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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. NETWORKING OFFICE PROJECT SRL 

Tipul organizaţiei

   

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 2011 

Data începerii activităţii 2011 

Adresă sediu  Timisoara, Calea Aradului, nr. 85A, etaj 1 Mezanin, jud. Timis 

Telefon  0723 335 212 

Fax - 

E-mail omota.andrei@gmail.com 

Adresă web  - 

Puncte de lucru în Regiunea 

Vest (adresă, date de contact, 

persoană de contact) 

Timisoara, Calea Aradului, nr. 85A,etaj 1 Mezanin, jud. Timis, 

persoana contact Andrei Omota  

telefon 0723 335 212 

e-mail: omota.andrei@gmail.com 

Activitate de bază (CAEN) 7022 - Activitati de consultanta pentru afaceri si management  

Alte activităţi (CAEN) 

4120 – Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale 

8299 – Alte activitati de servicii suport pentru intreprinderi n.c.a 

7112 – Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea 

7111 – Activitati de arhitectura 

 

                                                           

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

 

mailto:office@adr5vest.ro
http://www.adr5vest.ro/
http://www.regiuneavest.ro/
mailto:omota.andrei@gmail.com
mailto:omota.andrei@gmail.com
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Conducător organizaţie Andrei Omota, Administrator 

Persoană de contact 

(nume, funcţie) 

Andrei Omota, Administrator 

 

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) 

2013 19 68.885 da 

2014 30 430.000 da 

2015 60 718.372 da 

Numărul mediu anual de 

clienţi 

 

                                                      Număr total:                            

Microîntreprinderi 5 

I.M.M. 31 

Întreprinderi mari  5 

Administraţii publice 19 

Asociaţii / ONG-uri  

Persoane fizice  

Care sunt mijloacele de 

publicitate prin care se 

realizează promovarea 

organizaţiei dumneavoastră? 

(x) 

Presă x 

Internet x 

Radio  

TV  

Postere/afişe Seminarii/conferinţe x 

Altele (descriere) 
 

* dacă este cazul 

 

III. INFORMAŢII DESPRE ECHIPA ORGANIZAŢIEI: 
 

Nr. 

Crt. 
Nume şi prenume Funcţia Specializări 

1 Andrei Omota Administrator Economist 

2 Razvan Andrei Director  Economist 

3 Floris Buliga Project Manager Economist 

4 Lorin Tolba Consultant Economist 

5 Beatrice Businschi Consultant Economist 

6 Cristina Tira Consultant Economist 

7 Sergiu Dunca Consultant Economist 

 

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

dumneavoastră. 
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IV. INFORMAŢII DESPRE SERVICIILE OFERITE: 
 

Cărei pieţe se adresează 

serviciile oferite de 

organizaţia dumneavoastră? 

(%) 

Locală 20% 

Regională 30% 

Naţională 45% 

Internaţională 5% 

Unde se oferă de obicei 

serviciile dumneavoastră? 

(%) 

a. la propriul sediu  75% 

b. la sediul clientului  25% 

Cereţi o evaluare a serviciilor 

oferite la finalul 

contractului? (da / nu) 

 da 

Care sunt principalele 

solicitări ale clienţilor 

dumneavoastră? (%) 

Cursuri  5% 

Elaborare proiecte 45% 

Studii de piaţă       10% 

Informaţii 10% 

Altele (descriere)  management de proiect 30% 

Tipul serviciilor oferite de 

către organizaţia 

dumneavoastră (%) 

 

1. Planuri de afaceri  30% 

2. Elaborarea documentatiilor pentru avize si 

autorizatii 

5% 

3. Analize cost-beneficiu ;Analize economico-

financiare ;Analize de senzitivitate ; 

10% 

4. Studii de fezabilitate ;prefezabilitate ; DALI, PT 10% 

5.Management de proiect 30% 

6.Proceduri de achizitii; Dosare de achizitii 

(documentatia pentru achizitii publice) 

5% 

7. Consultanta pentru accesarea celor mai 

avantajoase credite bancare 

3% 

8. Consiliere referitor la posibilitatea garantarii 

creditelor din fondurile de garantare FGCR, 

FNGCIM 

2% 

9. Evaluarea strategiilor si proiectelor de investitii, a 

capitalului de risc pentru investitori straini(capital 

extern) 

5% 

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 
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Altele 

Industrie 

 

x 

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* 

2015 
S.C. MAGURENI 

CONSTRUCTII S.R.L. 

