
Consultanţă pentru întreprinderile mici din România 

 

 

 

Dezvoltarea afacerilor mici si mijlocii prin servicii profesionale de 

consultanţă 

 

EBRD Advice for Small Businesses 



Consultanţă pentru întreprinderile mici din România 

 

Prin programul Advice for Small  

Businesses BERD oferă 

antreprenorilor români granturi 

pentru finanţarea serviciilor 

profesionale de consultanţă în afaceri! 
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Proiect Marketing 

Client: Depaco - Producător de sisteme pentru acoperişuri din jud. 
Prahova 

Scopul proiectului: Consolidarea brandului Wetterbest Gladiator 

Consultantul: Zet Communication & Media (actual The Marketing 
House) 

Structura proiectului: 
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Grant ASB 

7.410 euro 

Rezultate:reşexporturi 

12.350 euro 

Buget proiect: 

• Analiza poziţionării brandului companiei şi 
produselor individuale 

• Dezvoltarea manualelor complete de brand pentru 
trei grupe principale de produse 

 

 

 

 

 

Cost net total 

€20.000 
Contributie client 

€10.000 
50% 

• Crearea unui brand pentru noul produs Wetterbest Gladiator, conform 
identităţii de brand a companiei 

• Dezvoltarea unui set complet de instrumente de branding pentru Gladiator, 
inclusiv manual de identitate şi direcţii de comunicare. 
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Proiect de Analiză şi Planificare Financiară 

 

• Diagnoza financiară a companiei 

• Determinarea premizelor de dezvoltare pentru următorii 5 ani 

• Dezvoltarea instrumentelor de management financiar 
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Grant ASB  

5.625 euro 

% Co-finanţare 

75%  

Perioadă implementare proiect 

Cost net proiect 

• În urma analizei efectuate s-a constatat  

    necesitatea unei investiţii în capacitatea de producţie 

• Informaţiile financiare şi de management ale companiei sunt 

     acum centralizate cu ajutorul aplicaţiei IT 

 

Client: Unilact Transilvania – Producător de brânzeturi din Unirea,  

jud. Alba 

Scopul proiectului: Îmbunătăţirea instrumentelor de raportare 

financiară 

Consultantul: ICG Integrated Consulting Grup 

Structura proiectului: 

Buget proiect: 

Rezultate:reşexporturi 

Cost net total 

€7.500 
Contributie client 

€1.875 
25% 
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Proiect Eficienţă Energetică 

Client: Safir – Procesator de carne de pasăre din Vaslui 

Scopul proiectului: Identificarea soluţiilor de reducere a consumului 
de energie (audit energetic) 

Consultantul: Quartz Matrix 

Structura proiectului: 
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Grant ASB 

6.120 euro 

Reducere consum energie 

 - 7 % 

Economii 

Cost net proiect 

• Propuneri de măsuri pentru creşterea eficienţei energetice 

• Estimarea costurilor cu implementarea măsurilor şi a perioadei de 
recuperare a investiţiei 

 

 

 

 

• În primul an după finalizarea auditului energetic compania a efectuat 
investiţii în valoare de 255.000 euro, rezultând economii de 774,2 
MWh (aprox. 100.000 euro) 

Rezultate:reşexporturi 

Buget proiect: 

Cost net total 

€8.160 
Contributie client 

€2.040 
25% 
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Proiect Resurse Umane 

• Analiză instituţională şi diagnostic 

• Plan de acţiuni pentru implementarea standardului 

 

 

 

 

 

• La un an de la finalizarea proiectului compania a primit certificarea 
Working with Investors in People şi a înregistrat o creştere a 
productivităţii şi profitabilităţii 
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3.600 euro 

Creştere productivitate 

Creştere  profit 

+ 400% 

Cost net proiect 

Client: Ariola Prodcom – distribuitor echipamente bancare şi de 
casierie din jud. Cluj 

Scopul proiectului: Implementarea standardului de management al 
performanţei Investors in people 

Consultantul: Arc Consulting 

Structura proiectului: 

Buget proiect: 

 Rezultate:reşexporturi 

Cost net total 

€7.200 
Contributie client  

€3.600 
 (50%) 
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Alte proiecte ASB 

 

Companie transport rutier – Ploieşti, 2013 

• 14 mil. euro CA, 222 angajaţi 

• Proiect:  Implementare sistem informatic de 

management 

 - durata 6 luni 

 - cost proiect 16.800 euro  grant ASB 10.000 euro 
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Producător lactate –  Sibiu, 2013 

