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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 FABRICA DE CONSULTANTA LIRA 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 29.06.2021 

Data începerii activităţii 2021 

Adresă sediu  Șelimbăr, strada Nouă nr.10, județul Sibiu 

Telefon  0731536459 

Fax - 

E-mail contact@fdc.ro 

Adresă web  www.fdc.ro 

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

Șelimbăr, strada Nouă nr.10, județul Sibiu 
Lupu Iulian Liciniu – 0723.536.459 
Dragomir Alexandru – 0728.556.459 

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

Alte activităţi (CAEN) 

 

Conducător organizaţie Administrator unic FABRICADECONSULTANTA SRL avand numit ca 
reprezentant permanent pe dl.Lupu Iulian-Liciniu 

Persoană de contact 
(nume, funcţie) 

Administrator unic FABRICADECONSULTANTA SRL avand numit ca 
reprezentant permanent pe dl.Lupu Iulian-Liciniu 

 

                                                      
 *PFA, AF, SRL, SNC, SA, ONG etc. 
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II. INFORMAŢII DESPRE ACTIVITATEA ORGANIZAŢIEI: 
 

Performanţe înregistrate în ultimii 
trei ani 

Anul 
Număr de 

clienţi 
Cifră de afaceri (RON) 

Profit 
(da / nu) 

2012 - - - 

2013 - - - 

2014 - - - 

Numărul mediu anual de clienţi 
 

                                                      Număr total:                            

Microîntreprinderi - 

I.M.M.  

Întreprinderi mari   

Administraţii publice  

Asociaţii / ONG-uri  

Persoane fizice  

 
 
III. INFORMAŢII DESPRE ECHIPA ORGANIZAŢIEI: 
 

Nr. 
Crt. 

Nume şi prenume Funcţia Specializări 

1 Lupu Iulian Liciniu  Manager General 
Economist + Master  in domeniul 
serviciilor 

2 Dragomir Alexandru  
Manager Executiv – Consultant in 

management senior 
Economist in domeniul 
Managementului 

 
 
IV. INFORMAŢII DESPRE SERVICIILE OFERITE: 
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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 proiectu-

lui 
Domeniul Scurtă descriere 

Valoarea  
 proiectului 

(RON) 

Fondul 
accesat* 

2017 
ANCAFINA 

SRL 

INFIINTARE 
PLANTATIE DE 
AFIN, SISTEM 
DE IRIGATII, 

BAZIN DE 
ACUMULARE, 

Agricultura 

Prin proiect s-a 
realizat infiintarea 
unei plantatii de 

afin pe o suprafata 
de 160.000 mp si 
dotarea acesteia 

4.752.060,65 

Programul 
Naţional de 
Dezvoltare 

Rurală 2014 
– 2020 

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

Locală 20% 

Regională 30% 

Naţională 50% 

Internaţională  

Unde se oferă de obicei 
serviciile dumneavoastră? (%) 

a. la propriul sediu  80% 

b. la sediul clientului  20% 

Care sunt principalele solicitări 
ale clienţilor dumneavoastră? 
(%) 

Cursuri   

Elaborare proiecte 80% 

Studii de piaţă        

Informaţii 20% 

Altele (descriere)  

Tipul serviciilor oferite de către 
organizaţia dumneavoastră (%) 
 

1.Intocmirea cererii de finantare 100% 

2.Intocmire studiu de fezabilitate 100% 

3.Intocmire plan de afaceri 100% 

4.Intocmirea dosarelor de achizitii  100% 

5.Intocmire proiect tehnic 100% 

6.Intocmirea dosarului de cerere de plata 100% 

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 X 

Infrastructură socială / de sănătate / de educaţie X 

Protecţia mediului X 

Resurse umane X 

Altele 
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PUTURI FO-
RATE, GARD 
DE IMPREJ-

MUIRE, IN SA-
TUL CIORO-

BORENI, 
COMUNA JIA-
NA, JUDETUL 
MEHEDINTI 

cu utilaje si echi-
pamente perfor-

mante, in comuna 
Jiana, sat Cioro-
boreni, judetul 

Mehedinti, pe tere-
nul aflat in proprie-
tatea SC ANCAFI-

NA SRL, teren 
achizitionat prin 

contractul de van-
zare-cumparare cu 

incheiere de au-
tentificare nr. 

