
 

1 

 

  

REGIUNEA VEST - ROMÂNIA  

AGENŢIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ 

 

ORGANISM INTERMEDIAR PENTRU PROGRAMUL OPERAŢIONAL REGIONAL 
 

Str .  P roc lamaţ i a  de  la  T imişoara  nr .  5 ,  T i mişoara  300054 ,  Ro mânia  

t e l :  +40 -256-491923          fax:  +40 -256-491981  

    e -ma i l :o f f ice@adrvest . ro       www.adrves t . r o     www.reg iuneaves t . ro  

 

 

 

     

  
 

 

FORMULAR PENTRU ORGANIZAŢIILE CARE DESFĂŞOARĂ 

ACTIVITĂŢI DE CONSULTANŢĂ ÎN REGIUNEA VEST 

FONDURI STRUCTURALE 2014 - 2020 

 

I. DATELE DE IDENTIFICARE A ORGANIZAŢIEI: 

 
Denumire LIDEEA Development Actions 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:  x 

Public:  

Mixt:  

Românesc:  100% 

Străin:  

Data înfiinţării 25.05.1993  

Data începerii activităţii 25.05.1993 

Adresă sediu  
Deva, Str. Cuza Vodă, bloc D7, scara 1, etaj 1, ap. 3, 330022, județ 
Hunedoara 

Telefon  +40 755 113 272, +40 356 455 251 (Timișoara);  

+40 755 086 574, +40 745 609 369, +40 254 230 431 (Deva); 

+40 31 425 5163 (București); 

Fax +40 356 455 252 (Timișoara); +40 254 230 431 (Deva) 

E-mail office@lideea.eu 

Adresă web  www.lideea.eu 

Puncte de lucru în Regiunea 

Vest (adresă, date de contact, 

persoană de contact) 

Punct de lucru Timișoara: str. Paris, nr. 7-9, et. 1, ap. 8, 300003, județ Timiș 
Punct de lucru Deva: str. Victor Șuiaga, nr. 22, 330161, județ Hunedoara 

 

Activitate de bază (CAEN) 7022 – Activități de consultanță pentru afaceri și management 

Alte activităţi (CAEN) 

7021 – Activități de consultanță în domeniul relațiilor publice și al 

comunicării; 

7320 – Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice; 

7430 – Activități de traducere scrisă și orală (interpreți); 

                                                           

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

 

mailto:office@adr5vest.ro
http://www.adr5vest.ro/
http://www.regiuneavest.ro/
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7830 – Servicii de furnizare și management a forței de muncă; 

8559 – Alte forme de învățămân n.c.a.;  

8560 – Activități de servicii suport pentru învățământ. 

Conducător organizaţie Lucaciu Liliana - Olivia 

Persoană de contact 

(nume, funcţie) 

Ursuța Dina – Coordonator Birou Regional Timișoara 

 

II. INFORMAŢII DESPRE ACTIVITATEA ORGANIZAŢIEI: 
 

Acreditări ale organizaţiei*  

Institute of Leadership and Management (ILM), Marea Britanie 

Autoritatea Națională pentru Calificări (ANC – fost CNFPA) 

Liliana Lucaciu - Registered Investors in People Specialist Advisor (Marea 

Britanie) 

Colaboratori ai organizaţiei 

(instituţii)* 

GOPA Gesellschaft for Organisation, Planung und Ausbildung mbH 

Colm McClements Associates International SNC 

Facultatea de Economie și Administrare a Afacerilor (FEAA) 

Performanţe înregistrate în 

ultimii trei ani 

Anul 
Număr de 

clienţi 
Cifră de afaceri (RON) 

Profit 

(da / nu) 

2012 30 786.951 nu 

2013 30 455.556 nu 

2014 30 802.850 da 

Numărul mediu anual de 

clienţi 

 

                                                      Număr total: 90                         

Microîntreprinderi 5 

I.M.M. 60 

Întreprinderi mari  5 

Administraţii publice 15 

Asociaţii / ONG-uri - 

Persoane fizice 5 

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 
Lucaciu Liliana – 

Olivia  

Administrator / 

Expert / 

Consultant 

senior 

Managementul Politicilor Publice 

Mangementul Resurselor Umane 

2 Ursuța Dina 

Consultant în 

management / 

Consultant în 

resurse umane / 

Consultanță în Management 

Mangementul Resurselor Umane 

Training 



 

3 

Coordonator 

Birou Regional 

Timișoara  

3 Vesa Cristina Mihaela 

Economist / 

Consultant în 

management 

Consultanță în Management 

Contabilitate 

Mangementul Resurselor Umane 

Training 

4 
Luca Roxana - 

Victorița 

Consultant 

junior în resurse 

umane 

Consultanță în Management 

Mangementul Resurselor Umane 

 

 

 

 
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 10% 

Regională 10% 

Naţională 40% 

Internaţională 40% 

Unde se oferă de obicei 

serviciile dumneavoastră? 

