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PREZENTARE SOCIETATE 

 
 

DESPRE NOI 

 

ELFESAN este o societate care oferă servicii de consultanţă în afaceri şi management, cu experienţă în 

elaborarea şi implementarea proiectelor finanţate din fonduri nerambursabile. Echipa de consultanţi este 

formată din profesionişti care şi-au propus să vină în sprijinul antreprenorilor din România, prin 

identificarea celor mai bune soluţii de finanţare pentru dezvoltarea afacerilor. 

 

Selectarea consultantului care va veni în sprijinul Dumneavoastră în vederea accesării fondurilor 

nerambursabile, precum şi întreg procesul de derulare a misiunii de consultanţă prezintă o importanţă 

deosebită pentru a asigura succesul proiectului. Capacitatea profesională şi know-how-ul consultantului 

sunt factori care influenţează decisiv colaborarea cu clientul pentru desfăşurarea în bune condiţii şi 

finalizarea cu succes a misiunii de consultanţă. 

 

Experinţa societăţii noastre de peste 8 ani în accesarea de fonduri nerambursabile şi evaluarea realistă a 

şansei de reuşită pentru fiecare proiect în parte (simularea punctajului ce poate fi obţinut de solicitantul de 

finanţare) a dus la o rată de succes de 100% pentru proiectele realizate în colaborare cu echipa noastră. 

 

Valoarea totală a proiectelor implementate de către societatea noastră este de peste 58 milioane €, din 

care fonduri nerambursabile în valoare de peste 24 milioane €, şi în cadrul cărora au fost create în total 

peste 350 de noi locuri de muncă. 
 

 

SERVICII OFERITE 

 

1. Asistenţă financiară investiţională: 

 Identificarea surselor de finanţare active prin încadrarea proiectului în operaţiunea 

corespunzătoare; 

 Verificarea încadrării beneficiarului în toate criteriile de eligibilitate; 

 Verificarea încadrării elementelor de cost (echipamente, construcţii, licenţe, servicii etc) ce 

vor face obiectul viitorului proiect, în categoriile cheltuielilor eligibile specifice.  

Confirmarea eligibilităţii solicitantului şi eligibilităţii cheltuielilor nu garantează 100% reuşita unui proiect. 

Pentru a stabili dacă un proiect are şanse de succes este necesară o analiză realistă. În general, această 

analiză constă în simularea punctajului pe care îl poate obţine proiectul propus, în baza grilei de evaluare 

specifice. Efectuarea acestei operaţiuni reprezintă o utilizare eficientă a resurselor financiare şi de timp, în 

cazul în care, după simulare rezultă că proiectul nu poate obţine punctajul minim de calificare.                    
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O astfel de abordare oferă Clientului certitudinea că proiectul depus are şanse reale de reuşită. Misiunea 

consultantului este de a identifica operaţiunea care asigură clientului, atât încadrarea în 

condiţiile de eligibilitate, cât şi aprobarea proiectului.  

 

Procesul de identificare a surselor de finanţare viabile reprezintă suma activităţilor de analiză a 

caracteristicilor proiectului pe care doreşte să-l realizeze solicitantul şi compararea în paralel a acestora 

atât cu resursele disponibile pentru cofinanţarea proiectului cât şi cu posibilităţile existente de finanţare 

din fonduri europene nerambursabile sau ajutoare de stat. Scopul acestui proces este de a determina 

zonele de compatibilitate între caracteristicile proiectului şi sursele de finanţare.  

 

Pentru serviciile de asistenţă financiară investiţională societatea noastră nu percepe nici un cost.  

Dacă punctajul obţinut în urma simulării confirmă şansele de succes ale viitorului proiect, societatea 

noastră va înainta către client o ofertă de colaborare, aceasta urmând a fi finalizată prin semnarea 

contractului de consultanţă care va defini obiectivele misiunii de consultanţă. 

