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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 CONSILIERE FINANCIARA MB Sibiu 

Tipul organizaţiei S.R.L.  

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  

Data începerii activităţii  

Adresă sediu  Jud. Sibiu,  localitatea Sibiu, str. Hategului nr. 1/1 

Telefon  +40 369 402 200 

Fax +40 269 21 52 51 

E-mail mbconsilierefinanciara@yahoo.com 

Adresă web   

Puncte de lucru în Regiunea 
Centru (adresă, date de contact, 
persoană de contact) 

 

Activitate de bază (CAEN)  

Alte activităţi (CAEN) 

 

Conducător organizaţie Taran Morosan Adrian  

Persoană de contact 
(nume, funcţie) 

Taran Morosan Adelia 
(economist) 

 
 

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

Acreditări ale organizaţiei*  
 

Colaboratori ai organizaţiei 
(instituţii)* 

 

Performanţe înregistrate în ultimii 
trei ani 

Anul 
Număr de 

clienţi 
Cifră de afaceri (RON) 

Profit 
(da / nu) 

2008 2 41.070 da 

2009 5 119.529 da 

2010 4 86.989 da 

Numărul mediu anual de clienţi 
 

                                                      Număr total:                            

Microîntreprinderi  

I.M.M. 2 

Întreprinderi mari   

Administraţii publice 3 

Asociaţii / ONG-uri  

Persoane fizice  

Care sunt mijloacele de 
publicitate prin care se realizează 
promovarea organizaţiei 
dumneavoastră? (x) 

Presă  

Internet  

Radio  

TV  

Postere/afişe Seminarii/conferinţe  

Altele (descriere) 
 

* dacă este cazul 

 
 
 
III. INFORMAŢII DESPRE ECHIPA ORGANIZAŢIEI: 
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IV. INFORMAŢII DESPRE SERVICIILE OFERITE: 
 

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

Locală 20% 

Regională 60% 

Naţională 20% 

Internaţională  

Unde se oferă de obicei servicii-
le dumneavoastră? (%) 

a. la propriul sediu  70% 

b. la sediul clientului  30% 

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

  

Care sunt principalele solicitări 
ale clienţilor dumneavoastră? 
(%) 

Cursuri  10% 

Elaborare proiecte 40% 

Studii de piaţă        

Informaţii 10% 

Altele (descriere) documentatii tehnico-economice 40% 

Tipul serviciilor oferite de către 
organizaţia dumneavoastră (%) 
 

1. Identificarea şi recomandarea programelor de finanţare 
adecvate / Elaborarea documentatiei necesare accesarii 
fonduri-lor: studiul de piata, documentatii tehnico-
economice, cerere de finantare, plan de afaceri 

50% 

Nr. 
Crt. 

Nume şi prenume Funcţia Specializări 

1. Taran Morosan Adrian Administrator 

Prof. Dr. Ec.  
Expert contabil 
Cursuri universitare, Studii de Fezabilitate, 
Consultanţă în achiziţii, Management im-
plementare proiect, Proiecte de cercetare  

 

2. Taran Morosan Adelia Economist 

Manager proiecte 
Consultant pentru intocmirea documen-
tatiilor tehnico-economice si a dosarelor 
pentru accesarea fondurilor POS DRU, 
FEADR, POR  

3. Opreana Alin 
Colaborator 
Economist 

Consultant in afaceri si management 
Analist financiar 

4. Diaconescu Claudia 
Colaborator 
Economist 

Analize financiare si contabile 

5.  Manzat Mihai 
Colaborator 

Arhitect  
Intocmire documentatie tehnica pentru 
partea de arhitectura 

6. Laposi Argentina 
Colaborator 

Arhitect 
Intocmire documentatie tehnica pentru 
partea de arhitectura 
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2. Asistenţă în obţinerea finanţării bancare necesare 
acoperirii contribuţiei proprii în cadrul proiectului şi 
susţinerii investiţiei totale 

5% 

3. Asistenţă pentru solicitarea şi colectarea documentelor 
(studii, avize, autorizaţii) necesare proiectului 

5% 

4. Asistenţă în implementarea proiectului/managamente de 
proiect 

20% 

5. Servicii de contabilitate financiara 20% 

Care sunt principalele domenii 
pe care doriţi să vă axaţi activi-
tatea 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 
 
