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FORMULAR PENTRU ORGANIZAŢIILE CARE DESFĂŞOARĂ ACTIVITĂŢI DE 
CONSULTANŢĂ ÎN REGIUNEA CENTRU 

FONDURI EUROPENE STRUCTURALE ȘI DE INVESTIȚII 2014-2020 
 

I. DATELE DE IDENTIFICARE ALE ORGANIZAŢIEI: 
 

Denumire SC Agro Proiect Consult 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)  

Data înfiinţării 2007 
Data începerii activităţii 2007 

Adresă sediu  Str. Ludos, nr.2, loc. Sibiu, mun. Sibiu 

Telefon  0369/414108, 0744/378549 
Fax 0369/414108 
E-mail nicolae@apcsoar.ro,  
Adresă web   

Puncte de lucru în Regiunea Cen-
tru (adresă, date de contact, per-
soană de contact) 

Nu e cazul 

Activitate de bază (CAEN) 7112 Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea 

Alte activităţi (CAEN) 
7022 Activitati de consultanta pentru afaceri si management 

Conducător organizaţie Calutiu Nicoae 
Persoană de contact 
(nume, funcţie) 

Calutiu Nicolae, administrator 

 
 
                                                      

∗ *PFA, AF, SRL, SNC, SA, ONG etc. 
 

mailto:nicolae@apcsoar.ro


 
 

 

 
 
 

 
ADR CENTRU 

II. INFORMAŢII DESPRE ACTIVITATEA ORGANIZAŢIEI: 
 

Performanţe înregistrate în ultimii 
trei ani 

Anul Număr de 
clienţi Cifră de afaceri (RON) Profit 

(da / nu) 
2012 7 85.760 da 
2013 6 74.956 da 
2014 8 97.191 da 

Numărul mediu anual de clienţi 
 

                                                      Număr total:                            
Microîntreprinderi 4 
I.M.M. 1 
Întreprinderi mari   
Administraţii publice  
Asociaţii / ONG-uri  
Persoane fizice 2 

 
 
III. INFORMAŢII DESPRE ECHIPA ORGANIZAŢIEI: 
 

Nr. 
Crt. Nume şi prenume Funcţia Specializări 

1 Calutiu Nicolae Manager proiect Inginer mecanic 
2 Coman Lucica Expert contabil Economist 
3 Calutiu Andrei IT Analist IT 

 
 
IV. INFORMAŢII DESPRE SERVICIILE OFERITE: 
 

Cărei pieţe se adresează 
serviciile oferite de organizaţia 
dumneavoastră? (%) 

Locală 50 
Regională 30 
Naţională 20 
Internaţională  

Unde se oferă de obicei 
serviciile dumneavoastră? (%) 

a. la propriul sediu  70 
b. la sediul clientului  30 

Care sunt principalele solicitări 
ale clienţilor dumneavoastră? 
(%) 

Cursuri   
Elaborare proiecte 70 
Studii de piaţă       25 
Informaţii 5 
Altele (descriere)  

Tipul serviciilor oferite de către 
organizaţia dumneavoastră (%) 
 

1. Evaluare oportunitate investitie 15 
2. Intocmire cerere de finantare 20 
3. Proiect tehnic 15 

4. Dosare de achizitii 20 
5. Cereri de rambursare, Monitorizare post-implementare 15/15 
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Care sunt principalele domenii 
pe care doriţi să vă axaţi activita-
tea privind FS în perioada 
următoare? (x) 

Proiecte pentru întreprinderi x 
Dezvoltare rurală şi agricultură x 
Cercetare și inovare x 
Dezvoltare urbană x 
Creșterea eficienței energetice x 
Turism x 
Infrastructură de transport  
Infrastructură socială / de sănătate / de educaţie x 
Protecţia mediului x 
Resurse umane x 
Altele 
 
 

 

 
 
V. EXEMPLE DE PROIECTE PREGĂTITE ŞI FONDURI ACCESATE: 
Vă rugăm să enumeraţi şi să descrieţi pe scurt câteva dintre principalele proiecte pregătite de organizaţia dumnea-
voastră, care au fost sau sunt finanţate din diverse surse, atât fonduri guvernamentale, cât şi europene. 
 