 

2. Elaborarea documentaţiei necesare pentru obţinerea de granturi (din fonduri europene şi/sau 

naţionale): 
 

 cererea de finanţare; 

 plan de afaceri; 

 studiu de prefezabilitate şi fezabilitate; 

 analiza economico-financiară (bugetul şi fluxul de numerar al proiectului, bilanţul 

previzionat al firmei pe toată durata proiectului, indicatori financiari); 

 analiza cost-beneficiu  

 asistenţă pentru obţinerea tuturor documentelor suport pentru dosarul cererii de finanţare 

(certificate de atestare fiscală, certificat constatator, oferte de preţ etc) 

 asamblarea proiectului şi depunerea lui la autoritatea competentă; 

 

3. Asistenţă pentru managementul proiectului şi raportare: 
 

 asistenţă în vederea elaborării dosarelor de achiziţii şi monitorizarea procedurilor de 

achiziţie; 

 asistenţă în vederea implementării măsurilor de informare şi publicitate; 

 întocmirea cererilor de rambursare/de plată şi a documentelor justificative; 

 elaborarea rapoartelor trimestrale în perioada de implementare; 

 elaborarea rapoartelor anuale în perioada de monitorizare (durabilitate); 

 întocmirea oricăror altor situaţii, analize, rapoarte legate de proiect; 

 asistarea clientului în cadrul misiunilor de verificare pe teren efectuate de autorităţile 

finanţatoare. 
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MODALITATE DE COLABORARE 

 

ETAPA 1 – stabilirea cadrului de colaborare 

În prima fază a colaborării consultanţa este gratuită; în această fază se identifică programele de finanţare în 

care se poate încadra proiectul, se verifică eligibilitatea solicitantului şi a elementelor de cost. De 

asemenea, se realizează şi estimarea punctajului proiectului pentru a confirma şansele de aprobare ale 

proiectului. 

Relaţia consultant – beneficiar se bazează pe existenţa unui contract cadru care defineşte obiectivele 

misiunii de consultanţă, astfel după îndeplinirea cu succes a fazei întâi, societatea noastră va înainta către 

Dvs. o ofertă de colaborare, aceasta urmând a fi finalizată prin semnarea contractului de consultanţă.  
 

ETAPA 2 – procesul de accesare a fondurilor nerambursabile 

Chiar dacă succesului unui proiect este în mare parte bazat pe experienţa şi cunoştinţele Consultantului, 

un factor important (atât în faza de obţinere a aprobării, cât şi în faza de implementare a proiectului) îl 

reprezintă informaţiile şi documentele care sunt puse la dispoziţie de către client.  

Urmează procesul de accesare a fondurilor nerambursabile, unde este necesară o comunicare eficientă 

între consultant şi client. Acest proces presupune completarea de către consultant, în strânsă colaborare cu 

beneficiarul, a cererii de finanţare şi a documentelor suport (plan de afaceri, analiza financiară, declaraţii şi 

obţinerea documentelor suplimentare necesare - certificate de atestare fiscală, situaţii financiare, 

certificate constatatoare, oferte de preţ etc). 
 

După finalizarea proiectului, întreg dosarul de finanţare va intra în analiza finală a consultantului, care va 

fi însuşit mai apoi de către beneficiar.  
 

Etapa de elaborare a proiectului se finalizează cu partea administrativă de asamblare a dosarului de 

finanţare - servicii asigurate de asemenea de consultant: îndosarierea tuturor documentelor ce vor 

compune dosarul, semnarea şi ştampilarea (operaţiune ce va fi realizată de reprezentul legal al clientului), 

numerotarea, scanarea dosarului semnat şi depunerea acestuia la Autoritatea Contractantă – finanţatoare. 
 

După depunerea dosarului consultantul va asista şi consilia clientul pentru completarea şi clarificarea 

posibilelor solicitări din partea evaluatorilor, ulterior va asigura suport şi în etapa de contractare în vederea 

pregătirii documentaţiei necesare semnării contractului de finanţare. 
 

ETAPA 3 – implementarea şi monitorizarea proiectului de investiţii 

După semnarea contractului de finanţare, urmează etapa de implementare. Consultantul va oferi asistenţă 

pentru oganizarea şi desfăşurarea procedurilor de achiziţii, asistenţă pentru întocmirea dosarelor de 

achiziţii, asistenţă cu privire la achiziţia propriu-zisă, întocmirea cererilor de rambursare/de plată, 

asistenţă pentru asigurarea măsurilor de informare şi publicitate obligatorii, raportarea trimestrială 

obligatorie şi pentru orice alte situaţii solicitate de Autoritatea Contractantă – finanţator. În plus, 

consultantul va fi prezent la misiunile de verificare pe teren pe care le vor întreprinde autorităţile.   

