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SMART COD IT  
Craiova, str. Împăratul Traian, Nr.114, Jud. Dolj 

Tel.: 0742 735 663; e-mail: contact@smart-code.ro 
www.smart-code.ro 

 
Smart CODE IT oferă cursuri de programare și robotică copiilor cu vârsta între 8 si 14 ani din 
Craiova, iar prin varianta cursurilor online copiilor din toată țara. La cursurile de programare 
copiii vor învăța, în medii de programare grafice și prietenoase, să își creeze propriile 
programe, povești, jocuri. Cursurile noastre de programare sunt: 

 Gândire Computațională 

 Programez în Scratch! Nivel începător și avansat 

 Programare în Limbajul C++ Nivel începător, mediu și avansat 

 Programare în Python- Nivel începător, mediu 

 Programarea aplicațiilor mobile  

La cursurile de robotică copiii vor proiecta, construi, programa și testa roboți folosind 
tehnologia LEGO MINDSTORMS. 
 
................................................................................................................... 
 

UNO SOFT CAPITAL  
Craiova, Str. Împăratul Traian, Nr. 25, etaj 2, Jud. Dolj 

Tel.: 0753 874 848; e-mail: vaduvescuv@gmail.com 
www.uno.ro 

 
Suntem mai mult decât o agenție de web design, suntem UNO SOFT și te putem ajuta cu: 

 Creare site de prezentare 

 Creare magazine online 

 Optimizare SEO 

Cu UNO SOFT, orice companie poate avea propriul site modern și profesional, indiferent de 
complexitatea lui sau poate beneficia de optimizare SEO de top pentru a-și face cunoscută 
afacerea.Vă oferim servicii complete, de la concepţia identităţii până la crearea site-ului şi 
promovarea cu rezultate garantate. 

Toate site-urile sunt realizate conform cerinţelor clientului, 100% personalizat. 

Proiectele noastre de succes pot fi vizionate accesând link-ul: https://uno.ro/Proiecte/  

mailto:contact@smart-code.ro
http://www.smart-code.ro/
mailto:vaduvescuv@gmail.com
http://www.uno.ro/
https://uno.ro/Proiecte/


 
ID Proiect: POCU/82/3.7/105590 

Titlu proiect: START SUSTENABIL PENTRU AFACERI INOVATIVE!  

Cod SMIS 2014+: 105590 

 
 

ACTIVE SEDERE 
Craiova, Str. Crinului, Nr.68, Construcția C3, Jud. Dolj 

Tel.: 0744 680 639;e-mail: drinceanustelian@gmail.com 
www.greenplace.ro 

 

S.C. ACTIVE SEDERE S.R.L prin brand-ul Greenplace are ca obiectiv de activitate amenajarea 
și întreținerea de grădini și spații verzi.  

Atunci când proiectăm o grădină, ne place să vă ascultăm dorințele, să ținem cont de stilul de 
viață și hobby-urile familiei dumneavoastră pentru ca spațiul verde din jurul casei să devină 
locul preferat de relaxare, ușor de întreținut și care să armonizeze perfect cu arhitectura 
locuinței.  
................................................................................................................... 
 

ANAPROFCONS 
Craiova, Strada Nufărului, Nr. 23, Jud. Dolj 

Tel.: 0763 567 955;e-mail: angheloiu.anamaria87@yahoo.com 
 
Cod CAEN-4120 — construcții de clădiri rezidențiale și nerezidențiale 
Cu o vastă experiență în domeniul amenajărilor interioare oferim următoarele servicii:  

 Aplicare glet  

 Aplicare strat lavabila 

Pe lângă experiența echipei dispunem și de echipamente moderne. Echipa noastră vă poate 
oferi consultanță în alegerea celei mai bune soluții pentru spațiul ce urmează a fi amenajat. 
 
................................................................................................................... 
 

ART FLOR NICOLESCU 
Craiova, Bd. Nicolae Titulescu, Bl.I5, parter, Jud. Dolj 

Tel.: 0770 499 342 /0721 617 539; e-mail: flori_nic68@yahoo.com 
www.artflor.ro 

 

Obiectul de activitate al firmei este confecționarea aranjamentelor florale de toate 
dimensiunile și culorile, cu flori naturale sau realizate manual din diferite materiale (hârtie, 
mătase, etc) pentru diferite evenimente: nuntă, botez, onomastică, petreceri etc. 

O parte dintre aranjamentele noastre sunt realizate în coșulețe și cutii handmade din hârtie 
răsucită sau pânză de iută pe care le confecționăm în atelierul nostru. 

Pentru portofoliu și comenzi se poate accesa site-ul florăriei.  

mailto:drinceanustelian@gmail.com
http://www.greenplace.ro/
mailto:angheloiu.anamaria87@yahoo.com
mailto:flori_nic68@yahoo.com
http://www.artflor.ro/
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ARTA BELLAFLORA 
Craiova, Str. Dr. Victor Papillian, Nr. 2, bl. E14, sc. 1, ap. 1, Jud. Dolj 

Tel.: 0724592556; 0724283798; e-mail: sorina.barbu01@gmail.com 
www.sorinabarbu.ro 

“Să cânt a fost dintotdeauna bucuria mea cea mai mare!  
Este ca o patimă fără sfârşit, un foc mistuitor care mă arde …” 

Showuri 100% live la nunți, botezuri, petreceri private, evenimente corporate, lansări, gale. 

Programe muzicale atent alese împreună cu clienții noștri în funcție de preferințele acestora. 

Servicii - Program muzică de petrecere/ Program muzică populară/ Program muzică ușoară/ 
Program muzică repertoriu internațional /Program muzică lăutarească 

................................................................................................................... 
 

CARLAMARIAEVENTS 
Dăbuleni, Str. Alexandru Ioan Cuza, Nr.104, Jud. Dolj 

Tel.: 0765 658 593; e-mail: florea_lucian_i@yahoo.com 

Obiectul de activitate — organizarea evenimentelor (nunți, botezuri, petreceri) la locația 
specificată de client.  

Puncte tari: echipamente moderne, servicii de calitate 

Ne deplasăm în orice locație din regiunea SV Oltenia pentru a presta serviciile specificate mai 
sus. Asigurăm serviciu complet (cort, mese, scaune, veselă, aranjament floral). 

Preț organizare eveniment:  

0-50 persoane - 2.000 lei / 50-100 persoane -3.000 lei / 100-150 persoane - 4.500 lei. 

................................................................................................................... 
    

ESCAPE FOR ALL 
Craiova, Str. Libertății, Nr.8, Demisol, Jud. Dolj 

Tel.: 0723 545 471; e-mail: office@escapeforall.ro; www.escapeforall.ro 
 

ESCAPE FOR ALL este o firmă de concept ESCAPE ROOM destinată divertismentului adulților, 
copiilor și activităților de tip TEAM BUILDING. Suntem singurul ESCAPE din țară care 
amenajează camerele pe categorii de vârstă. De asemenea se pot juca toate tipurile de jocuri 
în REALITATE VIRTUALA (horror, escape, dans, shooter, arcade, motor racing, box, aventura) 
cu căști wireless autonome inclusiv la domiciliul sau sediile clienților. 

