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COMPANIA ECHIPA ROMACTIV

În 2003, la inițiativa unui grup de tineri consultanți şi experți din domeniul financiar şi al
managementului afacerilor, a luat ființă RomActiv Business Consulting. Astăzi suntem unul
dintre cei mai importanți jucători de pe piața serviciilor de consultanță de afaceri din România, 
o companie dinamică și autonomă, cu un portofoliu bogat de proiecte și o experiență
semnificativă în acest domeniu de activitate. 

Ne orientăm activităţile din fiecare zi în direcţia generării de plus valoare pentru toți clienții 
noștri, realizând proiecte cu impact asupra mediului de afaceri din toate regiunile de
dezvoltare ale țării. Ne bazăm pe o rețea de birouri locale proprii și birouri regionale în
parteneriate strategice, în: Oradea, Arad, Cluj-Napoca, Tîrgu-Mureș, Târgoviște, Bacău, Galați 
Slatina și București.

Sprijinind dezvoltarea investițiilor locale și creșterea competitivității organizațiilor publice și
private, de la înființarea companiei, direcțiile noastre de business s-au adaptat cerințelor pieței, 
de la consultanță pentru proiecte de investiții cu finanțare nerambursabilă de mică amploare, 
către un evantai de linii de business, structurat în prezent astfel:
      • Consultanță pentru elaborarea și implementarea de proiecte cu finanțare nerambursabilă;
      • Consultanță și asistență tehnică pentru autorități publice locale și centrale;
      • Consultanță pentru dezvoltarea mediului de afaceri și a resurselor umane;
      • Consultanță în domeniul „fuziuni și achiziții”.

Ne încăpățânăm să facem lucrurile să se întâmple pornind de la intențiile de dezvoltare ale 
clienților noștri. Muncim și împărțim succesul cu aceștia, ca o adevarată echipă. În ceea ce ne 
privește, succesul se măsoară în abilitatea de a iniția schimbarea, prin serviciile oferite, în
sensul dezvoltării companiilor publice și private care apelează la noi.

Cu fiecare proiect scris și implementat, am devenit mai buni, mai eficienți și mai încrezători în 
potențialul nostru și al domeniului în care activăm. Cele mai frumoase povești de succes
pornesc de la depășirea unor obstacole ce par insurmontabile, iar echipa RomActiv Business 
Consulting are această capacitate de a transforma ideile în realitate! 

Radu Onofrei, Director General

Experiența și performanțele obținute de RomActiv Business Consulting pe parcursul celor
peste 12 ani în domeniul consultanței financiare și de management al afacerilor, se bazează 
pe valorificarea a peste 70 de experți proprii și a peste 40 de experți colaboratori:
      • Manageri de proiect;
      • Consultanți seniori în domeniul financiar, tehnic și de infrastructură publică;
      • Experți achiziții publice;
      • Specialiști marketing și PR;
      • Specialiști resurse umane, consiliere și orientare profesională;
      • Consultanți dezvoltare afaceri;
      • Experți dezvoltare instituțională;
      • Experți dezvoltare locală.

Avem convingerea că succesul clienților noștri este determinat în mare măsură de
valoarea profesională și umană a fiecărui membru din echipa noastră de consultanți, de a 
căror evoluție constantă ne asigurăm de la începutul colaborării și pe tot parcursul acesteia.
În cadrul fiecărui proiect ne implicăm cu multă determinare, spirit de echipă, profesionalism
și un management eficace. 

Echipa noastră deține capacitatea de a oferi soluții profesionale optime și prompte pentru
îmbunătățirea performanțelor și minimizarea riscurilor atât ale investitorilor privați cât și ale 
autorităților publice de la nivel central, regional sau local.

Determinare, spirit de echipă, profesionalism
și un management eficace. 



CONSULTANȚĂ PENTRU ELABORAREA ȘI IMPLEMENTAREA DE 
PROIECTE CU FINANȚARE NERAMBURSABILĂ (PUBLIC / PRIVAT)

CONSULTANȚĂ ȘI ASISTENȚĂ TEHNICĂ PENTRU
AUTORITĂȚI PUBLICE LOCALE ȘI CENTRALE

Pornind de la oportunitățile de business și sursele de finanțare existente, prin serviciile de
consultanță oferite, venim în întâmpinarea companiilor care își propun proiecte de investiții în 
domeniul industrial, agro-alimentar sau al serviciilor.

