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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 Fundatia pentru Promovarea Intreprinderilor Mici si Mijlocii Brasov 
Tipul organizaţiei∗ ONG  

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

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

Data înfiinţării 1995 
Data începerii activităţii 1995 

Adresă sediu  Brasov, Str. Calea Bucuresti nr. 42, bl. S19, ap. 3 

Telefon  0268/ 325654 
Fax 0268/ 325654 
E-mail fpimm@rdsbv.ro 
Adresă web  www.fpimm.ro 

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

N/A 

Activitate de bază (CAEN) 7022 

Alte activităţi (CAEN) 
7320, 7490, 8559 

Conducător organizaţie Mircea Suman - Presedinte 
Persoană de contact 
(nume, funcţie) 

Gratiela Garcea – Director executiv 

 
 
                                                      

∗ *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) 
2006 60 283.811 Da 
2007 48 290.496 Da 
2008 25 171.216 Nu  

Numărul mediu anual de clienţi 
 

                                                      Număr total:                            
Microîntreprinderi 20 
I.M.M. 20 
Întreprinderi mari  1 
Administraţii publice 0 
Asociaţii / ONG-uri 5 
Persoane fizice 62 

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

Presă X 
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 Gratiela Garcea Director executiv Managementul resurselor umane, manage-
mentul calitatii 

2 Manuela Tirtalas Director economic Expert contabil, consultanta in afaceri, 
evaluarea intreprinderii 

3 Raluca Bitea Consultant Managementul resurselor umane, studii de 
piata 

4 Liliana Oancea Jurist consult Dreptul afacerilor 
5 Ildiko Tiganus Asistent manager Auditor de mediu, achizitii publice 
6 Irina Secareanu Contabil Expert contabil 
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IV. INFORMAŢII DESPRE SERVICIILE OFERITE: 
 

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

Locală 70% 
Regională 15% 
Naţională 15% 
Internaţională  

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

a. la propriul sediu  95% 
b. la sediul clientului  5% 

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

Da  

Care sunt principalele solicitări 
ale clienţilor dumneavoastră? 
(%) 

Cursuri  5% 
Elaborare proiecte 85% 
Studii de piaţă       5% 
Informaţii 100% 
Altele (descriere) Plan de afacere 5% 

Tipul serviciilor oferite de către 
organizaţia dumneavoastră (%) 
 

1. Elaborare studii de fezabilitate si cereri de finantare 30% 
2. Elaborare analiza cost beneficiu 30% 
3. Elaborare plan de afaceri 5% 
4. Elaborare documentatii accesare fonduri   25% 
5. Analiza functiei de resurse umane 5% 
6. Cursuri 5% 

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

Infrastructură de transport  
Infrastructură socială / de sănătate / de educaţie X  
Turism X 
Dezvoltare urbană  
Dezvoltare rurală şi agricultură X 
Proiecte pentru întreprinderi X 
Protecţia mediului  
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 beneficia-
rului 

Tipul proiectu-
lui Domeniul Scurtă descriere 

Valoarea 
proiectului 

(RON) 
Fondul 

accesat* 

2009 SC DACARTA SRL 
Dezvoltarea 
resurselor 

umane 
Masuri active 
de ocupare 

SCOLARIS  propune calificarea unui numar de 28 
persoane in meseria de tehnician maseur si parcurgerea 

unui set de module de initiere in masaj pentru 84 
persoane, instruire in competente comune in 

management respectiv instruire privind tehnicile de 
cautare a unui loc de munca a unui numar de 28 

persoane 

368.109 PHARE 

2009 HRC Romania 
Dezvoltarea 
resurselor 

umane 

Formare profe-
sionala conti-

nua 

Se propune consilierea si indrumarea unui numar de 200 
persoane (someri de lunga durata), 120 de someri 
instruiti in meseriile Operator la masini cu comanda 

numerica, Operator introducere, validare si prelucrare 
date, Limba engleza incepator, Limba germana 

incepator si Competente comune management respectiv 
instruire privind tehnicile de cautare a unui loc de munca 

