
Fonduri  
pentru 
cercetarea 
aplicată în 
 economie  
P 2

Cât durează 
ca banca 
să-ţi aprobe 
fi nanţarea  
P 6

O afacere ce a pornit 
de la un strung şi a ajuns 
la 1.500 de angajaţi       P 4

DE LA 1877

FONDURI 
EUROPENE

S U P L I M E N T  A L  Z I A R U L U I  R O M Â N I A  L I B E R Ă  ⁄  L U N I ,  1 1  I U L I E  2 0 1 6

COMPETITIVITATEA
o șansă pentru economia românească



CONSULTANŢĂ

EDITOR COORDONATOR:
Mona Scărișoreanu

GRAFICĂ: 
Adrian STAN

CORECTURĂ: 
Laura VODĂ

FOTOGRAFII:
SHUTTERSTOCK

PUBLICITATE:
Ani Honcioiu 
0723.230.016

TRAFIC:
Corina Cotorogea

DIRECTOR DE PUBLICITATE:
Radu Găvruș

DIRECTOR DE MARKETING:
Robert Vasilescu

DIRECTOR DE PRODUCȚIE: 
Mihai Voivod

Bd. Theodor Pallady nr. 54-56, C2 - Corp 2, et. 2,  sector 2, Bucureşti
Telefon: 021.202.82.90; Fax: 021.202.81.43

România liberă 
este un produs

FONDURI EUROPENE

TIPAR: Sigma Media Contact: tipografi e@sigmamedia.ro Tel.: 021.202.81.60

este un supliment 
al ziarului

7

Elena Ungureanu
e.ungureanu@elfesan.ro

2016! Ne afl ăm la linia de start de ceva 
vreme și așteptăm nerăbdători gongul 
pentru a intra  în „ultramaratonul“ 
accesării fondurilor nerambursabile 
sesiunea 2014–2020. Nu ducem lipsă de 
programe operaţionale adoptate, viziuni 
și strategii, direcţii și obiective, dar 
așteptăm, cu o răbdare pusă în repetate 
rânduri la încercare, GONGUL! Va fi  o 
cursă strânsă, deoarece ne-am adunat 
mulţi la linia de start, benefi ciari și 
consultanţi deopotrivă, lucru benefi c 
pentru toţi, având în vedere nivelul ridicat 
pe care îl necesită calitatea proiectelor 
prezentate pentru a obţine fi nanţare.
Ne propunem să punem la dispoziţia 
viitorilor benefi ciari de fonduri europene 
cele mai utile criterii ce trebuie avute 
în vedere la selectarea consultantului. 
Benefi ciarii care în trecut au mai accesat 
fi nanţări au așteptările defi nite, deoarece 
ei cunosc rigorile aplicate procesului de 
obţinere a fondurilor nerambursabile. 
Atenţia și timpul alocate selectării 
consultantului sunt esenţiale 
pentru succesul viitorului proiect. 
Necesitatea contractării serviciilor de 
consultanţă provine, în primul rând, 
din complexitatea documentaţiei ce 
trebuie elaborată pentru realizarea unui 
proiect fi nanţat din fonduri europene, 
precum și din multitudinea de proceduri 
și norme ce se aplică și care trebuie 
respectate cu stricteţe, atât în faza de 
elaborare a proiectului, cât și în faza de 
implementare. Astfel, un prim pas ce 
trebuie făcut de către viitorul benefi ciar 
este selectarea consultantului. Nu există 
un set de criterii standard pentru această 
selecţie, însă cele mai evidente sunt 
cunoștințele profesionale, experienţa 
în domeniul fondurilor europene, 
predictibilitatea acestuia privind 
modifi cările legislative din domeniu, 
conduita profesională și imaginea creată 
în mediul de afaceri și, nu în ultimul rând, 
costul serviciilor.

Contactaţi foștii clienţi!