Achizitie 

utilaje 

Prelucrari 

mecanice 

Prin proiect s-au 

achizitionat doua 

utilaje inovatoare 

care sa creasca 

productivitatea 

companiei si sa 

diversifice gama de 

produse oferite 

1.135.000 

POSCCE 

Domeniul 

Major de 

Intervenție: 

POSCCE 1.1 

2015 
S.C. ARSAT 

INDUSTRIE S.R.L. 

Achizitie 

utilaje 

Prelucrari 

mecanice 

Prin proiect s-au 

achizitionat 9 utilaje 

pentru cresterea 

capacitatii de 

productie si a 

productivitatii 

companiei in 

vederea realizarii de 

subansamble in 

domeniul productiei 

de subansambluri in 

industria 

aeronautica 

10.182.000 

POSCCE 

Domeniul 

Major de 

Intervenție: 

POSCCE 1.1 

2015 
S.C. ELECTRO MAX 

S.R.L. 

Achizitie 

utilaje 

Fabricarea 

de 

echipamente 

electrice de 

iluminat 

Prin proiect s-au 

achizitionat 7 utilaje  

care sa permita 

cresterea capacitatii 

de productie si a 

productivitatii 

1.666.000 

POSCCE 

Domeniul 

Major de 

Intervenție: 

POSCCE 1.1 

2015 
S.C. ASTER ASIST 

S.R.L. 

Achizitie 

utilaje 

Prelucrari 

mecanice 

Prin proiect s-au 

achizitionat 3 utilaje 

inovatoare care sa 

permita cresterea 

capacitatii de 

productie, a 

productivitatii si 

cresterea 

competitivitatii pe 

piata constructiilor 

pe structura 

metalica 

1.726.000 

POSCCE 

Domeniul 

Major de 

Intervenție: 

POSCCE 1.1 

2015 
S.C. NORMA 

INDUSTRIES S.R.L. 

Achizitie 

utilaje 

Prelucrari 

mecanice 

Prin proiect s-a 

achizitionat un 

utilaj performant si 

inovator in vederea 

imbunatatirii 

calitatii, reducerea 

timpilor de 

productie si marirea 

volumului de 

productie. 

1.634.000 

POSCCE 

Domeniul 

Major de 

Intervenție: 

POSCCE 1.1 
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2015 
S.C. EXPLOMIN 

S.R.L. 

Achizitie 

utilaje 

Industria 

extractiva 

Prin proiect s-au 

achizitionat doua 

utilaje performante 

care sa conduca la 

cresterea 

competitivitatii 

economice a 

societatii 

1.641.000 

POSCCE 

Domeniul 

Major de 

Intervenție: 

POSCCE 1.1 

2015 
S.C. ARSAT 

INDUSTRIE S.R.L. 

