
   

 

               

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezentare generală RELIANS  

 

 

 



 
© RELIANS CORP SRL  1 

 

> 22 ani experiență în managementul proiectelor cu finanțare nerambursabilă 

> Peste 1.000 proiecte finanțate, în diverse domenii: industrie, producție de energie 
regenerabilă, infrastructura energetică, eficiență energetică, inovare, cercetare-dezvoltare, 
digitalizare, infrastructură de afaceri, servicii, turism, agricultură, piscicultură 

> Peste 400 proiecte implementate cu asistența RELIANS 

> Peste 2 miliarde Euro investiții derulate 

> Peste 100 misiuni de consultanță: strategii de dezvoltare, misiuni de monitorizare, evaluare și 
control al proiectelor finanțate prin fonduri UE, planuri integrate de dezvoltare urbană, 
instruiri  

Ce ne recomandă  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Portofoliul de clienți (selecție):  

> Ministerul Fondurilor Europene, Ministerul 

Administrației și Internelor, Ministerul 

Transporturilor, Ministerul Economiei, 

Ministerul Mediului, Ministerul Muncii, 

Familiei și Protecției Sociale, ANRMAP, ANCS, 

CNSC, Banca Mondială, ADR Sud-Vest Oltenia, 

ADR Nord-Est 

> Renault, Automobile Dacia, GE, Michelin, 
Mahle, Delphi, Stabilus, Hella, Voestalpine, ELJ 
Automotive, Schaeffler, Astra Vagoane, CEZ, 
E.ON, Electrica, Veolia, Rompetrol, Renovatio, 
Vodafone, Telekom, Lafarge Ciment, Holcim, 
BA Glass (ex Stirom), VESTAS, ICME ECAB, 
Aerostar, Antibiotice, Smirodava, URB 
Rulmenţi Bârlad, Electra, Prefabricate Vest, 
Impact Developer, Iulius Group, ICCO Parc 
Industrial, Casa Regală a României 

 

 

> Prezență națională prin cele trei puncte 
de lucru din București, Cluj și Iași 

Nord Est Start-up și Transilvania Start-up, două incubatoare de afaceri coordonate de Relians care 
asigură activități de recrutare, selecție, training, finanțare, mentorat și consultanță pentru 80 start-up-
uri în perioada 2018-2021 

>  
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Ce ne diferențiază 

> Singura companie de consultanță care acoperă riscul corecțiilor financiare pe parcursul 
implementării unui proiect finanțat din fonduri nerambursabile în România (asigurare 
profesională tip malpraxis cu Allianz) 

> 100% rata de succes a aplicațiilor realizate pentru programele de finanțare naționale 

> Servicii de tip one-stop-shop: informare personalizată, analize de eligibilitate și oportunitate, 
planificare, studii de fezabilitate tehnice, studii de piață, analize cost-beneficiu, planuri de 
afaceri, consultanță pregătire aplicații fonduri nerambursabile, management de proiect, 
proiectare tehnică, suport juridic 

> Foarte bună înțelegere a aspectelor tehnice și financiare, costuri și beneficii în variate domenii 
de activitate 

> Foarte bună înțelegere a legislației specifice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viziune 360o asupra tuturor etapelor de 
dezvoltare a unei investiții finanțate din 
fonduri europene: planificare, aplicație, 
evaluare, contractare, implementare, 
monitorizare, audit 

analize 
eligibilitate și 
oportunitate

management 
de proiect 

evaluare, 
monitorizare 

si control

asistență 
tehnică 
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Identificarea soluțiilor de finanțare 
nerambursabile și rambursabile  

Raport lunar personalizat privind progresul 
oportunităților de finanțare  

Analize personalizate de eligibilitate și 
oportunitate pentru programele de interes 

Asistență pentru pregătirea companiilor pentru 
îndeplinirea criteriilor de calificare pentru 
diverse programe de finanțare 

Recomandarea și altor soluții financiare și/sau 
tehnice care pot răspunde nevoilor de 
dezvoltare ale companiilor din grup 

