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FORMULAR PENTRU ORGANIZA ŢIILE CARE DESF ĂŞOARĂ 
ACTIVIT ĂŢI DE CONSULTANŢĂ ÎN REGIUNEA VEST 

FONDURI STRUCTURALE 2014 - 2020 
 

I. DATELE DE IDENTIFICARE A ORGANIZA ŢIEI: 
 

Denumire IDEA PRO 
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:  
Străin:  

Data înfiinţării 15.01.1997 
Data începerii activităţii 15.01.1997 
Adresă sediu  Arad, str. Ludovic Szantay nr. 17, jud. Arad 
Telefon  0257/270817 
Fax 0257/270817 
E-mail office@ideapro.ro 
Adresă web  www.ideapro.ro 

Puncte de lucru în Regiunea 
Vest (adresă, date de contact, 
persoană de contact) 

- 

Activitate de bază (CAEN) 7022 – Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management 

Alte activităţi (CAEN) 

7112 – Activităţi de inginerie şi consultanţă tehnică legate de 
acestea 
7311 – Activităţi ale agenţiilor de publicitate 
7320 – Activităţi de studiere a pieţei şi de sondare a opiniei 
publice 
7490 – Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice 
8230 – Activităţi de organizare a expoziţiilor, târgurilor şi 

                                                           
∗ *PFA, AF, SRL, SNC, SA, ONG etc. 
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congreselor 
8299 – Alte activităţi de servicii suport pentru întreprinderi 
8559 – Alte forme de învăţământ 

Conducător organizaţie ECATERINA RĂDULESCU 

Persoană de contact 
(nume, funcţie) 

ECATERINA RĂDULESCU - Administrator  

 
II. INFORMA ŢII DESPRE ACTIVITATEA ORGANIZAŢIEI: 
 

Acreditări ale organizaţiei*  

ISO 9001 : 2008 Activități de consultanță pentru afaceri și 
management – consultanță, management și expertiză, 
informare și publicitate, servicii de elaborare strategie, de 
formare profesională-instruire, elaborarea și managementul 
proiectelor cu finanțare, a planurilor de afaceri/analize cost-
beneficiu, documentații tehnico-economice, consultanță în 
domeniul achizițiilor publice și organizare evenimente 

Colaboratori ai organizaţiei 
(institu ţii)* 

- Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii 
din România Filiala Arad 

Performanţe înregistrate în 
ultimii trei ani 

Anul 
Număr de 

clienţi 
Cifră de afaceri (RON) 

Profit 
(da / nu) 

2012 20 969.403 DA 
2013 21 648.422 DA 
2014 22 357.986 DA 

Numărul mediu anual de 
clienţi 
 

                                                      Număr total:                            
Microîntreprinderi 8 

I.M.M. 5 

Întreprinderi mari  2 

Administraţii publice 7 

Asociaţii / ONG-uri  

Persoane fizice  

Care sunt mijloacele de 
publicitate prin care se 
realizează promovarea 
organizaţiei dumneavoastră? 
(x) 

Presă  
Internet X 
Radio  
TV  
Postere/afişe Seminarii/conferinţe X 
Altele (descriere) 

 

* dacă este cazul 
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III. INFORMA ŢII DESPRE ECHIPA ORGANIZAŢIEI: 
 
Nr. 
Crt.  

Nume şi prenume Funcţia Specializări 

1 Rădulescu Ecaterina Administrator 

- Economist  
- Master în managementul şi finanţarea  
administraţiei publice  
- Expert accesare fonduri structurale şi 
de coeziune europene 
- Manager Proiect 
- Formator de formator 
- Expert Achiziţii Publice  
- Expert financiar în proiecte de 
investiții  (analize cost beneficiu, planuri 
de afaceri, rambursarea cheltuielilor) 

2 Giurgi Corina Maria Director adjunct 

- Inginer  
- Expert accesare fonduri structurale şi 
de coeziune europene 
- Expert Achiziţii Publice 
- Manager Proiect 
- Formator de organizatori de târguri 
- Expert tehnic în managementul 
proiectelor de investiții  

3 Vîntu Aurelia Mariana 
Manager de 

proiect 

- Economist 
- Expert accesare fonduri structurale şi 

de coeziune europene 
- Manager de proiect 
- Expert achiziții publice 
- Inspector resurse umane 
- Expert financiar   

4 Draia Roxana Bianca Manager de 
proiect 

- Studii superioare în administrație 
publică 
- Expert achiziții publice 
- Manager de proiect 

5 Varga Anca Codruța 

Expert 
economist în 

economie 
generală 

- Economist 
- Expert accesare fonduri structurale şi 

de coeziune europene 
- Manager de proiect 
- Expert financiar   

 
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 85% 
Regională 10% 
Naţională 5% 
Internaţională  
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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  5% 

Elaborare proiecte 25% 

Studii de piaţă        

Informaţii 10% 

Altele (descriere):          Management proiect finanţat 52% 

Organizare evenimente 7% 
Realizare materiale publicitare,  

servicii de publicare comunicat de presă 
 

Realizare sondaj de opinie 1% 

Tipul serviciilor oferite de 
către organizaţia 
dumneavoastră (%) 
 

1. Servicii complete de asistenţă în identificarea şi 
elaborarea proiectelor cu finanţare din fonduri 
nerambursabile 

25% 

- Identificarea surselor de finanţare  
- Pregătirea documentelor cererii de finanţare şi 

anexele conform ghidului de finaţare 
- Elaborare: Studii de fezabilitate, Studii de piaţă, 

Analiză cost beneficiu, Plan integrat de dezvoltare, 
Plan de afaceri, Strategii/planuri de dezvoltare 

- Asistenţă pe perioada evaluării dosarului 
(clarificări)  

2. Servicii de consultanţă şi asistenţă în 
implementarea proiectelor (Managementul 
proiectului)  

52% 

- Elaborarea planului de management al proiectului 
- Întocmirea rapoartelor de progres  
- Sesizarea necesităţii şi verificarea elaborării de 

notificări, acte adiţionale sau alte documente 
necesare implementării în bune condiţii a 
proiectului 

- Elaborarea de documente privind modificarea 
contractului de finanţare (notificări, acte 
adiţionale) sau alte documente rezultate din 
instrucțiuni emise de Autoritatea de Management 

- Întocmirea Cererilor de rambursare şi pregătirea 
dosarului cererilor de rambursare 

- Analiza şi corelarea documentelor legate de 
contractul de finanţare 
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- Monitorizarea activităţii tuturor furnizorilor de 
lucrări sau de servicii implicaţi în proiect, 
urmărirea obţinerii rezultatelor aşteptate în 
conformitate cu cererea de finanţare, asigurarea 
respectării obligaţiilor contractuale şi a criteriilor 
de eligibilitate ale cheltuielilor generate de fiecare 
contract 

- Monitorizarea gradului de îndeplinire a activităţilor 
conform graficului de activităţi al proiectului şi 
informarea operativă a Autorităţii Contractante cu 
privire la orice întârziere în derularea proiectului şi 
cu propuneri clare de remediere şi readucere a 
graficului de activităţi în parametrii iniţiali 

- Monitorizarea respectării regulilor privind 
vizibilitatea contribuţiei Uniunii Europene la 
proiect, în conformitate cu Ghidul de Vizibilitate 

3. Organizare evenimente 

7% 

- Târguri/expoziţii 
- Seminarii 
- Parteneriate de afaceri 
- Conferinţe 
- Concursuri 
- Campanii de promovare 