Specialiștii noștri de dezvoltare a afacerilor identifică soluțiile optime de finanțare și acordă
sprijin investitorilor în realizarea planurilor de investiții și a studiilor de fezabilitate, contribuind 
la valorificarea ideii de business a acestora.
Prin echipa noastră de manageri de proiect, acompaniem clienții antreprenori, în
implementarea cu succes a proiectelor propuse.

Avem experiența a peste 400 de proiecte de investiții private, pentru care am elaborat
documentațiile pentru obținerea finanțării și la a căror implementare am contribuit.

Sprijinim de asemenea autoritățile publice din România, în eforturile lor de
modernizare și dezvoltare a infrastructurii și serviciilor publice locale, prin servicii 
complete în vederea obținerii fondurilor necesare (studii de fezabilitate, studii de 
oportunitate, analize cost-beneficiu, cereri de finanțare etc.) și prin
asigurarea serviciilor de management pentru concretizarea proiectelor
acestora (consultanță în domeniul achizițiilor publice, managementul
contractului de finanțare, managementul contractelor cu furnizorii, raportare 
către finanțatori, monitorizare și control).

În perioada de programare 2007 - 2013 am contribuit la finanțarea și/sau
implementarea de proiecte publice în valoare de peste 300 mil. €
în domeniile: infrastructura de transport, rețele de
alimentare cu apă și canalizare, infrastructura de
sănătate publică, infrastructura socială și
educațională, dezvoltare urbană și infrastructura
pentru dezvoltarea mediului de afaceri.

Fiind preocupați în permanență de oportunități de dezvoltare, din 2008 oferim servicii de
consultanță pentru elaborarea și implementarea de strategii de dezvoltare locală. Abordăm 
problemele cu care se confruntă comunitatea, precum și noile oportunități de dezvoltare, în 
strânsă concordanță cu potențialul deja existent, formulând direcții viabile de dezvoltare
locală.

Exercițiul financiar European 2014 - 2020 reprezintă o provocare și totodată o oportunitate
pentru administrațiile publice locale pentru realizarea proiectelor de investiții necesare
dezvoltării comunității. De aceea, oferim inclusiv asistență pentru implementarea strategiilor de 
dezvoltare locală și a portofoliului de proiecte, în funcție de nevoile și prioritățile de dezvoltare 
locală, cu identificarea potențialelor surse de finanțare nerambursabilă.
Portofoliul companiei noastre pentru această categorie de servicii cuprinde elaborarea
Strategiei de dezvoltare a județelor Dâmbovița, Bihor și Arad, precum și elaborarea de
strategii de dezvoltare locală pentru peste 40 de orașe și comune din România. 

Externalizarea activităților și expertiza activității AM / OI
Începând cu anul 2011 suntem implicați în contracte de
asistență tehnică pentru Autorități de Management și
Organisme Intermediare, oferind servicii de suport și
externalizare a activităților de evaluare proiecte, verificare
administrativă a cererilor de rambursare și efectuare
a vizitelor de monitorizare și control.
Printre beneficiarii serviciilor noastre se numără
AM POS CCE, OI IMM, AM PODCA și MFE.



REFERINȚE DIN ACTIVITATEA NOASTRĂ DE PESTE 12 ANI

Pentru detalii despre proiectele noastre puteți consulta site-ul www.romactiv.ro

INVESTIȚII PUBLICE
300 mil. €

DEZVOLTARE
INSTITUȚIONALĂ, 

STRATEGII DE
DEZVOLTARE

JUDEȚEANĂ | LOCALĂ

DRUMURI, REȚELE DE 
APĂ ȘI CANALIZARE, 

SPITALE, ȘCOLI,
GRĂDINIȚE,

INFRASTRUCTURĂ
SOCIALĂ, PARCURI

INDUSTRIALE

INVESTIȚII PRIVATE
400 de proiecte

250 mil. €

INCUBATOARE
DE AFACERI:
DOROHOI,

CÂMPIA TURZII

AGRICULTURĂ,
TURISM, INDUSTRIE, 
CERCETARE, SERVICII, 

CONSTRUCȚII,
ENERGIE

REGENERABILĂ

SAPARD, FEADR,
POR, POS CCE,

PODCA, POSDRU
MINIMIS

ORIENTARE,
CONSILIERE,

FORMARE
PROFESIONALĂ, 

MEDIERE PE PIAȚA 
MUNCII



CONSULTANȚĂ PENTRU DEZVOLTAREA MEDIULUI DE AFACERI
ȘI A RESURSELOR UMANE

CONSULTANȚĂ ÎN DOMENIUL FUZIUNI ȘI ACHIZIȚII (M&A)