Asigurarea suportului informațional pentru a 
lua decizii de investiții sau accesare fonduri 
nerambursabile 

Asistență instituțională pentru reorganizarea 
relațiilor dintre companiile din grup 
(asistență juridică) 

Acces la inovare și la servicii de susținere a 
dezvoltării start-up-urilor inovative 

 

Servicii 
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Pregătirea aplicației: 

> Analiza eligibilității 

> Analiză de piață 

> Plan de afaceri 

> Buget 

> Studiu de Fezabilitate 

> Analiză Cost-Beneficiu 

> Cerere finanțare nerambursabilă 

> Anexe 

 

 

Asistență pe parcursul implementării: 

> Planificarea și supervizarea procedurilor 
de achiziții publice 

> Rapoarte tehnice și financiare de progres 

> Raportul final 

> Aplicații pentru pre-finanțare 

> Cereri de plată 

> Cereri de rambursare 

> Notificări 

> Acte adiționale la contractul de finanțare 
nerambursabilă 

     

 

 

  

Management de proiect pentru accesarea 

fondurilor nerambursabile 
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Referințe studii și analize 

 

Studii fundamentare investiții 

Studiul asupra pieței sistemelor de siguranță 
rutieră din România 

Client: Tubosider SpA Italia 

Obiect contract: 

> Cercetare de piață asupra sistemelor de 
siguranță rutieră (parapete metalice) 

> Studiu de locație și logistică asupra 
deschiderii unei noi fabrici 

> Studiu asupra fezabilității realizării 
procesului de galvanizare 

> Analiza clienților potențiali 

> Analiza modalității de finanțare pentru 
proiectele de dezvoltare ale Tubosider 

> Analiza potențialilor parteneri de afaceri 
locali 

 

Investiții noi & Studii  

Crearea unei noi hale de producție piese din 
material plastic, cu birouri și dotări 
complementare, Comuna Biharia, Județul 
Bihor 

Client: BMR Plastic România    

Obiect contract: Analiză de Piață pentru 
elaborarea Studiului tehnico–economic în 
conformitate cu cerințele H.G. nr. 1680/2008 
pentru instituirea unei scheme de ajutor de 
stat privind asigurarea dezvoltării economice 
durabile  

 

 

 

 

Studiu privind evaluarea impactului liberalizării 
pieței gazelor naturale 

Client: Autoritatea Naţională de Reglementare 
în Energie (ANRE) 

Obiect contract: Pregătirea rapoartelor 
conținând studii de caz din state membre ale 
Uniunii Europene în cadrul Studiului privind 
evaluarea impactului eliminării prețurilor 
reglementate la gaze naturale 
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Referințe management de proiect 

 

Eficiență energetică 

Eficientizarea consumului energetic prin investiții în procesul de fabricație a ambalajelor din sticlă 
> Client: STIROM București (actual BA Glass) 
> Valoare totală proiect: 41.600.000 euro 

Eficientizarea consumului centralelor de ventilație din cadrul companiei 
> Client: AUTOMOBILE DACIA Mioveni, jud. Argeș 
> Valoare totală proiect: 5.620.500 euro 
 

Producție energie 

Creșterea eficienței energetice prin recuperarea căldurii reziduale din gazele arse şi transformarea 
ei în energie electrică  
> Client: Lafarge Ciment Hoghiz, jud. Brașov 
> Valoare totală proiect: 23.700.000 euro 

Centrală electrică eoliană – Parc eolian Albești 
> Client: Sibioara Wind Farm Albești, jud. Vaslui 
> Valoare totală proiect: 46.500.000 euro 
 

Infrastructură energie 

Modernizarea stațiilor de transformare și lucrări de întărire a rețelei de distribuție  
> Client: DELGAZ 
> Valoare totală proiect: 6.500.000 euro  

Modernizare rețele de distribuție gaze naturale în municipiul Cluj–Napoca 
> Client: E.ON Gaz Distribuție Târgu Mureș 
> Valoare totală proiect: 13.700.000 euro  
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Referințe management de proiect 