Vă provocăm să evadați din cotidian și să fiți personajele unor povești pline de mister!  

mailto:sorina.barbu01@gmail.com
http://www.sorinabarbu.ro/
mailto:florea_lucian_i@yahoo.com
mailto:office@escapeforall.ro
http://www.escapeforall.ro/
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FLEX STAR MOB 
Craiova, Str. Deceneu, Nr.54, Jud. Dolj 

Tel.: 0731 831 511; e-mail: vulpeemil4441@yahoo.com 
https://flexstartmob.ro 

 

Flex Start Mob produce fronturi din MDF realizate la comandă, la cele mai înalte standarde 
prin tehnologia modernă CNC 1325PRO. 

Vă oferim o echipă de profesioniști ce va face măsurătorile spațiului ce urmează a fi mobilat, 
pentru ca dumneavoastră să vă bucurați de calitatea mobilei, de finisaje și de ergonomia 
acesteia. La final, vă garantăm montare la milimetru, respectând toate detaliile tehnice. 

Pentru vizionare portofoliu și solicitări de estimare preț, puteți accesa site-ul firmei. 

................................................................................................................... 

ISTDEV FUTURE SOFT 
Craiova, Str. Vasile Alecsandri, Nr.31A, Jud. Dolj 

Tel.:0763 608 861; e-mail: istratie.valentin@gmail.com 
 
ISTDEV FUTURE SOFT SRL este o firmă de integrare de sisteme IT, servicii profesionale și 
dezvoltare de software din Craiova.  
Servicii furnizate: 
 Dezvoltare web    
 Dezvoltare mobilă 
 Dezvoltarea de aplicații desktop 
 Sisteme SCADA, HMI 
 Consultanță IT 

Avem la bord experți în IT și afaceri care sunt capabili să ofere informații personalizate care 
au un impact imediat asupra costurilor și calității operațiunilor. 

................................................................................................................... 

PROJECTGUEST 
Craiova, Strada Șoimului, nr 25, Jud. Dolj 

Tel.: 0760067966 / 0729212861; e-mail: adelina.ruxanda@yahoo.com 
 
PROJECTGUEST S.R.L oferă servicii de cazare în Craiova, într-o locație liniștită, aproape de 
centrul orașului și la doar 800 m de Stadionul Oblemenco. Aeroportul Craiova este situat la  
9 km distanță de pensiune. 
Unitatea de cazare dispune de camere spațioase cu baie privată, tv cu ecran plat și aer 
condiționat.  

mailto:vulpeemil4441@yahoo.com
https://flexstartmob.ro/
mailto:istratie.valentin@gmail.com
mailto:adelina.ruxanda@yahoo.com
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LEPTOMEROS 
Craiova, Str. Corneliu Coposu, NR.20, Jud. Dolj 

Tel.:0744 523 754; e-mail: cristea_csmn@yahoo.com 
https://www.facebook.com/Craiova-Detailing-Studio 

 

Craiova Detailing Studio, marca firmei LEPTOMEROS SRL, oferă servicii de detailing auto. 

Detailing-ul auto reprezintă curățarea extrem de minuțioasă precum și protejarea unui 
autovehicul, de la motor, interior, până la țeava de eșapament.  

Pe lângă oferirea unui aspect curat, de nou al mașinii, detailing-ul auto ajută la păstrarea 
valorii de revânzare a mașinii. 
 

.................................................................................................................. 
 

MD HOMEMOTO 
Craiova, Bd. Dacia, Nr. 147 bis, Corp clădire C8, Jud. Dolj 

Tel.:0770 363 264; e-mail: mdrcustom@gmail.com 
http://ateliermotocraiova.ro/ 

 

Echipa noastră pune la dispoziția clienților experiența acumulată în multe sezoane de 
participări la cursele moto de viteză naționale și internaționale.  

Astfel, motocicliștii pot beneficia de cel mai înalt nivel de asistență, mecanică și setări, 
specifice atât motocicletelor de circuit cât și celor de stradă. 

Societatea a fost înființată în anul 2019 din pasiune pentru mișcarea moto.  

În anul 2020, am deschis porțile primului Service moto din Craiova și unuia dintre cele mai 
moderne și profesionale service-uri moto din România. 

Colaborăm cu mai mulți importatori oficiali din România pentru multiple branduri, piese 
originale precum și accesorii racing. 
 
  

mailto:cristea_csmn@yahoo.com
https://www.facebook.com/Craiova-Detailing-Studio
mailto:mdrcustom@gmail.com
http://ateliermotocraiova.ro/
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NOA ABILUS FUTURE 

Craiova, Str. Drumul Muntenilor, Nr.95 C, Jud. Dolj 
Tel.:0769 505 172; e-mail: oananedeianu76@gmail.com 

https://www.facebook.com/noaabilus 
 

Fie că aveți dureri ale spatelui, mâini și picioare reci, reumatism, leziuni datorate efortului 
fizic sau orice fel de disconfort sau boală care necesită recuperare fizică, puteți beneficia de 
terapie în confortul propriului cămin cu ajutorul terapeuților noștri certificați.  

Vă oferim o gamă largă de servicii terapeutice și de recuperare prestate la domiciliul sau la 
sediul dumneavoastră, cum ar fi:  

 masajul terapeutic,  

 kinetoterapia,  

 reflexoterapia,  

 drenajul limfatic,  

 alte proceduri de tratament adaptate necesităților dvs. în mod personalizat. 
 

.................................................................................................................. 
 
 

SC LINK AND LEARNING CMSB SRL 
Craiova, Strada Ioana Radu nr. 28, Jud. Dolj 

Tel.: +40731444664; e-mail: cristinabalanescu@yahoo.com 
 

Link and Learning e un proiect afterschool orientat pe dezvoltarea holistică a copiilor prin 
activități legate de curricula școlară dar și extra-curriculare pentru o bună petrecere a 
timpului, activități care să-i captiveze, să-i țină voioși și învățarea să devină o bucurie.  

Utilizăm excelența în predare și tehnologie astfel încât programul nostru ajută la dezvoltarea 
abilităților de comunicare eficiente, încredere, leadership, capacitate de luare a deciziilor, 
denumite în mod obișnuit „abilitățile secolului XXI”, care sunt imperative pentru dezvoltarea 
personalității unui copil. 

Avem pedagogi cu experiență didactică bogată care stimulează creativitatea, creează acel 
cadru de încredere reciprocă în care copiii învață cu drag și usurință, un spațiu de învățare și 
dezvoltare stimulativ și deschis.  

mailto:oananedeianu76@gmail.com
https://www.facebook.com/noaabilus
mailto:cristinabalanescu@yahoo.com
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ALEXANDRA BADOI PRODUCTIONS 
Târgu-Jiu, Aleea Castanilor nr. 5, cam. 3, sc. 2, ap.36, Jud. Gorj 

Tel.: 0721 277 921; e-mail: contact@alexandrabadoi.com 
https://alexandrabadoi.com/productions/ 

 

ALEXANDRA BADOI PRODUCTIONS SRL oferă servicii de interpretare și creație artistică, 
producție muzicală, organizare evenimente, spectacole și servicii ale agențiilor de 
publicitate, dezvoltând concepte, implementând campanii de marketing prin acțiuni de 
endorsement, PR sau publicitate.  

Misiunea noastră este să înțelegem nevoile clienților noștri oferind soluții creative și 
eficiente, dorindu-ne să dezvoltăm parteneriate de succes, pe termen lung. 
 
................................................................................................................... 
 

