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FORMULAR PENTRU ORGANIZAŢIILE CARE DESFĂŞOARĂ ACTIVITĂŢI DE CONSULTANŢĂ ÎN REGIUNEA 
CENTRU 

FONDURI STRUCTURALE 2007-2013 

 
I. DATELE DE IDENTIFICARE A ORGANIZAŢIEI: 

 

Denumire AVENSA CONSULTING 

Tipul organizaţiei SOCIETATE CU RASPUNDERE LIMITATA  

Mărimea organizaţiei (x) 
în cazul în care este societate 
comercială 

Microîntreprindere (0-9 angajaţi)  

Întreprindere mică (10-49 angajaţi) X 

Întreprindere mijlocie (49-249 angajaţi)  

Întreprindere mare (peste 249 angajaţi)  

Data înfiinţării 05.06.2003 

Data începerii activităţii 05.06.2003 

Adresă sediu  IASI, STR. ETERNIATE NR. 76, CLADIREA CENTRUL AXA, ET. 3 SI 4 

Telefon  0232.217.605; 0232.217.608 

Fax 0232.217.603 

E-mail office@avensa.ro 

Adresă web  www.avensa.ro 

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

Nu este cazul 

Activitate de bază (CAEN) 7022 

Alte activităţi (CAEN) 

6202, 6311, 7111, 7112, 7320 

Conducător organizaţie NECHITA IONUȚ GABRIEL 

Persoană de contact 
(nume, funcţie) 

MACOVEI FLORENTINA, DIRECTOR DEPARTAMENT CONSULTANȚĂ – 
florentina.macovei@avensa.ro 

 
 
 
 

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

Acreditări ale organizaţiei*  
Furnizor de formare profesională a adulților, tip specializare, pentru 
ocupaţia manager proiect.  

Colaboratori ai organizaţiei 
(instituţii)* 

Camera de Comerț și Industrie a Municipiului București 

Performanţe înregistrate în ultimii 
trei ani 

Anul 
Număr de 

clienţi 
Cifră de afaceri (RON) 

Profit 
(da / nu) 

2009 46 9.772.847 DA 

2010 37 10.253.639 DA 

2011 27 7.473.633 DA 

Numărul mediu anual de clienţi 
 

                                                      Număr total:                            

Microîntreprinderi 9 

I.M.M. 4 

Întreprinderi mari  2 

Administraţii publice 22 

Asociaţii / ONG-uri 2 

Persoane fizice  

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 NECHITA IONUȚ DIRECTOR GENERAL 

Doctor in Științe Econo-
mice, Relații Economice 
Internaționale manager 
proiect, formator, expert 
accesare fonduri structu-
rale 

2 NECHITA ROXANA 
DIRECTOR DEPARTAMENT 
ASISTENȚĂ TEHNICĂ 

Doctor in Științe Econo-
mice, domeniul Econo-
mie Politică, manager 
proiect, formator, expert 
achiziții, expert accesare 
fonduri structurale 

3 MACOVEI FLORENTINA 
DIRECTOR DEPARTAMENT 
CONSULTANȚĂ 

Jurist, manager proiect, 
expert achiziții 



 

 

 

 

 

ADR CENTRU 

4 PANDURU RADU 
DIRECTOR DEPARTAMENT 
PROIECTARE 

Arhitect 

 
 
 
IV. INFORMAŢII DESPRE SERVICIILE OFERITE: 
 

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

Locală 15% 

Regională 60% 

Naţională 15% 

Internaţională 10% 

Unde se oferă de obicei serviciile 
dumneavoastră? (%) 

a. la propriul sediu  80% 

b. la sediul clientului  20% 

Cereţi o evaluare a serviciilor 
oferite la finalul contractului? (da 
/ nu) 

DA  

Care sunt principalele solicitări 
ale clienţilor dumneavoastră? (%) 

Cursuri  10% 

Elaborare proiecte 70% 

Studii de piaţă       15% 

Informaţii 5% 

Altele (descriere)  

Tipul serviciilor oferite de către 
organizaţia dumneavoastră (%) 
 

1. Dezvoltarea capacității administrative 
 

15% 

2. Dezvoltare durabilă 
 

20% 

3. Studii de fezabilitate și proiectare tehnică 
 

20% 

4. Servicii de consultanță pentru dezvoltare 
 

35% 

5. Servicii consultanță in domneiul IT 5% 

6. Servicii de audit 5% 

Care sunt principalele domenii pe 
care doriţi să vă axaţi activitatea 
privind FS în perioada 
următoare? (x) 

Infrastructură de transport X 

Infrastructură socială / de sănătate / de educaţie X 

Turism X 

Dezvoltare urbană X 

Dezvoltare rurală şi agricultură X 

Proiecte pentru întreprinderi X 

Protecţia mediului X 

Resurse umane X 

Cercetare-Dezvoltare-Inovare X 

Altele 
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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 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) 

Fondul ac-
cesat* 

2012 

Ministerul Dez-
voltării Regio-
nale şi Turismu-
lui 

Achiziţionarea serviciilor 
de comunicare şi organi-
zarea de evenimente 
necesare  implementării 
proiectului 
“ dezvoltarea de instru-
mente şi modele de pla-
nificare strategică terito-
rială pentru sprinirea 
perioadei de programare 
POST 2013. 

