
Consultanţă pentru întreprinderile mici 

 

Accesul IMM-urilor la consultanţă în afaceri 

prin programul BERD  

Business Advisory Services (BAS)  

Programul BAS în România este finanţat de Ministerul Federal de Finanţe al Austriei 
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BERD în România din 1991 
 

• Principalul obiectiv  dezvoltarea sectorului privat 

• Acordă finanţare companiilor româneşti 

• Direct  Facilitatea de Finanţare pentru IMM-uri (LEF) 

• Prin intermediul băncilor locale 

 

 

    IMM-urile au nevoie de mai mult  

    decât finanţare pentru a creşte 
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EXPERTIZĂ 
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Business Advisory Services (BAS) 

• Prin programul BAS, BERD facilitează 

accesul IMM-urilor la consultanţă în 

afaceri 
 

• BAS sprijină proiecte de consultanţă   

într-o varietate de domenii precum 

marketing, ITC, mediu, organizare, 

management financiar, etc. 
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Valoare 

maximă 

 

Durată 

maximă 

 10.000 euro 6 luni 

 

Granturi între 25-75% 

Prin programul BAS, BERD            

co-finanţează cu titlu nerambursabil 

între 25 şi 75% din costul net al 

proiectelor de consultanţă 
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Granturi BAS - Schema de finanţare 2014 

4 



Consultanţă pentru întreprinderile mici 

 

Condiţii de eligibilitate BAS 

• Statut juridic de societate comercială 

înregistrată în România 

 

• Cel puţin 2 ani de activitate 

 

• Maxim 250 angajaţi şi  50 mil. euro cifră de 

afaceri 

 

• Capital majoritar românesc şi privat 

5 



Consultanţă pentru întreprinderile mici 

 

Programul NUfinanţează 
• Companii ce necesită restructurare radicală 

• Proiecte deja începute 

• Proiecte care vizează activităţi noi 

• Consultanţă pentru accesare fonduri europene (sau 

alte finanţări) 

• Costurile cu certificarea 

• Costurile pentru achiziţia licenţelor 

• Companii din domeniile: 

• Servicii bancare 

• Băuturi puternic alcoolizate 

• Tutun 

• Jocuri de noroc 

• Arme sau tehnică militară 
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Tipuri de proiecte de consultanţă eligibile 

  Îmbunătăţirea managementului financiar 

  Dezvoltarea unui plan de afaceri 

  Studii de prefezabilitate şi fezabilitate 

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

  Implementarea sistemelor informatice 

  Implementarea sistemelor de management  

  Identificarea partenerilor comerciali şi strategici 

  Consultanţă tehnică 

  Reorganizare, restructurare 

Managementul mediului, eficienţă energetică 

Alte proiecte care susţin dezvoltarea companiei şi/sau creşterea competitivităţii 
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Proiect BAS – Marketing 

Client: Producător mezeluri şi brânzeturi tradiţionale 
 

• Proiect marketing în jud. Galaţi, 2012  Dezvoltarea şi promovarea 
brandului de produse tradiţionale româneşti 

• Design ambalaje 

• Dezvoltare strategie de comunicare şi plan de marketing  

• Materiale de comunicare,  inclusiv dezvoltare website 
 

 

 

 

 

• La un an de la finalizarea proiectului compania a înregistrat o 
creştere semnificativă a vizibilităţii; în 2013 compania a reprezentat 
România la Comisia Europeană cu ocazia sărbătoririi Zilei Naţionale 
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Grant BAS 

6.229 euro 

Creştere cifră de afaceri 

+ 42 % 

Creştere reţea magazine 

+ 4 unităţi 

Cost net proiect 

12.600 euro 
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Proiect BAS – Resurse umane 

 

 

 

 