Anul Denumirea 
beneficiarului 

Tipul proiec-
tului Domeniul Scurtă descriere 

Valoarea  
 proiectului 

(Lei) 
Fondul 

accesat* 

2006 
SA Agrozoo-
tehnica Inde-

pendenta  

Modernizare 
grajd vaci în 

lactație -
exploatate în 

stabulație 
liberă, în satul 
Independența, 
județ Călărași 

Agricultura, 
zootehnie 

Modernizare grajd 
vaci de lapte, achi-
zitie echipamente 

de stabulatie si sala 
de muls, achizitie 

35 juninci gestante 

1.020143,21 SAPARD 

2006 SC POMICOLA 
SRL   

Construcție 
grajd pentru 
32 vaci de 
lapte, în 

stabulație 
liberă, 

comuna Saeș, 
județ Mureș 

Agricultura, 
zootehnie 

Construire grajd 
vaci de lapte, achi-
zitie echipamente 

de stabulatie si sala 
de muls. 

479.879,52 SAPARD 

2007  SC GOUDA 
GOLD SRL     

Fabrică 
procesare 

lapte, comuna 
Sâmbăta de 

Sus, str. 
Principală, 

județ Brașov 

Industria 
alimentara 

Construire fabrica 
de procesare lapte, 

achizitie echipa-
mente de proce-

sare, statie 
epurare, tancuri de 
stocare zer, auto-

cisterne de 
trensport lapte 

7.655.430,25 SAPARD 
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2008 
SC 

AGROSERV 
MĂRIUȚA SRL 

Construcție 
grajd 204 vaci 

de lapte, 
maternitate și 
grajd tineret, 5 

platforme 
betonate și 

pod basculă, 
achiziție sală 

de muls, 
echipamente 

de grajd, 
utilaje și 35 

juninci 
gestante, 
comuna 

Drăgoești, 
județ  

Agricultura, 
zootehnie 

Construcție grajd 
204 vaci de lapte, 

grajd maternitate și 
grajd tineret, 5 

platforme betonate 
și pod basculă, 
achiziție sală de 

muls, echipamente 
de grajd, utilaje și 

35 juninci gestante, 
amenajare drumuri 

interioare, 
amenajare sistem 

dejectii.  

5.224.401,47 SAPARD 

2009 
 SC 

AGROLITTA 
SRL 

Construcție 
pensiune 
turistică în 
localitatea 

Gura Râului, 
județ Sibiu 

Turism 
rural 

Construire pen-
siune turistica, 

dotari si mobilier, 
amenajari exte-
rioare, lac pesti. 

680.446,9 SAPARD 

* Programul Operațional Regional 2007-2013, Programul Național de Dezvoltare Rurală 2007-2013, fonduri guver-
namentale etc. 
Mentiune : Proiectele prezentate mai sus au fost prezentate in ordine cronologica, s-au executate in cadrul altor so-
cietati, eu, Calutiu Nicolae am participat la executia lor in diferite faze, in calitate de proiectant sau de manager de 
proiect.  
Pentru proiectele derulate in zona noastra de activitate (jud. Sibiu) intreg proiectul a fost executat de catre noi, d-na 
Coman Lucica pentru partea economica si eu ca manager de proiect. 
Mentionam ca in acest moment avem 3 (trei) proiecte in lucru pe POR in diferite faze de executie. 
Pentru mai multe informatii, vizitati : 

- site-ul nostru: www.apcsolar.ro  
- pagina de Facebook : www.facebook.com/apcsolar  

 
Completat de către: 
  

Numele şi prenumele: 
 Calutiu Nicolae 

Poziţia în cadrul organizaţiei: 
 admnistrator 

 
 

Data: 
 

24.01.2018 

Localitatea: 
 

Sibiu 

http://www.apcsolar.ro/
http://www.facebook.com/apcsolar
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Judeţul: 
 

Sibiu 

 