4. Cursuri/traning-uri în domeniul managementului 
de proiect și a managementului financiar 

5% 

5. Realizare materiale publicitare, servicii de 
publicare comunicat de presă 

 

6. Realizare sondaj de opinie 1% 

Care sunt principalele 
domenii pe care doriţi să vă 
axaţi activitatea privind FS în 
perioada următoare? (x) 

Infrastructură de transport X 
Infrastructură socială / de sănătate / de educaţie X 
Turism X 
Dezvoltare urbană X 
Dezvoltare rurală şi agricultură X 
Proiecte pentru întreprinderi X 
Protecţia mediului X 
Resurse umane X 
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) 
 

A.a. Proiecte scrise - cereri de finanţare şi pregătirea anexelor:  
1. POR 2007-2013, AXA 1, DMI 1.1.: 12 cereri de finanţare elaborate, în valoare de peste 136.000.000 lei 
2. POR 2007-2013, AXA 1, DMI 1.2.: 5 cereri de finanţare elaborate, în valoare de peste 39.000.000 lei 
3. POR 2007-2013, AXA 2, DMI 2.1.: 2 cereri de finanţare elaborate, în valoare de peste 56.000.000 lei  
4. POR 2007-2013, AXA 3, DMI 3.4.: 1 cerere de finanţare elaborată, în valoare de peste 1.500.000 lei  
5. POR 2007-2013, AXA 4, DMI 4.3.: 1 cerere de finanţare şi planul de afaceri elaborate, în valoare de peste 1.400.000 lei 
6. POD CA, AXA 1, DMI 1.1.: 2 cereri de finanţare în valoare de peste 1.100.000 lei 
7. POS CCE, AXA 1, DMI 1.1 (întreprindere mare): 1 cerere de finanţare şi studiul de fezabilitate elaborate, în valoare de peste 12.300.000 lei 
8. POS CCE, AXA 1, DMI 1.1 (IMM): 1 cerere de finanţare şi planul de afaceri elaborate în valoare de peste 1.300.000 lei 
9. Programul de cooperare transfrontalieră Ungaria-România 2007-2013: 4 cereri de finanţare şi 2 studii de fezabilitate elaborate, în valoare de 

peste 7.800.000 lei 
10. POD CA, AXA 1, DMI 1.1: 1 strategie de dezvoltare elaborate în valoare de peste 340.000 lei 

 

A.b. Proiecte scrise - Analize cost-beneficiu: 
1. POR 2007-2013, AXA 1, DMI 1.1.: 7 analize cost-beneficiu elaborate, în valoare de peste 72.000.000 lei 
2. POR 2007-2013, AXA 1, DMI 2.1.: 6 analize cost-beneficiu elaborate, în valoare de peste 281.000.000 lei 
3. PNDR, Măsura 322: 12 analize cost-beneficiu elaborate, în valoare de peste 35.000.000 lei 
4. POS CCE, AXA 1, DMI 1.1 (întreprindere mare): 1 analiza cost-beneficiu elaborată, în valoare de peste 12.300.000 lei 
5. POS CCE, AXA 1, DMI 1.1 (IMM): 1 analiza cost-beneficiu elaborată, în valoare de peste 1.300.000 lei 
6. Programul de cooperare transfrontalieră Ungaria-România 2007-2013: 4 analize cost-beneficiu elaborate, în valoare de peste 64.400.000 lei 
7. Fonduri structurale europene: 5 analize cost-beneficiu elaborate, în valoare de peste 225.000.000 lei 

 

B. Consultanţă şi asistenţă în implementarea proiectului (Managementul proiectului): 
1. POR 2007-2013, AXA 1, DMI 1.1: 6 proiecte în valoare de peste 67.500.000 lei din care 5 finalizate 
2. POR 2007-2013, AXA 1, DMI 1.2: 1 proiect în valoare de peste 5.200.000 lei 
3. POR 2007-2013, AXA 1, DMI 2.1: 3 proiecte în valoare de peste 134.500.000 lei din care 2 finalizate 
4. POR 2007-2013, AXA 1, DMI 4.3: 3 proiecte finalizate în valoare de peste 3.300.000 lei  
5. POS CCE, AXA 1, DMI 1.1 (întreprindere mare): 1 proiect finalizat în valoare de peste 12.300.000 lei 
6. POS Mediu, ACA 2, DMI 2.1: 1 proiect finalizat în valoare de peste 122.000.000 lei 
7. Programul de cooperare transfrontalieră Ungaria-România 2007-2013: 5 proiecte în valoare de peste 35.500.000 lei din care 4 finalizate 
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C. Organizare evenimente: 
1. Peste 30 de parteneriate de afaceri între delegaţii provenind din străinătate, organizate în Italia, Serbia, Ungaria şi România (1999 - 2005)  
2. 4 ediţii ale târgului şi parteneriatului de afaceri Made in Italy  (2002 - 2005)  
3. 4 forum-uri pentru crearea de parteneriate în vederea derulării de proiecte de cooperare transfrontalieră pe graniţa dintre România şi Serbia 

(2006-2009)  
4. Peste 20 de târguri dintre care cele mai semnificative: 3 ediţii ale târgului de investiţii şi imobiliare AR-INVEST (2006 - 2008), 2 târguri de 

agricultură la Pecica (2007 şi 2009), 1 târg de agricultură la Battonya, Ungaria (2009), 1 târg de costume populare, obiecte de artizanat şi 
prezentare de meserii tradiţionale specifice zonei transfrontaliere la Pecica (2010) 

5. Peste 50 de seminarii, cursuri şi conferinţe pe diverse tematici, independente sau cuprinse în diverse proiecte  
6. Peste 10 concursuri organizate: concursuri culinare, concurs de prins purcei, concurs de căţărare, pomana porcului – concurs de asomare a 

porcilor şi de preparare a produselor tradiţionale din carne de porc, concurs de desene (2008 – 2010), concursuri şcolare (2012, 2014) 
7. 38 evenimente de conştientizare a populaţiei (2012, 2014) 

 

Anul 
Denumirea 

beneficiarului 
Tipul proiectului Domeniul Scurtă descriere 

Valoarea 
proiectului (RON) 

Programul accesat* 

2014 Județul Arad 

”Ambulatoriul integrat 
din structura Spitalului 

Clinic Judeţean de 
Urgenţă Arad - 

Reabilitare/Modernizare, 
dezvoltare şi echipare cu 
aparatură de specialitate” 

Reabilitarea, modernizarea şi 
echiparea infrastructurii 
serviciilor de sănătate 

Creşterea accesului la asistenţă medicală a 
cetăţenilor şi a calităţii actului medical, prin 
reabilitarea şi echiparea ambulatoriului de 
specialitate al Spitalului Clinic Judeţean de 
Urgenţă Arad 
 
Consultanţă şi asistenţă în implementarea 
proiectului (Managementul proiectului) 

34.757.734,44 

Programul Operaţional 
Regional 2007-2013   
Axa 3  
DMI 3.1. 

2014 Municipiul Arad 
“Reabilitarea şi extindere 

sală sport la Şcoala 
Generală nr. 5 Arad” 

Reabilitarea, modernizarea, 
dezvoltarea şi echiparea 
infrastructurii educaţionale 
preuniversitare, universitare şi a 
infrastructurii pentru formare 
profesională continuă 

Extinderea şi modernizarea sălii de sport 
 

Elaborare Cerere de finanţare pentru 
reabilitarea termică clădiri unităţi de 
învăţământ,  asistenţă pe perioada 

evaluării dosarului (clarificări) 

Consultanţă şi asistenţă în implementarea 
proiectului (Managementul proiectului) 

1.510.249,75 

Programul Operaţional 
Regional 2007-2013   
Axa 3  
DMI 3.4. 