Programul Operational 
Regional, Domeniul major 
de intervenţie 1.1 – spri-
jin pentru managementul 
şi implementarea instru-
mentelor structurale 

Obiectivul proiectului constă în sprijinirea 
MDRT în procesul de elaborare a strategiei 
de dezvoltare teritorială a României prin 
furnizarea unor serii de studii, rapoarte, 
analize teritoriale şi expertiză tehnică care 
să fundamenteze şi să orienteze demersul 
MDRT, de elaborare a acestui instrument 
tehnic de planificare strategică teritorială, 
la scară naţională. 
 

 

Programul 
Operaţional 
Asistenţă Teh-
nică, Axa prio-
ritară 1- sprijin 
pentru imple-
mentarea in-
strumentelor 
structurale şi 
coordonarea 
programelor 

2011 
Municipiul 
Botoșani 

Asistență Tehnică pentru 
Managementul Proiectu-

Programului Operaţional 
Sectorial de Mediu - POS 

Obiectivul general al acestui proiect con-
stă în reducerea impactului negativ al 

155.730.583,00  
 

Bugetul de 
stat, Bugetul 
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lui în cadrul lucrării Rea-
bilitarea sistemului de 
termoficare urbană la 
nivelul municipiului Boto-
șani pentru perioada 
2009-2028 în scopul con-
formării la legislația de 
mediu și creșterii eficien-
ței energetice. 

Mediu 2007 – 2013, Axa 
3.1 

emisiilor poluante şi minimizarea efectelor 
schimbărilor climatice cauzate de sistemul 
centralizat de alimentare cu energie 
termică în scopul îmbunătăţirii stării de 
sănătate a populaţiei in Botoşani până în 
anul 2015 şi asigurării conformării cu ob-
ligaţiile de mediu stabilite prin Tratatul de 
Aderare. 
Obiectivul strategic al proiectului constă în 
asigurarea unui system de încălzire urbană 
durabil cu tarife suportabile pentru popu-
laţia din municipiul Botoşani. 
 Proiectul presupune investiţii pentru rea-
bilitarea centralei de termoficare ex-
istente şi a reţelelor de alimentare cu en-
ergie termică, în vederea scăderii concen-
traţiilor emisiilor poluante şi a 
îmbunătăţirii eficienţei energetice a sis-
temului de încălzir, inclusiv în ceea ce 
priveşte reţelele de transport şi dis-
tribuţie, prin reducerea pierderilor de 
căldură. 
 

local, 
POS Mediu1, 
Axa prioritara 3 
- Reducerea 
poluării şi mi-
nimizarea efec-
telor schimbă-
rilor climatice 
prin reabilita-
rea sistemelor 
de încălzire 
urbană, vizând 
atingerea ţin-
telor de efici-
enţă energeti-
că în zonele 
prioritare iden-
tificate. 

2010 
Municipiul 
Pitești 

Expertiza tehnica,Studiul 
topografic, studiu 
geotehnic, studiu de 
trafic, DALI, cerere de 
finantare, proiect tehnic, 
documentatie 

Programul Operational 
Regional, Domeniul major 
de intervenţie 1.1 – Pla-
nuri integrate de dezvol-
tare urbană, Sub-
domeniul: Poli de dezvol-

Elaborarea documentaţiilor tehnico-
economice de finantare aferenta proiectu-
lui individual „Proiect Urban – Reabilitare 
Infrastructura Urbana in Municipiului 
Pitesti. 

Expertiza tehnică 

89,986,078.70 
 

Programulul 
Operational 
Regional 2007-
2013 – Axa 
prioritară 1 – 
Sprijinirea dez-

                                                      
1
 POS Mediu - Programul Operational Sectorial de Mediu 
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avize/acorduri, detalii de 
executie, DTAC, DTOE si 
sa sigure asistenta 
tehnica pana la receptia 
finala a obiectivului de 
investitii PROIECT 
URBAN- Reabilitare  
infrastructura urbana in 
municipiul Pitesti 

tare urbana Studiu topografic 

Studiu geotehnic 

Studiu de trafic 

Documentaţie de avizare a lucrărilor 
de intervenţie (D.A.L.I.) inclusiv ana-
liza cost-beneficiu  

Documentatie pentru avize si acor-
duri 

Cerere de finanţare 

Documentaţie tehnica pentru autori-
zarea executării lucrărilor de con-
strucţii (DTAC) 

Proiect Tehnic (PTh), Detalii de Exe-
cuţie (DE) si caiete de sarcini aferen-
te. 

Documentaţie tehnice  de organizare 
a execuţiei lucrărilor (DTOE). 

 

voltării durabi-
le a oraşelor – 
poli de creşte-
re 

2010 
Cersanit  
Romania S.A. 

Modernizarea infrastruc-
turii si achizitionarea de 
echipamente inalt 
tehnologizate pentru 
fabricarea produselor 
ceramice termice, in ve-
derea cresterii eficientei 
si randamentului. 
 

