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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 Halcrow Romania 
Tipul organizaţiei SRL ∗  
Mărimea organizaţiei 
(x) 
în cazul în care este 
societate comercială 

Microîntreprindere (0-9 angajaţi)  
Întreprindere mică (10-49 angajaţi)  
Întreprindere mijlocie (49-249 angajaţi) X 
Întreprindere mare (peste 249 angajaţi)  

Data înfiinţării 12.09.2002 
Data începerii 
activităţii 

12.09.2002 

Adresă sediu  Str. Carol Davila Nr. 85, Sector 5, Bucuresti 

Telefon  0311 065 376 
Fax 0311 034 189 
E-mail IonitaJ@halcrow.com 
Adresă web  www.halcrow.ro 
Puncte de lucru în 
Regiunea Centru 
(adresă, date de con-
tact, persoană de con-
tact) 

 

Activitate de bază 
(CAEN) 

7112 

Alte activităţi (CAEN) 

0240 ;0161 ;0162 ;0163 ;0910 ;0990 ;3320 ;3600 ;3700 ;3811 ;3812 ;3821 ;3822 ;3900 ;4110 ;4213; 
4211 ;4221 ;4222 ;4291 ;4299 ;4311 ;4312 ;4313 ;4322 ;4329 ;4399 ;5229 ;5829 ;6201 ;6202 ;6203 ; 
6209 ;6311 ;6399 ;7010 ;7021 ;7022 ;7111 ;7120 ;7219 ;7320 ;7410 ;7490 ;7711 ;7732 ;7733 ;7820 ; 
8211 ;8219 ;8299 ;8559 
 

Conducător 
organizaţie 

Jeni Ionita 

                                                      
∗ *PFA, AF, SRL, SNC, SA, ONG etc. 
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Persoană de contact 
(nume, funcţie) 

Jeni Ionita, Director General  
 

 
 
II. INFORMAŢII DESPRE ACTIVITATEA ORGANIZAŢIEI: 
 

Acreditări ale organizaţiei*  
Certificare ISO 9001 
Certificare ISO 14001 
Certificare  SR OHSAS 18001 
Atestare AFER, AACR, APDP, MMDD 

Colaboratori ai organizaţiei 
(instituţii)* 

Autoritati publice centrale (ministere si agentii), autoritati publice lo-
cale (consilii judetene si municipale), parteneri privati. 

Performanţe înregistrate în ultimii 
trei ani 

Anul Număr de 
clienţi Cifră de afaceri (RON) Profit 

(da / nu) 
2006 3 5,808,757 da 
2007 6 16,777,670 da 
2008 10 16,429,774 da 

Numărul mediu anual de clienţi 
 

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

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

Presă x 
Internet x 
Radio x 
TV x 
Postere/afişe Seminarii/conferinţe x 
Altele (descriere) 

 

* dacă este cazul 
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III. INFORMAŢII DESPRE ECHIPA ORGANIZAŢIEI: 
 
Nr. 
Crt. Nume şi prenume Funcţia Specializări 

1 Jeni Ionita Director General Management de proiect, obtinere finantari 
de la UE 

2 Madalina Popescu 
Manager 

Departament 
Protectia Mediului 

Management de proiect, Studii de impact 
de mediu, Bilanturi de mediu, Strategii de 
mediu 

3 Catalin Paunescu Manager 
Department Apa 

Management de proiect, strategii resurse 
de apa 

4.  Cristina Mircea 
Manager 

Departament 
Transporturi 

Management de proiect, proiectare 
drumuri 

 
 
IV. INFORMAŢII DESPRE SERVICIILE OFERITE: 
 

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

Locală x 
Regională x 
Naţională x 
Internaţională x 

Unde se oferă de obicei 
serviciile dumneavoastră? (%) 

a. la propriul sediu  x 
b. la sediul clientului  x 

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

 Da 

Care sunt principalele solicitări 
ale clienţilor dumneavoastră? 
(%) 

Cursuri  x 
Elaborare proiecte x 
Studii de piaţă       x 
Informaţii x 
Altele (descriere) x 

Tipul serviciilor oferite de către 
organizaţia dumneavoastră (%) 
 

1. Pregatire de master planuri, proiectare, management de 
proiect, supervizare executie lucrari pentru sisteme de 
alimentare cu apa municipale, amenajari de cursuri de rau, 
baraje, etc… 

 