2198/13.06.2016. 
Investiția propusă a 

constat în reali-
zarea următoare-

lor:  
- realizarea planta-

tiei de afin pe o 
suprafata de 160 

000 mp; 
- realizarea drumu-
rilor de exploatare 

in suprafata de 
6.164 mp; 

- imprejmuirea 
terenului cu un  

gard de 3.046 m 
- realizarea siste-
mului de irigatii pe 

160.000 mp; 
- achizitia unui 

tractor, a unei re-
morci, a unui ato-
mizor si a doua 

motocoase, 

2018 
Clinica Misan 

Med 

Achizitie de 
echipamente 

performante si 
dotari la clinica 

Misan Med 

Activitati de 
asistenta 
medicala 

specializata 

Prin investitia reali-
zata societatea 

Misan Med SRL, a 
vizat o crestere a 

volumului serviciilor 
existente prin cres-

terea 
numarului de con-

sultatii/servicii 
prestate prin achi-

2.537.663,52 

Programul 
Operational 

Regional 
2014-2020 
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zitionarea de echi-
pamente tehnolo-
gice: ecograf, sis-

tem videoendosco-
pie, laser 

endovascular, elec-
trocardiograf, moni-

tor, spirometru, 
sterilizator cu aer 

cald(pupinel), steri-
lizator cu abur 

vertical, osteoden-
sitometru, 

colposcop, ecocar-
diograf, pistol biop-

sie, criocauter, 
statie de lucru mo-
dulara, autoclav, 
sirolaser, cat si o 

diversificare a 
acestora prin 

adaugarea la lista 
cu servicii a servi-
ciului de polipec-
tomie prin achizi-

tionarea aparatului 
de polipectomie. 

Astfel, serviciul nou 
prestat impreuna 
cu serviciile exis-
tente oferite ca 
urmare a imple-

mentarii proiectului 
sunt urmatoarele: 

- Ecografia 
- Videocolonosco-

pia 
- Videogastrosco-

pia 
- Polipectomia- 

serviciu nou 
- Terapie cu laser 
- Electrocardio-

grama 
- Monitorizare pa-

cienti 
- Spirometria 

- Osteodensito-
metria 
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- Colposcopia 
- Ecocardiografia 

- Crioterapia 
- Consult ORL 

- Excizii 
In plus, pe langa 
echipamentele 

tehnologice men-
tionate mai sus, s-a 

achizitiona si un 
scaun cu rotile 
automat pentru 
persoanele cu 

dizabililtati, un soft 
medical pentru 

programarea pa-
cientilor, un laptop 
cu rucsac de incar-

care solara, pre-
cum si pubele pen-

tru depozitarea 
sistematica a gu-

noiului 

2019 
Clinica Ofta 

Total 

“Dezvoltarea 
Centrului 

Medical Dr. 
Stanila SRL prin 
achizitionarea 

de echipamente 
si dotari” 

Activitati de 
asistenta 
medicala 

specializata 

Prin investitia reali-
zata Centrul Medi-
cal Dr. Stanila SRL 
a achizitionat echi-
pamente si dotari 
cu ajutorul carora 
si-a propus sa 
creasca capacita-
tea de lucru a clini-
cii prin crearea 
unui al treilea cabi-
net precum si sa 
diversifice serviciile 
oferite pentru a 
putea satisface 
solicitarile unui un 
numar cat mai 
mare de clienti. 
Practic societatea 
Centru Medical Dr. 
Stanila, si-a propus  
modernizarea si 
diversificarea ser-
viciilor prin achizi-
tionarea de echi-

1.839.774,56 

Programul 
Operational 

Regional 
2014-2020 
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pamente: 
- pentru noul cabi-
net oftamologic: 
combina oftalmolo-
gica, biomicroscop 
digital, aplanoto-
nometru, auto-
kerato-
refractonometru, 
trusa de 
lentile pentru sertar 
+ rama de proba, 
proiector de opto-
tipe, lensmetru 
computerizat, fo-
ropter computeri-
zat; 
- pentru salile de 
interventii chirurgi-
cale: laser multi-
modal, ecograf 
oftamologic, micro-
keratom, tomograf 
in coerenta optica 
3D. 
Astfel, serviciile noi 
impreuna cu servi-
ciile existente care 
vor fi oferite ca 
urmare a imple-
mentarii proiectului 
vor fi urmatoarele: 
Trabeculoplastia 
• Trabeculoptomia 
• Capsulotomia 
• Iridotomia 
• Vitreoliza 
• Transplantul de 
cornee 
• Determinarea 
acuitatii vizuale 
• Examinarea polu-
lui anterior la lam-
pa cu fanta 
• Astigmometrie 
• Schiascopie 
• Oftalmoscopie 
• Tonometrie 
• Corectie optica 
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• Angiofluorografia 
• Ecografie oftamo-
logica 
In plus, pe langa 
echipamentele 
tehnologice men-
tionate mai sus, s-
au achizitionat si 
un scaun cu rotile 
automat pentru 
persoanele cu 
dizabilitati, o plat-
forma web pentru 
programarea pa-
centilor, un laptop 
cu rucsac de incar-
care solara, pre-
cum si pubele pen-
tru depozitarea 
sistematica a gu-
noiului. 

