cat si cu proiecte cu finantari nerambursabile; 

➢ experienta de peste 12ani in scriere si implementare proiecte cu finantari nationale si 

europene, cu valori intre 200.000 euro si 25.000.000 euro/proiect, iar sectorul cel mai sprijinit 

a fost cel al constructiilor , achizitionarii utilajelor necesare unor lucrari prompte cat si al 

materialelor de constructii.     

 

     ALFA CUBE CONSULTING SRL este entitatea care reuneste consultanti cu experineta vasta, 

cu expertiza in scrierea, implementarea si post-monitorizarea proiectelor cu finantari europene si 

de stat, fapt ce astazi ne mandim cu rezultatele proiectelor implementate prin urmatoarele 

programe. 

➢ POSDRU 2007-2013 

➢ POR 2014-2020 

➢ PNDR 2014-2020 

➢ Scheme de ajutor de stat – HG 332/2014; HG 807/2014;  Microindustrializare, etc 

➢ Ajutoare de stat (Covid) – Masura 2: Capital de lucru; Masura3: Investitii, Masura 4: Agri-

Food 

➢ POC 411 si POC 411 BIS 

 

In contextul finantarilor acordate din PNRR,  dar si ale celor acordate pentru 

redresarea economiei post-covid, in ultimele 6 luni ALFA CUBE CONSULTING a atras 

fonduri neramburabile de aproximativ 6 mil euro pentru domeniul agro-alimentar dar si 

pentru domeniul constructiilor. 

 

In prezent, modalitatea de organizare a societatii  este bazata pe parteneriate interne astfel 

incat sa furnizam servicii complete de consultanta in management dar si facilitarea in 

implemenatrea proiectelor. In acest sens, am stabilit legaturi stranse cu : 

- furnizori de echipamente de contructii: RET UTILAJE SRL, CASE ROMANIA (Titan Machinary), 

JCB, MARCOM, UTILBEN, CRC Equipmant, etc 

- furnizori de servicii conexe, respectiv contabilitate, audit financiar si audit de mediu 

Credem cu tarie in vorba populara “omul sfinteste locul”, ca atare alegem in echipa doar 

oameni profesionisti si cu experienta ! 

 

 

 
 



 

 

In aceste conditii amintim in linii mari cateva surse de finantare ce urmeaza a se lansa 

curand, respectiv pana la finele anului 2022: 

 

 Digitalizare IMM 

Valoarea maximă a ajutorului de minimis este cuprinsă între: 

a)     20.000 și 30.000 euro pentru microîntreprindere, la care se adauga aport propriu 0%. 

b)     20.000 și 50.000 euro pentru întreprindere mica, la care se adauga aport propriu 10%. 

c)     20.000 și 100.000 euro pentru întreprindere mijlocie, la care se adauga aport propriu 10%. 

 

Horeca 2 

Valoarea maximă a ajutorului de stat: 

a) PILONUL I: 25% din valoarea cheltuielilor de exploatare aferente codului/codurilor CAEN 

finantat/finantate, cu exceptia cheltuielilor cu energia electrica si/sau gazul,  in perioada 1 februarie – 

31 decembrie 2022 .  

aport propriu 0%.  

b) PILONUL II: 30% din cresterea costului eligibil cu energia electrica si/sau gazul in perioada 1 

februarie 2022 – 31 decembrie 2022 

aport propriu 0%.  

 

 

Venim in intampinarea membrilor PSC si partenerilor lor care activeaza in domeniul Horeca 

pentru a le pregati si depune GRATIS proiectul lor, urmand ca succesul lor sa fie si succesul 

nostru. 

 

 

 

Pe curand, 

 

ALFA CUBE CONSULTING SRL 

Tel: 0772.172.773 

E-mail: alfacube.consulting@gmail.com 

Web: www.alfacubeconsulting.com    
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