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PREZENTAREA COMPANIEI

CRIFE este acronimul Centrului de Redactare
și Implementare proiecte pentru accesarea
Fondurilor Europene si este un Website (
www.crife.ro ) prin care societatea S.C.
Romsoft Distribution International S.R.L. cu
sediul în Bacău își desfășoară activitățile de
consultanță pentru accesarea Fondurilor
Europene Nerambursabile, Consultanță în
afaceri și management și înființări firme.

ISTORIE, DE CE NOI
Probabil vă întrebați de ce ar trebui să ne
alegeți pe noi ca și partenerii d-voastră.
Răspunsul este unul foarte simplu și realist.
Conducerea companiei, cu ani de zile
experiență în Afaceri și Management în afara
țării noastre ( mai precis Italia și Marea Britanie
), în anul 2016 a înființat ceea ce astăzi se
numește CRIFE.
Dorința conducerii este de a aduce pachete de
servicii din țările superior dezvoltate față de
Romania și din punct de vedere economic dar
și din punct de vedere organizațional. De aceea
valorile și misiunea noastră este de a crește
companiile care apelează la noi pentru servicii,
oferindu-le pachete de servicii complete la
prețuri accesibile și avantajoase.

Echipa noastră este compusă din colaboratori
interni și externi.
Avem grupuri de avocați bine pregătiți pe
segmentul civil și comercial, experți contabili și
programatori mereu prompți să vă servească în
cel mai profesional mod posibil.

DESPRE FONDURILE STRUCTURALE ALE UE
Există persoane fizice dar și antreprenori care
nu cunosc nimic despre acest subiect, dar mai
grav nu știu că au dreptul să acceseze fonduri
europene dar și fonduri din bugetul de stat
100% nerambursabile, pentru a începe o
afacere sau pentru a o întări pe aceea deja
existentă.
Prin fondurile structurale putem să începem o
afacere, un start-up, putem să construim un
spațiu destinat producției sau a prestărilor de
servicii. Putem să achiziționăm echipamente ,
să întărim sistemul informatic în societatea
noastră, sau putem chiar să pornim cu o
afacere de la zero, investind sprijinul acordat în
achiziționarea primelor echipamente.
La noi o să găsiți tot suportul necesar pentru a
porni la acest drum cu DREPTUL!.

DESPRE CONSULTANȚĂ JURIDICĂ

Experții noștri prin care colaborăm sunt avocați
experimentați și răspund cu certitudine și
corectitudine nevoilor dumneavoastră.
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Societatea noastră oferă servicii la 360 de
grade: consultanță accesarea fondurilor
europene, inființări firme, studii de piață, studii
de fezabilitate, consultanță juridică, servicii de
contabilitate.

Un contract este un acord civil între părți care
reglementează un anumit raport de prestări
servicii, de vanzare-cumpărare și/sau alte
relații comerciale. Pentru a preveni orice fel de
litigiu între părți trebuie să aveți un contract
foarte bine studiat și elaborat pe baza
necesităților dumneavoastră.
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„ Am văzut în alte țări cum ești servit de
companii de prestări servicii, și am înțeles de ce
în Romania oamenii sunt atat de sceptici cu
privire la serviciile de consultanță. De aceea miam propus ca societatea mea să fie una
diferită, orientată spre necesitățile reale ale
clienților mei nu doar la portofelul lor!” –
Durnescu Marco, Director General.

DESPRE CONSULTANȚĂ ÎN AFACERI ȘI
MANAGEMENT
Se întamplă să se aprindă acea flacără de
antreprenor în noi și să dorim să investim sau
să ne deschidem o afacere. De multe ori se
întamplă să pornim la un drum încrezători, dar
să întampinăm probleme pe parcurs. De aceea
CRIFE vă oferă servicii de consultanță în afaceri
și management să nu mai existe posibilități de
a greși. Aveți o idee? Haideți să analizăm piața
să vedem dacă într-adevăr mai este loc sau
dacă afacerea e una profitabilă pe termen lung.
Managementul afacerii este operațiunea care
determină succesul unei companii. Dacă
managementul este de proastă calitate există
riscul ca pe termen lung să realizați că „nu face
ața cat face fața” sau mai grav că direcția spre
care merge compania d-voastră să nu fie una
corectă.

DESPRE SERVICIILE DE ÎNFIINȚĂRI FIRME
Procedura pentru a înființa o societate
comercială este compusă din mai multe etape.
O greșeală la început vă poate pune pe drumuri
peste puțin timp cheltuind alți bani pentru a
remedia greșeala.
Discutați cu experții noștri și porniți la drum cu
dreptul!

DURNESCU MARCO
DIRECTOR GENERAL
Specialist accesare
fonduri europene,
programator și senior
marketer.

Noi vă putem îndruma și vă putem oferi soluții
integrate de management.

DESPRE SERVICIILE DE CONTABILITATE
Cand am ales partenerul nostru de
contabilitate am fost atenți la două criterii
importante: Feedback-ul clienților existenți și
evoluția expertului contabil în ultimii ani.
De aceea soluțiile pe care vi le propunem noi
sunt de calitate superioară. Biroul nostru
partener de Expert Contabil prestează servicii
în toată Romania cu un feedback de 100%
pozitiv.
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Partea contabilă a unei societăți este extrem de
importantă. O mică greșeală sau neglijență
poate costa foarte mulți bani și probleme
inutile care nu contribuie deloc la succesul
dumneavoastră. Iar dumneavoastră aveți
nevoie de liniște pentru a vă concentra la
obiectivele propuse.

Centru de Redactare și Implementare proiecte pentru
accesarea Fondurilor Europene
S.C. Romsoft Distribution Internațional S.R.L.
Înregistrată la O.R.C. Bacău sub nr. J 4 / 1224 / 2016
Și are Cod unic de Înregistrare 36584385
Mobil: 0756.708.602
e-Mail: crife@crife.ro
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Web: www.crife.ro