• Analiză organizaţională  

• Training şi coaching pentru 

echipa de management şi cea de 

vânzări 

• Dezvoltarea sistemului intern de 

evaluare 
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Grant BAS 

9.838 euro 

Creştere cifră de afaceri 

+ 22 % 

Creştere productivitate 

+ 9% 

Cost net proiect 

16.635 euro • Proiectul a îmbunătăţit comunicarea dintre echipa de management  

    şi cea de vânzări, calitatea serviciilor livrate clienţilor şi, mai ales, a  

    îmbunătăţit performanţele individuale ale angajaţilor, inclusiv ale 

    vânzătorilor 

Client: Distribuitor componente pentru echipamente electrice 

• Proiect  resurse umane în jud. Cluj, 2012  Eficientizarea şi motivarea 

    echipei 
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Proiect BAS – ITC 

Client: Distribuitor sisteme de încălzire pe bază de energie 
regenerabilă 
 

• Proiect ITC în jud. Satu Mare, 2012  Dezvoltare website şi sistem 
CRM (Customer Relationship Management) 

• Actualizare website şi dezvoltare web shop 

• Versiune webshop pentru telefoane mobile 

• Implementare sistem CRM 
 

 

 

 

• Sistemul CRM a îmbunătăţit relaţiile companiei cu clienţii, iar noul 
webshop a stimulat dezvoltare portofoliului de produse şi creşterea 
vânzărilor 
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Grant BAS 

6.723 euro 

Creştere vânzări 

+ 60 % 

Creştere vânzări online 

+ 17 % 

Cost net proiect 

11.316 euro 
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Proiect BAS – Eficienţă energetică 

  Client: Companie de procesare a cărnii de pasăre 
 

• Proiect de eficienţă energetică în jud. Vaslui, 2012  Audit energetic 
pentru identificarea soluţiilor de reducere a costurilor cu energia  

• Propuneri de măsuri pentru creşterea eficienţei energetice 

• Estimarea beneficiilor aşteptate în urma implementării 

măsurilor 

• 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) 
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Grant BAS 

6.036 euro 

Reducere consum energie 

 - 7 % 

Economii 

98.000 euro / 
an 

Cost net proiect 

8.160 euro 
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Proiect BAS – Mediu 
 

Client: Companie de tratare a deşeurilor menajere (rampă ecologică)  

 

• Proiect de mediu în jud. Prahova, 2011  Studiu de fezabilitate în vederea 
închiderii parţiale a rampei ecologice  

• Studiu tehnic pentru închiderea primelor 3 celule 

• Evaluarea costurilor aferente închiderii celor 3 celule 

• Identificarea soluţiilor optime pentru exploatarea celulelor rămase şi a 

emisiilor de biogaz 
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Grant BAS 

9.862 euro 

Capacitatea totală  

iniţială a rampei ecologice 

 2,56 mil. m3 

Perioadă implementare proiect 

4 luni 

Cost net proiect 

18.955 euro 
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Alte proiecte BAS 

 

Companie transport rutier – Ploieşti, 2013 

•  14 mil. euro CA, 222 angajaţi 

• Proiect BAS:  Implementare sistem informatic de management 

 - durata 6 luni 

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

• 1.3 mil. euro CA, 41 angajaţi 

• Proiect BAS:  Implementare ISO 22000 

           - durata 3 luni 

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

Producător de ouă – Râşnov, 2013 

• 2,2 mil. euro CA, 29 angajaţi 

• Proiect BAS: Branding 

          - durata 4 luni 

          - cost proiect 19.360 euro grant BAS: 10.000 euro 

  

 

Producător de case din lemn pentru export – Bacău, 2012 

• 1,75 mil. euro CA, 45 angajaţi 

• Proiect BAS: Branding şi strategie de marketing 

 - durata 5 luni 

          - cost proiect 12.400 euro  grant BAS: 9.200 euro 
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Colaborarea cu BAS 

IMM 

• Potenţial beneficiar BAS 

• Ideile de proiect ale IMM-urilor pot primi sprijinul nostru 

(cofinanţare nerambursabilă de până la 75% + asistenţă la 

implementare) 