SIMRELAX HAIR 
Țicleni, str. Petroliștilor nr.1218, Jud. Gorj 

Tel.: 0761 661 338; e-mail: simona.faina@yahoo.com 
 

Servicii de cosmetică, coafură, manichiură și pedichiură, tratamente faciale și make-up 
profesional.  

Prin achiziționarea echipamentelor și aparatelor noi, instalarea de corpuri de iluminat de 
ultimă generație, prin aparatura de calitate superioară și mobilierul elegant, prin instruirea 
personalului, ne-am străduit să creăm un ambient plăcut pentru clienți, un loc în care ei să 
revină cu plăcere. 
 
................................................................................................................... 
 

GARAJUL GERMAN 
Târgu-Jiu, Aleea Victoriei nr. 3, Jud. Gorj 

Tel.: 0764523133; e-mail: garajulgerman@gmail.com 
 

Atelier de întreținere și reparații auto mecanice și electrice.  

Servicii de diagnoză computerizată.  

Dispunem de dotări performante și personal specializat, capabil să ofere cea mai bună soluție 
pentru rezolvarea problemelor mașinii dumneavoastră.  

mailto:contact@alexandrabadoi.com
https://alexandrabadoi.com/productions/
mailto:simona.faina@yahoo.com
mailto:garajulgerman@gmail.com
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DALUVYALY 
Tismana, sat Gornovița, str. Mohoinea nr. 33, Jud. Gorj 

Tel.: 0724 214 228; e-mail: daianualina@yahoo.com;  
www.casadalya.ro 

Agropensiunea CASA DALYA❀❀❀ are o capacitate de 10 locuri de cazare. Fiecare cameră 
este dotată cu TV și televiziune prin cablu, dulap haine, prosoape, baie proprie, încălzire 
centrală pe lemne, aer condiționat. 

Acces nelimitat la: sala de mese unde sunt servite preparate tradiționale, bucătărie complet 
utilată, terasă cu grădină și foișor. Gratuit: parcare, WiFi, articole de toaletă. 

CASA DALYA❀❀❀este locația perfectă pentru relaxare, liniște, dar și aventură și pentru 
iubitorii de natură.  

Organizăm excursii de o zi la Mânăstirea Tismana – Valea Bistriței – Creasta Masivului Vâlcan; 
Mănăstire - Cioclovina – Merișor – Piatra Tăiată a Iorgovanului – Păltinei – Lespezele – Boul – 
Şaua la Suliți; Tismana – Padeș – Piatra Cloșanilor – Lacul Valea Mare – Izvoarele Cernei. 
 
................................................................................................................... 
 

AIVILO CLINIQUE 
Târgu-Jiu, str. 1 Decembrie 1918, bl. 69, sc.2, ap.8, Jud. Gorj 

Tel.: 0734348506; e-mail: paun_olivia@yahoo.com 
 

AIVILIO CLINIQUE oferă clienților servicii de masaj și tratamente corporale efectuate cu un 
echipament LPG Cellu M6 Integra și o masă de lucru Pat electric cu 1 motor LPG lipomassage. 

Pachetele de tratament se personalizează, acestea fiind răspunsul la o gamă largă de 
probleme cu care se confruntă organismul uman, respectiv: Tratament android LPG - pentru 
femeile predispuse la depozitarea grăsimilor; Tratament LPG Gynoid; Lipomassage TM Total 
Care; LPG Tratamentul Celiulite Smoothing, care asigură netezirea progresivă a pielii cu 
aspect de coajă de portocală și îmbunătățește vizibil calitatea pielii; Tratament Endermo-
Draining Light Legs-tratament de drenaj oferă o senzație imediată de bună-stare. 

Tratamentul prin endermologie este tehnica aplicată întregului corp de un terapeut LPG.  

LPG este cel mai performant sistem de luptă împotriva celulitei, deoarece combină aspirația 
cu masajul profund realizat prin două role motorizate independent. LPG Cellu M6 nu doar că 
nu creează durere, ci induce organismului o stare plăcută de relaxare. 

Numărul de ședințe este stabilit în funcție de respondența organismului fiecărei persoane. 
Rezultatele sunt vizibile după primele ședințe.  

mailto:daianualina@yahoo.com
http://www.casadalya.ro/
mailto:paun_olivia@yahoo.com
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POFTICIOSUL EXPERT 
Târgu-Jiu, Strada Locotenent Colonel Dumitru Petrescu, nr 15A, Jud. Gorj 

Tel.: 0743423320; e-mail: pofticiosulexpert@gmail.com 
http://www.pofticiosulexpert.ro/ 

Fast Food la un alt nivel! Ți-e poftă de hot dog? Vrei un sandwich? Poate o shaorma sau un 
burger? Treci pe la noi sau comandă cu livrare și poți adăuga și un desert delicios și irezistibil: 
clătite, papanași sau gogoși. 
Pofticiosul Expert este mai mult decât o firmă … este o comunitate care dorește să creeze o 
comunicare mai bună și eficientă între client și firmă, fiindcă numai printr-o cunoaștere 
reciprocă putem avea beneficii pentru ambele categorii de membri. 
Vrem să te impresionăm așa că treci pe la noi! 
................................................................................................................... 
 

BRALTERM 
Târgu-Jiu, str. Romanești nr. 66, camera 1, etaj 1, Jud. Gorj 

Tel.: 0763 674 915; e-mail: bralterm@yahoo.com 

Compania BRALTERM SRL pune la dispoziția clienților instalații termice și de gaz, servicii de 
întreținere și reparare a instalațiilor termice și sanitare, servicii de verificare și testare 
tehnică. 
 Lista produselor/serviciilor oferite: 
 Lucrări de instalare a sistemelor de încălzire 
 Lucrări de instalații sanitare  
 Lucrări de montare panouri solare   
 Vânzare de echipamente de încălzire 
 Vânzare de armături instalații sanitare  
 Lucrări de montare-curățare instalații interioare de canalizare  

Misiunea companiei este satisfacerea completă și continuă a cerințelor clienților. 

................................................................................................................... 

GHIMPE AUTO SHOP 
Târgu-Jiu, str. Islaz nr. 3, Jud. Gorj 

Tel.: 0748 534 109; e-mail: ccpgarage@gmail.com 

Service auto multimarcă, autorizat R.A.R., axat pe servicii de întreținere și reparație a 
autovehiculelor. 
Oferim diagnosticare computerizată și furnizăm piese auto de origine și aftermarket de cea 
mai bună calitate.  

mailto:pofticiosulexpert@gmail.com
http://www.pofticiosulexpert.ro/
mailto:bralterm@yahoo.com
mailto:ccpgarage@gmail.com
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ATELIER JIANU CONF 
Târgu-Jiu, str. G-ral Dragalina, nr 37, camera 2, Jud. Gorj 

Tel.: 0742128125, e-mail: ralucajianu@hotmail.com,atelierjianuconf@gmail.com 
https://www.atelierjianu.com/ 

ATELIER JIANU CONF produce și comercializează articole de îmbrăcăminte de lucru și 
protecție pentru domeniile industrial, sanitar, turism și servicii, hoteluri și restaurante.  
Modelele noastre sunt moderne și comode la purtare, materiile prime sunt de o calitate 
foarte bună, imprimate cu sigla beneficiarului prin diverse procedee.  
Prețurile sunt accesibile. 

................................................................................................................... 