• 1.3 mil. euro CA, 41 angajaţi 

• Proiect:  Implementare ISO 22000 

           - durata 3 luni 

           - cost proiect 5.500 euro grant ASB 3.000 euro 
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Alte proiecte ASB 

Producător de ouă – Râşnov, 2013 

• 2,2 mil. euro CA, 29 angajaţi 

• Proiect: Branding 

          - durata 4 luni 

          - cost proiect 19.360 euro grant ASB: 10.000 euro 

  

 

Centru de copiere şi imprimare – Bucureşti, 2013 

• 0,5 mil. euro CA, 18 angajaţi 

• Proiect : Implementare sistem informatic de management 

 - durata 4 luni 

          - cost proiect 25.000 euro  grant ASB: 10.000 euro 
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Advice for Small Businesses (ASB) 
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Valoare 

maximă 

 

Durată 

maximă 

 10.000 euro 6 luni 

 

Granturi între 45-75% 
Programul cofinanţează cu titlu 

nerambursabil până la 75% din costul 

net al proiectelor de consultanţă 
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Finanţare nerambursabilă în 2016 
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Dimensiunea companiei Grant  ASB* 

Micro / Mică 

(1-49 angajaţi) 

50% 

 

Mijlocie 

(50-250 angajaţi) 

45% 

* % din costul net al unui proiect de consultanţă 

Proiectele prioritare pot primi 75% grant, indiferent de dimensiunea companiei: 

- Eficienţă energetică 

- Management de mediu 
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Condiţii de eligibilitate 

 

• Maxim 250 angajaţi şi 50 mil. euro cifră de 

afaceri 

• Cel puţin 2 ani de activitate 
 

• Capital majoritar românesc şi privat 
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ASB NU finanţează 

• Companii din domeniile: 

• Băuturi puternic alcoolizate 

• Tutun 

• Jocuri de noroc 

• Arme sau tehnică militară 

• Servicii bancare 

• Companii ce necesită restructurare radicală 

• Proiecte deja începute 

• Costurile cu certificarea 

• Costurile pentru achiziţia licenţelor 
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Tipuri de proiecte de consultanţă eligibile 

Analiză şi planificare financiară 

Marketing – studii de piaţă, strategie, branding, etc. 

 Implementarea sistemelor informatice (ERP,  CRM) 

 Identificarea partenerilor comerciali şi strategici 

 Studii de prefezabilitate şi fezabilitate 

Dezvoltarea unui plan de afaceri 

 Implementarea sistemelor de management  

Organizare, operaţiuni 

Consultanţă tehnică 

Managementul mediului, eficienţă energetică 

Alte proiecte care susţin dezvoltarea companiei, creşterea competitivităţii sau care facilitează accesul la 

finanţare 
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Rezultatele ASB în România 

 

 Peste 550 de proiecte finanţate 

 66 proiecte doar în 2015 

 Peste 7 milioane de euro finanţare nerambursabilă BERD 
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Doar 15% dintre companiile 

beneficiare sunt din Bucureşti 

Marea majoritate a companiilor 

beneficiare au sub 50 de angajaţi 
Cele mai multe proiecte de 

consultanţă sunt cele de marketing 

0% 10% 20% 30% 40%

 Strategy

 Reorganisation/Restructuring

 Quality Management

 Organisation

 Operations

 Marketing

 Information Communication Technology

 Environmental Management

 Engineering Solutions

 Energy/Resource Efficiency
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Impactul proiectelor ASB în România 
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62% dintre companiile beneficiare au înregistrat o 

creştere a cifrei de afaceri, în medie cu 31% 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

16% dintre companiile beneficiare au accesat finanţare 

externă în valoare totală de peste 17 milioane de euro 

 

 

 

 

 

 
55% dintre companiile beneficiare au înregistrat o 

creştere a productivităţii 

 

 

 

 

 

 
52% dintre companiile beneficiare au înregistrat o 

creştere a numărului de angajaţi 
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Prin programul Advice for Small  

Businesses BERD oferă 

antreprenorilor români granturi 

pentru finanţarea serviciilor de 

consultanţă în afaceri! 
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Urmărim acelaşi obiectiv - promovarea serviciilor profesionale de consultanţă 

ASB poate fi un instrument de vânzare pentru dvs. 
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Dacă sunteţi consultant, vă ajutăm să vă promovaţi serviciile! 

Vă invităm să vă înregistraţi în reţeaua noastră de consultanţi  

(250+ în prezent) 
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Contactaţi-ne! 

EBRD Advice for Small Businesses 

Tel 021 202 71 00 

knowhowromania@ebrd.com 

 

www.basromania.ro  

www.ebrd.com/knowhow 

www.facebook.com/BASRomania/ 
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