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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 BEWEGEN INTELLIGENT 
Tipul organizaţiei∗ SRL-D  

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 22.04.2013 
Data începerii activităţii 22.04.2013 

Adresă sediu  Municipiul Reghin, Strada Spitalului, Nr 41, judetul Mures. 

Telefon  0743 431 917/ 0743 512 672 
Fax - 
E-mail bwgintelligent@gmail.com 
Adresă web  - 

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

- 

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

Alte activităţi (CAEN) 
7022- Activitati de consultanta pentru afaceri si management 
 

Conducător organizaţie Ec. Barna Raluca 
Persoană de contact 
(nume, funcţie) 

Ec. Barna Raluca – Director General 
Ec. Mihail Ioana Iulia – Director Adjunct 

 
                                                      

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

Acreditări ale organizaţiei*   

Colaboratori ai organizaţiei 
(instituţii)* 

- SC INOVACERT SRL, Mures – Servicii de proiectare si inginerie 
- SC PRIMA EXPERT SRL, Mures – Servicii de audit financiar si con-
sultanta financiara 
- ASOCIATIA AGROM RO, Mures – Centru de instruire in agricultura 
- SC CAROCONTLEX SRL – Servicii de contabilitate si consultanta in 
domeniul fiscal 
- SC PROINSTASERV SRL , Mures – Servicii de securitate si sana-
tate in munca si situatii de urgenta (Evaluarea riscurilor, Tematici de 
instruire, Instructaj periodic) 

Performanţe înregistrate în ultimii 
trei ani 

Anul Număr de 
clienţi Cifră de afaceri (RON) Profit 

(da / nu) 
2010    
2012    
2013 21 38767 DA 

Numărul mediu anual de clienţi 
 

                                                      Număr total:                            
Microîntreprinderi 9 
I.M.M. 11 
Întreprinderi mari  1 
Administraţii publice  
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) 

X 

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

1 BARNA RALUCA DIRECTOR 
GENERAL 

Management de proiect 
Consultanta pentru management si afaceri 
Management financiar 
Studii, Planuri  de afaceri, analize si prognoze 
economico – financiare 
Expertiza achizitii publice 

2 MIHAIL IOANA IULIA DIRECTOR 
ADJUNCT 

Studii, Planuri  de afaceri, analize si prognoze 
economico – financiare 
Cereri de finantare 
Consultanta in implementarea proiectelor 
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IV. INFORMAŢII DESPRE SERVICIILE OFERITE: 
 

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

Locală 40% 
Regională 40% 
Naţională 20% 
Internaţională  

Unde se oferă de obicei 
serviciile dumneavoastră? (%) 

a. la propriul sediu  20% 
b. la sediul clientului  80% 

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

 DA 

Care sunt principalele solicitări 
ale clienţilor dumneavoastră? 
(%) 

Cursuri   
Elaborare proiecte 80% 
Studii de piaţă        
Informaţii  
Altele (descriere) 

- Studii de fezabilitate si analize cost beneficiu pentru 
analiza oportunitatii unei investitii 

- Planuri de afaceri 
- Documentatii pentru obtinere de credite bancare 
- Studii de marketing si analize de piata 

20% 

Tipul serviciilor oferite de către 
organizaţia dumneavoastră (%) 
 

1. Servicii de elaborare a proiectelor in vederea accesarii de 
fonduri nerambursabile, care cuprind :  

- Analiza eligibilitatii firmei 
- Evaluare economico-financiara 
- Identificare fonduri 
- Cerere de finantare 
- Plan de afaceri 
- Memoriu justificativ 
- Studiu de fezabilitate – partea economico financiara 
- Analiza de piata 
- Analiza cost beneficiu 
- Analiza alternativelor de investitii 
- Dosar de finantare 