RZ INTERROBANG GRAPHICS 
Târgu-Jiu, str. General Tell, nr. 11, Jud. Gorj 

Tel.: 0724 021719: e-mail: razvan@interrobang.ro; www.interrobang.ro 
 

Studio Interrobang este prima agenție românească de design specializată în vizualizare de 
date și design informațional. Credem în puterea datelor și ne propunem să depășim limitările 
clasicelor diagrame și grafice prin vizualizări creative și ușor de parcurs.  
Pentru că datele ascund povești ce merită spuse, alături de clienții noștri, fie că sunt 
organizații non-guvernamentale, companii, jurnaliști sau instituții, le transformăm în 
narațiuni vizuale care îi ajută să-și comunice eficient mesajele. Produsele noastre includ: 
realizarea de rapoarte, pagini web, infografice dar și consultanța și realizarea de ateliere 
despre comunicarea cu date. 

................................................................................................................... 

CRACIUNESCU TEHNODENT 
Târgu-Jiu, str. Bicaz, nr. 25, ap. 3, Jud. Gorj 

Tel.: 0743689201; e-mail: cristi_craciunescu@yahoo.com 
https://www.facebook.com/Craciunescu-Tehnodent-112054083850149 

 
CRACIUNESCU TEHNODENT SRL dispune de un laborator de tehnică dentară dotat cu sistem 
CAD/CAM (scanner, mașină de frezat și soft). Ne numărăm printre puținele laboratoare din 
județul Gorj dotate cu un astfel de sistem.  
Avantajele folosirii sistemului CAM/CAD: 
 Nivel de precizie net superior tehnicilor de prelucrare de până acum 
 Timp de lucru redus considerabil 

Livrarea produsului final se face in termen de 7 zile lucrătoare de la data primirii comenzii. 
Pentru detalii și contact ne găsiți pe pagina de Facebook. 

mailto:ralucajianu@hotmail.com,atelierjianuconf@gmail.com
https://www.atelierjianu.com/
mailto:razvan@interrobang.ro
http://www.interrobang.ro/
mailto:cristi_craciunescu@yahoo.com
https://www.facebook.com/Craciunescu-Tehnodent-112054083850149
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BIOFRUCT LAND 
Craiova, str. Nicolae Iorga, nr. 126, bl. A43, ap.9, Jud. Dolj 

Drăgășani, str. Tudor Vladimirescu nr. 705 D, jud. Vâlcea 
Tel.: 0722 771 124; e-mail: dansichigea@yahoo.com 

 

Biofruct Land SRL este o companie producătoare de sucuri naturale din fructe și legume. 
Acordând o atenție deosebită calității produselor sale, firma folosește cea mai bună materie 
primă, prelucrând-o prin echipamente tehnologice performante. Astfel, proprietățile nutritive 
ale fructelor și legumelor sunt păstrate și încorporate în sortimentele de sucuri oferite 
clienților. 

Capacitatea de producție a firmei îi oferă posibilitatea realizării unui volum mediu lunar de 
10.000 litri suc, în raport de tipurile de fructe și legume folosite. Pentru comenzi de peste 
1.000 litri termenul de livrare este de minim 7 zile lucrătoare. 

Sortimente de suc:mere, mere și morcovi, mere și gutui, mure. 

................................................................................................................... 
 

BELLE SILUETTE 
Târgu-Jiu, str. Motrului nr. 15, Jud. Gorj 

Tel.: 0726705859; e-mail: vasicontabila@gmail.com 
https://perfectbody.ro/ 

 
Salonul de remodelare corporală “Perfect body” – a fost înființat în anul 2019 în Tg-Jiu, fiind 
primul salon dedicat exclusiv remodelării corporale din oraș. 
Misiunea noastră este aceea de a oferi servicii de top de remodelare corporală și slăbire 
localizată. 
În locația amenajată în mod elegant și primitor în același timp, puteți beneficia de cele mai 
noi tratamente în domeniul esteticii faciale și corporale, tratamente non invazive ce se 
realizează cu aparate de ultimă generație: 

 Vibromasaj 
 Vacuum 
 Tunel cu infraroșii 
 Mezoterapia virtuală 
 LPG Cellu 
 Exilis Elite 
 Electrostimulare 
 Drenaj limfatic  

mailto:dansichigea@yahoo.com
mailto:vasicontabila@gmail.com
https://perfectbody.ro/
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WOOD MOBTAR SRL 
Drobeta-Turnu Severin, Str. Calea Timișoarei, Nr. 185, Jud. Mehedinți 

Tel.: 0729748330; e-mail: busemarcela66@yahoo.com 
 
Societatea Wood Mobtar SRLl, are ca obiect de activitate fabricarea de mobilier. Aceasta 
include următoarele game de produse: 

 Mobilier de mici dimensiuni: seturi scaune, șifoniere, birouri, etajere, suporturi 
pentru obiecte 

 Mobilier pentru casă: sufragerii, dormitoare, bucătării 

 Mobilier de gradină: foișoare, bănci, băncuțe, măsuțe pentru terase și grădini, 
garduri 

Mobilierul realizat se distinge prin design si unicitate datorită sculpturilor 3D, picturilor, 
gravărilor și decupajelor în lemn realizate cu ajutorul echipamentului de ultimă generație 
ruter CNC, ce folosește controlul numeric computerizat. 

Produsele se realizează după comanda și modelul clientului ceea ce le conferă unicitate. 
 
................................................................................................................... 
 

FIT GYM CLUB SRL  
Drobeta-Turnu Severin, Strada Traian nr. 152, Biroul nr. 1, Jud. Mehedinți 

Tel.: 0724 958903; e-mail: ralucka83@yahoo.com 
 

FIT GYM CLUB SRL deține o sală de fitness ce oferă clienților posibilitatea de a-și menține și 
îmbunătăți starea de sănătate sau de a face un sport de performanță. 

Astfel, FIT GYM CLUB SRL pune la dispoziția clienților aparate și echipamente ce se 
încadrează în gama profesională, la costuri accesibile și asigură confort și antrenamente de 
calitate, având personal calificat. 

Sala de fitness este destinată exclusiv antrenamentelor individuale sau în grupuri restrânse de 
maxim 3 persoane, fiind unica pe piață din acest punct de vedere. 
  

mailto:busemarcela66@yahoo.com
mailto:ralucka83@yahoo.com
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S.C. ECO CONFORT CLIMA S.R.L. 

Str. Aurelian, Nr.46, Corp clădire p+5. Cam.1, Vest, Parter 
Drobeta-Turnu Severin, Jud. Mehedinți 

Tel.: 0745631216; e-mail: gdragomir14@yahoo.com 
 

ECCO CONFORT CLIMA SRL asigură climatul perfect pentru orice spațiu (case de locuit, 
birouri, biserici, hale industriale etc.) prin vânzarea, montarea și mentenanța echipamentelor 
specifice.  

Pentru asigurarea performanței și calității folosim produsele firmei DAIKIN, firmă ce are o 
experiență de peste 90 de ani în producția sistemelor de climatizare. 

Clienții noștri se pot baza pe noi pentru obținerea uni confort sporit dar și pentru o 
mentenanță eficientă și promptă a echipamentelor instalate. 

Promisiunea noastră privind protecția mediului este fermă – comercializăm și montăm doar 
aparate cu consum redus de energie ce folosesc freon R32, cel mai curat freon.  

Ne adaptăm oricărei situații, căutăm soluții, susținem inovația. 

Echipamentele noastre beneficiază de garanție de 36 de luni. 
 
................................................................................................................... 
 