(%) 

a. la propriul sediu  50% 

b. la sediul clientului  50% 

Cereţi o evaluare a serviciilor 

oferite la finalul 

contractului? (da / nu) 

 da 

Care sunt principalele 

solicitări ale clienţilor 

dumneavoastră? (%) 

Cursuri  30% 

Elaborare proiecte 15% 

Studii de piaţă        

Informaţii  

Altele (descriere) 

− Implementare proiecte 

− Furnizare experți 

 

15% 

40% 

Tipul serviciilor oferite de 

către organizaţia 

dumneavoastră (%) 

 

1. Training 30% 

2. Consultanță în management 70% 

3.  

4.  

5.  

6.  

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  

Turism x 

Dezvoltare urbană x 

Dezvoltare rurală şi agricultură  
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Proiecte pentru întreprinderi x 

Protecţia mediului  

Resurse umane x 

Cercetare-Dezvoltare-Inovare x 

Altele 

 

 

 

 

 

 

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 
BIODENTESTET 

S.R.L. 
 

AP 4 „Sprijinirea dezvoltării mediului 

de afaceri regional şi local”, DMI 4.3. 

„Sprijinirea dezvoltării 

microîntreprinderilor” 

Contract servicii de 

consultanță pentru 

managementul 

proiectului „Creșterea 

productivității și 
competitivității S.C. 

BIODENTESTET 

S.R.L. prin achiziția de 

noi tehnologii”, cod 

SMIS 24599, proiect 

finanțat prin Programul 

Operaţional Regional 

2007-2013, Axa 

prioritară 4 „Sprijinirea 

dezvoltării mediului de 

afaceri regional şi 

local”, Domeniul major 

de intervenţie 4.3. 

„Sprijinirea dezvoltării 

microîntreprinderilor” 

Valoarea totală 

a proiectului 

este 

450.816,65 lei 

din care 

asistență 

financiară 

nerambursabilă 

este 

360.094,07 lei 

 

POR 

2013 

- 

2014 

Direcţia Generală 

de Coordonare 

Sistem şi 

Asistenţă Tehnică 

 

AP 1: Sprijin pentru implementarea 

Instrumentelor Structurale şi 

coordonarea programelor 

DMI 1.3: Formare orizontală în 

domeniul programelor / proiectelor 

 

În cadrul proiectului 

„Îmbunătățirea 

capacității 
Beneficiarilor de a 

implementa proiecte 

finanțate din 

Instrumente 

Structurale” au fost 

instruite 1289 

persoane în perioada 

mai 2013 - noiembrie 

2014, dintre care: 664 

de beneficiari și/sau 

potențiali beneficiari 

ai programelor 

operaționale au fost 

instruiți în 

Management de 

proiect și 625 au fost 

 POAT 
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instruiți în Achiziții 
Publice. 

2013 

- 

2014 

GETICA TUR 

S.R.L. 
 

AP 4 „Sprijinirea dezvoltării mediului 

de afaceri regional şi local”, DMI 4.3. 

„Sprijinirea dezvoltării 

microîntreprinderilor” 

Contract servicii de 

consultanță pentru 

managementul 

proiectului 

“Transformare spațiu 

de producție și 
birouri în cameră 

hostel și salon mic 

dejun – Hostel 

Păltiniș”, cod SMIS 

proiect: 24343, 

finanțat prin 

Programul 

Operațional Regional 

2007-2013, Axa 

prioritară 4 

„Sprijinirea 

dezvoltării mediului 

de afaceri regional şi 

local”, Domeniul 

major de intervenţie 

4.3. „Sprijinirea 

dezvoltării 

microîntreprinderilor” 

Valoarea totală 

a proiectului 

1.077.096,60 

lei din care 

total cheltuilei 

eligibile fără 

T.V.A. 

841.517,84 lei 

POR 

2012 

GEDEON 

RICHTER 

ROMÂNIA S.A. 