2014 Municipiul Arad 

„Reabilitarea termică a 
blocurilor de locuinţe din 

Municipiul Arad       
(cererea nr. 5)” 

Sprijinirea investiţiilor în eficienţa 
energetică a blocurilor de locuinţe 

Reabilitarea termică a 16 blocuri de locuinţă 
din Municipiul Arad 

 

Elaborare Cerere de finanţare şi anexele 
aferente, asistenţă la completarea 

12.628.373,22 

Programul Operaţional 
Regional 2007-2013   
Axa 1  
DMI 1.2. 
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Anul Denumirea 
beneficiarului 

Tipul proiectului Domeniul Scurtă descriere Valoarea 
proiectului (RON) 

Programul accesat* 

dosarului, asistenţă pe perioada evaluării 
dosarului (clarificări)  

2014 Municipiul Arad 

„Reabilitarea termică a 
blocurilor de locuinţe din 

Municipiul Arad        
(cererea nr. 4)” 

Sprijinirea investiţiilor în eficienţa 
energetică a blocurilor de locuinţe 

Reabilitarea termică a 2 blocuri de locuinţă 
din Municipiul Arad 

 

Elaborare Cerere de finanţare pentru 
reabilitarea termică clădiri unităţi de 
învăţământ,  asistenţă pe perioada 

evaluării dosarului (clarificări) 

Consultanţă şi asistenţă în implementarea 
proiectului (Managementul proiectului) 

1.031.649,01 

Programul Operaţional 
Regional 2007-2013   
Axa 1  
DMI 1.2. 

2013 Municipiul Arad 

„Reabilitarea termică a 
blocurilor de locuinţe din 

Municipiul Arad        
(cererea nr. 3)” 

Sprijinirea investiţiilor în eficienţa 
energetică a blocurilor de locuinţe 

Reabilitarea termică a 8 blocuri de locuinţă 
din Municipiul Arad 

 

Elaborare Cerere de finanţare pentru 
reabilitarea termică clădiri unităţi de 
învăţământ,  asistenţă pe perioada 

evaluării dosarului (clarificări) 

Consultanţă şi asistenţă în implementarea 
proiectului (Managementul proiectului) 

11.590.166,91 

Programul Operaţional 
Regional 2007-2013   
Axa 1  
DMI 1.2. 

2013 Municipiul Arad 

„Reabilitarea termică a 
blocurilor de locuinţe din 

Municipiul Arad         
(cererea nr. 2)” 

Sprijinirea investiţiilor în eficienţa 
energetică a blocurilor de locuinţe 

Reabilitarea termică a 9 blocuri de locuinţă 
din Municipiul Arad 

Elaborarea Cerere de finanţare şi anexele 
aferente, asistenţă la completarea 

dosarului, asistenţă pe perioada evaluării 
dosarului (clarificări)  

9.171.926,68  

Programul Operaţional 
Regional 2007-2013   
Axa 1  
DMI 1.2. 

2013 Municipiul Arad 

„Reabilitarea termică a 
blocurilor de locuinţe din 

Municipiul Arad        
(cererea nr. 1)” 

Sprijinirea investiţiilor în eficienţa 
energetică a blocurilor de locuinţe 

Reabilitarea termică a 7 blocuri de locuinţă 
din Municipiul Arad 

 

Elaborare Cerere de finanţare pentru 
reabilitarea termică clădiri unităţi de 
învăţământ,  asistenţă pe perioada 

evaluării dosarului (clarificări) 

Consultanţă şi asistenţă în implementarea 
proiectului (Managementul proiectului) 

 

5.283.878,50  

Programul Operaţional 
Regional 2007-2013   
Axa 1  
DMI 1.2. 
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Anul Denumirea 
beneficiarului 

Tipul proiectului Domeniul Scurtă descriere Valoarea 
proiectului (RON) 

Programul accesat* 

2013 
Primăria 

Oraşului Ineu 
„Reabilitare străzi urbane 

în oraşul Ineu” 
Reabilitarea şi modernizarea 
reţelei de drumuri judeţene 

Modernizarea a 62 de străzi urbane din 
oraşul Ineu, cu o lungime totală de 36,8 km 

 

Elaborare Analiză cost beneficiu 
57.937.161,85 

Programul Operaţional 
Regional 2007-2013   
Axa 2  
DMI 2.1. 

2013 Municipiul Arad 

„Modernizare Complex 
de educaţie interculturală 

pentru copii şi tineret 
Curcubeu” 

Planuri integrate de dezvoltare 
urbană 
 
Infrastructură socială 

Modernizarea clădirii complexului 
educaţional, reabilitarea termică a 
imobilului, igienizarea spaţiilor şi înlocuirea 
instalaţiilor.  
 

Consultanţă şi asistenţă în implementarea 
proiectului (Managementul proiectului) 

646.305,94 

Programul Operaţional 
Regional 2007-2013   
Axa 1  
DMI 1.1. 

2012 Municipiul Arad 
„Amenajare treceri la 

nivel cu liniile de 
tramvai” 

Planuri integrate de dezvoltare 
urbană 
 
Infrastructura publică urbană 
(infrastructura de circulaţie) 

Îmbunătăţirea condiţiilor de desfăşurare a 
traficului urban şi creşterea accesibilităţii pe 
cele mai importante artere ale municipiului 
Arad. 
 

Consultanţă şi asistenţă în implementarea 
proiectului (Managementul proiectului) 

19.140.356,09  

Programul Operaţional 
Regional 2007-2013   
Axa 1  
DMI 1.1. 

2012 Municipiul Arad 
„Legătura rutieră Câmpul 
Liniştii -Centura Arad” 

Planuri integrate de dezvoltare 
urbană 
 
Infrastructura publică urbană 
(infrastructura de circulaţie) 

Realizarea unui drum nou, într-un cartier în 
plină dezvoltare a municipiului Arad, în 
scopul realizării unei noi legături rutiere cu 
centura Aradului. 
 

Consultanţă şi asistenţă în implementarea 
proiectului (Managementul proiectului) 

10.336.100,77  

Programul Operaţional 
Regional 2007-2013   
Axa 1  
DMI 1.1. 

2012 Municipiul Arad 
„Reamenajare zonă de 
agrement Pădurice” 

Planuri integrate de dezvoltare 
urbană 
 
Spaţii verzi, pentru odihnă şi 
agrement 

Realizarea de lucrări de remodelare a 
aleilor, de reabilitare a parapeţilor 
circulaţiei pietonale, de ambientare cu 
mobilier urban, de reabilitare peisageră. 
 

Consultanţă şi asistenţă în implementarea 
proiectului (Managementul proiectului) 

9.140.876,56  

Programul Operaţional 
Regional 2007-2013   
Axa 1  
DMI 1.1. 