80% 

2. Managementul proiectului pe tot parcursul ( de la elabo-
rarea lui pana la finalizare) 
3.Servicii de implementare a proiectelor, respectiv realizarea 
dosarelor de achizitii, cereri de rambursare precum si sustine-
rea cu informatii a clientului pe toata perioada de derulare a 
proiectului 
4. Servicii de consultanta in afaceri. care constau in 
realizarea de: 

- Planuri de afaceri 
- Documentatii pentru obtinerea de credite bancare 
- Studii de fezabilitate 
- Studii de marketing si analize de piata 

20% 
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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  
Turism X 
Dezvoltare urbană X 
Dezvoltare rurală şi agricultură X 
Proiecte pentru întreprinderi X 
Protecţia mediului  
Resurse umane  
Cercetare-Dezvoltare-Inovare X 
Altele 
 
 

X 

 
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  
proiectului Domeniul Scurtă descriere 

Valoarea 
proiectului 

(RON) 
Fondul accesat* 

2013 SC ACAD TOP 
STUDIO SRL 

Achizitie 
echipamente 

Activitati de 
inginerie si 
consultanta 

tehnica 
legate de 
acestea 

Achizitionarea de echipa-
mente noi si performante, 
specifice prestarii servicii-

lor de topografie 
94.162 

GUVERNAMENTAL 
Programul pentru 
dezvoltarea abilităţilor 
antreprenoriale în 
rândul tinerilor şi 
facilitarea accesului 
acestora la finanţare 
– START 2013 - 

 

2013 SC BIO MANU-
RING 

Achizitie de 
utilaje si echi-

pamente 

Activitati 
auxiliare in 
agricultura 

Achizitie de utilaje si echi-
pamente agricole pentru 
prestarea de servicii in 

cadrul fermelor vegetale 
1.118.015 

GAL Leader 
Muresean, - FEADR 

Masura 312. 

2014 SC SMARTCO 
MOD SRL-D** 

Achizitie de 
echipamente Servicii 

Demararea si dezvoltarea 
societatii prin accesul la 
surse de finantare 
destinate SRL-Debutante. 
Achizitia de echipamente 
si dotari pentru prestarea 
de servicii de calcat 
articole de imbracaminte 
si articole textile. 

44.873 

GUVERNAMENTAL 
Programul  pentru 

stimularea infiintarii si 
dezvoltării 

microîntreprinderilor 
de către 

întreprinzători tineri – 
aple 2014 

2014 SC SMACK 
CAFE SRL-D** 

Lucrari de 
amenajare 

cladire, achizi-
tie echipa-

mente 

Servicii 

Demararea si dezvoltarea 
societatii prin accesul la 
surse de finantare 
destinate SRL-Debutante. 
Realizarea de lucrari de 

492.278 

GUVERNAMENTAL 
Programul  pentru 

stimularea infiintarii si 
dezvoltării 

microîntreprinderilor 
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amenajare cafenea si 
dotarea acesteia in 
vederea prestarii de 
servicii de cafe – bar. 

de către 
întreprinzători tineri – 

aple 2014 

2014 SC ECO EURO 
DOORS SRL** 

Achizitie de 
utilaje, echi-

pamente 
Prelucrare 

Lemn 
Achizitie utilaje pentru 

productia de usi interioare 
din lemn 

515.802 
GUVERNAMENTAL 
Schema de ajutor de 
minimis HG 274/2013 

2014 SC GRUP SI-
MEX SRL** 

Achizitie de 
utilaje, echi-

pamente 
Elemente de 
feronerie 

Achizitie echipamente 
destinate producției de 
elemente metalice de 
asamblare a lemnului 

