
 

 

 

 

 

 

I. DATE DE IDENTIFICARE  

Denumire S.C KONFIDA S.R.L. 

Tipul organizației (PFA, SRL) SOCIETATE CU RASPUNDERE LIMITATA (SRL) 

Data înființării 2001 

Adresă sediu STR. NICOLAE ONCESCU, NR.9, BL.111, SCARA 2, AP.73, SECTOR 6, 

BUCURESTI 

Telefon 0729882876 

E-mail  vlad@konfida.ro 

Adresă web www.konfida.ro 

Puncte de lucru în teritoriul ITI Delta Dunării - 

Activitate de bază CAEN 7022 – Activitati de consultanta pentru afaceri si management 

Alte activități CAEN 7111 – Activitati de arhitectura 

Persoană de contact (nume prenume, funcție) PAVEL COSTIN VLAD – ADMINISTRATOR (CONSULTANT) 

FORMULAR PENTRU FIRMELE CARE DESFĂȘOARĂ / INTENȚIONEAZĂ SĂ DESFĂȘOARE ACTIVITĂȚI DE CONSULTANȚĂ 
ÎN TERITORIUL ITI DELTA DUNĂRII 

FONDURI EUROPENE STRUCTURALE ȘI DE INVESTIȚII (fonduri ESI) 2014-2020 
 



 

 

PROGRAME OPERAȚIONALE GESTIONATE POR, POC, PNDR,POCU, POCA 

 

 

II. EXEMPLE DE PROIECTE PREGĂTITE ȘI FONDURI ACCESATE 

Nr. Crt. Denumirea beneficiarului Domeniul 
Valoarea proiectului 

(LEI/EURO) 

Fondul accesat 

(PHARE, SAPARD, 

FESI, Fonduri 

Guvernamentale etc.) 

 

 

1 

 

 

 

S.C. SYMMETRICA SRL 

 

 

 

PAVELE/CONSTRUCTII 

 

 

14.500.000 LEI 

POSCCE, AXA1 - "Un sistem 

inovativ si ecoeficient de 

productie" , DMI1.1 - "Investitii 

productive si pregatirea pentru 

competitia pe piata a 

inteprinderilor, in special a 

IMM", Operatiunea a)- "Sprijin 

pentru consolidarea sectorului 

productiv prin investitii 

tangibile si intangibile"  

 

2 

 

S.C. P BAU RO S.R.L. 

 

CONSTRUCTII 

 

1.400.000 LEI 

POSCCE, AXA1 - "Un sistem 

inovativ si ecoeficient de 

productie" , DMI1.1 - "Investitii 

productive si pregatirea pentru 

competitia pe piata a 

inteprinderilor", Operatiunea - 

"Sprijin pentru consolidarea 

sectorului productiv prin 

investitii tangibile si 



 

 

intangibile"- pentru inteprinderi 

mici, mijlocii si mari  

 

 

 

3 

 

 

 

S.C. EXPREMIO MARKETING 

S.R.L. 

 

 

 

TIC (Tehnologia Informatiei si 

Comunicatiilor) 

 

 

 

3.880.000 LEI 

POC, Axa Prioritară 2 

"Tehnologia Informatiei si 

Comunicatiilor (TIC) pentru o 

economie digitală 

competitivă"Obiectiv specific 

2.2. „Creşterea contribuţiei 

sectorului TIC pentru 

competitivitatea 

economică”Acţiunea 2.2.1 

„Sprijinirea creşterii valorii 

adăugate generate de sectorul 

TIC şi a inovării în domeniu 

prin dezvoltarea de clustere” 

 

 

 

 

4 

 

 

 

S.C. TRANSCENDENCE SYSTEMS 

GROUP SRL 

 

 

 

TIC (Tehnologia Informatiei si 

Comunicatiilor) 

 

 

 

4.573.000 LEI 

POC, Axa Prioritară 2 

"Tehnologia Informatiei si 

Comunicatiilor (TIC) pentru o 

economie digitală 

competitivă"Obiectiv specific 

2.2. „Creşterea contribuţiei 

sectorului TIC pentru 

competitivitatea 

economică”Acţiunea 2.2.1 

„Sprijinirea creşterii valorii 

adăugate generate de sectorul 

TIC şi a inovării în domeniu 

prin dezvoltarea de clustere” 

 

5 S.C. EUROPEAN FUNDS INVEST 

S.R.L. 