• Detalii privind procedura de accesare a sprijinului BAS sunt 

disponibile pe site-ul programului www.basromania.ro  

• Procesul de evaluare, contractare şi rambursare este simplu 

şi eficient 
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http://www.basromania.ro/
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Colaborarea cu BAS 

  Consultant local  

• Potenţial furnizor de servicii pentru companiile care 

apelează la BAS 

• Proiectele cofinanţate de BAS se realizează numai prin 

consultanţi precalificaţi  

• Procesul de precalificare este deschis tuturor consultanţilor 

din România (firme sau PFA) şi nu presupune taxe  

• Evaluăm expertiza consultanţilor pe baza proiectelor 

realizate, a referinţelor furnizate şi a profilului experţilor 
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LEF-Instrumente de finanţare pentru IMM-uri 

 O facilitate dedicată investiţiilor de capital şi cvasicapital, dar şi împrumuturilor, 

particularizate în funcţie de necesităţile companiilor private 

 Din 2006 răspunde nevoilor de finanţare ale IMM-urilor locale, care nu sunt acoperite 

într-o măsură suficientă de sursele de finanţare existente 

 Investiţiile LEF sunt realizate, implementate şi monitorizate de către o echipă de 

specialişti bancari şi consilieri dedicaţi, prezenţi în birourile BERD din regiunile: 

 Balcani (Albania, Bosnia & Herţegovina, Bulgaria, Croaţia, FYR 

Macedonia, Kosovo, Muntenegru, România, Serbia) 

 Turcia 

 SEMED (Egipt, Iordania, Maroc, Tunisia) 
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Obiectivele LEF 

 Creşterea competitivităţii şi a calităţii produselor 

 Inovare  introducerea de noi produse şi tehnologii pentru a creşte productivitatea 

şi eficienţa 

 Implementarea standardelor înalte de guvernanţă corporativă şi conduită în afaceri 
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Criterii de eligibilitate LEF 

 Investiţii: extinderi şi modernizări, restructurări bilanţiere, achiziţii 

 Sectoare  o serie vastă, cu anumite excepţii (armament, băuturi puternic 

alcoolizate, tutun, jocuri de noroc) 

 Valoarea investiţiilor: maxim 10 milioane euro 

 Participare la capital: (preferabil) 20-35% din capitalul companiei 

 Orizont de timp: 3-10 ani (15 ani pentru finanţările de proiecte) 
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Tranzacţii de Capital vs. Debt 

Într-o tranzacție de capital BERD contribuie la capitalul social al societății și devine 

partener ca acționar minoritar cu proprietarii companiei. Consecințele sunt 

următoarele:  

 Proprietarii companiei și BERD convin să dezvolte afacerea împreună pentru a-și 

atinge potențialul de creștere (devenind o companie bine organizată și competitivă);  

 Aceștia participă în mod proporțional la împărțirea beneficiilor (profit, dividende), 

dar și a riscurilor asociate;  

 Compania nu are nevoie să plătească dobândă sau să ofere garanții pentru capitalul 

suplimentar primit de la BERD;  

 

Într-o tranzacție de debt, compania primește un împrumut de la BERD și este 

responsabilă pentru rambursarea acestuia din veniturile sale. 
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Aveţi idei de proiecte? 
Noi avem soluţii. 
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Contactaţi-ne! 

Daniela Marin 

Director Program  

 

BERD Business Advisory Services 

 

Tel 021 202 71 00 

basromania@ebrd.com 

www.basromania.ro  

Cătălina DAN 

Principal Banker 

 

BERD Local Enterprise Facility 

 

Tel 021 202 71 00 

danc@ebrd.com 

www.ebrd.com 

danc@ebrd.com 

 

mailto:danc@ebrd.com
mailto:danc@ebrd.com