Inlocuire 

utilaje vechi 

Prelucrari 

mecanice 

Grant de finantare 

in proportie de 15% 

din valoarea unui 

credit de 2.325.000 

lei, din partea 

BANCII 

EUROPENE 

PENTRU 

RECONSTRUCTIE 

SI DEZVOLTARE, 

in vederea inlocuiri 

unor echipamente 

invechite cu unele 

noi, cu scopul de a 

obtine o eficienta 

energetica de 73% 

348.750 

ROSEFF – 

UE – BERD – 

GDF SUEZ – 

Facilitate de 

finantare a 

energiei 

durabile 

pentru IMM 

din Romania 

2015 
SC WANN 

TECHNIKA SRL 

Construire 

hala si 

achizitie 

utilaje si 

solutie 

software 

Productie 

mobilier si 

elemente 

decorative 

Prin proiect s-a 

construit o hala de 

productie si s-au 

achizitionat utilaje 

pentru prelucrarea 

lemnului si a pietrei 

in vederea realizarii 

de mobilier si 

elemente 

decorative, precum 

si o solutie software 

9.069.560 

POSCCE 

Domeniul 

Major de 

Intervenție: 

POSCCE 1.1 

2014 SC FILPLAST SRL 
Achizitie 

utilaje 

Injectia 

maselor 

plastice 

achizitionarea a 5 

utilaje de injectie 

mase plastice, doua 

pentru a inlocui 

vechiile utilaje, iar 

celelalte 3 pentru a 

crestere capacitatea 

de productie si 

diversificarea gamei 

3.217.500 

POSCCE 

Domeniul 

Major de 

Intervenție: 

POSCCE 1.1 

2014 SC EXPLOMIN SRL 
Achizitie 

utilaje 

Industria 

extractiva 

Achiziționării unor 

echipamente pentru 

optimizarea 

activității de forare 

si detonare, in 

vederea extractiei 

pietrei ornamentale, 

a pietrei pentru 

constructii, piatra 

calcaroasa, ghips si 

ardezie și creșterea 

competitivității 

economice. 

4.050.000 

POSCCE 

Domeniul 

Major de 

Intervenție: 

POSCCE 1.1 

2014 
SC ARSAT 

INDUSTRIE SRL 

Achizitie 

utilaje si 

solutie 

software 

Prelucrari 

mecanice 

Achizitionarea de 

echipamente pentru 

mecanica generala 

-implementarea de 

12.150.000 

POSCCE 

Domeniul 

Major de 

Intervenție: 
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sisteme soft 

specifice activitatii 

de productie 

POSCCE 1.1  

2013 
SC TECLEM PROD 

SRL 

Achizitie 

linie 

productie 

Fabricare 

peleti din 

lemn 

Achiziționează prin 

proiect o linie de 

producere a 

peleților din lemn, 

în vederea 

procesării și 

valorificării 

deșeurilor lemnoase 

rezultate din 

desfășurarea 

activității de bază 

810.000 

POSCCE 

Domeniul 

Major de 

Intervenție: 

POSCCE 1.1 

2013 
SC TECOR 

INDUSTRIES SRL 

Achizitie 

utilaje 

Prelucrari 

mecanice 

Achiziționarea unor 

echipamente 

necesare pentru 

activitatea de 

fabricare si 

prelucrare a 

componentelor si 

subansamblelor 

metalice necesare la 

diverse utilaje 

incepand cu 

domeniul 

automotive pana la 

diverse echipamente 

si utilaje. 

1.755.000 

POSCCE 

Domeniul 

Major de 

Intervenție: 

POSCCE 1.1 

2013 
S.C. ROBEN 

INDUSTRY S.R.L 

Achizitie 

utilaje 

Injectia 

maselor 

plastice 

Achiziție utilaje 

pentru producția de 

jucării 

1.305.000 
PNDR – 

masura 312 

2014 
S.C. MINERAL 

BETON S.R.L. 

Achizitie 

echipamente 

Productia 

prefabricate 

beton 

Proiectul a presupus 

achiziționarea unor 

echipamente de 

productie pentru 

cresterea capacitatii 

de productie, 

diversificarea gamei 

de produse, 

scaderea timpului 

de executie a 

comenzilor si 

cresterea calitatii 

produselor finite 

493.000 

AIPPIMM: 

Schema de 

ajutor de 

minimis 

pentru 

investitiile 

realizate de 

IMM-uri 2014 

2014 
S.C. EXPERT 

RECOMMENDATION 

S.R.L. 