TIC (Tehnologia Informatiei si 

Comunicatiilor) 

 

4.643.000 LEI 

POC, Axa Prioritară 2 

"Tehnologia Informatiei si 

Comunicatiilor (TIC) pentru o 

economie digitală 



 

 

competitivă"Obiectiv specific 

2.2. „Creşterea contribuţiei 

sectorului TIC pentru 

competitivitatea 

economică”Acţiunea 2.2.1 

„Sprijinirea creşterii valorii 

adăugate generate de sectorul 

TIC şi a inovării în domeniu 

prin dezvoltarea de clustere” 

 

 

6 

 

S.C. SIMAST TRUST S.R.L. 

 

AGROTURISM 

 

250.000 EURO 

PNDR , Masura 6.4. -

"SUBMĂSURA 6.4 – „Sprijin 

pentru investiţii în crearea şi 

dezvoltarea de activităţi 

neagricole” 

 

7 

 

S.C. SPORT TRADITIE 

SPIRITUALITATE S.R.L. 

 

AGROTURISM 

 

200.000 EURO 

PNDR , Masura 6.4. -

"SUBMĂSURA 6.4 – „Sprijin 

pentru investiţii în crearea şi 

dezvoltarea de activităţi 

neagricole” 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

S.C. GRANO PANE S.R.L. 

 

 

 

 

TURISM 

 

 

 

 

10.600.000 LEI 

POR Axa prioritară 2 

Imbunatatirea competivitatii 

inteprinderilor mici si mijlocii 

Prioritatea de intervenţie 2.2. 

„Sprijinirea creării și extinderea 

capacităților avansate de 

producție și dezvoltarea 

serviciilor”Obiectiv specific - 

Îmbunătățirea competitivității 

economice prin creșterea 

productivității muncii în IMM-

uri în sectoarele competitive 

identificate în Strategia 



 

 

Națională pentru 

Competitivitate 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

S.C. SOLO EXIM S.R.L. 

 

 

 

 

TIPOGRAFIE 

 

 

 

 

6.430.000 LEI 

POR Axa prioritară 2 

Imbunatatirea competivitatii 

inteprinderilor mici si mijlocii 

Prioritatea de intervenţie 2.2. 

„Sprijinirea creării și extinderea 

capacităților avansate de 

producție și dezvoltarea 

serviciilor”Obiectiv specific - 

Îmbunătățirea competitivității 

economice prin creșterea 

productivității muncii în IMM-

uri în sectoarele competitive 

identificate în Strategia 

Națională pentru 

Competitivitate 

 

10 

 

UNIVERSITATEA LUCIAN 

BLAGA SIBIU 

FORMARE 

ANTREPRENORIALA SI 

IMPLEMENTARE PLANURI 

DE AFACERI 

 

4.000.000 EURO 

POCU - Romania Start-UP Plus 

(Cod apel: 

POCU/82/3/7/Creşterea 

ocupării prin susţinerea 

întreprinderilor cu profil non-

agricol din zona urbană)  

 

 

 

11 

 

 

 

FUNDATIA ORIZONTURI TINERE 

 

 

 

ELABORARE POLITICI 

PUBLICE 

 

 

 

1.000.000 LEI 

POCA - CP2/2017 - Creşterea 

capacităţii ONG-urilor şi a 

partenerilor sociali de a formula 

politici publice alternative (Cod 

apel: 

POCA/111/1/1/Dezvoltarea şi 

introducerea de sisteme şi 

standarde comune în 

administraţia publică ce 

optimizează procesele 

decizionale orientate către 



 

 

cetăţeni şi mediul de afaceri în 

concordanţă cu SCAP) 

 

 

 

12 

 

 

 