Programul Operational 
Sectorial Cresterea Com-
petitivitatii Economice, 
Domeniul major de inter-
ventie 1.1 – Investitii 
productive si pregatirea 
pentru concurenta pe 
piata a intreprinderilor, in 
special IMM-uri. 
 

Obiectivul proiectului constă in moderni-
zarea infrastructurii si achizitionarea de 
echipamente inalt tehnologizate pentru 
fabricarea produselor ceramice termice, in 
vederea cresterii eficientei sirandamen-
tului. 
 

15,567,822 

Programul 
Operaţional 
Sectorial 
“Creşterea 
Competitivităţii 
Economice” , 
axa prioritara 1 
- Un sistem 
inovativ si eco-
eficient de 
productie 
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2009 
Nemase  
ComProd S.R.L. 

Extindere Complex  
Hotelier Mariko Inn 
 

Programul Operational 
Regional, Domeniul major 
de intervenţie  
5.2 Crearea, dezvoltarea, 
modernizarea infrastruc-
turilor specifice pentru 
valorificarea durabila a 
resurselor naturale si 
pentru cresterea calitatii 
serviciilor turistice 

Imbunatatirea calitatii si diversificarea 
serviciilor de cazare in Hotelul "Mariko 
Inn" prin modernizarea, extinderea si do-
tarea infrastructurii structurii de cazare si 
a utilitatilor conexe; 
- cresterea capacitatii de cazare la Hotel 
Mariko Inn ; 
- cresterea gradului de ocupare; 
- cresterea numarului de turisti ; 
- cresterea numarului de innoptari ; 
- cresterea duratei medii a sejurului turis-
tic/turist; 
- imbunatatirea si diversificarea serviciilor 
turistice oferite prin cresterea duratei 
medii a sejurului turistic/turist. 
 

9.170.250,66 

 

Programul 
Operațional 
Regional, Axa 
prioritară 5 - 
“Dezvoltarea 
Durabilă și 
Promovarea 
Turismului. 
 

2009 
Municipiul 
Buzău 

Servicii de consultanţă 
pentru realizarea planului 
integrat de dezvoltare 
urbană şi a 
documentaţiilor tehnico-
economice de finanţare 
aferente proiectelor 
individuale pentru 
accesarea Programului 
Operaţional Regional - 
Axa 1’’ cu urmatoarele 
proiecte individuale: 
Reabilitare retea de 
drumuri si statii de 
transport din zona de 

Programul Operational 
Regional, Domeniul  de 
interventie 1.1-„Planuri 
integrate de dezvoltare 
urbana,  Sub-domeniul: 
Centre urbane  

Servicii de realizare a documentatiei teh-
nico economice de finantare pentru fieca-
re din  proiectelele individuale componen-
te ale portofoliului de proiecte. 
Intocmirea dosarului de finanţare (cererea 
de finanţare cu anexele) în conformitate 
cu Ghidul solicitantului şi întocmirea unor 
analize sau studii socio-economice nece-
sare pentru fundamentarea cererii de 
finanţare, în conformitate cu criteriile de 
eligibilitate ale programului de finanţare, 
şi asistenţa acordată Autorităţii Contrac-
tante pentru realizarea şi furnizarea do-
cumentelor justificative şi anexa la cererea 
de finanţare (documente de proprietate, 

70,661,030.42 
 

Programul 
Operational 
Regional 2007-
2013, Axa 
prioritara 1-
Sprijinirea 
dezvoltarii 
durabile a 
oraselor –poli 
urbani de 
crestere 
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actiune urbana a 
Municipiului Buzau 
Reabilitare pasaje rutiere 
din zona de actiune 
urbana a Municipiului 
Buzau 
Reabilitarea 
monumentului istoric 
”Ansamblul Conacului 
Marghiloman” (Vila 
Albatros, Parc 
Marghiloman), 
Municipiul Buzau 
Cresterea sigurantei  si 
prevenirea criminalitatii 
in zona de actiune 
urbana a Mun. Buzau 
prin achizitionarea de 
echipamente specifice si 
amenajarea unui centru 
de supraveghere. 

acte legale, CV-uri, hotărâri, certificate, 
avize, autorizaţii, etc.). 
Intocmirea Studiului de fezabilitate sau, 
după caz, a documentaţiei de avizare a 
lucrărilor, inclusiv analiza analiza cost – 
beneficiu, şi inclusiv fazele de fundamen-
tare pentru realizarea studiului de fezabili-
tate, cum ar fi: expertiza tehnică, studiu 
de trafic, documentaţie obţinere avize, 
studiu geotehnic, studii topografice, audit 
energetic, etc. 
 

* PHARE, ISPA, SAPARD, INTERREG, FP, fonduri guvernamentale etc. 
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Completat de către: 
 

 

Numele şi prenumele: 
 

MACOVEI FLORENTINA 

Poziţia în cadrul organizaţiei: 
 

DIRECTOR DEPARTAMENT CONSULTANȚĂ 

 
 

Data: 
 

14.02.2013 

Localitatea: 
 

IAȘI 

Judeţul: 
 

IAȘI 

 
 

 