 

AP 2 CDI 

D.2.3 „Accesul întreprinderilor la 

activități de cercetare-dezvoltare şi 

inovare” 

Proiectul "Investiții 
în infrastructură, 

instrumente și 
echipamente de 

cercetare-dezvoltare 

cu o relevanță 

științifică și 
economică 

sustenabilă"  

este structurat în două 

componente 

principale:  

Componenta 1 - 

Realizarea 

construcţiei „Clădire 

laboratoare pentru 

cercetare dezvoltare”; 

Componenta 2 - 

Dotarea cu 

echipamente si 

aplicatii atât pentru 

laboratoarele noi cât 

și pentru un laborator 

existent a cărui dotare 

se modernizează. 

15.350,248 mii 

lei, inclusiv 

TVA 

POSCCE 

2011-

2012 

Autoritatea 

Națională pentru 

Cercetare 

Știintifică 

(ANCS) 

 

AP 2 CDI 

Op. 2.1.1:  Proiecte de cercetare în 

parteneriat între universităţi/institute de 

cercetare-dezvoltare şi întreprinderi; 

Op. 2.3.1: „Sprijin pentru start-up-uri 

și spin-off-uri inovative”; 

Op. 2.3.2:  Dezvoltarea infrastructurii 

de CD a întreprinderilor şi crearea de 

noi locuri de muncă  pentru CD; 

În cadrul proiectului 

”Servicii de 

organizare de 

seminarii şi de 

instruire a 

potenţialilor 

beneficiari pentru 

Axa Prioritară 2 

Competitivitate prin 

 POSCCE 
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Op. 2.3.3  – Promovarea inovării în 

cadrul întreprinderilor  
 

cercetare, dezvoltare 

tehnologică şi 

inovare din 

Programul 

Operaţional Sectorial 

Creşterea 

Competitivităţii 

Economice”, având 

ca beneficiar 

Autoritatea Națională 

pentru Cercetare 

Științifică, au fost în 

total instruiți 682 de 

beneficiari, în cadrul 

a 16 seminarii 

regionale în cele 8 

regiuni de dezvoltare 

economică din țară. 

Numărul total de 

proiecte asistate este 

150, iar proiectele 

asistate depuse au 

fost în număr de 61. 

2011 

- 

2013 

Primăria orașului 

Hunedoara 
 

AP 1 – ”Sprijinirea dezvoltării durabile 

a orașelor – poli urbani de creștere” 

DMI 1.1. ”Planuri integrate de 

dezvoltare urbană, sub-domeniul 

”Centre urbane” 

Servicii de 

consultanță în 

domeniul 

managementului 

investiției pentru 

proiectul ”Sistem de 

supraveghere video 

pentru siguranța 

cetățenilor în 

municipiul 

Hunedoara” 

Valoarea totală 

a proiectului, 

inclusiv TVA 

este 3.484.023 

lei din care 

2.927.750 

lei reprezintă 

asistenţă 

financiară 

nerambursabilă 

 

POR 

2010 

- 

2012 

Primăria orașului 

Călan 
 

AP 4 - Sprijinirea mediului de afaceri 

regional și local 

DMI 4.2 – Reabilitarea siturilor 

industriale poluate și neutilizate în 

vederea pregătirii pentru noi activități 

Prestarea serviciilor 

de management și 
pregătirea 

documentației de 

finanțare pentru  

proiectul 

,,Reabilitarea sitului 

industrial de pe fosta 

Platformă Industrială 

Caălan și pregătirea 

lui pentru noi 

activități praș Călan, 

județul Hunedoara” 

20 milioane 

euro 
POR 

2008 

- 

2009 

Primăria 

Municipiului 

Deva 

 

AP 3 „Îmbunătățirea infrastructurii 

sociale”  

DMI 3.4 -

„Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea 

și echiparea infrastructurii educaționale 

preuniversitare, universitare și a 

infrastructurii pentru formare 

profesională continuă” 

Serviciul de analiză 

cost-beneficiu în 

vederea solicitării 

unei 

finanțări 

nerambursabile prin 

POR 2007 - 2013 

pentru investiția 

”Reabilitarea 

ansamblului de clădiri 

și echiparea 

infrastructurii 

educaționale a 

Valoarea totală 

a proiectului a 

fost de 

9.376.459,93 

lei, iar 

valoarea 

finanțării 

nerambursabile 

de 

7.356.907,04 

lei 

POR 
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Colegiului Național 

Decebal Deva” 

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

 

 

 

Completat de către: 

 
 

Numele şi prenumele: 

 
Ursuța Dina 

Poziţia în cadrul organizaţiei: 

 
Coordonator Birou Regional Timișoara 

 

 

Data: 

 

14.04.2015 

Localitatea: 

 
Timișoara 

Judeţul: 

 
Timiș 

 

 

 

 

 