 

Industrie. Dezvoltare capacități de producție 

Modernizarea instalațiilor și extinderea capacității de producție 
ghidaje liniare în scopul creșterii eficienței și randamentului 
> Client: SCHAEFFLER ROMÂNIA Brașov 
> Valoare totală proiect: 10.380.000 euro  

Creșterea competitivității prin achiziția de echipamente pentru 

producerea pompelor de transfer 

> Client: DELPHI DIESEL SYSTEMS ROMÂNIA Iași 
> Valoare totală proiect: 4.275.000 euro  

Dezvoltarea capacității de producție a companiei 
> Client: MAHLE Componente de Motor Timișoara 
> Valoare totală proiect: 4.700.000 euro  

Diversificarea producției în vederea creșterii exportului de produse 

destinate industriei maritime 

> Client: VESTAS AIRCOIL ROMÂNIA SRL Brașov 
> Valoare totală proiect: 3.380.000 euro  

Extindere capacitate de producție componente auto 
> Client: ELJ AUTOMOTIVE Titu, jud. Dâmbovița  
> Valoare totală proiect: 9.300.000 euro  
 

E-mobility 

NEXT-E (Connecting Europe Facility) – instalarea a 40 stații de 

încărcare vehicule electrice în benzinăriile MOL  

> Client: E.ON ROMÂNIA + MOL ROMÂNIA 
> Valoare totală proiect: 18.840.000 euro  
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Referente 

 

Inovare-Cercetare-Dezvoltare 

Dezvoltarea activității de cercetare–dezvoltare în vederea creșterii 
capacității de inovare și competitivitate  
> Client: ELECTROALFA Internațional Botoșani  
> Valoare totală proiect: 4.600.000 euro 

Dezvoltarea activității de cercetare-dezvoltare a companiei  

> Client: ICME ECAB București 
> Valoare totală proiect: 933.924 euro  
 

Digitalizare 

Implementarea unui sistem avansat de management al distribuției 
(ADMS) și contorizare inteligentă în municipiul Pitești 
> Client: Distribuție Energie Oltenia (CEZ grup) 
> Valoare totală proiect: 18.500.000 euro  

Implementarea unui Sistem de Distribuție Inteligentă a energiei electrice, 

într-o zonă omogenă din cartierul Rogerius, municipiul Oradea 

> Client: SDEE Transilvania Nord (ELECTRICA grup)  
> Valoare totală proiect: 4.100.000 euro 

E-form a+” – Platformă Evaluare și Formare On-line în cadrul ANTIBIOTICE  
> Client: ANTIBIOTICE Iași  
> Valoare totală proiect: 49.000 euro 

BIO T.E.S.T. – Tehnologii noi pentru Excelență în Sănătate și Tratament 

> Client: BIOTEST Suceava  
> Valoare totală proiect: 180.000 euro 

 MoPEIA - Modelarea Prognozelor Energetice prin Învățarea Automată 
> Client: CIMA Data Analytics București 
> Valoare totală proiect: 2.190.000 euro 
 

Referințe management de proiect 
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www.relians.ro  

office@relians.ro 

BUCUREȘTI 

Bd. Dacia 15,  

sector 1 

P: (+40) 21 202 9590 

F: (+40) 21 202 9599 

IAȘI 

Șos. Ștefan cel Mare și Sfânt, 

nr. 4, bl. A12, et. 5, Iași 

P: (+40) 232 258 425 

F: (+40) 232 230 274 

CLUJ 

Str. Regele Ferdinand 

Nr. 22-26, et. 3 (Cluj Hub) 

P: (+40) 734 222 052 

F: (+40) 371 327 057    

Ovidiu Rață 

Managing Partner 

E-mail: ovidiu.rata@relians.ro, P: (0723) 358 670 

Octavian Calamaz 

Regional Manager Iași 

E-mail: octavian.calamaz@relians.ro, P: (+40) 728 905 698 
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