În perioada de monitorizare, care începe după depunerea ultimei cereri de rambursare/de plată (durata 

acesteia putând fi între 3 şi 5 ani, în funcţie de specificul proiectului), consultantul va elabora rapoartele de 

durabilitate anuale obligatorii, precum şi alte situaţii solicitate de către autorităţi. 
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CLIENŢI 

 

ELFESAN  a elaborat şi implementat proiecte finanţate din fonduri europene pentru clienţi din toate 

regiunile României, printre care se regăsesc şi următoarele societăţi:  

 

Nr. 

crt. 
DENUMIRE CLIENT 

Perioadă de 

implementare 
Valori proiect 

1.  LEMET S.R.L. 
Apr. 2011 – Feb 2013 

Mar. 2015 – Oct. 2015 

2 proiecte în valoare de aprox. 54 mil. lei, 

din care granturi în valoare de 21 mil. lei 

2.  
IMPRIMERIA ARTA 

GRAFICA S.A. 

Oct. 2013 – Iul. 2014 

Feb. 2014 – Nov. 2015 

2 proiecte în valoare de 17 mil. lei,  

din care granturi în valoare de 7 mil. lei 

3.  
PIETTA GLASS WORKING 

S.R.L. 

Ian. 2014 – Dec. 2014 

Apr. 2014 – Apr. 2015 

2 proiecte în valoare de 16,5 mil. lei,  

din care granturi în valoare de 7,4 mil. lei 

4.  INOVALABEL S.R.L. Iun. 2015 – Dec. 2015 
1 proiect în valoare de peste 7 mil. lei,  

din care grant în valoare de 3,3 mil. lei 

5.  STYLE CONSTRUCT S.R.L. Feb. 2014 – Dec. 2015 
1 proiect în valoare de peste 9 mil. lei,  

din care grant în valoare de 4,4 mil. lei 

6.  CONFLUX S.A. Feb. 2014 – Dec. 2015 
1 proiect în valoare de peste 9,3 mil. lei, 

din care grant în valoare de 3,8 mil. lei 

7.  
BIGPRINT ROMANIA 

PRINTING HOUSE S.A. 

Feb. 2014 – Dec. 2014 

Sept. 2015 – Dec. 2015 

2 proiecte în valoare de 12 mil. lei,  

din care granturi în valoare de 5,6 mil. lei 

8.  DONALAM S.R.L. Aug. 2012 – Iun. 2015 
1 proiect în valoare de peste 38,50 mil. lei, 

din care grant în valoare de 16,7 mil. lei 

9.  BEST PRINT SERVICES S.R.L. Sept. 2013 – Iun. 2014 
1 proiect în valoare de peste 2,5 mil. lei, 

din care grant în valoare de 1 mil. lei 

10.  SOREL S.R.L. Aug. 2011 – Ian. 2012 
1 proiect în valoare de peste 1,9 mil. lei, 

din care grant în valoare de 1 mil. lei 

11.  CAFMIN SRL 
Oct. 2013 – Oct. 2014 

Feb. 2014 – Oct. 2015 

2 proiecte în valoare de 12,6 mil. lei,  

din care granturi în valoare de 7,15 mil. lei 

12.  
ELECTROCONSTRUCŢIA 

ELCO GIURGIU S.A. 
Aug. 2011 – Iul. 2012 

1 proiect în valoare de peste 2,3 mil. lei, 

din care grant în valoare de 1 mil. lei 

13.  FIMPLAST IMPEX S.R.L. Dec. 2013 – Nov. 2014 
1 proiect în valoare de peste 1,5 mil. lei, 

din care grant în valoare de 900 mii lei 

14.  GRAFOPRINT S.R.L. Oct. 2013 – Aug. 2014 
1 proiect în valoare de peste 2,2 mil. lei, 

din care grant în valoare de 1 mil. lei 

15.  BUTAN GRUP S.R.L. Ian.2011 – Ian. 2013 
1 proiect în valoare de peste 6,6 mil. lei, 

din care grant în valoare de 3 mil. lei 

16.  LIFTCON S.R.L. Oct. 2011 – Oct. 2013 
1 proiect în valoare de peste 2,7 mil. lei, 

din care grant în valoare de 1 mil. lei 
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Dacă cele prezentate v-au convins de profesionalismul si dedicaţia echipei noastre vă invităm să 

apelaţi cu încredere la serviciile oferite de societatea noastră şi împreună să dăm viaţă 

strategiilor/planurilor Dumneavoastră. 

 

Ec. UNGUREANU ELENA – Director General 
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