Preocupările echipei noatre sunt orientate dincolo de dezvoltarea inițiativelor publice și private 
individuale vizând și o serie de activități dedicate dezvoltării mediului de afaceri și a resurselor 
umane. Relevantă din acest punct de vedere este experiența noastră în administrarea
incubatoarelor de afaceri Dorohoi – județul Botoșani și Câmpia Turzii – județul Cluj, precum 
și derularea cu succes a 4 proiecte strategice în domeniul dezvoltării resurselor umane
finanțate prin POSDRU:

      • ProActiv – Program integrat de ocupare pe piața muncii din regiunile Nord Est, Sud                                           
             Muntenia și Bucuresti Ilfov – www.proactiv.romactiv.ro
      • E Șansa Ta! – Program integrat de ocupare pe piața muncii din regiunile Nord Vest,            
             Vest și Centru - www.sansata.romactiv.ro
      • RuralInterActiv – Angajat sau antreprenor în mediul rural. Șansa ta de integrare pe 
             piața muncii – www.ruralinteractiv.ro 
      • Rural Activ – Antreprenoriatul non-agricol rural, șansă a dezvoltării sustenabile a   
             zonelor rurale - www.ruralactiv.ro

Una dintre valențele echipei noastre de experți, cel de management strategic, este valorificată 
într-un domeniu relativ nou în portofoliul nostru, cel al fuziunilor și achizițiilor,  o cale rapidă 
de întărire a poziției comerciale și strategice pe o piață specifică. În acest sens acompaniem 
companiile care vizează un demers de fuziune sau achiziție în raport cu altă societate.

Venim în întâmpinarea provocărilor acestui proces prin: elaborarea și implementarea de 
strategii de joint-venture și de alianță, care ajută companiile rapid și eficient să valorifice noi 
oportunități pe piața de business, prin întocmirea planurilor de fuziune, a seturilor de
situații financiare, evaluări și rapoarte de specialitate.

Activăm în special în zona de agri-business  - exploatații agricole, ferme zootehnice,
procesarea și distribuirea produselor alimentare.



SUNTEM MEREU ALĂTURI DE CLIENȚII NOȘTRI PRIN
ECHIPELE DE LA BIROURILE LOCALE ȘI REGIONALE

CONTACTE LOCALE / REGIONALE

PARTENERI STRATEGICI REGIONALI

MEMBRU FONDATOR ACRAFE

Regiunea Sud-Est Dobrogea
CENTRUL DE DEZVOLTARE SMART
office@smart.org.ro
www.smart.org.ro 

Regiunea Sud-Vest Oltenia
AVA BUSINESS CONSULTING & DECISIONS SRL
office@avaconsulting.biz
www.avaconsulting.biz 

Regiunea Nord-Est
CREATIVE BUSINESS DEVELOPMENT SRL
office@creativebd.ro
www.creativebd.ro  

Regiunea Centru
VENTRUST CONSULTING SRL
office@ventrust.ro
www.ventrust.ro 

BUCUREȘTI - SEDIU CENTRAL
Str. Maria Rosetti, nr. 34, parter
T/F: 021 210 4349 | F: 0372 870 806
E: office@romactiv.ro

ARAD
B-dul Decebal, nr. 2, et. 2, cam. 217
T: 0731 315 365
E: arad@romactiv.ro 

ORADEA
Aleea Emanuil Gojdu, nr. 7, ap. 8-9
T: 0733 107 344
E: oradea@romactiv.ro 

CLUJ-NAPOCA
Str. Cosașilor, nr. 3-7, et. 2
T: 0731 315 354
E: cluj@romactiv.ro 

TÂRGOVIȘTE
B-dul Libertății, nr. 2, et.1
T: 0722 612 314
E: targoviste@romactiv.ro 

BACĂU
Str. George Bacovia, nr. 43
T: 0720 550 626 
bacau@romactiv.ro 

TÎRGU MUREȘ
Str. Mărăști, nr. 16, et. 3
T: 0748 231 254 
mures@romactiv.ro 

SLATINA
Str. A. I. Cuza, nr. 9, et. 1
T: 0751 036 227 
slatina@romactiv.ro 

GALAȚI
Str. Traian, nr. 164, parter
T: 0723 315 627
galati@romactiv.ro  

RomActiv Business Consulting este membru fondator al ACRAFE - Asociația
Consultanților din România pentru Accesarea Fondurilor Europene.
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