AESTHETICS HERMANITAS SRL 
Str.Traian, NR.99, Drobeta-Turnu Severin, Jud. Mehedinți 

Tel.: 0743103790; e-mail: daniela.iosif2015@yahoo.com 
 

Activitatea pe care firma o dezvoltă se încadrează, conform CAEN, în clasa 9604 - Activităţi 
de întreţinere corporală. 

Oferta include următoarele activităţi de întreţinere corporală: 

 PRESOTERAPIA 

 ELECTROSTIMULAREA 

 TRATAMENTUL CU TUNEL CU RAZE INFRAROȘII - PĂTURĂ TERMICĂ 

 CAVITATIA 

 MASAJ ANTICELULITIC  
  

mailto:gdragomir14@yahoo.com
mailto:daniela.iosif2015@yahoo.com
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S.C. ACTED PLAY GAMES S.R.L. 
Str. Crisan 76-78, ETAJ, Drobeta-Turnu Severin, Jud. Mehedinți 

Tel.: 0721453626; e-mail: marryy910psc@gmail.com 
 

S.C ACTED PLAY GAMES SRL pune la dispoziția clienților cea mai recentă tehnologie și o 
atmosferă relaxantă în timpul sesiunilor de gaming. 

Cele mai populare jocuri, internet de mare viteză, personalul instruit pentru a oferi asistență 
permanentă garantează clienților o experiență de top de fiecare dată. 

Deoarece apreciem și încurajăm competitivitatea, organizăm în mod regulat evenimente 
eSports. 

................................................................................................................... 
 

FXNE STUDIOS SRL 
Str. Dimitrie Cantemir, Nr.6, Bl T2, Sc.2, Et.3, Ap7 – Mansarda,  

Drobeta-Turnu Severin, Jud. Mehedinți 
Tel.: +40751816515 e-mail: fxne.npb@gmail.com 

 
FXNE Studios oferă o gamă variată de servicii în domeniul producției, înregistrării și editării 
audio. Începând de la printarea de voci pentru diverse aplicații media până la mixarea și 
masterizarea proiectelor complexe precum post-producție de film, sound-design sau 
compoziții muzicale.  

Studioul dispune de aparatură de ultimă generație atât la nivel hardware, cât și software, 
având ca scop implementarea celui mai înalt standard de calitate cerut pe piață în prezent. 
Cu excepția înregistrărilor audio, în majoritatea cazurilor, putem presta servicii de la distanță 
în parametrii maximi. 
 
................................................................................................................... 
 

S.C. AVANT GARDE HAIR STUDIO S.R.L. 
B-dul Tudor Vladimirescu, Nr. 225, Ap.2, Drobeta-Turnu Severin, Jud. Mehedinți 

Tel.: 0729913366; e-mail: angela.gherghinescu@gmail.com 
 
Salonul AVANT GARDE HAIR STUDIO oferă servicii de coafură la standarde înalte.  

Conceput pentru a ghida și a inspira în materie de servicii de înfrumusețare, salonul nostru 
vine în întâmpinarea clienților cu o echipă de stiliști răbdători, talentați, precum și cu o 
excelentă gamă de produse.   

mailto:marryy910psc@gmail.com
mailto:fxne.npb@gmail.com
mailto:angela.gherghinescu@gmail.com
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SC CRISS&CO JEWELRY STORE SRL 
Str. Numa Pompiliu 26, Et.1, Drobeta-Turnu Severin, Jud. Mehedinți 

Tel.: 0752519328; e-mail: office@crissjewelrystore.ro 
www.crissjewelrystore.ro 

 

S.C. CRISS&CO JEWLERY STORE oferă clienților o gamă variată de bijuterii din aur și argint, 
lucrate manual, cu mare atenție la detalii, în atelierul din Drobeta Turnu Severin. 

Prin profesionalism,diversitatea ofertei și calitatea bijuteriilor realizate, ne dorim să devenim 
un partener de încredere pentru clienții noștri. 

Angajații Criss&Co sunt capabili să ofere detalii, consiliere și suport tuturor clienților 
persoane fizice sau juridice. 

Livrarea produselor aflate în stoc se face în maxim 48 de ore de la plasarea comenzii în 
magazinul nostru online. 
 
................................................................................................................... 
 

SC COMPLEX SMART FUN SRL 
Aleea Grănicerilor, Nr. 2A, Drobeta-Turnu Severin, Jud. Mehedinți 
Str. Crișan, nr. 38, etaj 1, Drobeta-Turnu Severin, Jud. Mehedinți 

Tel.: 0722401611; e-mail: contact@smartfun.ro 
www.smartfun.ro 

 

Proiectăm și implementăm un sistem adaptat vremurilor în continuă schimbare, urmărind 
pregătirea copiilor de azi să devină adulții fericiți și împliniți de mâine. 

Oferim activități distractive și recreative, în aer liber, pe malul Dunării: plimbări cu barca, 
caiace și stand-up paddle-uri.  

Organizăm pentru copii cluburi de Engleză, Franceză, Germană, Robotică, Experimente 
Științifice, Arte, Șah, Matematică, etc. 

Activitățile se desfășoară alături de roboțelul Alpha, cel mai nou umanoid, fiind proiectat 
folosind tehnologii de ultimă generație. 

Pentru mai multe detalii privind activitățile și cursurile organizate de noi puteți accesa 
www.smartfun.ro 
  

mailto:office@crissjewelrystore.ro
http://www.crissjewelrystore.ro/
mailto:contact@smartfun.ro
http://www.smartfun.ro/
http://www.smartfun.ro/
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S.C. ICGART MUSIC STUDIO S.R.L. 
Strada Unirii Nr.91 A, Drobeta-Turnu Severin, Jud. Mehedinți 

Tel.: 0759573039; e-mail: icgartmusicstudio@gmail.com 
 

ICGART Music Studio este mai mult decât un simplu centru educațional. Prin activitățile pe 
care le conducem, ne propunem să ducem lecțiile de muzica la un nou nivel și să oferim 
clienților noștri o experiență educativă de înalt standard. 

Pachetele noastre SMART vin în întâmpinarea necesităților posibililor clienți și sunt gândite în 
format integrativ: 

Primul instrument  – pachet dedicat celor ce încep studiul unui instrument 

Voice learn  – Cursuri de inițiere în arta vocală și tehnică canto Creativity 
Pack – Pachetul de “Creativitate” va permite clienților noștri să 
descopere și să învețe mai multe instrumente muzicale, alături 
de softwurile de creație muzicală. 

Custom Pack  – Pachetul special adaptat cerințelor fiecărui client. (Acest 
pachet permite crearea unei oferte individualizate)  

Advanced Learning  – dedicat celor care doresc să aprofundeze cunoștințele muzicale 
– se adresează persoanelor ce desfășoară studii în domeniul 
muzical. 

Serviciile noastre de educație muzicală sunt unice pe piață în forma pachetelor oferite și 
cuprind următoarele instrumente: Pian, Chitară, Canto clasic și popular, Percuție, Teorie 
Muzicală, Orgă, Prelucrare Sunet și Compoziție Muzicală. 
 
................................................................................................................... 
 

SC POZITIVE CATERING SRL 
Str. Matei Vasilescu, Nr. 19, Drobeta-Turnu Severin, Jud. Mehedinți 

Tel.: 0752302949; e-mail: georgiana.roxana.hc@gmail.com 
 

Prin preparatele noastre oferim o experiență culinară care vă va răsfăța atât papile gustative 
prin gust și aromă, dar și vizual prin aspectul oferit în farfurie.  