 

 

 
 
 
V. EXEMPLE DE PROIECTE PREGĂTITE ŞI FONDURI ACCESATE: 
 
 

Anul 
Denumirea 

beneficiarului 
Tipul proiectului Domeniul Scurtă descriere 

Valoarea 
proiectului 

(RON) 

Fondul 
accesat* 

       

2008 
Consiliul Local 

Avrig 

Intomcire cerere de 
finantare si 

documentatie 
tehnico-economica 

 
“Extindere, 

mansardare corp 
B şi refacere 

şarpantă corp A 
la Liceul 

“Gheorghe Lazăr” 
Avrig, str. Horea 

nr. 27”, precum şi  
pentru asigurarea 
dotărilor necesare 

Axa prioritară 3 
“Îmbunătăţirea 
infrastructurii 
sociale”, 
domeniul major 
de intervenţie 4 
“Reabilitarea, 
modernizarea, 
dezvoltarea şi 
echiparea 
infrastructurii 
educaţionale 
preuniversitare, 
universitare, şi a 
infrastructurii 
pentru formare 
profesională 

Proiect finantat 
 
Investiţia care se 
realizează constă 
în extinderea şi 
dezvoltarea 
spaţiului actual al 
liceului prin 
crearea de clase 
suplimentare, 
amenajarea unor 
laboratoare 
corespunzătoare 
desfăşurării orelor 
de specialitate: 
fizică, chimie, 
biologie, 

7.510.343,86 POR 
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continuă”.  
 

facilitarea 
accesului elevilor 
la o bibliotecă 
şcolară, crearea 
unui centru de 
documentare şi 
informare, 
crearea unor 
spaţii de 
desfăşurare a 
orelor de sport în 
aer liber precum 
şi de petrecere a 
timpului liber, 
crearea unor 
cabinete didactice 
pentru profesori 
în vederea 
pregătirii orelor, a 
gestionării 
corespunzătoarea 
a suporturilor de 
învăţământ, 
pentru a permite 
elevilor să 
beneficieze de o 
pregătire 
corespunzătoare 
unor standarde 
normale de 
învăţământ 

2009 
SC ALL BIZZ 
PROIECTSRL 

Intocmire 
documentatie 
tehnico economica  
 
„Reamenajarea şi 
modernizarea 
intersecţiei str. 
Gheorghe Lazăr 
cu strada Samuel 
Von Brukenthal în 
vederea conferirii 
unui caracter de 
centru civic 
acestei zone”; 
 

Axa prioritara 1 
Sprijinirea 
dezvoltării 
durabile a 
oraşelor – poli 
urbani de 
creştere; 
Domeniul major 
de interventie 
1.1 – Planuri 
integrate de 
dezvoltare 
urbană, Sub-
domeniul: Centre 
urbane 

Investiţia propusă 
constă în 
extinderea şi 
dezvoltarea 
actualei zone 
situată la 
intersecţia 
străzilor 
Gheorghe Lazăr 
şi Samuel V. 
Brukenthal în 
vederea definirii 
spaţiului urban 
existent drept un 
element civil şi o 
structură civica, 
un „loc” pentru 

6.321.813 POR 
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localnici, în 
vederea explorării 
unor moduri de 
viaţă mai bune. 
Zona studiată va 
fi dotată cu 
mobilier urban si 
zone verzi 
amenajate 
plantate si zone 
verzi mobile 
amplasate pe 
gradene. În 
amenajarea 
globala a spaţiului 
au fost incluse 
deci şi mobilierul 
urban, compus 
din banci, coşuri 
de gunoi, capace 
si grilaje pentru 
sistemul de 
canalizare. 
 

2009 
SC ALL BIZZ 
PROIECTSRL 

Intocmire 
documentatie 
tehnico economica  
 
„Extindere sediu 
Unitatea de 
asistenta medico-
sociala, Jud. 
Sibiu, Loc. 
Saliste, Str. Piatra 
Alba, Nr. 2. 

Axa prioritară 3; 
Domeniul major 
de intervenţie 
3.2 – 
Reabilitarea/ 
modernizarea/ 
dezvoltarea şi 
echiparea 
infrastructurii 
serviciilor 
sociale. 