Achiitie 

echipamente 

Producerea 

incaltamintei 

Proiectul a presupus 

achiziționarea unor 

echipamente de 

productie 

incaltaminte, pentru 

inlocuirea unor 

echipamente 

invechite, uzate 

fizic si moral, 

cresterea capacitatii 

de productie, 

scaderea timpului 

de productie si 

cresterea calitatii 

produselor. 

466.000 

AIPPIMM: 

Schema de 

ajutor de 

minimis 

pentru 

investitiile 

realizate de 

IMM-uri 2014 
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2014 S.C. WINPLUS S.R.L. 
Achizitie 

echipamente 

Fabricarea 

tamplarie 

din 

aluminiu, 

PVC si lemn 

Proiectul a presupus 

achiziționarea unor 

echipamente de 

productie tamplarie 

din PVC, aluminiu 

si lemn, pentru 

inlocuirea unor 

echipamente 

invechite, uzate 

fizic si moral, 

cresterea capacitatii 

de productie, 

scaderea timpului 

de productie si 

cresterea calitatii 

produselor. 

339.000 

AIPPIMM: 

Schema de 

ajutor de 

minimis 

pentru 

investitiile 

realizate de 

IMM-uri 2014 

2014 
S.C. DESSERA 

NORTES S.R.L. 

Achizitie 

linie 

productie 

Productia de 

ambalaje din 

carton 

Proiectul a presupus 

achiziționarea unei 

noi linii de 

productie a 

coltarelor din carton 

presat cu randament 

mai bun, capacitate 

de productie mai 

ridicata si calitate a 

produsului finit 

mult imbunatatita, 

care sa inlocuiasca 

vechile 

echipamente. 

488.000 

AIPPIMM: 

Schema de 

ajutor de 

minimis 

pentru 

investitiile 

realizate de 

IMM-uri 2014 

2014 
S.C. NEWCO 

EQUIPMENT & 

CHEMICAL S.R.L 

Achizitie 

echipamente 

Productia 

detergentilor 

Proiectul a presupus 

achiziționarea unor 

echipamente 

specifice industriei 

chimice pentru 

retehnologizarea 

productiei 

detergentilor si a 

altor produse 

chimice. 

430.000 

AIPPIMM: 

Schema de 

ajutor de 

minimis 

pentru 

investitiile 

realizate de 

IMM-uri 2014 

2014 

S.C. ROSSINI 

SLEEVE 

TECHNOLOGIES 

S.R.L 

Achizitie 

linie de 

dozare 

Productia 

tuburilor 

pentru 

imprimare 

flexografica 

Proiectul a presupus 

achizitionarea unei 

linii de dozare si 

cantarire automata a 

pulberilor si 

aditivilor necesari 

productiei benzilor 

de cauciuc care 

imbraca anumite 

tipuri de tuburi 

flexografice si 

rotocalc. 

484.000 

AIPPIMM: 

Schema de 

ajutor de 

minimis 

pentru 

investitiile 

realizate de 

IMM-uri 2014 

2014 S.C. ROBEN S.R.L. 
Achizitie 

echipamente 

Fabricarea 

articolelor 

din plastic 

Proiectul a presupus 

achiziționarea unui 

echipament pentru 

crearea unui avantaj 

competitional bazat 

pe realizarea unei 

capacitati de 

productie proprii 

pentru obtinerea 

493.000 

AIPPIMM: 

Schema de 

ajutor de 

minimis 

pentru 

investitiile 

realizate de 

IMM-uri 2014 
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unor produse de 

inalta calitate la 

costuri mai mici si 

pe diversificarea 

gamei sortimentale. 

2014 
S.C. EGO SOFA 

S.R.L. 