PRIMARIE ORAS STEI 

 

 

PROGRAM 

IMBUNATATIRE 

EFICIENTA ENERGETICA 

 

 

POR Axa prioritară 3: 

Sprijinirea tranziției către o 

economie cu emisii scăzute de 

carbonPrioritatea de investiții 

3.1 - Sprijinirea eficienței 

energetice, a gestionării 

inteligente a energiei și a 

utilizării energiei din surse 

regenerabile în infrastructurile 

publice, inclusiv în clădirile 

publice, și în sectorul 

locuințelorOperaţiunea B - 

Clădiri publice 

 

 

 

 

 

13 

 

 

 

 

SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE 

URGENTA BRASOV 

 

 

 

 

IMBUNATATIREA 

CALITATII SI EFICIENTEI 

INGRIJIRII SPITALICESTI  

 

 

 

 

 

16.640.000 LEI 

POR Axa prioritară 8 - 

Dezvoltarea infrastructurii 

sanitare şi socialePrioritatea de 

investiții 8.1 – Investiţii în 

infrastructurile sanitare şi 

sociale care contribuie la 

dezvoltarea la nivel naţional, 

regional şi local, reducând 

inegalităţile în ceea ce priveşte 

starea de sănătate şi promovând 

incluziunea socială prin 

îmbunătăţirea accesului la 

serviciile sociale, culturale și de 

recreere, precum și trecerea de 

la serviciile instituționale la 

serviciile prestate de 

comunitatiObiectivul Specific 

8.2 – Îmbunătățirea calității și a 

eficienței îngrijirii spitalicești de 

urgență Operațiunea B – Unități 

de primiri urgențe 



 

 

 

 

 

 

 

14 

 

 

 

 

 

SPITALUL JUDETEAN DE 

URGENTA PLOIESTI 

 

 

 

 

IMBUNATATIREA 

CALITATII SI EFICIENTEI 

INGRIJIRII SPITALICESTI 

 

 

 

 

 

4.000.000 EURO 

POR Axa prioritară 8 - 

Dezvoltarea infrastructurii 

sanitare şi socialePrioritatea de 

investiții 8.1 – Investiţii în 

infrastructurile sanitare şi 

sociale care contribuie la 

dezvoltarea la nivel naţional, 

regional şi local, reducând 

inegalităţile în ceea ce priveşte 

starea de sănătate şi promovând 

incluziunea socială prin 

îmbunătăţirea accesului la 

serviciile sociale, culturale și de 

recreere, precum și trecerea de 

la serviciile instituționale la 

serviciile prestate de 

comunitatiObiectivul Specific 

8.2 – Îmbunătățirea calității și a 

eficienței îngrijirii spitalicești de 

urgență Operațiunea B – Unități 

de primiri urgențe 

 

 

 

15 

 

 

 

SPITALUL JUDETEAN DE 

URGENTA TULCEA 

 

 

 

IMBUNATATIREA 

CALITATII SI EFICIENTEI 

INGRIJIRII SPITALICESTI 

 

 

 

 

 

POR Axa prioritară 8 - 

Dezvoltarea infrastructurii 

sanitare şi socialePrioritatea de 

investiții 8.1 – Investiţii în 

infrastructurile sanitare şi 

sociale care contribuie la 

dezvoltarea la nivel naţional, 

regional şi local, reducând 

inegalităţile în ceea ce priveşte 

starea de sănătate şi promovând 

incluziunea socială prin 

îmbunătăţirea accesului la 

serviciile sociale, culturale și de 

recreere, precum și trecerea de 

la serviciile instituționale la 



 

 

serviciile prestate de 

comunitatiObiectivul Specific 

8.2 – Îmbunătățirea calității și a 

eficienței îngrijirii spitalicești de 

urgență Operațiunea B – Unități 

de primiri urgențe 

 

 

COMPLETAT DE CĂTRE: 

Nume Prenume PAVEL COSTIN VLAD 

Poziția în cadrul firmei ADMINISTRATOR/DIRECTOR GENERAL 

Data 21.09.2017 

 