Vă puteți bucura de preparatele noastre atât în incinta restaurantului cât și la livrare.  

Avem posibilitatea de a pregăti și livra pana la 150 de meniuri cu precomandă pentru 
evenimentele organizate de dumneavoastră (aniversări, business meetings, lansări etc.) 
  

mailto:icgartmusicstudio@gmail.com
mailto:georgiana.roxana.hc@gmail.com
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S.C. CAS CERAMIC DECOR S.R.L. 
Str. Dimitrie Grecescu nr.49, Drobeta-Turnu Severin, Jud. Mehedinți 

Tel.: 0744828115; e-mail: nicolasdaniel1708@gmail.com 
www.ceramicdecor.ro 

 

Amfore, ceramică pictată manual, obiecte lucrate manual în lemn de măslin, totul pentru 
casa și grădina dumneavoastră! 

Propunem clienților noștri reîntoarcerea la natură prin dotarea bucătăriei cu vase de lut și 
obiecte din lemn de măslin și decorarea casei sau grădinii cu obiecte impunătoare din lut sau 
piatră. 

Gama de obiecte decorative și utilitare lucrate și pictate manual: 
 Amfore 
 Ghivece 
 Vase lut 
 Ceramică decorativă 
 Ceramică utilitară pictată 
 Obiecte decorative și utilitare din lemn de măslin 
 Alte obiecte decorative pentru casă și grădină 

Pentru vizualizarea ofertei se pot accesa site-ul firmei www.ceramicdecor.ro sau pagina de 
Facebook – Cas Ceramic Decor 
 
................................................................................................................... 
 

SC SLEEP IN SEVERIN SRL 
Str. Decebal, Nr. 40, Bloc A2, Scara 1, Ap. 55,  

Drobeta-Turnu Severin, Jud. Mehedinți 
Tel.: 0740480585; e-mail: truscaaurelia@yahoo.com 

 

SLEEP IN SEVERIN S.R.L oferă servicii de cazare la cele mai înalte standarde în apartamente 
spațioase, situate în cea mai frumoasă zonă a orașului Drobeta Turnu Severin. 

În imediata apropiere se află Palatul Culturii “Teodor Costescu”, simbol al culturii severinene 
și celebra Fântână Cinetică.  

Apartamentele dispun de toate dotările necesare, sunt compartimentate și decorate pentru a 
oferi tot confortul. 

Orșova și Herculane se află la 30 km respectiv 47 km de Drobeta Turnu Severin. 

Pentru rezervări suntem prezenți pe www.booking.com și www.airbnb.com.ro   

mailto:nicolasdaniel1708@gmail.com
http://www.ceramicdecor.ro/
http://www.ceramicdecor.ro/
mailto:truscaaurelia@yahoo.com
http://www.booking.com/
http://www.airbnb.com.ro/
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ELAREI IMAGIX 
Slatina, Bld. A. I. Cuza, nr. 30, bl. GA21, sc. A, parter, ap. 4, Jud. OLT 

Tel.: 0735054281; e-mail: office.shn@yahoo.com 
 

Activitatea firmei S.C. ELAREI IMAGIX S.R.L se remarcă prin echipamente fotografice de top și 
prin personalul foarte bine instruit. Ne străduim în mod constant să livrăm clienților noștri 
cele mai bune și cele mai competitive oferte de pe piață. Știm cât de importante sunt 
momentele speciale din viață, astfel că, apelând la serviciile noastre, acestea vor fi 
imortalizate într-un mod profesionist și cu multă dedicare.  

De la fotografie de evenimente la fotografie corporativă, fotografie de produs și fotografie de 
peisaj, suntem într-o continuă adaptare la cerințe și provocări. 
 
................................................................................................................... 
 

HAPPY KIDS STAR CLUB  
Slatina, Str. Agricultorului, nr.54B, Jud. OLT 

Tel.: 0731611774; e-mail: alina.tanase07@gmail.com 
www.afterschoolslatina.ro 

 
SC HAPPY KIDS STAR CLUB SRL a fost înființată cu scopul de a a completa deficitul existent pe 
piața actuală în sectorul serviciilor educaționale complementare, non-formale. 
Serviciile oferite de compania noastră sunt: 
 Servicii de tip „after-school” 
 Cursuri opționale 
 Servicii de tip școală de vară 

În centrul HAPPY KIDS STAR CLUB ne străduim să construim și să menținem o oaza de 
inspirație, creativitate, relaxare și imaginație întrucât fiecare copil are nevoie să descopere 
ceea ce îl face fericit pentru a deveni mai târziu, un adult fericit. 
Puncte tari: 
 Adresabilitatea activității către un sector care a cunoscut o creștere accentuată în 

ultimii ani;  
 Conducere stabilă, motivată, ce cunoaște specificitățile pieței căreia compania i se 

adresează;  

 Atragerea de personal specializat în domeniul activităților desfașurate; 
 Politica de personal orientată spre motivarea și fidelizarea angajaților; 
 Aplicarea unui management riguros, centrat pe calitate, seriozitate, promptitudine.  

mailto:office.shn@yahoo.com
mailto:alina.tanase07@gmail.com
http://www.afterschoolslatina.ro/
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EXDECORCONS  

Slatina, Str. Pitești, nr.112, Jud. OLT 
Tel.: 0761407833; e-mail: stoicaoana89@yahoo.com 

 

Societatea are ca obiect activități de construcții, prestări servicii și operațiuni conexe - 
lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri termopan. 

Punctele tari ale societății sunt: 

 Echipamente noi, performante 

 Personal calificat 

 Prețuri de achiziție materii și materiale ce permit o marjă comercială corectă 

 Segmente diversificate ale pieței 
................................................................................................................... 
 

MAGIC IDEAL FOOD  
Slatina, Str. Popa Șapcă, nr.4, Jud. OLT 

Tel.: 0762 102 107; e-mail: alice_dorobantu@yahoo.com 
 

Obiectele de activitate ale societății sunt 5610 RESTAURANTE și 5621 respectiv alimentație – 
catering, livrare mâncare la domiciliu și restaurant. Serviciile noastre se adaptează armonios 
la cerințele și bugetul clientului. Oferim și consultanță în alegerea corectă a meniului în 
funcție de eveniment, locație, preferințe etc. 

Prin dotările tehnologice și experiența echipei putem presta servicii de catering pentru toate 
tipurile de evenimente  

 Catering conferințe 

 Catering prezentări 

 Catering Coffe Break 

 Catering Bufet Suedez 

 Catering onomastică 

 Catering nuntă 

 Catering botez 

 Catering angajați  

mailto:stoicaoana89@yahoo.com
mailto:alice_dorobantu@yahoo.com


 
ID Proiect: POCU/82/3.7/105590 

Titlu proiect: START SUSTENABIL PENTRU AFACERI INOVATIVE!  