Proiect finantat 
Investiţia propusă 
constă în 
extinderea şi 
dezvoltarea 
actualei unităţi 
medico-sociala 
Saliste prin 
construirea unui 
corp nou de 
cladire (corpul C) 
cu regim de 
inaltime maxim 
propus P+E+M, 
corp ce va 
asigura in special 
deficitul de spatii 
pentru pacienti, 
respectiv 22 
saloane cu 
grupuri sanitare 
proprii, sali de 
mese cu oficii, o 
sala de tratament, 

3.492.861 POR 
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camera rece, 
precum şi 
cabinete pentru 
asistente cu 
grupuri sanitare 
proprii, un cabinet 
medical, birouri, 
grup sanitar 
separat pe sexe 
pentru personal. 

 

2009 
SC SFERA 
CON SRL 

Intocmire 
documentatie 
tehnico economica  

 
"Extindere şi 
modernizare 
Centru de 
Recuperare şi 
Reabilitare 
Neuropsihiatrică 
Tulgheş" şi 
asigurarea 
dotărilor necesare 
 

Axa prioritară 3; 
Domeniul major 
de intervenţie 
3.2 – 
Reabilitarea/ 
modernizarea/ 
dezvoltarea şi 
echiparea 
infrastructurii 
serviciilor 
sociale. 

Proiect in 
ultimele etape 
de evaluare 
Investiţia propusă 
constă în 
extinderea şi 
reabilitarea 
centrului de 
Recuperare şi 
Reabilitare 
Neuropsihiatrică 
Tulgheş prin 
executarea unei 
mansarde în 
spaţiul actual al 
podului pentru 
extinderea 
spaţiilor de 
cazare, cu 
respectarea 
normativelor în 
vigoare şi a 
standardelor 
specifice de 
calitate, şi 
refacerea 
acoperişului. 
 

1.550.880,85 POR 

2009 
SC SFERA 
CON SRL 

Intocmire 
documentatie 
tehnico economica  
 
„Extinderea şi 
reamenajarea 
Centrului de 
Îngrijire şi 
Asistenţă 

 
Axa prioritară 3; 
Domeniul major 
de intervenţie 
3.2 – 
Reabilitarea/ 
modernizarea/ 
dezvoltarea şi 
echiparea 

Proiect in 
ultimele etape 
de evaluare 
Această investiţie 
va crea condiţii 
pentru creşterea 
calităţii serviciilor 
sociale în cadrul 
Centrului de 

3.499.955,72 POR 
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Gheorgheni” şi 
asigurarea 
dotărilor necesare 
 

infrastructurii 
serviciilor 
sociale. 

Îngrijire şi 
Asisitenţă 
Gheorgheni, 
pentru 
îmbunătăţirea 
infrastructurii 
sistemului de 
asistenţă socială 
şi va prima în 
dezvoltarea 
calităţii vieţii 
pentru o mare 
parte a zonei 
respective, 
atingând în felul 
acesta obiectivul 
general al 
proiectului. 
 

2009 
Consiliul Local 
Balan 

Intocmire 
documentatie 
tehnico economica 

 
„ Reabilitarea, 
Modernizarea, 
Dezvoltarea şi 
Echiparea 
Clădirilor 
Grupului Şcolar 
Liviu Rebreanu” – 
Bălan   
 şi asigurarea 
dotărilor necesare 
 

Axa prioritară 3 
“Îmbunătăţirea 
infrastructurii 
sociale”, 
domeniul major 
de intervenţie 4 
“Reabilitarea, 
modernizarea, 
dezvoltarea şi 
echiparea 
infrastructurii 
educaţionale 
preuniversitare, 
universitare, şi a 
infrastructurii 
pentru formare 
profesională 
continuă”.  
 

Proiect în 
ultimele etape 
de evaluare 
 
Investiţia 
prezentată constă 
în reabilitarea şi 
dezvoltarea 
spaţiului actual 
prin 
modernizarea şi 
echiparea 
clădirilor în care 
funcţionează 
Liceul „Liviu 
Rebreanu” Bălan 
pentru a permite 
elevilor să 
beneficieze de o 
pregătire 
corespunzătoare 
unor standarde 
normale de 
învăţământ, 
precum şi de 
serviciile conexe 
pe care această 
unitate de 
învăţământ le 

13,327,800.09 POR 
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poate oferi 
tinerilor. 

