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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 VERTICAL FINANCE S.R.L. 

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: 100% 

Străin: - 

Data înfiinţării 06.03.2006 

Data începerii activităţii 06.03.2006 

Adresă sediu  
Str. Simfoniei, nr. 25, comuna Dumbravița, jud. Timiș 

 

Telefon  0731335446 

Fax 0356.815.546 

E-mail office@verticalfinance.ro 

Adresă web  www.verticalfinance.ro, www.e-antreprenoriat.ro, 

www.businesstools.ro  

Puncte de lucru în Regiunea 

Vest (adresă, date de contact, 

persoană de contact) 

Punct de lucru: str. Anton Pann, nr. 1, Timișoara, jud. Timiș 

Persoană contact: Silvia Butea, tel. 0731335446, fax 

0356.815.546, e-mail silvia.butea@verticalfinance.ro 

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

Alte activităţi (CAEN) 

CAEN 7320 - Activități de studiere a pieței și de sondare a 

opiniei publice 

CAEN 4791 - ,Comerţ cu amănuntul prin intermediul caselor de 

comenzi sau prin Internet 

Conducător organizaţie Iorga Ciprian Iorga, Administrator 

                                                           

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

 

mailto:office@adr5vest.ro
http://www.adr5vest.ro/
http://www.regiuneavest.ro/
http://www.verticalfinance.ro/
http://www.e-antreprenoriat.ro/
http://www.businesstools.ro/
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Persoană de contact 

(nume, funcţie) 

Silvia Butea, Director General 

 

 

II. INFORMAŢII DESPRE ACTIVITATEA ORGANIZAŢIEI: 

Acreditări ale organizaţiei*  

ACRAFE  

AMCOR - domeniile de competență: ”Consultanță strategică”, 

”Project management” și ”Alte studii, cursuri 

BERD-BAS – competențe ”Dezvoltarea afacerii” 

CNFPA – curs specialziare ”Manager de proiect” (cod COR 

241919) 

Colaboratori ai organizaţiei 

(instituţii)* 

Arhigest S.R.L. – proiectare arhitectură și rezistență 

Weka Consult S.R.L. – contabilitate, expertiză fiscală 

ACP Software Solutions S.R.L. – servicii IT 

Performanţe înregistrate în 

ultimii trei ani 

Anul 
Număr de 

clienţi 
Cifră de afaceri (RON) 

Profit 

(da / nu) 

2012 48 251.746 Da  

2013 31 306.001 Da  

2014 22 582.505 Da  

Numărul mediu anual de 

clienţi 

 

                                       Număr total:     anul 2014                       

Microîntreprinderi 11 

I.M.M. 5 

Întreprinderi mari  2 

Administraţii publice 3 

Asociaţii / ONG-uri 1 

Persoane fizice 0 

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 

 

 

III. INFORMAŢII DESPRE ECHIPA ORGANIZAŢIEI: 
Nr. 

Crt. 
Nume şi prenume Funcţia Specializări 

1 Iorga Ciprian Ioan 
Analist financiar 

Senior 

Strategii de dezvoltare a afacerii 

Studii de oportunitate, studii de 

fezabilitate, planuri de afaceri, analize 

cost-beneficiu 

Analize, diagnoze și previziuni 

economio-financiare 

Bugete, raportari financiare, 

Fuziuni și achiziții, due-dilligence, 

Finanțarea afacerii, inclusiv proiecte cu 
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finanțare nerambursabilă 