Cod SMIS 2014+: 105590 

 
 

GERONTO HEALTHCARE 
Horezu, str. A.I. Cuza, nr. 13, Jud. Vâlcea 

Tel.: 0771340408; e-mail: claudiuvasile1982@yahoo.com 
https://www.facebook.com/gerontohealthcare/ 

 
Cabinetul nostru oferă următoarele servicii medicale gratuite în contract cu CAS-Vâlcea pe 
baza biletului de trimitere: EKG, indice gleznă-braț, pulsoximetrie, evaluare geronto-
psihiatrică. De asemenea eliberăm bilete de trimitere în contract cu CAS-Vâlcea către 
specialiști, laborator, dexa, C.T, RMN. 
Pentru cei neasigurați asigurăm aceleași servicii medicale contra cost EKG - 30 lei, Holter EKG 
- 150 lei, Holter T.A. - 100 lei, Indice G/B - 60 lei, Consult geriatrie fără B.T - 50 lei, 
Ecografie abdominală - 100 lei, Referat geriatrie - 100 lei, Infiltrații periarticulare - 30 lei, 
Pachet geriatrie - 150 lei.  
Alte servicii medicale: administrare tratament intravenos, tratament intramuscular, 
tratament perfuzabil, infiltrații periarticulare.  

Programări (luni – vineri, 8:00 – 21:00) tel. 0753168009  
Horezu - Dr. Pietraru Mihai: luni – marți, 8:00 – 15:00; miercuri, 14:00-21:00 
Ocnele Mari, tel. 0771340408  
Dr. Pietraru Mihai: joi – vineri, 14:00-21:00 

................................................................................................................... 
 

PERMANENT REDIRECT 
Râmnicu-Vâlcea, str. Ostroveni nr. 152, Jud. Vâlcea 

Tel.: 0730003399; e-mail: iulian@iconmedia.ro; www.adminus.ro 
 
ADMINUS este un serviciu care vă ajută la administrarea afacerii dumneavoastră: emitere și 
stocare de documente, administrare clienți și articole, gestiune stocuri, încasări și plățietc. 
Serviciul se folosește online și nu necesită descărcare: se accesează folosind un browser 
precum Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge, Apple Safari. Pentru utilizarea 
serviciului aveți nevoie de un calculator, tabletă sau telefon mobil, cel mai recomandat 
dispozitiv fiind un calculator/laptop. 
ADMINUS poate fi folosit atât de firmele care au necesități minime (spre exemplu emitere 
bonuri și facturi, urmărire plăți și încasări), cât și de firmele cu multiple puncte de lucru, 
gestiuni, casierii, rețea vastă de furnizori și bază de date consistentă de clienți. 
Un mare avantaj al serviciul ADMINUS este că puteți să folosiți serviciul de când începeți o 
afacere și aveți un nivel redus de activitate. Pe parcurs ce activitatea companiei crește, 
concomitent vor crește și nevoile de administrare a afacerii, iar cu ADMINUS majoritatea 
acestor nevoie sunt acoperite.  

mailto:claudiuvasile1982@yahoo.com
https://www.facebook.com/gerontohealthcare/
mailto:iulian@iconmedia.ro
http://www.adminus.ro/
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SPARTAN ATHLETICS 
Râmnicu-Vâlcea, str. Dacia, nr. 20A, demisol, Jud. Vâlcea 

Tel.: 0749965503; e-mail: mihai_vro@yahoo.com 
https://www.facebook.com/SpartanGymValcea 

 

Profilul de activitate al firmei corespunde codului CAEN 9313 (activități ale sălilor de fitness). 

Sala de fitness se constituie într-o afacere viabilă și cu perspective de dezvoltare deoarece: 

 Localizarea este într-o zonă cu mare densitate de populație 

 Sala este dotată exclusiv cu echipament profesional nou pentru antrenarea tuturor 
grupelor musculare și oferă posibilitatea unor antrenamente cât mai variate, în funcție 
de nevoile clienților 

 Atmosfera în care se desfășoară antrenamentele este una relaxantă și productivă 

 Clientela este selectată 

Oferta de prețuri pentru abonamente este atractivă grație deținerii în proprietate a spațiului 
și minimizarea cheltuielilor de funcționare. 
 
................................................................................................................... 
 

SIMAL FAMILY 
Râmnicu-Vâlcea, str. Petrisor, nr. 4, bl. P8, sc. B, ap. 12, Jud. Vâlcea 

Tel.: 0748 071 700; e-mail: ioana_ana_maria23@yahoo.com 
www.simalfamily.ro 

 

SIMAL FAMILY oferă produse din materiale textile: lenjerii pentru pat din bumbac neted 
imprimat, alb sau creponat, ranforce, damasc satinat cu dungi, bumbac neted alb cu dantelă 
și broderie, cu dimensiuni standard sau la comandă, cu sistem de închidere tip plic. Seturile 
sunt ambalate în cutii de carton cu fereastră și mâner.  

Alte produse din ofertă: lenjerii pentru pătuț din bumbac neted imprimat/alb, ranforce cu 
broderie personalizată sau definită (seturile pot conține și apărători pentru pătuț sau pernuțe 
personalizate), fețe de masă imprimate 150/160 cm, perna din matlaseu și umplutura 
antialergică, pilote din vatelină dintr-o singură bucată cu malaseu sau bumbac neted 
imprimat/alb. Pentru perne si pilote sunt utilizate articolele nețesute obținute utilizând 
tehnologia termobonded și materialele de umplutura obținute din 100% poliester alb ce 
corespund Oeko-Tex Standard 100 (product class I). 

Pentru gama completă de produse, precum și pentru comenzi speciale, vă rugăm să accesați 
www.simalfamily.ro.   

mailto:mihai_vro@yahoo.com
https://www.facebook.com/SpartanGymValcea
mailto:ioana_ana_maria23@yahoo.com
http://www.simalfamily.ro/
http://www.simalfamily.ro/
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PHYSIOCARE 
Râmnicu-Vâlcea, b-dul. Tudor Vladimirescu nr.30, bl. 4, sc. A, Jud. Vâlcea 

Tel.: 0758 844 100; e-mail: rosu.florin91@yahoo.com 
 

Echipă tânără, dornică de afirmare, alcătuită din oameni cu studii aprofundate și experiență 
în domeniu.  

Servicii – kinetoterapie, fizioterapie, masaj, kinesiotaping - de calitate la un preț excelent. 

Aparatură modernă, nouă pentru a asigura cele mai bune rezultate în procesul de recuperare 
fizică. 
 
................................................................................................................... 
 

MAINSTALATII 
Râmnicu-Vâlcea, str. Lespezi, nr. 57, Jud. Vâlcea 

Tel.: 0743 439 862; e-mail: mainstalatii@gmail.com 
https://www.facebook.com/mainstalatii 

 
Firmă realizată după normele europene, dotată cu echipamente de ultimă generație, 
realizează lucrări de instalații termice, sanitare, climatizare și energie regenerabilă, cu 
oameni specializați în aceste domenii cu o experiență de peste 10 ani. 
 
................................................................................................................... 
 

C&D PHOTO 
Râmnicu-Vâlcea, str. Căzănești, nr. 138, camera 2, Jud. Vâlcea 

Tel.: 0740 465 283; e-mail: cristinuta_cool@yahoo.com 
https://www.facebook.com/cabine.foto.7 

 

Compania vine să preîntâmpine nevoile tinerilor în căutarea unor evenimente de neuitat, 
majorate, petreceri sau nunți.  

Oferim servicii de calitate, aparatură performantă și suport tehnic pe toată durata 
evenimentului și toate la prețuri alese pentru a se plia pe nevoile și posibilitățile clienților 
noștri. Adaptăm oferta în funcție de eveniment, astfel încât oricine se poate bucura de 
serviciile noastre. Încercăm să ne menținem în trend achiziționând tot ce este nou în 
domeniu. 