a unui numar de 28 persoane  

357.240 PHARE 

2008 First Job School Dezvoltarea 
resurselor 

Formare profe-
sionala conti-

Au fost oferite masuri active pentru un numar de 80 
persoane, si anume indrumare si consiliere, calificare in 260.728 PHARE 
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umane nua meseriile operator la masini cu comanda numerica, 
sudor, electrician, operator calculator, servicii privind 
tehnicile de cautare a unui loc de munca si abordarea 

antreprenoriala a locului de munca, mediere  si plasare 

2008 SC METABRAS SA 
Dezvoltarea 
resurselor 

umane 

Formare profe-
sionala conti-

nua 

„METABRAS- cu noi, pentru oameni învăţând!” si-a 
propus cresterea competitivitatii si adaptabilitatii fortei 
de munca existenta la toate nivelurile  ierarhice ale 
firmei Metabras, prin  organizarea unui departament 
functional de resurse umane, introducerea unui sistem 
eficient de evaluare a posturilor si angajatilor si 
elaborarea si initierea implementarii (prin participarea la 
cursuri specifice) unor planuri  de formare si pregatire  
continua a  angajatilor firmei Metabras.  

270.000 PHARE 

2007 SC GREEN CENTER 
SRL 

Investitie Acvacultura Elaborare Studiul de fezabilitate, cererea de finantare si 
servicii pentru perioada de implementare pentru cons-
truirea unei pastravarii pe Raul Mare, langa Rasnov, 
judetul Brasov si popularea cu puiet de pastrav curcubeu 

741.354 SAPARD 

2007 Universitatea Tehnica 
Gh. Asachi Iasi Investitie 

Cresterea 
competitivitatii 
economice - 

cercetare 

Elaborare Studiu de fezabilitate pentru Centru de 
cercetare pentru prevenirea si reducerea efectelor 
dezastrelor  
 

16.863.731 IMPACT 

2007 

Universitatea Tehnica 
GH. ASACHI   Iasi   
Facultatea de 
Constructii si Instalatii   
Iasi 

 

Investitie 
Cresterea 

competitivitatii 
economice - 

cercetare 

Elaborare Studiu de fezabilitate si cerere de finantare 
pentru crearea unui laborator multifunctional de fizica 
constructiilor si dezvoltare durabila - FICER 

 

13.800.298 IMPACT 

2007 SC PRESTIGE ANNE 
SRL 

Investitie Cresterea 
competitivitatii 
economice - 

cercetare 

Elaborare Studiu de fezabilitate pentru realizarea unui 
laborator de cercetare si evaluare dermatocosmetica 792.837 IMPACT 

2007 SC LEFRUMARIN Investitie Prelucrarea Elaborare studiu de fezabilitate si cerere de finantare 3.889.015 SAPARD 



 
 

 

 

 
ADR CENTRU 

2000 SRL carnii pentru modernizare abator porcine în Baraolt sat 
Micloşoara, judeţul Covasna 

2006 SC LEFRUMARIN SRL 
Investitie Prelucrarea 

carnii 
Elaborare studiu de fezabilitate si cerere de finantare 
pentru extinderea constructiei  fabricii de mezeluri din  
Săcele - Turcheş, si echiparea cu utilaje moderne de 
prelucrare 

4.725.000 SAPARD 

2005 FPIMM Brasov 

Dezvoltarea 
resurselor 
umane 

Dezvoltare 
antreprenoriala 

« Centrul de dezvoltare a abilitatilor antreprenoriale 
in Turism si Mestesuguri -AntrepTM »  Proiectul desfa-
surat a contribuit la dezvoltarea abilitatilor antrepreno-
riale in cazul unui numar de 30 intreprinzatori din cadrul 
pensiunilor turistice si activitatilor mestesugaresti din 
localitatile Zarnesti, Sacele, Rasnov si Brasov si promo-
varea acestora in cadrul Catalogului Produselor Traditio-
nale din Zarnesti, Sacele, Rasnov, Brasov 

