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III. INFORMAŢII DESPRE ACTIVITATEA SC DAER PROIECT SRL 
PORTOFOLIUL DE PROIECTE ȘI ALTE INFORMAȚII RELEVANTE DESPRE 

SERVICIILE DE CONSULTANȚĂ OFERITE  ÎN DOMENIUL FONDURILOR 
EUROPENE 

 
Data înființare SC DAER PROIECT SRL  a fost înfiinţată în iunie 2001, în Timișoara. 

Principalele 
servicii şi 

capabilităţi 

SC DAER PROIECT SRL este o companie care oferă servicii de consultanţă, evaluare, 
proiectare pentru a veni în ajutorul companiilor, ONG-urilor şi administraţiei publice din 
Romania în vederea realizarii de proiecte în domenii diverse: constructii civile, industriale, 
edilitare, mediu, sănătate, învățământ, restaurări, etc. 
SC DAER PROIECT oferă servicii de consultanţă in vederea dezvoltarii si implementarii de 
proiecte cu ajutorul finanţărilor nerambursabile.  
 
Activități principale: elaborare cereri de finantare, asistenta în faza de contractare, organizarea 
licitatiilor, asigurarea implementarii proiectelor, elaborarea cererilor de rambursare/plată,  
revizuire indicatori, asigurarea comunicarii cu Autoritatile de management, suport in 
asigurarea regulilor de vizibilitate, asigurarea managementului de proiect, verificarea 
documentațiilor de proiectare întocmite de către terți, coordonare servicii de proiectare: DALI/ 
SF, PAC, POE, PAD, PT, DE. 

Experienţă  § Consultanță pregatire și implementare proiect ”Lucrări interioare şi exterioare de 
renovare, conservare, reabilitare a clădirii Catedralei Romano-Catolice din 
Timişoara şi a împrejmuirii,  în vederea integrării în circuitul turistic naţional şi 
internaţional” - Cod SMIS 119627, POR 2014-2020, P.I.5.1. 

§ Consultanță pregatire proiect „Spital de Geriatrie și Bază de Tratament” cod SMIS 
137021, proiect aprobat pentru finanțare POR 2014-2020, P.I.2.2.. 

§ Consultanță pregatire proiect ”Modernizarea activității de producție a BAM 
CONSTRUCT” cod SMIS 133385, POR 2014-2020, P.I.2.1. 

§ Consultanță pregatire și implementare proiect ”Reabilitare și extindere Complex 
Padeșul”, Făget, Cod SMIS 112490, POR 2014-2020, P.I.2.2. 

§ Consultanță pregatire și implementare proiect “Construire pensiune turistică și 
racord energie electrică” Băile Herculane, cod SMIS 116075, POR 2014-2020, 
P.I.2.2. 

§ Consultanță pregatire și implementare proiect „Modernizarea hotelului Silva” 
Timișoara Cod SMIS 111244,  POR 2014-2020, P.I.2.1. 

§ Consultanță pregatire și implementare proiect "Casa Maria" - facilitați de cazare 
pentru vacanțe si perioade de scurta durata - Cod SMIS 102614, POR 2014-2020, 
P.I.2.1. 

§ Consultanta în implementarea proiectului "Dezvoltarea Turismului Cultural în 
Regiunea Vest prin renovarea și includerea în circuitul turistic a Bisericii și 
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Mănăstirii Maria Radna" – POR 2007-2013;  
§ Consultanţă în managementul de proiect în vederea implementării proiectului 

”Modernizare Ambulatoriu de specialitate S.C.J.U.T – cod SMIS 30481” - Proiect 
finantat in cadrul POR 2007-2013. 

§ Elaborare documentatii de atribuire, suport pentru realizarea raspunsurilor pe durata 
publicarii, suport in evaluarea si atribuirea restului de cxecutat din contractul dc 
proiectare si executie ,,Constructia stațiilor de transfer, stațiilor de compostare si a 
stației de sortare, inchiderea si reabilitarea depozitelor neconforme de deseuri si 
inchiderea depozitelor necontrolate, in Judetul Arad", proiect finatat în cadrul POS 
MEDIU 

§ Cerere de finantare și documentații tehnice aferente obținerii unei finanțări pentru 
proiectul ”Sistem integrat pentru taxe, impozite şi registru agricol la nivelul 
judeţului Timiş”, în cadrul programului operaţional  sectorial creşterea competitivităţii 
economice, Axa Prioritară III "Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor pentru 
sectoarele privat şi public", Domeniul Major de Intervenţie 2 „Dezvoltarea şi creşterea 
eficienţei serviciilor publice electronice”, Operaţiunea 1 „Susţinerea implementării de 
soluţii de e-guvernare şi asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar”. 

§ Consultanţă în vederea implementării proiectului “Extindere şcoală Moşniţa Nouă” - 
Proiect finantat in cadrul POR 2007-2013. 

§ Consultanţă în vederea implementării proiectului “Extindere şcoală Moşniţa Veche”-
Proiect finantat in cadrul POR 2007-2013. 

§ Consultanță în implementarea proiectului ”Achiziționare echipamente medicale 
pentru SC DR.TIFREA GABRIELA SRL„ – POR 2007-2013; 

§ Consultanta in implementarea proiectului „Arcvia Sud -  Structura de sprijinire a 
afacerilor mici si mijlocii din Judetul Arad” – por 2007-2013; 

§ Consultanta in implementarea proiectului „Structura de sprijinire a afacerilor ARED 
SA” – POR 2007-2013; 
 

 
 