2012 

Administraţia 
Bazinală de Ape 

Mureş şi 
ATIVIZIG 

„Dezvoltarea lucrărilor 
hidrotehnice cu rol de 

apărare împotriva 
inundaţiilor în zona 

transfrontalieră pe râul 
Mureş” 

Îmbunătăţirea siguranţei 
stăvilarului, construirea unui drum 
de serviciu, reabilitarea 
cantoanelor 

Reabilitarea cantoanelor şi a stăvilarelor, 
construirea unui drum de serviciu 

 

Elaborarea Cererii de finanţare şi anexele 
aferente, Analiza cost-beneficiu, asistenţă 

la completarea dosarului, asistenţă pe 
perioada evaluării dosarului (clarificări), 

asistenţă 

6.494.061,69 
Program de Cooperare 
Transfrontalieră Ungaria-
România 2007-2013 
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Anul Denumirea 
beneficiarului 

Tipul proiectului Domeniul Scurtă descriere Valoarea 
proiectului (RON) 

Programul accesat* 

2012 
Duotex Company 

SRL 

„Modernizarea a unei 
IMM prin achiziţionarea 
de echipamente şi utilaje” 

Sprijin pentru consolidarea 
sectorului productiv prin investiţii 
tangibile şi intangibile 

Modernizarea DUOTEX COMPANY prin 
achiziţionarea de echipamente şi utilaje 

 
Elaborarea Cererii de finanţare şi anexele 
aferente, Analiza cost-beneficiu, asistenţă 

la completarea dosarului, asistenţă pe 
perioada evaluării dosarului (clarificări)  

1.355.661,05 

Programul Operaţional 
Sectorial Creşterea 
Competitivităţii 
Economice 
AXA 1,  
DMI 1.1.  
Operaţiunea 1.1.1 a) – 
„Sprijin pentru 
consolidarea sectorului 
productiv prin investiţii 
tangibile şi intangibile” 

2012 

Primăria 
Oraşului Pecica 
şi Consiliul local 

Battonya 

„Drum agricol 
transfrontalier între Pecica 

şi Battonya” 

Construirea unui drum agricol 
între Pecica şi Battonya 

Construirea a 5,348 km de drum agricol pe 
partea română şi 3,511 km de drum agricol 
pe partea maghiară 

 

Elaborarea Studiului de fezabilitate şi a 
analizei cost-beneficiu 

10.926.313,52 
Program de Cooperare 
Transfrontalieră Ungaria-
România 2007-2013 

2012 
BJR Vacanţe 

SRL 
„Vacanţe on-line pentru 

fiecare” 
Sprijinirea dezvoltării 
microintreprinderilor 

Dezvoltarea, modernizarea şi informatizarea 
serviciilor de turism tur-operatori în cadrul 
BJR Vacanţe 

 

Consultanţă şi asistenţă în implementarea 
proiectului (Managementul proiectului) 

 

615.766,46 

Programul Operaţional 
Regional 2007-2013   
Axa 1  
DMI 4.3. 

2012 
Primăria 

Oraşului Pecica 
„Modernizare Centru 

Urban Pecica” 

Planuri integrate de dezvoltare 
urbană 
 
Reabilitarea insfrastructurii 
publice urbane 

Reabilitare drum, trotuare; Amenajare pistă 
de biciclete şi amenajare sens giratoriu. 
 

Consultanţă şi asistenţă în implementarea 
proiectului (Managementul proiectului) 

 

27.985.521,12 

Programul Operaţional 
Regional 2007-2013   
Axa 1,  
DMI 1.1 

2012 

Administraţia 
Bazinală de Ape 

Mureş şi 
ATIVIZIG 

„Dezvoltarea lucrărilor 
hidrotehnice cu rol de 

apărare împotriva 
inundaţiilor în zona 

transfrontalieră pe râul 
Mureş” 

Îmbunătăţirea siguranţei 
stăvilarului, construirea unui drum 
de serviciu, reabilitarea 
cantoanelor 

Reabilitarea cantoanelor şi a stăvilarelor, 
construirea unui drum de serviciu 

 
Consultanţă şi asistenţă în implementarea 
proiectului (Managementul proiectului) 

4.165.650,00 
Program de Cooperare 
Transfrontalieră Ungaria-
România 2007-2013 

2012 
Primăria 

Oraşului Pecica 
“Program complex de 

reabilitare a biotopelor de 
Dezvoltarea programului de 
reabilitare a teritoriilor octotite 

Construirea şi dotarea unei clădiri eco de 
funcţiuni culturale, servicii şi turism în 

1.758.368,70 
Program de Cooperare 
Transfrontalieră Ungaria-
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Anul Denumirea 
beneficiarului 

Tipul proiectului Domeniul Scurtă descriere Valoarea 
proiectului (RON) 

Programul accesat* 

şi Administraţia 
Locala 

Morahalom 

sărătură şi de apă pe 
terenuri ocrotite, prin 
creşterea şi folosirea 
speciilor autohtone” 

prin creşterea speciilor de animale 
autohtone 

cadrul fermei de bivoli din Pecica 
 

Consultanţă şi asistenţă în implementarea 
proiectului (Managementul proiectului) 

România 2007-2013 

2011 
Consiliul 

Judeţean Arad 
“Construire drum de 

legătură Elek-Grăniceri” 
Infrastructură rutieră 

Realizarea unui drum de legătură între 
localitatea Elek (HU) şi localitatea 
Grăniceri (RO) 

 

Consultanţă şi asistenţă în implementarea 
proiectului (Managementul proiectului) 

 

14.547.301,16 
Program de Cooperare 
Transfrontalieră Ungaria-
România 2007-2013 

2011 
Consiliul 

Judeţean Arad 

“Construire drumului de 
legatura Dombegyház - 

Variasu Mic” 
Infrastructură rutieră 

Construirea unui drum pe partea maghiară 
şi reabilitarea drumului pe partea română 

 

Consultanţă şi asistenţă în implementarea 
proiectului (Managementul proiectului) 

4.304.760,48 
Program de Cooperare 
Transfrontalieră Ungaria-
România 2007-2013 

2011 
Primăria 

comunei Zerind 

“Reabilitare şi modernizare 
drum comunal Zerind-

Iarmata Neagră-frontiera 
Ungariei” 

Infrastructură rutieră 

Construirea unui drum transfrontalier 
 

Întocmirea rapoartelor tehnice şi 
financiare 

11.077.249,50 
Program de Cooperare 
Transfrontalieră Ungaria-
România 2007-2013 

2011 
Primăria 

Oraşului Pecica 

„Amplasare sistem de 
supraveghere pe străzile 

1, 2, 3, 4 şi Zona 
Pădurice” 

Planuri integrate de dezvoltare 
urbană 
 

Dezvoltarea infrastructurii sociale 
pentru creşterea siguranţei publice 

Realizarea unui sistem de camere de 
supraveghere şi montarea a două panouri 
luminoase de avertizare. 
 

Consultanţă şi asistenţă în implementarea 
proiectului (Managementul proiectului) 

510.495,95 

Programul Operaţional 
Regional 2007-2013   
Axa 1  
DMI 1.1 

2011 
Consiliul 

Judeţean Arad 
„Drumul Vinului: Păuliş-
Ghioroc-Covăsânţ-Şiria” 

Reabilitarea şi modernizarea 
reţelei de drumuri judeţene, străzi 
urbane, inclusiv construcţia / 
reabilitarea şoselelor de centură 

Reabilitarea a 24,02 km  de drumuri 
judeţene  

 

Consultanţă şi asistenţă în implementarea 
proiectului (Managementul proiectului) 

61.389.273,24 

Programul Operaţional 
Regional 2007-2013   
Axa 1 
DMI 2.1 

2011 
Întreprindere 

mare 

“Crearea unei 
linii/instalaţii automate de 

producţie pentru 
realizarea subansamblelor 
electronice – în industria 

automotive” 

Sprijin pentru consolidarea şi 
modernizarea sectorului productiv 
prin investiţii tangibile şi 
intangibile în întreprinderi mari  

Crearea unei linii/instalaţii automate de 
producţie pentru realizarea subansamblelor 
electronice – în industria automotive 