2. Pregatire de master planuri, proiectare, management de 
proiect, supervizare executie lucrari pentru drumuri de 
orice categorie si poduri ; 

 

3. Master planuri si proiectare aeroporturi  
4. Master planuri si proiectare linii de tramvai  
5. Studii de impact, bilanturi de mediu, strategii de protectie 
a mediului 

 

6. Planificarea dezvoltarii urbane, regenerare urbana  
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7. Pregatire de proiecte din domeniul energiei regenera-
bile ; 

 

8. Pregatire de aplicatii pentru obtinere de finantare de la 
UE sau de la banci comerciale ; 

 

Care sunt principalele domenii 
pe care doriţi să vă axaţi activita-
tea 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 proiectu-
lui Domeniul Scurtă descriere 

Valoarea 
proiectului 

(RON) 
Fondul acce-

sat* 
20.11.06 – 
11.07.07 

Consiliul 
Judetean 
Ialomita 
B.dul Unirii, 
Nr.4 
Slobozia, 
Jud.Ialomita, 
Romania 

Imbunatatirea 
infrastructurii de 
transport 

Infrastructura 
de transport 

Reabilitarea si modernizarea drumului judetean DJ 201B 
lm 0+00 – km 19, faza SF + PT+DE 
Halcrow a fost angajat de catre Ministerul Integrarii Euro-
pene  pentru revizuirea si actualizarea studiului de fezabi-
litate, studii geo si topo, pregatirea,  obtinerea autorizatiei 
de construire si a avizelor aferente proiect proiectului “Re-
abilitarea si modernizarea drumului judetean DJ 201B km 
0+00 – km 19” ce urmeaza a fi finantat in cadrul Progra-
mului Operational Regional POR 2007 – 2013. Serviciile 
au fost furnizate conform cerintelor de calitate si normati-
velor in vigoare, respectandu-se termenul de predare si 
instructiunile Guidului Solicitantului pentru finatari POR 
2007-2013.  
A fost obtinuta aprobarea finantarii. 
Valoare investitie aprobata : 33.158.116 lei 

733.869 lei / 
183.632,51 
euro 
 

Programului 
Operational 

Regional POR 
2007 – 2013 

13.11. 06 – 
13.08.07 
(Etapa I) 

Consiliul 
Judetean 
Dambovita 

Imbunatatirea 
infrastructurii de 
transport 

Infrastructura 
de transport 

Ramforsarea  si modernizarea drumurilor judetene DJ 
701, DJ401 si DJ711A pe traseul Dobra, Cornatelu, 
Branistea, Titu, Odobesti, Potlogi, Corbii Mari, faza SF + 

1.361.684,00 
lei / 
340.727,65 

Programului 
Operational 

Regional POR 
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 Piata 
Tricolorului, 
Nr.1 
Targoviste 
Jud.Dambovita, 
Romania 

PT+DE 
Halcrow a fost angajat de catre Ministerul Integrarii Euro-
pene  pentru revizuirea si actualizarea studiului de fezabi-
litate, studii geo si topo, pregatirea proiectului tehnic, 
obtinerea autorizatiei de construire si a avizelor aferente 
proiect “Reabilitarea si modernizarea drumurilor judetene 
DJ 701 si DJ 711 A” ce urmeaza a fi finantat in cadrul 
Programului Operational Regional POR 2007 – 2013. 
Serviciile au fost furnizate conform cerintelor de calitate si 
normativelor in vigoare, respectandu-se termenul de pre-
dare si instructiunile Ghidului Solicitantului pentru finantari 
in cadrul POR 2007-2013. 
Aprobarea finantarii in proces. 
Valoare investitie aprobata : 51.511.334,45 lei 

euro 
 
 
 

2007 – 2013 

28.06.06 – 
31.12.07 

Consiliul 
Judetean 
Caras Severin  
Piata 1 
Decmbrie 1918 
nr.1, Resita, 
Jud. Caras 
Severin 

Cooperare 
transfrontaliera : 
Masura 1.3. 
Suport pt 
dezvoltarea la 
scara mica a 
infrastructurii 
locale si de 
mediu. 