Gestionarea de proiecte complexe cu 

finanțare externă: BERD și USAID 

Consultanță în management 

2 Butea Silvia 
Consultant 

Manager  

Strategii de dezvoltare a afacerii 

Studii de oportunitate, studii de 

fezabilitate, planuri de afaceri 

Cercetări de piață 

Proiecte cu fonduri nerambursabile 

europene și naționale 

Parteneriate și cooperare europeană 

Management de proiect 

3 Cristea Ioana Maria 
Consultant 

Senior 

Proiecte fonduri nerambursabile 

Management de proiect 

Dezvoltare organizațională 

Planificarea afacerii 

Strategii în management și marketing 

4 
Roman Oana Maria 

Daniela 

Consultant 

financiar Junior 

Analize, diagnostic și proiecții financiare 

Analize cost-beneficiu 

Strategii de dezvoltare a afacerii 

Studii de oportunitate și de fezabilitate, 

planuri de afaceri 

Proiecte cu fonduri nerambursabile 

5 Cheiu Maria Alexandra 
Consultant 

Junior 

Scriere de proiecte cu finanțare 

nerambursabilă 

Management de proiect 

6 Trendo Ionuț-Raul 
Analist financiar 

Junior 

Analize, diagnostic și proiecții financiare 

Analize cost-beneficiu 

Strategii de dezvoltare a afacerii 

Studii de oportunitate și de fezabilitate, 

planuri de afaceri 

Proiecte cu fonduri nerambursabile 

 
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 30% 

Regională 50% 

Naţională 18% 

Internaţională 2% 

Unde se oferă de obicei 

serviciile dumneavoastră? 

(%) 

a. la propriul sediu  90% 

b. la sediul clientului  10% 

Cereţi o evaluare a serviciilor 

oferite la finalul 

contractului? (da / nu) 

Da  - 

Care sunt principalele Cursuri  0% 
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solicitări ale clienţilor 

dumneavoastră? (%) 
Elaborare proiecte finantare nerambursabilă 45% 

Studii de piaţă       0% 

Informaţii 0% 

Altele (descriere) – management de proiect 40% 

Strategii de dezvoltare, Planuri de afaceri, Studii de 

fezabilitate, Studii de oportunitate 
15% 

Tipul serviciilor oferite de 

către organizaţia 

dumneavoastră (%) 

 

1. Consultanță fonduri nerambursabile 45% 

2. Consultanță în dezvoltarea afacerii 15% 

3. Management de proiect 40% 

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 X 

Turism X 

Dezvoltare urbană X 

Dezvoltare rurală şi agricultură X 

Proiecte pentru întreprinderi X 

Protecţia mediului - 

Resurse umane X 

Cercetare-Dezvoltare-Inovare X 

Altele – transfrontaliere 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* 

2013 
Flamo Energy 

S.R.L. 

Investiții in 

echipamente 

de producție 

Industria 

prelucrătoare 

– prelucrarea 

lemnului  

Documentația 

completă și servicii 

de management de 

proiect aferente 

proiectului ” 

Dezvoltarea 

societății 

FLAMABO 

ENERGY SRL prin 

achiziția de 

echipamente 

tehnologice pentru 

înființarea unei linii 

de peletizare” 

886.500 HG 274/2013 

 

S.C. Velocity 

S.R.L. 

(NextCity 

S.A.) 

Investiție într-

o nouă unitate 

de producție 

Industria 

prelucrătoare 

- biciclete  

Realizarea studiului 

tehnico-economic și 

a întregii 

documentații 

aferentă proiectului 

”SportCity 

90.000.000 HG 1680/2008 

2012-

2015 

S.C. ETA 

Automatizări 

Industriale 

Realizare 

platformă e-

commerce 

Servicii 

monitorizare 

flote auto 

Documentația 

completă aferentă 

proiectului ,,My 

807.115 

POS CCE 3.3.2 

-,,Sprijin pentru 

dezvoltarea 
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S.R.L. SafeFleet Account” 

și managementul de 

proiect  

sistemelor de 

comerţ 

electronic  şi a 

altor soluţii on-

line pentru 

afaceri” 

2010 
S.C. Hydro 

Engineering 

S.A. 

Achiziție 

echipamente 

pentru 

laboratorul de 

CDI micro-

hidrocentrale 

CDI 

Documentația 

completă aferentă 

proiectului 

,,Modernizarea 

activităţii de CD a 

întreprinderii 

HYDRO 

ENGINEERING 

S.A. prin dotarea cu 

echipamente 

inovative şi soft-uri 

de ultimă generaţie 

a Laboratorului de 

Cercetare Maşini 

Hidraulice” 

5.850.000 

POS CCE 2.3.2 

- ,,Dezvoltarea 

infrastructurii de 

CD a 

întreprinderilor, 

cu crearea de 

noi locuri de 

muncă pentru 

CD” 

2014-

2015 

Plasess 

(Romania) 

S.R.L. 