 
Elaborarea Cererii de finanţare şi anexele 
aferente, Analiza cost-beneficiu, asistenţă 

la completarea dosarului, asistenţă pe 
perioada evaluării dosarului (clarificări), 

12.380.182,00 

Programul Operaţional 
Sectorial Creşterea 
Competitivităţii 
Economice 
AXA 1 
DMI 1.1.  
Operaţiunea 1.1.1 b) – 
Sprijin pentru 
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Anul Denumirea 
beneficiarului 

Tipul proiectului Domeniul Scurtă descriere Valoarea 
proiectului (RON) 

Programul accesat* 

asistenţă.  
Consultanţă şi asistenţă în implementarea 
proiectului (Managementul proiectului) 

consolidarea şi 
modernizarea sectorului 
productiv prin investiţii 
tangibile şi intangibile în 
întreprinderi mari - 
operaţiunea pentru 
întreprinderi mari 

2011 
Consiliul local 

Sântana 

„Modernizare a 37,8 km 
Străzi  Urbane în Oraşul 

Sântana” 

Reabilitarea şi modernizarea 
reţelei de drumuri judeţene străzi 
urbane – inclusiv construcţia, 
reabilitarea şoselelor de centură 

Modernizarea unor străzi urbane în oraşul 
Sântana. 
 

Elaborare Analiză cost beneficiu, acordare 
asistenţă la întocmirea Cererii de 

finanţare. 

58.868.987,29 

Programul Operaţional 
Regional 2007-2013   
Axa 2 
DMI 2.1 

2011 
Consiliul local 
comuna Beliu 

„Canalizare menajeră şi 
staţie de epurare 

localitatea Beliu, jud. 
Arad” 

Renovarea, dezvoltarea satelor, 
îmbunătăţirea serviciilor de bază 
pentru economia şi populaţia 
rurală şi punerea în valoare a 
moştenirii rurale 

Proiectul prevede realizarea unui sistem nou  
de canalizare şi a unei  staţii de epurare a 
apelor uzate în comuna Beliu, judeţul Arad. 
Elaborare Analiză cost beneficiu, acordare 

asistenţă la întocmirea Cererii de 
finanţare. 

7.470.615,00   

Programul Naţional de 
Dezvoltare Rurală  
PNDR 
Măsura 3.2.2 

2010 Primăria Ineu 
„Elaborarea strategiei de 

dezvoltare a oraşului 
Ineu” 

Dezvoltarea capacităţii 
administrative. Strategii de 
dezvoltare locală 

Realizarea strategiei de dezvoltare locală a 
oraşul Ineu 
 

Elaborarea strategiei de dezvoltare a 
oraşului şi organizarea unor cursuri de 

formare profesională 

342.440,00 

Programul Operaţional 
Dezvoltarea Capacităţii 
Administrative 
Axa 1  
DMI 1.1 
Operaţiunea: Strategii de 
dezvoltare locală 

2010 
Consiliul 

Judeţean Arad 

„Construire drum de 
legătură Elek – Grăniceri 

– Reabilitare DJ 709J 
Sânmartin - Grăniceri, km 

71+450÷km 83+471” 

Infrastructură rutieră 

Realizarea unui drum de legătură între 
localitatea Elek (HU) şi localitatea 
Grăniceri (RO) 

 

Elaborare Analiză Cost-Beneficiu 

25.895.511,45  
Program de Cooperare 
Transfrontalieră Ungaria-
România 2007-2013 

2010 
Consiliul 

Judeţean Arad 

„Construire drum de 
legătură Dombegyhaz – 

Variaşul Mic – 
Reabilitare DJ 709C Arad 

– Variaşu Mic, km 
2+860÷km 14+106” 

Infrastructură rutieră 

Construirea unui drum pe partea maghiară 
şi reabilitarea drumului pe partea română 

 

Elaborare Analiză Cost-Beneficiu 27.058.693,86 
Program de Cooperare 
Transfrontalieră Ungaria-
România 2007-2013 
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Anul Denumirea 
beneficiarului 

Tipul proiectului Domeniul Scurtă descriere Valoarea 
proiectului (RON) 

Programul accesat* 

2010 

Primăria 
Oraşului Pecica 
şi Consiliul local 

Battonya 

„AgroPartner” Coperarea între comunităţi 

Dezvoltarea cooperării dintre agricultori 
români şi maghiari din zona transfrontalieră 
Pecica-Battonya prin stabilirea unui cadru 
organizat. 
 

Elaborarea Cerere de finanţare şi anexele 
aferente, asistenţă la completarea 

dosarului. 
 

426.501,00 
Program de Cooperare 
Transfrontalieră Ungaria-
România 2007-2013  

2010 

Consiliul local 
Battonya şi 
Primăria 

Oraşului Pecica 

„Proiect de construcţie de 
drum între Pecica şi 

Battonya” 

Îmbunătăţirea 
facilităţilor de transport 
transfrontalier 

Construcţia unui drum lung de 12 km între 
Pecica şi Battonya.  
 

Elaborarea Cerere de finanţare şi anexele 
aferente, asistenţă la completarea dosarului. 

347.845,50 
Program de Cooperare 
Transfrontalieră Ungaria-
România 2007-2013  

2010 
SC Vivas Dent 

SRL 

„VIVAS DENT- DENS 
SANA IN CORPORE 
SANO Diversificarea 
serviciilor şi creşterea 

calităţii asistenţei 
stomatologice” 

Sprijinirea dezvoltării 
microîntreprinderilor 

Proiectul urmăreşte achiziţionarea de 
aparatură medicală de înaltă performanţă, în 
scopul diversificării serviciilor medicale şi 
creşterii calităţii actului medical.  
 

Consultanţă şi asistenţă în implementarea 
proiectului (Managementul proiectului) 

1.461.151,55 

Programul Operaţional 
Regional 2007-2013   
Axa 4 
DMI 4.3    

 Planul integrat de dezvoltare urbană a Municipiului Arad cu următoarele acţiuni prioritare: 75.801.456,81  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Programul Operaţional 
Regional 2007-2013   
Axa 1 
DMI 1.1. 
  
 

2009 

Municipiul Arad 
„Reabilitare pasaj rutier 

Micălaca” 

Planuri integrate de dezvoltare 
urbană 
 
Infrastructura publică urbană 
(infrastructura de circulaţie) 

Reabilitarea pasajului rutier Micălaca, 
refacerea marcajelor rutiere, a trotuarelor, 
reabilitarea iluminatului public. 
 

Elaborarea Cererii de finanţare, anexele 
aferente, Analiza cost beneficiu, Studiu de 

fezabilitate, asistenţă la completarea 
dosarului. 

14.879.322,28 

Municipiul Arad 
„Reabilitare pasaj rutier 

Grădişte” 

Planuri integrate de dezvoltare 
urbană 
 
Infrastructura publică urbană 
(infrastructura de circulaţie) 

Reabilitarea pasajului rutier Grădişte şi a 
rampelor de acces către acesta, înlocuirea 
şinelor de tramvai, a macazelor,  reabilitarea 
iluminatului public existent.   
 

Elaborarea Cererii de finanţare, anexele 
aferente, Analiza cost beneficiu, Studiu de 
fezabilitate, Studiu de trafic, asistenţă la 

completarea dosarului. 

17.561.864,67 
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Anul Denumirea 
beneficiarului 

Tipul proiectului Domeniul Scurtă descriere Valoarea 
proiectului (RON) 

Programul accesat* 

Municipiul Arad 
„Amenajare treceri la 

nivel cu liniile de 
tramvai” 

Planuri integrate de dezvoltare 
urbană 
 
Infrastructura publică urbană 
( infrastructura de circulaţie) 

Îmbunătăţirea condiţiilor de desfăşurare a 
traficului urban şi creşterea accesibilităţii pe 
cele mai importante artere ale municipiului 
Arad. 