Infrastructura 
de transport 

Proiect : ,,Imbunatatirea accesului comunitatilor locale 
spre punctul de trecere a frontierei Naidas. Reabilitare 
DJ571 Naidas-Lescovita’’ 
Pregatirea aplicatiei (studiu de fezabilitate, analiza cost 
beneficiu, pregatire aplicatie) pentru finantare in cadrul 
Programului de Vecinatate Romania –Serbia & Muntene-
gru 2004-2006, Phare CBC si proiectare  
(proiect tehnic, detalii de executie, caiet de sarcini, PAC, 
asistenta tehnica pe durata executiei si in perioada de 
notificare a defector) 
Finantarea aprobata. 
Valoare investitie aprobata: 
992.911 euro 

199.538,68 
lei / 
49.929,60 
euro 

Programul de 
Vecinatate 
Romania – 

Serbia & Mun-
tenegru 2004-
2006, Phare 

CBC 

28.06.06 – 
31.12.07 

Consiliul 
Judetean 
Caras Severin  
Piata 1 

Cooperare 
transfrontaliera : 
Masura 1.4. 
Cooperarea in 

Turism  Proiect : « Centrul de Informare si Promovarea a 
Atractiilor turistice Banat la Garana » 
Pregatirea aplicatiei (studiu de fezabilitate, analiza cost 
beneficiu, pregatire aplicatie) pentru finantare in cadrul 

245.336,12 
lei / 
61.389,28 
euro 

Programul de 
Vecinatate 
Romania – 

Serbia & Mun-
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Decmbrie 1918 
nr.1, Resita, 
Jud. Caras 
Severin 

dezvoltarea 
turismului. 

Programului de Vecinatate Romania –Serbia & Muntene-
gru 2004-2006, Phare CBC si proiectare  
(proiect tehnic, detalii de executie, caiet de sarcini, PAC, 
asistenta tehnica pe durata executiei si in perioada de 
notificare a defector) 
Finantarea aprobata. 
Valoare investitie aprobata : 
 546.166 euro 

tenegru 2004-
2006, Phare 

CBC 

28.06.06 – 
31.12.07 

Consiliul 
Judetean 
Caras Severin  
Piata 1 
Decmbrie 1918 
nr.1, Resita, 
Jud. Caras 
Severin 

Cooperare 
transfrontaliera : 
Masura 1.2 : 
Cooperarea 
intre serviciile 
publice locale. 

Cooperarea 
intre 
serviciile 
publice 
locale. 

Proiect : « Centrul de coordonare si monitorizare a activi-
tatilor de interventie in caz de dezastre Caras - Severin» 
Pregatirea aplicatiei (studiu de fezabilitate, analiza cost 
beneficiu, pregatire aplicatie) pentru finantare in cadrul 
Programului de Vecinatate Romania –Serbia & Muntene-
gru 2004-2006, Phare CBC si proiectare  
(proiect tehnic, detalii de executie, caiet de sarcini, PAC, 
asistenta tehnica pe durata executiei si in perioada de 
notificare a defector) 
Finantarea aprobata. 
Valoare investitie aprobata : 
 345.032 euro 

188.283.40 
lei / 
47.113,25 
euro 

Programul de 
Vecinatate 
Romania – 

Serbia & Mun-
tenegru 2004-
2006, Phare 

CBC 

03.04.06 – 
03.05.06 

Consiliul 
Judetean 
Caras Severin  
Piata 1 
Decembrie 
1918 nr.1, 
Resita, Jud. 
Caras Severin 

Gestionarea 
deseurilor 

Protecţia 
mediului 

3 Proiecte :  
« Sistem de gestionare a deseurilor din zona turistica 
Semenic-Judetul Caras Severin » ; 
Sistem de gestionare a deseurilor din zona adiacenta 
orasului Baile Herculane -Judetul Caras Severin » ; 
Sistem de gestionare a deseurilor din zona adiacenta 
orasului Oravita -Judetul Caras Severin » . 
Pregatirea aplicatiilor inclusiv studiu de fezabilitate 
conform cerintelor  Programului Phare CES 2004 . 
Finantarea aprobata pentru toate cele 3 proiecte. 
Valori investitii aprobate : 

158.980,98 
lei / 
39.781.04 
euro 

Programul 
Phare CES 

2004  
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Semenic – 511.080,19 euro 
Baile Herculane – 1.335.767,1 euro 
Oravita – 1.120.448,58 euro 
TOTAL :  2.967.295,87 euro 

Nov. 2004 – 
Ianuarie 
2005 
 
Sept. 2005 – 
Ianuarie 
2006 

Consiliul 
Judetean 
Caras Severin  
Piata 1 
Decembrie 
1918 nr.1, 
Resita, Jud. 
Caras Severin 