2017 
Primaria 

Comunei Car-
tisoara 

REABILITARE 
STRĂZI 

COMUNALE ÎN 
COMUNA CÎ-
RȚIȘOARA, 

JUDEȚUL SIBIU 

Infrastructura 
rutieră de 

interes local 

Comuna Cîrțișoara 
este situată la sud-
estul judetului Si-

biu, în mijlocul țării 
Oltului, la poalele 
munților Arpășel, 

Bâlea, Valea 
Doamnei și Laița, 
pe ambele maluri 
ale râului Bâlea 

(pârâul Cîrțișoara), 
la 52 km distanță 

de capitala 
județului Sibiu, la 
22 km de centrul 

de polarizare Avrig 
și 34 km față de 
orașul Făgăraș. 
Obiectivul de in-

vestiţii a constat în 
modernizarea sis-
temului rutier pe 

străzile din 
comună. 

12.537.267,21 

Programul 
Naţional de 
Dezvoltare 

Rurală 2014 
– 2020 

2016 
Primaria 
Comunei 

Vistea 

MODERNIZARE 
DRUMURI 

COMUNALE ÎN 

Infrastructura 
rutieră de 

interes local 

Comuna Viștea se 
află situată în par-
tea central vestică 

5.462.266,56 
Programul 
Naţional de 
Dezvoltare 
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COMUNA 
VIȘTEA, 

JUDEȚUL 
BRAȘOV 

a județului Brașov, 
la cca. 20 km de 

municipiul Făgăraș 
și la 89 km de mu-

nicipiul Brașov, 
reședința de județ. 
Comuna Viștea se 

învecinează la 
Nord comuna Bruiu 

(județul Sibiu), la 
Sud cu munții 

Făgăraș, la Est cu 
comuna Drăgus și 
în Vest cu orașul 

Victoria și comuna 
Ucea. 

Cu o populație de 
cca. 2026 de locui-
tori, comuna Viștea 
are în componență 
5 localități, Viștea 
de Jos (reședința 
comunei), Viștea 

de Sus, Viștisoara, 
Olteț și Rucăr. 

Obiectivul de in-
vestiţii a constat în 
modernizarea sis-
temului rutier pe 
străzile din loca-

litățile componente 
ale comunei 

Viștea, respectiv 
Viștea de Jos, 
Viștea de Sus, 
Rucăr și Olteț. 

Rurală 2014 
– 2020 

2014 

SC Agro 
Service & 

Bondi Gianni 
SRL 

MODERNIZARE 
FERMĂ VEGE-

TALĂ 
Agricultura 

SC AGRO SER-
VICE & BONDI 
GIANNI SRL 

lucreaza o su-
prafață de 304,55 
ha de teren aflat în 
arenda întreprinde-

rii. În cadrul pe-
zentului proiect s-

au achiziționat 
următoarele utilaje 

și echipamente: 

5.545.086 

Programul 
Național de 
Dezvoltare 

Rurală 
2007-2013 
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- 2 tractoare  
- 1 prășitoare 

- 1 semănătoare 
porumb   
- 1 disc 

- 1 semănătoare 
cereale 

- 2 pluguri 
- 1 combinator 

- 1 semănătoare 
cereale pentru 
teren nearat 

- 1 header porumb 
- 1 header grâu 

- 1 combină 
- 1 tocătoare uni-

versală 

* Programul Operațional Regional 2007-2013, Programul Național de Dezvoltare Rurală 2007-2013, fonduri guver-
namentale etc. 
 
 

Completat de către: 
 

 

Numele şi prenumele: 
 

Administrator unic FABRICADECONSULTANTA SRL avand numit ca 
reprezentant permanent pe dl.Lupu Iulian-Liciniu 

Poziţia în cadrul organizaţiei: 
 

Manager General 

 
 

Data: 
 

17.12.2021 

Localitatea: 
 

Selimbar 

Judeţul: 
 

Sibiu 

 