111.425 PHARE 

2005 FPIMM Brasov 

Dezvoltarea 
resurselor 
umane 

Dezvoltare 
antreprenoriala 

« Centrul pentru dezvoltarea antreprenoriala a femei-
lor- CDAF » Proiectul desfasurat a contribuit la instruirea 
a  20 femei antreprenor in competente manageriale pen-
tru dezvoltarea afacerii pe care o au, dintre acestea 6 au 
devenit mentor pentru urmatorul grup de 20 femei anga-
jate, care si-au propus sa dezvolte afacerea proprie (al 
doilea grup a beneficiat de cursuri de initiere manageria-
la) 

156.319 PHARE 

2005 SC BUTEXIM SRL Investitie Prelucrarea 
legumelor 

Elaborare studiu de fezabilitate si cerere de finantare 
pentru constructie hala si achizitionare utilaje 1.278.000 SAPARD 

2005 PFA Obancea Angela 
Constructie si 
dotare 
pensiune 
turistica   

Turism S-a construit o pensiune turistica clasificata cu 3 flori in 
Bran 319.200 SAPARD 

2004 SC LEFRUMARIN SRL Investitie  echi-
pamente 

Prelucrarea 
carnii 

Elaborare plan de afaceri si cerere de finantare pentru 
achizitionarea unor echipamente moderne pentru 2.800.000 SAPARD 
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fabricarea mezelurilor 

2002 FPIMM Brasov 
Dezvoltarea 
resurselor 

umane 
Dezvoltarea 

antreprenoriala 
ANTS Crearea unui nou val antreprenorial prin formarea 

unui grup de studenti si tineri absolventi ca agenti ai 
schimbarii si prin infiintarea unui Club al antreprenorilor 

305.440 LEONARDO 
da VINCI II  

2002 FPIMM Brasov 
Dezvoltarea 
resurselor 

umane 
Masuri active 
de ocupare 

Instruirea si asistarea disponibilizatilor din cadrul MApN 
pentru demararea unei activitati independente 57.058 MACS 

2002 FPIMM Brasov 

Restructurare 
industriala si 
dezvoltarea 
resurselor 

umane 

Turism  
Stimularea dezvoltarii turismului in localitatile Brasov, 
Codlea, Prejmer, Harman, Sacele, Rasnov, Bran, prin 

realizarea unui plan de marketing pentru turism si 
pachete turistice 

89.839 PHARE 

2002 FPIMM Brasov 
Dezvoltarea 
resurselor 

umane 
Dezvoltare 

antreprenoriala 

Imbunatatirea sanselor de ocupare socio-profesionala a 
absolventilor prin dezvoltarea antreprenoriala in sistemul 
de invatamanat profesional si tehnic preuniversitar, reali-
zata pe 3 directii : componenta antreprenoriala, dimen-

siunea antreprenoriala in activitatea de consiliere si 
orientare si sprijinirea elevilor si absolventilor cu potential 

antreprenorial   

100.911 PHARE 

1999 FPIMM Brasov 
Dezvoltarea 
resurselor 

umane 
Dezvoltare 

antreprenoriala Invatamant deschis la distanta pentru managerii IMM 10.700 Fundatia 
SOROS 

1998 FPIMM Brasov 
Centru pentru 
promovarea 
exporturilor 
CENEXIN 

Dezvoltare 
Locala 

Infiintarea Centrului de Promovare a Exporturilor si 
Atragere a Investitiilor Straine in Judetul Brasov  79.800 FIDEL 

1997 FPIMM Brasov Microfinantare 
pentru IMM  Dezvoltare IMM Schema de microcredite pentru IMM  30.000 PNUD 

1997 FPIMM Brasov Centru de 
Dezvoltare a 

Dezvoltare 
antreprenoriala 

Infiintarea unui Centru de Dezvoltare a IMM-urilor in 
localitatea Petrosani, avand drept scop promovarea 42.650 ONUDI 

Viena 
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IMM IMM-urilor din Valea Jiului, prin asigurarea know-how-
ului necesar initierii unei afaceri, in vederea minimalizarii 

efectelor negative ale restructurarii economice 
* PHARE, ISPA, SAPARD, INTERREG, FP, fonduri guvernamentale etc. 
 
 
 
Completat de către: 
  

Numele şi prenumele: 
 Gratiela Garcea 

Poziţia în cadrul organizaţiei: 
 Director executiv 

 
 
Data: 
 

 

Localitatea: 
 

 

Judeţul: 
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