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FORMULAR PENTRU ORGANIZAŢIILE CARE DESFĂŞOARĂ 

ACTIVITĂŢI DE CONSULTANŢĂ ÎN REGIUNEA VEST 

FONDURI STRUCTURALE 2014 - 2020 

 

I. DATELE DE IDENTIFICARE A ORGANIZAŢIEI: 

 
Denumire SC DAER PROIECT SRL 

Tipul organizaţiei

 SRL  

Mărimea organizaţiei (x) 
în cazul în care este societate 

comercială 

Microîntreprindere (0-9 angajaţi) X 

Întreprindere mică (10-49 angajaţi)  

Întreprindere mijlocie (49-249 angajaţi)  

Întreprindere mare (peste 249 angajaţi)  

Capital (%) 

Privat: 100% 

Public:  

Mixt:  

Românesc: X 

Străin:  

Data înfiinţării Iunie 2001 

Data începerii activităţii Iunie 2001 

Adresă sediu  Giroc, str. Orhideea nr.16A 

Telefon  0722-401.853, 0356-807.472 

Fax 0356-807.472 

E-mail karinadaer@yahoo.com 

Adresă web  www.daer.ro 

Puncte de lucru în Regiunea 

Vest (adresă, date de contact, 

persoană de contact) 

Timisoara, str. 9 Mai nr.1, ap. 5 

Activitate de bază (CAEN) 7112 - Activităţi de inginerie şi consultanţă tehnică legate de acestea 

Alte activităţi (CAEN) 

7022 - Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management 

7111 - Activităţi de arhitectură 

Conducător organizaţie Karina CISTELECAN 

                                                           

 *PFA, AF, SRL, SNC, SA, ONG etc. 

 

mailto:office@adr5vest.ro
http://www.adr5vest.ro/
http://www.regiuneavest.ro/
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Persoană de contact 

(nume, funcţie) 

Karina CISTELECAN, Director 

 

II. INFORMAŢII DESPRE ACTIVITATEA ORGANIZAŢIEI: 
 

Acreditări ale organizaţiei*  
 

Colaboratori ai organizaţiei 

(instituţii)* 
 

Performanţe înregistrate în 

ultimii trei ani 

Anul 
Număr de 

clienţi 
Cifră de afaceri (RON) 

Profit 

(da / nu) 

2012 12 399.303 Da 

2013 15 443.360 Da 

2014 14 348.677 Da 

Numărul mediu anual de 

clienţi 

 

                                                      Număr total:                            

Microîntreprinderi 5 

I.M.M. 2 

Întreprinderi mari  - 

Administraţii publice 6 

Asociaţii / ONG-uri - 

Persoane fizice 1 

Care sunt mijloacele de 

publicitate prin care se 

realizează promovarea 

organizaţiei dumneavoastră? 

(x) 

Presă  

Internet  

Radio  

TV  

Postere/afişe Seminarii/conferinţe  

Altele (descriere) - recomandari 
x 

* dacă este cazul 

 

III. INFORMAŢII DESPRE ECHIPA ORGANIZAŢIEI: 
 

Nr. 

Crt. 
Nume şi prenume Funcţia Specializări 

1 Karina Cistelecan Director 

Consultanta accesare finantari, asigurare 

management de proiect, inginerie civila, 

coordinator tehnic, expert evaluator 

proiecte, achizitii publice 

2 Carmen Maria Palko Inginer 

Asigurare management de proiect, 

inginerie civila, dirigentie de santier, 

coordonator tehnic, expert evaluator 

proiecte 

3 Ana Speranta Pinte Economist 

Consultanta accesare finantari, asigurare 

management de proiect, coordinator 

financiar 
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Vă rugăm să ataşaţi acestui formular CV-urile experţilor din cadrul organizaţiei 

dumneavoastră. 

 

IV. INFORMAŢII DESPRE SERVICIILE OFERITE: 
 

Cărei pieţe se adresează 

serviciile oferite de 

organizaţia dumneavoastră? 

(%) 

Locală 50% 

Regională 40% 

Naţională 10% 

Internaţională  

Unde se oferă de obicei 

serviciile dumneavoastră? 

(%) 

a. la propriul sediu  60% 

b. la sediul clientului  40% 

Cereţi o evaluare a serviciilor 

oferite la finalul 

contractului? (da / nu) 

 DA 

Care sunt principalele 

solicitări ale clienţilor 

dumneavoastră? (%) 

Cursuri  - 

Elaborare proiecte 40% 

Studii de piaţă       5% 

Informaţii 5% 

Altele (descriere) – Implementare proiecte, achizitii 

publice, proiectare, identificare finantari 
50% 

Tipul serviciilor oferite de 

către organizaţia 

dumneavoastră (%) 

 

1.Elaborare cereri de finantare si documente anexe 

- studii de fezabilitate, planuri de afaceri, studii de 

piata, analize economico-financiare. 