Poate cea mai importantă carte de vizită 
a unui consultant o reprezintă foștii 
clienţi, benefi ciarii pe care i-a sprijinit în 
accesarea fondurilor și implementarea 
proiectelor. Nu de puţine ori, întâlnim 
benefi ciari nemulțumiţi de calitatea 

Cum îţi alegi consultantul

serviciilor oferite de către consultant, 
benefi ciari ai căror proiecte nu au 
fost aprobate din motive imputabile 
consultantului sau, mai grav, investiţiile 
propuse au suportat corecţii fi nanciare, 
aplicate din cauza nerespectării unor 
proceduri ce ar fi  trebuit să fi e cunoscute 
de către consultant. Prin urmare, înainte 
de a perfecta o colaborare, solicitaţi 
consultantului referinţe și verifi caţi-le. 
Îndrăzniţi să contactaţi foștii clienţi 
ai consultantului pentru a obţine 
informaţii privind conduita acestuia și 
gradul de mulţumire a clienților în urma 
colaborării. 
Indicatorul de performanţă al unui 
consultant este rata de succes a proiectelor 
elaborate și implementate: raportul 
dintre proiectele depuse/aprobate și 
raportul dintre sumele solicitate la 
rambursare/sumele efectiv rambursate. 
În cadrului exerciţiului 2007-2013, rata 
de succes a consultanţilor era mai greu 
de demonstrat, din cauza întârzierilor 
mari în evaluările efectuate de autorităţi 
(de exemplu: proiecte depuse în 2011 
au fost aprobate în 2014 și fi nalizate în 
2015). Din acest considerent, în noua 
perioadă de programare se pot verifi ca 
experienţa consultanţilor și rata de 
succes a proiectelor realizate de aceștia 
în programarea anterioară, consultanţii 

putând demonstra scriptic rezultatele 
obţinute.
Semnarea unui contract de fi nanţare 
nu reprezintă garanţia încasării sumei 
contractate. Etapa de implementare a 
proiectului este la fel de importantă ca 
elaborarea acestuia; pot apărea situaţii 
ce au ca efect declasifi carea cheltuielilor 
eligibile, acestea putând deveni 
neeligibile total sau parţial, caz în care 
benefi ciarul va fi  obligat să le susţină 
din surse proprii. Aceste cheltuieli 
declarate neeligibile se numesc, în limbaj 
de specialitate, corecţii fi nanciare. În 
trecut, majoritatea acestor corecţii au 
fost aplicate ca urmare a nerealizării 
procedurilor de achiziţii în conformitate 
cu legislaţia specifi că. Consultantul 
are datoria de a cunoaște în detaliu 
procedurile specifi ce și de a fi  conectat la 
toate noutăţile legislative care intervin în 
modifi carea contractului de fi nanţare.
Cea mai frecventă greșeală a solicitanţilor 
este aceea de a lua decizia realizării 
unui proiect în funcţie de posibilităţile 
de fi nanţare existente la acel moment, 
fapt ce poate conduce la o utilizare 
nesatisfăcătoare a fi nanţării obţinute, dar 
și a resurselor proprii.
Rolul consultantului este acela de a 
prezenta solicitantului un program 
de fi nanţare în raport cu cerinţele 

proiectului și obligaţiile ce trebuie 
întrunite, prezentându-i acestuia spre 
analiză, termenii specifi ci contractării, 
dar și informarea asupra necesităţii 
cofi nanţării, pentru a-i oferi întreg 
ansamblul de care va trebui să ţină cont 
pentru a menţine echilibrul societăţii în 
perioada de implementare a proiectului și 
pe viitor.
Proiectele trebuie gândite astfel încât 
să poată fi  susţinute organizaţional și 
fi nanciar de către solicitant, asigurându-i 
acestuia garanţia realizării unei investiţii 
profi tabile și durabile.
Alegeţi un consultant cu viziune, cu 
răbdare pentru a cunoaște afacerea dvs. 
și care înţelege necesitatea investiţiei pe 
care doriţi să o realizaţi. Consultantul 
trebuie să aibă capacitatea de a nu 
încuraja solicitările nerealiste ale 
clientului, misiunea lui fi ind aceea de a-i 
prezenta acestuia situaţia reală, clară și 
concretă a investiţiei, de la momentul 
proiectului până la realizarea în fapt a 
investiţiei, de a-i expune avantajele și 
riscurile ce pot interveni pe parcursul 
implementării proiectului, dar mai 
ales de a evidenţia din start gradul de 
fezabilitate a proiectului.
Profesionalismul consultantului și 
preocuparea sinceră pentru afacerea dvs. 
vor da contur proiectului propus.

Indicatorul de performanţă al 
unui consultant este rata de 
succes a proiectelor elaborate şi 
implementate: raportul dintre 
proiectele depuse/aprobate şi 
raportul dintre sumele solicitate 
la rambursare/sumele efectiv 
rambursate.“