Coeziune Eco-
nomica si So-
ciala - Proiecte 
Mari de Infra-
structura Regi-
onala 

Reabilitare 
zone indus-
triale  

” Reabilitare zona industriala Valea Terovei, Resita” 
Elaborare studiu de fezabilitate (inclusiv studii geo si to-
po), studiu de marketing, plan de afaceri si aranjamente 
pentru perioda de exploatare, precum si a aplicatiei de 
finantare Phare pentru reabilitarea zonei industriale Valea 
Terovei – Resita. 
Proiectul a obtinut finantare din fonduri Phare CES 2004 – 
2006 Proiecte Mari de Infrastructura Regionala. 
Valoare investitie aprobata: 
6.079.904 euro 

542.812,39 
lei / 
135.825,34 
euro 
 
Din care, 
 
in 2005 – 
2006: 
 
484.439,53 
lei / 
 
121.218,97 
euro 
 

Phare CES 
2004 – 2006 
Proiecte Mari 

de Infrastructu-
ra Regionala. 

 

Dec.2003 
– 
Dec.2005 
 

CFCU/Vital SA 
Baia Mare 
Str. Gh. Sincai, 
nr.21, Jud. 
Maramures 

Instrument pen-
tru Politici 
Structurale de 
Pre-Aderare 

Infrastructură 
de transport 

Asistenta tehnica pentru elaborarea aplicatiei ISPA in 
Municipiul Baia Mare, proiect « Imbunatatirea serviciilor 
de alimentare cu apa si canalizare in Municipiul Baia 
Mare » ISPA 2001/RO/16/P/PA/003-01. 
Serviciile au constat in : 
- revizuirea master plan si pregatirea aplicatiei ISPA 
(evaluarea situatiei existente a sistemelor de alimentare 
cu apa si canalizare ; master plan per total pentru 
sistemele de apa potabila, canalizare si tratare a apei 
uzate, studiu de fezabilitate pentru proiectele prioritare din 
Master Plan ce vor fi incluse in cererea ISPA, analize 

2.435.150,39 
lei / 
609.336  
euro 
 
 

ISPA 
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financiare si economice, evaluare impact de mediu, 
pregatirea aplicatiei ISPA, asistenta tehnica acordata 
beneficiarului in timpul evaluarii aplicatiei ISPA) ; 
- asistenta tehnica in cadrul licitarii si contractarii 
(pregatirea documentelor de licitatie ; asistenta in timpul 
licitarii si evaluarii) 
Finantare aprobata in 08.12.2004. 
Valoare investitie aprobata :  
42.629.000 euro 

Martie 2000 
– Martie 
2001 
 

Consiliul 
Judetean Iasi, 
Regia 
Judeteana 
Autonoma Apa 
Canal 

Instrument pen-
tru Politici 
Structurale de 
Pre-Aderare 

Protectia 
mediului 

Asistenta Tehnica pentru pregatirea Aplicatiei ISPA Iasi 
,,Imbunatatirea sistemului de alimentare cu apa si de 
evacuare a apelor uzate in orasele Iasi si pascani in 
conformitate cu standardele UE privind calitatea apei’’ - 
2000/RO/16/P/PE/004 
Valoare investitie aprobata :  
19.053.680,00 euro 

799.886 
EURO 
 

ISPA 

Martie 2000 
– Martie 
2001 

Primaria 
Municipiului 
Timisoara, 
Regia 
Autonoma Apa-
Ccanal 

Instrument pen-
tru Politici 
Structurale de 
Pre-Aderare 

Protectia 
mediului 

Asistenta Tehnica pentru pregatirea Aplicatiei ISPA in 
municipiul Timisoara ,,Imbunatatirea tehnologiei de tratare 
a apelor uzate si a sistemului de alimentare cu apa 
potabila si canalizare pentru populatia municipiului 
Timisoara’’  - 2000/RO/16/P/PE/005 
 
Valoare investitie aprobata :  
€45.363.012,00 euro 

1.499.105 
EURO 

ISPA 

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

Numele şi prenumele: 
 Andreea Pana 

Poziţia în cadrul organizaţiei: 
 PR & Communication Assistant  

 
 
Data: 
 

24 aprilie 2009 

Localitatea: 
 

Bucuresti 

Judeţul: 
 

Bucuresti 

 
 

 