441.867 
GUVERNAMENTAL 
Schema de ajutor de 
minimis HG 274/2013 

2014 
SC ELION 

PRODCOM 
SRL** 

Achizitie de 
utilaje, echi-

pamente 
Prelucrare 

lemn 
Achizitie de utilaje si echi-
pamente pentru productia 

de cherestea 
442.907 

GUVERNAMENTAL 
Schema de ajutor de 
minimis HG 274/2013 

2014 
SC ASOCIATIA 

MOLDOVAN 
SRL** 

Achizitie de 
utilaje, echi-

pamente 

Prelucrare 
alte produse 

din lemn, 
pluta si paie 

Achizitie unei linii de pro-
ductie brichete din resturi 

din paie pentru biogaz   
439.353 

GUVERNAMENTAL 
Schema de ajutor de 
minimis HG 274/2013 

2014 SC PENTAMO-
TER SRL** 

Achizitie de 
utilaje, echi-

pamente 

Industria 
prelucratoare 
- Productia 
de masini si 

utilaje - 

Achiziția unui ansamblu 
de echipamente tehnolo-

gice destinate fabricării de 
utilaje pentru extracție și 

construcții 

432.030 
GUVERNAMENTAL 
Schema de ajutor de 
minimis HG 274/2013 

2014 
SC TRANS 
SECEMESA 

SRL** 

Achizitie de 
utilaje, echi-

pamente 
Constructii 

Achiziția de echipamente 
tehnologice pentru 

execuția  lucrărilor de 
pregătire a terenului 

444.240 
GUVERNAMENTAL 
Schema de ajutor de 
minimis HG 274/2013 

2014 SC CELTIA 
PREST SRL** 

Achizitie de 
utilaje, echi-

pamente 
Constructii 
Instalaţii 

Achizitia de echipamente 
tehnologice, aparate si 
instalații de măsurare 

control și reglare in vede-
rea execuției de instalații 
sanitare, de încălzire și 

aer condiționat 

390.432 
GUVERNAMENTAL 
Schema de ajutor de 
minimis HG 274/2013 

2014 
SC ELECTRIC 

BOCICOR 
SRL** 

Achizitie de 
utilaje, echi-

pamente 
Constructii 
Instalaţii 

Achizitia de echipamente 
tehnologice, aparate de 

masurare, control și 
reglare destinate execuției 
de instalații electrice sub-
terane și branșamente ale 

acestora 

402.653 
GUVERNAMENTAL 
Schema de ajutor de 
minimis HG 274/2013 

* PHARE, ISPA, SAPARD, INTERREG, FP, fonduri guvernamentale etc. 
 
** proiecte depuse si aflate in evaluare. 
 
Alte informatii : 
 
Pe langa proiectele prezentate mai sus, din lista clientilor nostri, mai amintim: 
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- Societatea Nationala a Sarii SA – Sucursala Salina Targu Ocna - Studiu de fezabilitate privind opor-
tunitatea si necesitatea realizarii unei investitii – proiect independent de programele de finantare. 

- SC ENO TOOLS SRL – Domeniul - Prelucrari mecanice 
- SC UNION PROTECTION – Domeniul - Sisteme de securizare 
- SC VALENTIN ELECTRO SRL- Domeniul Constructii – Instalatii electrice 
- SC KARO KINEFIT – Domeniul medical – Kinetoterapie, Fizioterapie. 
- GALL ARPAD INTREPRINDERE INDIVIDUALA – FEADR, MASURA 121, Modernizarea exploata-

tiilor agricole (Construire grajd pentru ferma de vaci de carne) –Servicii privind implementarea proiec-
tului precum si managementul implementarii ( proiect in derulare) 

- BARTALIS ATTILA INTREPRINDERE INDIVIDUALA- FEADR, MASURA 121, Modernizarea ex-
ploatatiilor agricole (Construire grajd pentru ferma de vaci de carne) – Servicii privind implementarea 
proiectului precum si managementul implementarii ( proiect in derulare) 
 

Completat de către: 
  

Numele şi prenumele: 
 BARNA RALUCA 

Poziţia în cadrul organizaţiei: 
 DIRECTOR GENERAL 

 
 
Data: 
 

07.04.2014 

Localitatea: 
 

REGHIN 

Judeţul: 
 

MURES 

 
 

 