Elaborarea Cererii de finanţare, anexele 
aferente, Analiza cost beneficiu, Studiu de 
fezabilitate, Studiu de trafic, asistenţă la 

completarea dosarului. 

19.140.356,09  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Programul Operaţional 
Regional 2007-2013   
Axa 1 
DMI 1.1. 
  
 

Municipiul Arad 
„Legătura rutieră Câmpul 
Liniştii -Centura Arad” 

Planuri integrate de dezvoltare 
urbană 
 
Infrastructura publică urbană 
(infrastructura de circulaţie) 

Realizarea unui drum nou, într-un cartier în 
plină dezvoltare a municipiului Arad, în 
scopul realizării unei noi legături rutiere cu 
centura Aradului. 
 

Elaborarea Cererii de finanţare, anexele 
aferente, Analiza cost beneficiu, Studiu de 
fezabilitate, Studiu de trafic, asistenţă la 

completarea dosarului. 

10.336.100,77  

Municipiul Arad 
„Reamenajare zonă de 
agrement Pădurice” 

Planuri integrate de dezvoltare 
urbană 
 
Spaţii verzi, pentru odihnă şi 
agrement 

Realizarea de lucrări de remodelare a 
aleilor, de reabilitare a parapeţilor 
circulaţiei pietonale, de ambientare cu 
mobilier urban, de reabilitare peisageră. 
 

Elaborarea Cererii de finanţare, anexele 
aferente, Analiza cost beneficiu, 

Documentaţie de avizare a lucrărilor de 
intervenţie, Raport de expertiză tehnică, 

asistenţă la completarea dosarului. 

9.140.876,56  

Municipiul Arad 
„Modernizare Centru de 

zi pentru vârstnici 
Micălaca” 

Planuri integrate de dezvoltare 
urbană 
 
Infrastructură socială 

Proiect de reabilitare şi modernizare a 
infrastructurii sociale,  respectiv a unui 
centru de zi pentru persoane vârstnice situat 
în cartierul Micălaca din municipiul Arad. 
 

Elaborarea Cererii de finanţare, anexele 
aferente, Analiza cost beneficiu, 

Documentaţie de avizare a lucrărilor de 
intervenţie, Raport audit termic, asistenţă la 

completarea dosarului 
 

446.273,67  
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Anul Denumirea 
beneficiarului 

Tipul proiectului Domeniul Scurtă descriere Valoarea 
proiectului (RON) 

Programul accesat* 

Municipiul Arad 

„Modernizare Complex 
de educaţie interculturală 

pentru copii şi tineret 
Curcubeu” 

Planuri integrate de dezvoltare 
urbană 
 
Infrastructură socială 

Modernizarea clădirii complexului 
educaţional, reabilitarea termică a 
imobilului,  igienizarea spaţiilor şi 
înlocuirea instalaţiilor.  
 

Elaborarea Cererii de finanţare, anexele 
aferente, Analiza cost beneficiu, 

Documentaţie de avizare a lucrărilor de 
intervenţie, Raport audit termic, asistenţă la 

completarea dosarului. 

646.305,94 

2009 
SC Vivas Dent 
SRL 

„VIVAS DENT- DENS 
SANA IN CORPORE 
SANO Diversificarea 
serviciilor şi creşterea 

calităţii asistenţei 
stomatologice” 

Sprijinirea dezvoltării 
microîntreprinderilor 

Proiectul urmăreşte achiziţionarea de 
aparatură medicală de înaltă performanţă, în 
scopul diversificării serviciilor medicale şi 
creşterii calităţii actului medical.  
 

Elaborarea Cererii de finanţare, anexele 
aferente, Plan de afaceri, asistenţă la 

completarea dosarului şi în timpul 
evaluării până la semnarea contractului de 

finanţare. 

1.461.151,55 

Programul Operaţional 
Regional 2007-2013   
Axa 4 
DMI 4.3    

2009 Primăria Ineu 
„Urban – Ineu – 

Modernizare Strazi” 

Reabilitarea şi modernizarea 
reţelei de drumuri judeţene, străzi 
urbane- inclusiv construcţia, 
reabilitarea şoselelor de centură. 

Modernizarea a 37 de străzi urbane din 
oraşul Ineu, cu o lungime totală de 21,3 km. 
 

Elaborare Analiză cost beneficiu, acordare 
asistenţă la întocmirea Cererii de 

finanţare. 

32.032.367,22 

Programul Operaţional 
Regional 2007-2013   
Axa 2 
DMI 2.1 

2009 
Consiliul local 
Ineu 

„Elaborarea strategiei de 
dezvoltare a oraşului 

Ineu” 

Dezvoltarea capacităţii 
administrative. Strategii de 
dezvoltare locală 

Realizarea strategiei de dezvoltare locală a 
oraşul Ineu, pentru perioada 2010-2020 
 

Elaborarea Cererii de finanţare, anexele 
aferente, asistenţă la completarea 

dosarului. 

654.394,64 

Programul Operaţional 
Dezvoltarea Capacităţii 
Administrative 
Axa 1 
DMI 1.1 

2009 
Consiliul local 
Pecica 

„Elaborarea strategiei de 
dezvoltare a oraşului 

Pecica” 

Dezvoltarea capacităţii 
administrative. Strategii de 
dezvoltare locală 

Realizarea strategiei de dezvoltare locală a 
oraşul Pecica, pentru perioada 2010-2020. 
 

Elaborarea Cererii de finanţare, anexele 
aferente, asistenţă la completarea 

dosarului. 
 

536.758,70 

Programul Operaţional 
Dezvoltarea Capacităţii 
Administrative 
Axa 1 
DMI 1.1 
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Anul Denumirea 
beneficiarului 

Tipul proiectului Domeniul Scurtă descriere Valoarea 
proiectului (RON) 

Programul accesat* 

2009 
Consiliul 
Judeţean Arad 

„Drumul Regilor – 
Reabilitarea DJ 707, 

inetrsecţie DN 7- Pietriş- 
limită judeţ Hunedoara 

km 8+000-22+700” 

Reabilitarea şi modernizarea 
reţelei de drumuri judeţene străzi 
urbane – inclusiv construcţia, 
reabilitarea şoselelor de centură 

Reabilitarea şi modernizarea drumului 
judeţean a 14,7 km din DJ 707, amplasat în 
în partea Sud-Estică a judeţului Arad. 
 

Elaborare Analiză cost beneficiu, asistenţă 
la întocmirea Cererii de finanţare. 

70.442.781,78 

Programul Operaţional 
Regional 2007-2013   
Axa 2 
DMI 2.1 

2009 

Planul integrat de dezvoltare urbană al orașului Pecica cu următoarele acțiuni: 28.496.017,07 

Programul Operaţional 
Regional 2007-2013   
Axa 1 
DMI 1.1.  

Consiliul local 
Pecica 

„Modernizare Centru 
Urban Pecica” 

Planuri integrate de dezvoltare 
urbană 
 
Reabilitarea insfrastructurii 
publice urbane 

Reabilitare drum, trotuare; Amenajare pistă 
de biciclete şi amenajare sens giratoriu. 
 

Elaborarea Cererii de finanţare, anexele 
aferente, asistenţă la completarea 

dosarului. 