40% 

2. Realizarea documentatiei de executie lucrari  

- Proiect tehnic, Detalii de Executie, Caiete de 

Sarcini, Asistenta Tehnica pe perioada executiei  

5% 

3. Elaborare caiete de sarcini si consultanta in 

organizarea licitatiilor de servicii, lucrari, bunuri 

8% 

4. Consultanta in identificarea de finantari 

nerambursabile 

2% 

5. Asistenta in implementarea proiectelor care au 

obtinut finantari nerambursabile. 

45% 

Care sunt principalele 

domenii pe care doriţi să vă 

axaţi activitatea privind FS în 

perioada următoare? (x) 

Infrastructură de transport  

Infrastructură socială / de sănătate / de educaţie X 

Turism X 

Dezvoltare urbană X 

Dezvoltare rurală şi agricultură  

Proiecte pentru întreprinderi X 

Protecţia mediului X 

Resurse umane  

Cercetare-Dezvoltare-Inovare X 

Altele 
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V. EXEMPLE DE PROIECTE PREGĂTITE ŞI PROGRAME ACCESATE: 
 

(vă rugăm să enumeraţi şi să descrieţi pe scurt câteva dintre principalele proiecte pregătite de organizaţia 

dumneavoastră, care au fost sau sunt finanţate din diverse surse, atât fonduri guvernamentale, cât şi europene) 

 

Anul 
Denumirea 

beneficiarului 
Tipul proiectului Domeniul Scurtă descriere 

Valoarea 

proiectului 

(RON) 

Programul 

accesat* 

2014 
Primaria 

Mosnita Noua 

Extindere Scoala Mosnita 

Noua 

DMI 3.4 – 

Reabilitarea, 

modernizarea, 

dezvoltarea şi 

echiparea 

infrastructurii 

educaţionale 

preuniversitare, 

universitare şi a 

infrastructurii pentru 

formare profesională 

continuă 

Este prevazuta 

extinderea scolii 

existente. 

629.697,29 POR 

2014 
Primaria 

Mosnita Noua 

Extindere Scoala Mosnita 

Veche 
Idem. Pct. Anterior 

Este prevazuta 

extinderea scolii 

existente.  

629.863,81 POR 

2014 
SC Dr. Tifrea 

Gabriela Srl 

Achiziţionare de aparate 

medicale pentru SC Dr. 

Ţifrea Gabriela 

DMI 4.3. „Sprijinirea 

dezvoltării 

microîntreprinderilor” 

Prin proiect sunt 

finantate: dotarea a 2  

cabinete medicale (9  

echipamente), 

consultanta, 

publicitate, audit. 

Proiect finalizat. 

1.005.421,76 POR  

2013 

Consiliul 

Judetean 

Timis 

Sistem integrat pentru 

taxe, impozite şi registru 

agricol la nivelul 

Judeţului Timiş 

DMI 2 „Dezvoltarea 

şi creşterea eficienţei 

serviciilor publice 

electronice” 

S-a accesat finantarea 

in scopul realizarii 

unui ansamblu de 

componente hardware, 

software ș i 

comunicaț ii care să 

pună la dispoziț ie 

servicii administrative 

prin mijloace 

electronice unui 

numar de 15 comune 

si CJTimis 

6.734.100 POS CCE 

2012 

Episcopia 

Romano 

Catolica 

Timisoara 

Dezvoltarea turismului 

cultural în Regiunea Vest 

prin renovarea şi 

includerea în circuitul 

turistic a Bisericii şi 

Mănăstirii Maria Radna 

DMI 5.1 – 

Restaurarea şi 

valorificarea durabilă 

a patrimoniului 

cultural, precum şi 

crearea/ modernizarea 

infrastructurilor 

conexe 

Sunt finantate lucrari 

de executie atat la 

ansamblul manastire-

bazilica, centru info 

cat si lucrari 

exterioare, dotari. 

47.145.581,73 POR 

2011 SC ARED SA 

Structura de sprijinire a 

afacerilor – ARED SA  

 

DMI 4.1 - 

Dezvoltarea durabilă 

a structurilor de 

sprijinire a afacerilor 

de importanţă 

regională şi locală  

S-a finantat 

constructia a 2 hale 

industriale, 

amenajarile exterioare 

in vederea realizarii 

unei structuri de 

sprijinire a afacerilor. 

Proiect finalizat. 

26.013.007,84 POR 

* POR, POSCCE, POSDRU, POS Mediu, POS Transport, PNDR, fonduri guvernamentale etc. 
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Completat de către: 

 
SC DAER PROIECT SRL 

Numele şi prenumele: 

 
CISTELECAN KARINA 

Poziţia în cadrul organizaţiei: 

 
Director / Administrator 

 

 

Data: 

 

10.04.2015 

Localitatea: 

 

Timisoara 

Judeţul: 

 

Timis 

 

 

 

 

 