Achiziție 

echipamente 

de producție 

Industria 

prelucrătoare 

– mase 

palstice 

automotive 

Realizarea 

documentației 

compelte și 

managementul de 

proeict a ”Creşterea 

competitivităţii 

economice a 

societăţii Plasess 

Romania S.R.L. 

prin achiziţionarea 

de echipamente 

pentru injecţie mase 

plastice” 

17.588.853 

POS CCE, 1.1 - 

Sprijin pentru 

consolidarea 

sectorului 

productiv prin 

investiţii 

tangibile şi 

intangibile"- 

pentru 

întreprinderi 

mici, mijlocii si 

mari 

2009-

2012 

Consiliul 

Local Băile 

Herculane 

Realizarea 

traseului 

turistic Via 

Danubii – 

reabilitare 

drum turistic, 

obiective 

turistice la 

nivel 

transfrontalier 

Turism 

transfrontalier 

Studiu de 

fezabilitate și 

management de 

proiect pentru 

proiectul ,,Crearea 

şi promovarea 

traseului turistic cu 

specific roman Via 

Danubii în zona 

transfrontalieră 

Băile Herculane 

(România) – Veliko 

Gradište (Serbia), 

inclusiv reabilitarea 

infrastructurii fizice 

,,Strada Romană’’ 

5.290.789 

Programul IPA 

de Cooperare 

Transfromtalieră 

RO-SE, măsura 

1.2 – 

,,Dezvoltarea 

turismului și a 

identității 

regionale” 

2011-

2014 

Consiliul 

Local 

Grădinari 

Construcția și 

dotarea a 2 

piețe agro-

alimentare 

Producatori 

agricoli  

Documentația 

completă și 

managementul de 

proeict aferent 

proiectului 

,,Îmbunătățirea 

cooperării 

economice în 

regiunea de graniță 

Grădinari (RO) – 

Vrsac (SE) prin 

9.348.088 

Programul IPA 

de Cooperare 

Transfrontalieră 

RO-SE 1.3 

,,Promovarea 

dezvoltării 

IMM” 
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stimularea 

activității micilor 

producători 

agricoli” 

2012-

2015 

Maria Rustic 

S.R.L. 

Construcție și 

dotare unitate 

de cazare, 

activități 

recreaționale 

Servicii 

turistice și de 

agrement 

Realizarea 

documentației 

complete și 

management de 

proiect pentru 

”Amenajarea 

Lacului Cuied 

(Arad) prin oferirea 

de noi servicii 

turistice pentru 

practicarea 

activităților de 

agrement în aer 

liber” 

1.831.846 

PNDR 3.1.3 – 

”Încurajarea 

dezvoltării 

activităților 

turistice” 

2012 
Elcom Activ 

Trading S.R.L. 

Construcție 

unitate de 

procesare 

produse 

agricole 

Agricultură – 

procesarea 

produselor 

agricole 

Realizarea 

documentației 

complete a 

proeictului 

”Înființarea unei 

fabrici de prelucrare 

a legumelor și 

fructelor” 

22.261.689 

PNDR 1.2.3 – 

”Creşterea 

valorii adăugate 

a produselor 

agricole şi 

forestiere 

2010 

Biserica 

Romano 

Catolică 

Lățunaș 

Proeict soft  
Economie 

socială  

Redactarea 

aplicației pentru 

proiectul ,,ADESC 

- Asociația pentru 

Dezvoltarea 

Economiei Sociale 

Caritas” 

2.466.760 

POS DRU 6.1 - 

,,Dezvoltarea 

economiei 

sociale” 

2014 
Arhiepiscopia 

Timișoarei 

Servicii de 

digitizare 

Patrimoniu 

cultural 

imaterial 

Realizarea 

proiectului 

”Conservarea și 

facilitarea accesului 

la patrimoniul 

cultural – religios 

prin digitizare” 

1.102.500 

Fondurle 

norvegiene - 

PA16/RO12 

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

 

 

Completat de către: 

 
 

Numele şi prenumele: 

 
Butea Silvia 

Poziţia în cadrul organizaţiei: 

 
Director executiv 

 

 

Data: 

 

12.01.2016 

Localitatea: 

 

Timișoara 

Judeţul: 

 

Timiș 

 