2009 
SC ALL BIZZ 
PROIECT 
SRL 

Intocmire 
documentatie 
tehnico economica 
 
CENTRU DE 
CERCETARE ŞI 
TELEMEDICINĂ 
PENTRU BOLILE 
NEUROLOGICE 
LA COPII 

Programul 
Operational 
Sectorial " 
Cresterea 
Competitivitatii 
Economice” 
POS-CCE, Axa 
prioritara 2 " 
Cresterea 
Competitivitatii 
Economice prin 
Cercetare-
Dezvoltare si 
Inovare - ", 
Operatiunea 
2.2.1 " 
Dezvoltarea 
Infrastructurii CD 
existente si 
crearea de noi 
infrastructuri 
(laboratoare, 
centre de 
excelenta) 

Proiect aflat pe 
lista de rezerve 
 
Centrului de 
Cercetare si 
Telemedicina 
pentru Bolile 
Neurologice la 
copii„  Spitalul 
Clinic de Pediatrie 
urmăreşte creare 
unei infrastructuri 
de cercetare-
dezvoltare şi 
inovare capabilă să 
susţină şi să 
faciliteze pe de o 
parte noi activităţi 
şi direcţii de 
cercetare, iar pe de 
altă parte 
urmăreşte 
transformarea 
cercetărilor în 
rezultate pozitive şi 
vizibile în domeniul 
bolilor neurologice 
ale copilului.   
 

43,777,716.00 POS 

2010 
Consiliul Local 
Petrila 

 
Intocmire 
documentatie 
tehnico economica 
 
„Reabilitare 
ambulatoriu 
integrat din cadrul 
Spitalului de Boli 
Cronice din 
orasul Petrila, 
judetul 
Hunedoara” 
 

Axa Prioritara 3: 
Îmbunătăţirea 
infrastructurii 
sociale, 
Domeniul major 
de intervenţie 
3.1 Reabilitarea / 
modernizarea / 
echiparea 
infrastructurii 
serviciilor de 
sanatate. 

Proiect în  
evaluare-faza 
D.T. 
 
Reabilitarea şi 
modernizarea 
ambulatoriului 
integrat al 
Spitalului de Boli 
Cronice Petrila 
vizează 
dezvoltarea unui 
sistem de 
prevenire şi 
tratare modern, 
performant, 
accesibil tuturor 
categoriilor de 
persoane 

9,828.478 POR 
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afectate, precum 
şi a unui sistem 
eficient de servicii 
ambulatorii.  
 

 
 
 
 
 
 
2011 

 
 
 
 
 
 

 
S.C. INSP 
S.R.L. 

 
Intocmire 
documentatie 
tehnico economica 
 
„Centrul de 
agrement Predeal, 
judetul Braşov” 
 

 
Axa prioritară 1 – 
Sprijinirea dez-
voltării durabile a 
oraşelor – poli 
urbani de 
creştere 
Domeniul de 
intervenţie 1.1 – 
Planuri integrate 
de dezvoltare 
urbană 
Sub-domeniul: 
Poli de creştere 

              
             Proiectul constă 

în amenajarea 
unui centru de 
agrement care va 
contribui la 
îmbunătăţirea 
infrastructurii 
turistice, sportive 
şi de agrement a 
oraşului Predeal 
şi a zonei 
limitrofe, care va 
asigura o 
dezvoltare a 
turismului zonei 
dar şi a calităţii 
vieţii populaţiei 
prin realizarea 
unei funcţiuni 
inexistente în 
prezent pentru 
populaţia 
oraşului Predeal.  
 

 
 
 
 
 
 
42.843.340  
 

 
 
 
 
 
 
POR 

* PHARE, ISPA, SAPARD, INTERREG, FP, fonduri guvernamentale etc. 
 
 
 

Completat de către: 
 

 

Numele şi prenumele: 
 

Taran Morosan Adrian 

Poziţia în cadrul organizaţiei: 
 

Administrator 

 
 

Data: 
 

28.04.2011 

Localitatea: 
 

Sibiu 

Judeţul: 
 

Sibiu 

 
 

 