Achizitie 

echipamente 

Fabricarea 

mobilierului  

Proiectul presupune 

achizitionarea unui 

echipament pentru 

fabricarea 

canapelelor 

440.793 

AIPPIMM: 

Schema de 

ajutor de 

minimis 

pentru 

investitiile 

realizate de 

IMM-uri 2014 

2014 
SC RAFT INDPROD 

SRL 

Achizitie 

utilaje 

Fabricarea 

rafturilor 

industriale 

Proiectul presupune 

achizitia de utilaje 

specializate pentru 

fabricarea rafturilor 

industriale 

431.801 

AIPPIMM: 

Schema de 

ajutor de 

minimis 

pentru 

investitiile 

realizate de 

IMM-uri 2014 

2015 
S.C. BICONECT 

S.R.L. 

Achizitie 

echipamente 

si mobilier 

Lucrari de 

instalatii 

electrice 

Proiectul a presupus 

achizitionarea de 

echipamente si 

mobilier pentru 

eficentizarea 

activitatii 

185.889 

AIPPIMM: 

Programul de 

dezvoltare şi 

modernizare a 

activităţilor de 

comercializare 

a produselor 

şi serviciilor 

de piaţă 

2015 
S.C. CHIT LASOU 

S.R.L. 

Achizitie 

utilaje 

Lucrari de 

construire 

Proiectul a presupus 

achizitionarea unui 

utilaj performant de 

turnare beton  

192.000 

AIPPIMM: 

Programul de 

dezvoltare şi 

modernizare a 

activităţilor de 

comercializare 

a produselor 

şi serviciilor 

de piaţă 

2014 
S.C. QMB ENERG 

S.R.L 

Achizitie 

utilaje 

Servicii 

tehnice 

Implementarea 

proiectului a 

presupus 

achiziționarea unei 

autoutilitare si a 

unor echipamente 

pentru testare si 

analize tehnice, in 

vederea 

diversificarii 

portofoliului de 

servicii 

126.000 

AIPPIMM: 

Programul de 

dezvoltare şi 

modernizare a 

activităţilor de 

comercializare 

a produselor 

şi serviciilor 

de piaţă 

2013 
S.C. S&J TURISM SI 

ARTA S.R.L 

Achizitie 

mijloace de 

transport 

persoane 

Servicii 

turistice 

Proiectul a presupus 

achiziționarea unui 

microbuz de 

transport persoane 

pentru facilitarea 

accesului turiștilor 

la serviciile de 

cazare și agrement 

oferite de societate. 

117.000 

AIPPIMM: 

Programul de 

dezvoltare şi 

modernizare a 

activităţilor de 

comercializare 

a produselor 

şi serviciilor 

de piaţă 

2014 S.C. BAR & SUCIU Constructie Fabricarea Construtrie hala si 1.371.425 PNDR – 
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INVESTMENT S.R.L. hala si 

achizitie 

utilaje 

de produse 

de 

panificatie 

dotare cu utilaje masura 123, 

Schema de 

ajutor de state 

N578/2009 

2013 
S.C. APARTMENT 

HOTEL PENSION 

S.R.L. 

Constructie 

pensiune si 

achizitie 

utilaje si 

echipamente 

Pensiune 

turistica -

Servicii de 

cazare 

Construire pensiune 

turistic si dotare cu 

echipamente si 

utilaje 

1.134.352 
PNDR – 

masura 313 

2013 

ASOCIATIA NON 

PROFIT 

ALTERNATIVE 

RURALE 

Achizitie 

materiale 

promotionale  

Servicii de 

informare 

turistica 

Achizitionarea de 

materiale 

promotionale de 

natura revistelor de 

promovare si a 

hartilor, pentru 

distribuirea cu titlu 

gratuit turistilor 

46.135 
PNDR – 

masura 313 

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

 

 

 

Completat de către: 

 
 

Numele şi prenumele: 

 
Andrei Omota 

Poziţia în cadrul organizaţiei: 

 
Administrator 

 

 

Data: 

 

09.02.2016 

Localitatea: 

 

Timisoara 

Judeţul: 

 

Timis 

 