27.985.521,12 

„Amplasare sistem de 
supraveghere pe străzile 

1, 2, 3, 4 şi Zona 
Pădurice” 

Planuri integrate de dezvoltare 
urbană 
 
Dezvoltarea infrastructurii sociale 
pentru creşterea siguranţei publice 

Realizarea unui sistem de camere de 
supraveghere şi montarea a două panouri 
luminoase de avertizare. 
 

Elaborarea Cererii de finanţare, anexele 
aferente, asistenţă la completarea 

dosarului. 

510.495,95 

2009 

Planul integrat de dezvoltare urbană al oraşului Lipova cu următoarele acţiuni: 35.901.191,92  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Programul Operaţional 
Regional 2007-2013   
Axa 1  

Consiliul local 
Lipova 

„Reabilitarea 
infrastructurii urbane prin: 

modernizare strazi, 
trotuare” 

Planuri integrate de dezvoltare 
urbană 
 
Reabilitarea infrastructurii de 
transport urban 

Reabilitare şi modernizare a străzilor prin 
lucrări nivelul  părţilor carosabile, 
reabilitarea reţelelor existente de canal, 
extinderea reţelelor de canalizare menajeră 
şi pluvială pe străzile sau pe porţiuni de 
străzi reabilitate. 
 

Elaborarea Cererii de finanţare, anexele 
aferente, Analiza cost beneficiu, asistenţă 

la completarea dosarului. 

31.878.384,76 

Consiliul local 
Lipova 

„Achizitionarea si 
instalarea  de sisteme de 
supraveghere stradale” 

Planuri integrate de dezvoltare 
urbană 
 
Masuri in vederea asigurarii 
sigurantei populatiei la nivelul 

Introducerea unui sistem de supraveghere 
cu camere video performant, amplasate în 
punctele „fierbinţi” din punct de vedere al 
infracţionalităţii din oraş.  
 

Elaborarea Cererii de finanţare, anexele 

731.597,85 
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Anul Denumirea 
beneficiarului 

Tipul proiectului Domeniul Scurtă descriere Valoarea 
proiectului (RON) 

Programul accesat* 

orasului aferente, asistenţă la completarea dosarului. DMI 1.1 

Consiliul local 
Lipova 

„Reabilitarea Casei 
Armatei şi pregatirea ei 

pentru „Centru 
recreaţional oraşenesc” 

Lipova” 
 

Planuri integrate de dezvoltare 
urbană 
 
Dezafectarea/reconversia zonelor 
degradate in vederea 
reintroducerii in circuit pentru noi 
activitati 

Reabilitarea clădirii “Casa Armatei”, şi 
refuncţionalizarea ei în vederea creării unui 
centru recreativ pentru a fi utilizat  de către 
toată comunitatea oraşului Lipova, atât 
tineri cât şi bătrâni în vederea petrecerii 
timpului liber într-un climat civilizat. 
 

Elaborarea Cererii de finanţare, anexele 
aferente, asistenţă la completarea dosarului. 

3.291.209,31 

2009 
Consiliul 
Judeţean Arad 

„Reabilitare drum 
judeţean DJ 708, km 
42+400 – 52+800, 
Gurahonţ – Dieci” 

Reabilitarea şi modernizarea 
reţelei de drumuri judeţene străzi 
urbane – inclusiv construcţia, 
reabilitarea şoselelor de centură 

Reabilitarea unui tronson de 10,4  km din 
DJ 708, drum situat în judeţul Arad, având 
originea în DN 7 (în localitatea Căpruţa) şi 
destinaţia în DJ 793 (în zona localităţii 
Sebiş). 
 

Elaborare Analiză cost beneficiu, acordare 
asistenţă la întocmirea Cererii de 

finanţare. 

22.196.405,19 

Programul Operaţional 
Regional 2007-2013   
Axa 2 
DMI 2.1 

2009 
Consiliul 
Judeţean Arad 

„Modernizare tronson 
Juliţa -  Mădrigeşti, 

componenta traseului 
turistic E68 –Moneasa” 

 

Reabilitarea şi modernizarea 
reţelei de drumuri judeţene, străzi 
urbane, inclusiv construcţia / 
reabilitarea şoselelor de centură  

Modernizarea unui tronson de drum de circa 
25 Km, care să asigure legarea staţiunii 
balneare Moneasa, arie turistică de mare 
interes identificat în PDR, în „Strategia 
pentru turismul balnear”, cu coridorul 
european DN 7. 
 

Consultanţă şi asistenţă în implementarea 
proiectului (Managementul proiectului) 

56.324.534,00 

Programul Operaţional 
Regional 2007-2013   
Axa 2 
DMI 2.1 

2009 
Primăria oraşului 
Ineu „Centură Sud Ineu” 

Reabilitarea şi modernizarea 
retelei de drumuri judetene, străzi 
urbane – inclusiv construcţia, 
reabilitarea şoselelor de centură 
 

Proiectul vizează dezvoltarea durabilă a 
oraşului Ineu din judeţul Arad şi 
consolidarea statutului său de pol urban de 
creştere prin extinderea infrastructurii de 
transport şi creşterea accesibilităţii centrului 
urban.  
 

Consultanţă şi asistenţă în implementarea 
proiectului (Managementul proiectului). 

16.949.545,00 

Programul Operaţional 
Regional 2007-2013   
Axa 2 
DMI 2.1 
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Anul Denumirea 
beneficiarului 

Tipul proiectului Domeniul Scurtă descriere Valoarea 
proiectului (RON) 

Programul accesat* 

2009 
Consiliul 
Judeţean Arad 

„Reabilitare drum 
judeţean DJ 709B km 

2+950 – 15+500, Arad – 
Curtici” 

Reabilitarea şi modernizarea 
reţelei de drumuri judeţene străzi 
urbane – inclusiv construcţia, 
reabilitarea  şoselelor de centură 

Reabilitarea unui tronson de 12,550  km din 
DJ 709B, drum situat în judeţul Arad, ce 
asigură legătura între municipiul Arad şi 
frontiera cu Ungaria. 
Elaborare Analiză cost beneficiu, acordare 

asistenţă la întocmirea Cererii de 
finanţare. 

33.004.173,69 

Programul Operaţional 
Regional 2007-2013   
Axa 2 
DMI 2.1 

2009 
Consiliul local 
comuna Beliu 

Extindere reţea apa 
potabilă localitatea Beliu, 

jud. Arad 

Renovarea, dezvoltarea satelor, 
îmbunătăţirea serviciilor de bază 
pentru economia şi populaţia 
rurală şi punerea în valoare a 
moştenirii rurale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Renovarea, dezvoltarea satelor, 
îmbunătăţirea serviciilor de bază 
pentru economia şi populaţia 
rurală şi punerea în valoare a 
moştenirii rurale 
 
 
 
 

Extinderea reţelei de apă potabilă din 
localitatea Beliu, în vederea îmbunătăţirii 
accesului populaţiei rurale, din localitatea 
Beliu la servicii publice de alimentare cu 
apă potabilă. 
Elaborare Analiză cost beneficiu, acordare 

asistenţă la întocmirea Cererii de 
finanţare. 

53.017,00 

Programul Naţional de 
Dezvoltare Rurală  
PNDR 
Măsura 3.2.2 

2009 
Consiliul local 
comuna 
Frumuşeni 

„Înfiin ţare sistem de 
alimentare cu apă în 

localităţile Frumuşeni şi 
Aluniş, judeţul Arad” 

Realizarea sistemului centralizat de apă al 
comunei Frumuşeni având ca sursă sistemul 
de apă al municipiului Arad. 
 

Elaborare Analiză cost beneficiu, acordare 
asistenţă la întocmirea Cererii de 

finanţare. 