Colaborăm cu cei mai buni graficieni pentru un template inedit și costumațiile sunt cele mai 
variate, în funcție de tematică.   

mailto:rosu.florin91@yahoo.com
mailto:mainstalatii@gmail.com
https://www.facebook.com/mainstalatii
mailto:cristinuta_cool@yahoo.com
https://www.facebook.com/cabine.foto.7
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LYNX ADVERTISING 
Râmnicu-Vâlcea, str. Bâlciului nr. 74, Jud. Vâlcea 

Tel.: 0756 538 455; e-mail: alexupetrescu@gmail.com 
 

LYNX ADVERTISING oferă servicii web-design și development, motion graphics și grafică 
publicitate la pachet cu servicii de promovare ATL (TV, Radio, Presă, Billboards) și BTL 
(digital marketing – Ads, SEO). 

De altfel, oferim și consultanță dacă aveți o echipă în formare. 
 
................................................................................................................... 
 

BUV VINMAG 
Râmnicu-Vâlcea, str. General Magheru nr. 28, Jud. Vâlcea 

Tel.: 0746 109 019; e-mail: florinvalcea@gmail.com 
https://bemunvin.ro/ 

 

Primul MAGAZIN DE VINURI din Vâlcea unde se întâlnesc bucuria descoperirii de soiuri noi cu 
experiența degustării și asocierii dintre vin și mâncare.  

Cu o selecție de soiuri de vin premium din toate regiunile viti-vinicole din țară, magazinul 
"BEM UN VIN" își propune să adauge un plus de savoare și de cunoaștere cinelor în familie, 
evenimentelor și serilor în oraș. 
 
................................................................................................................... 
 

NIKIRENT AUTO FREE 
Râmnicu-Vâlcea, str. Nicolae Iancovescu nr.24, Jud. Vâlcea 

Tel.: 0740050077; e-mail: nikitadanutz@gmail.com 
 

Oferim mașină la schimb păgubiților RCA, pe perioada reparației. 

Compania noastră s-a născut din necesitatea unui serviciu direct de înlocuire autovehicul, 
care oferă o soluție simplă, fără bătăi de cap.  

Satisfacția clienților este forța succesului nostru, suntem compania preferată de șoferii 
păgubiți in evenimente rutiere. 
  

mailto:alexupetrescu@gmail.com
mailto:florinvalcea@gmail.com
https://bemunvin.ro/
mailto:nikitadanutz@gmail.com
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DIGITAL CUISINE 
Râmnicu-Vâlcea, str. Ion Referendaru nr.4, Jud. Vâlcea 

Tel.: 0741368995/0759991991; e-mail: office@digitalcuisine.ro 
https://digitalcuisine.ro/ 

 

Servicii de web design, marketing digital și dezvoltare software. Realizăm website-uri de 
prezentare, magazine online și redesign pentru interfețe web.  

Construim campanii de promovare folosind Facebook Ads și Google Ads. 

Dezvoltam aplicații mobile și web indiferent de designul și de funcționalitățile cerute. Echipa 
are peste 5 ani de experiență în domeniu și peste 50 de clienți de pe piața națională și 
internațională. Portofoliul nostru https://digitalcuisine.ro/portofoliu.html 
 
................................................................................................................... 
 

INTERACTIV CREATIVE ART 
Râmnicu-Vâlcea, str. Carol I nr. 1, et. 3, Jud. Vâlcea 

Tel.: 0766 300 138; e-mail: anikol18@yahoo.fr 
https://academiacopiiloriscusiti.ro 

Ce va oferim? 

O întâlnire de lucru cu copiii, prin care urmărim sistematic dezvoltarea abilităților de bază 
precum inteligența emoțională, partea artistică și creativitatea.  

Atelierele se pot desfășura pe parcursul unei ședințe săptămânale de câte o oră, urmând ca în 
decurs de câteva ședințe de participare constantă, copilul să poată deprinde cunoștințe și 
îndemânări noi. Tematica acestor ateliere și modalitățile de lucru sunt adaptate în funcție de 
vârsta copiilor. 

Printre metodele pe care copilul tău la va experimenta se numără: 

 Jocuri de dezvoltare emoțională 

 Metode art-creative (desen, colaj, modelaj) 

 Jocuri de cooperare și competiție 

 Activități de mișcare 

 Jocuri de rol, activități distractive 

 Dans și cântat 

Vă provocăm, dragi părinți, să stabilim împreună cele mai potrivite ateliere  
pentru fiecare copil!  

mailto:office@digitalcuisine.ro
https://digitalcuisine.ro/
https://digitalcuisine.ro/portofoliu.html
mailto:anikol18@yahoo.fr
https://academiacopiiloriscusiti.ro/
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EDUFRIENDS 
Râmnicu-Vâlcea, str. Prof. Sergiu Purece, nr.2, Jud. Vâlcea 

Tel.: 0755301172/0766335069; e-mail: ioneladumitrascu@msn.com 
https://prieteniieducatiei.ro 

 

EDUFRIENDS oferă servicii de suport în învățământ, prin educatori experimentați, pentru 
copiii până la vârsta de 12 ani.  

La PRIETENII EDUCAȚIEI, copiii beneficiază de un program echilibrat Și armonios, de un mediu 
cald Și prietenos, aplicat pe valorile și metodele Montessori și Waldorf. 

Aici,copiii descoperă bucuria jocurilor educaționale prin activități cu sens,ateliere creative, 
activități sportive și de mișcare, diverse evenimente. 

................................................................................................................... 

LAVA FABRICATION 
Râmnicu-Vâlcea, str. Câmpului nr. 5, Jud. Vâlcea 

Tel.: 0745301787; e-mail: lavafabrication@gmail.com 
https://www.facebook.com/LAVA-Fabrication-103331164708158 

 

Suntem o companie noua, cu o vechime de un an de zile pe piață și am reușit să ne remarcăm 
prin obiectele de mobilier unice realizate din lemn masiv. Principala noastră activitate este 
realizarea de piese de mobilier din lemn masiv, pentru interior și exterior, inclusiv mobilier 
de prezentare pentru magazine și supermarket-uri. 

Un atelier unde lemnul prinde forma ideilor voastre. Punem pasiune in ceea ce facem, iar 
rezultatele aduc mereu satisfacție colaboratorilor noștri.  

Dacă și ai un proiect care vrei să devină realitate, hai să ne cunoaștem! 

................................................................................................................... 

HOUSE EXPERT MAG 
Râmnicu-Vâlcea, str. Copăcelu nr. 7B, Jud. Vâlcea 

Tel.: 0727 221 285; e-mail: adrianamiu80@gmail.com 

Producem tâmplărie PVC la comandă, montăm sisteme finite de uși și ferestre din profile PVC 
TERAPLAST, REHAU și SALAMANDER, armate cu oțel zincat, echipate cu feronerie G-U, ROTO 
Germania și VORNE.  
 Deținem utilaje noi și o echipă de montaj profesionistă. 
 Termenul de livrare al comenzilor începe de la 7 zile. 
 Tâmplăria produsă de noi respectă toate standardele de calitate. 

mailto:ioneladumitrascu@msn.com
https://prieteniieducatiei.ro/
mailto:lavafabrication@gmail.com
https://www.facebook.com/LAVA-Fabrication-103331164708158
mailto:adrianamiu80@gmail.com
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