4.245.133,00 

Programul Naţional de 
Dezvoltare Rurală  
PNDR 
Măsura 3.2.2 

2009 
Consiliul local 
comuna Şimand 

„Canalizare menajeră şi 
staţie de epurare 

localitatea Şimand, jud. 
Arad” 

Proiectul urmăreşte asigurarea  accesului 
populaţiei din localitatea Şimand la  
serviciile publice de canalizare menajeră. 
 

Elaborare Analiză cost beneficiu, acordare 
asistenţă la întocmirea Cererii de 

finanţare. 

6.235.925,05 

Programul Naţional de 
Dezvoltare Rurală  
PNDR 
Măsura 3.2.2 

2009 
Consiliul local 
comuna Bârsa 

„Extindere alimentare cu 
apă în localitatea BÂRSA, 
comuna BÂRSA, judeţul 

Arad” 

Proiectul vizează extinderea reţelei de 
alimentare cu apă potabilă a comunei Bârsa. 
 

Elaborare Analiză cost beneficiu, acordare 
asistenţă la întocmirea Cererii de 

finanţare. 

1.134.356,99   

Programul Naţional de 
Dezvoltare Rurală  
PNDR 
Măsura 3.2.2 

2009 
Consiliul local 
comuna Bârsa 

„Canalizare menajeră  în 
localitatea BÂRSA, 

comuna BÂRSA, judeţul 

Realizarea unei canalizări menajere în 
localitatea Bârsa, conducând la 
îmbunătăţirea calităţii mediului înconjurător 

3.810.424,00 
Programul Naţional de 
Dezvoltare Rurală  
PNDR 
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Anul Denumirea 
beneficiarului 

Tipul proiectului Domeniul Scurtă descriere Valoarea 
proiectului (RON) 

Programul accesat* 

Arad”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Renovarea, dezvoltarea satelor, 
îmbunătăţirea serviciilor de bază 
pentru economia şi populaţia 
rurală şi punerea în valoare a 
moştenirii rurale 

deoarece în prezent nu există sistem de 
canalizare, iar apele menajere se devarsă 
necontrolat. 
 

Elaborare Analiză cost beneficiu, acordare 
asistenţă la întocmirea Cererii de 

finanţare. 

Măsura 3.2.2 

2009 
Primăria 
Oraşului 
Chişineu Criş 

„Extindere canalizare 
menajeră în localitatea 
Nădab, Judeţul Arad” 

Proiectul urmăreşte extinderea reţelei de 
canalizare menajeră în localitatea Nădab, 
conducând la îmbunătăţirea calităţii 
mediului înconjurător. 
 

Elaborare Analiză cost beneficiu, acordare 
asistenţă la întocmirea Cererii de finanţare. 

2.329.439,00 

Programul Naţional de 
Dezvoltare Rurală  
PNDR 
Măsura 3.2.2 

2009 
Consiliul local 
comuna 
Vladimirescu 

„Reamenajarea Pieţei 
Bisericii comuna 
Vladimirescu” 

Realizarea unui spaţiu  public de calitate, 
care contribuie la creşterea nivelului de trai 
şi de civilizaţie a comunei. 
 

Elaborare Analiză cost beneficiu, acordare 
asistenţă la întocmirea Cererii de finanţare. 

1.006.813,00 

Programul Naţional de 
Dezvoltare Rurală  
PNDR 
Măsura 3.2.2 

2009 
Consiliul local 
comuna 
Vladimirescu 

„Extindere reţea apa 
potabila localitatea Horia, 

comuna Vladimirescu, 
jud. Arad” 

Extinderea reţelei de alimentare cu apă 
potabilă în localitatea  
Horia. 
 

Elaborare Analiză cost beneficiu, acordare 
asistenţă la întocmirea Cererii de finanţare. 

72.282,70 

Programul Naţional de 
Dezvoltare Rurală  
PNDR 
Măsura 3.2.2 

2009 
Consiliul local 
comuna 
Vladimirescu 

„Canalizare menajeră 
localitatea Horia, comuna 

Vladimirescu” 

Proiectul urmăreşte îmbunătăţirea accesului 
populaţiei din localitatea Horia la  serviciile 
publice de canalizare menajeră. 
 

Elaborare Analiză cost beneficiu, acordare 
asistenţă la întocmirea Cererii de finanţare. 

4.740.960,00 

Programul Naţional de 
Dezvoltare Rurală  
PNDR 
Măsura 3.2.2 

2009 
Consiliul local 
comuna 
Vladimirescu 

„Centru de zi pentru copii 
tip after-school în 

Vladimirescu” 

Construirea unui centru de zi pentru copii 
tip „AFTER SCHOOL”, care va avea patru 
săli de clasă şi încăperi  anexe. 
 

Elaborare Analiză cost beneficiu. 

1.320.628,00   

Programul Naţional de 
Dezvoltare Rurală  
PNDR 
Măsura 3.2.2 

2009 
Consiliul local 
comuna Zăbrani 

„Alimentare cu apă în 
localitatea Neudorf, 

comuna Zăbrani, judeţul 

Proiectul vizează extinderea reţelei de 
alimentare cu apă potabilă a comunei 
Zăbrani, asigurând astfel accesul  la 

2.695.625,56   
Programul Naţional de 
Dezvoltare Rurală  
PNDR 
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Anul Denumirea 
beneficiarului 

Tipul proiectului Domeniul Scurtă descriere Valoarea 
proiectului (RON) 

Programul accesat* 

Arad” alimentarea cu apă pentru localitatea 
NEUDORF, localitate care în prezent nu 
dispune de o reţea de alimentare cu apă 
potabilă. 
 

Elaborare Analiză cost beneficiu, acordare 
asistenţă la întocmirea Cererii de finanţare. 

Măsura 3.2.2 

2008 
Consiliul 
Judeţean Arad 

„Reabilitare drum 
judeţean DJ 682, Arad- 
limită Judeţ Timiş, km 

100+080-130+150” 

Reabilitarea şi modernizarea 
reţelei de drumuri judeţene străzi 
urbane – inclusiv construcţia, 
reabilitarea şoselelor de centură 

Proiectul îşi propune reabilitarea unui 
tronson de 30,07  km din DJ 682, ce asigură 
legătura între Arad şi judeţul Timiş. 
 

Elaborare Analiză cost beneficiu, acordare 
asistenţă la întocmirea Cererii de finanţare 

61.218.057,23 

Programul Operaţional 
Regional 2007-2013   
Axa 2 
DMI 2.1  

2008 
SC Brodconf 
SRL 

„Dezvoltare economică a 
S.C.Brodconf S.R.L. prin 
creşterea productivităţii şi 
eficientizarea costurilor”   

Sprijinirea dezvoltării 
microîntreprinderilor 

Proiectul a prevăzut construcţia unui spaţiu 
de producţie propriu, achiziţia unui utilaj de 
brodat nou  pentru creşterea productivităţii 
şi crearea de noi locuri de muncă 
 

Consultanţă şi asistenţă în implementarea 
proiectului (Managementul proiectului) 

1.299.532,50 

Programul Operaţional 
Regional 2007-2013   
Axa 4 
DMI 4.3 

 
* POR, POSCCE, POSDRU, POS Mediu, POS Transport, PNDR, fonduri guvernamentale etc. 
 

Completat de către:  

Numele şi prenumele: 
 

VÎNTU AURELIA-MARIANA 

Poziţia în cadrul organizației: Manager de proiect 
 

Data: 20.03.2015 

Localitatea: Arad 

Judeţul: Arad 

 


