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•  Instituţie financiară internaţională (1991) – rating triplu A 

•  Misiune:  sprijinirea procesului de tranziţie către economia de piaţă în 36 de 

ţări din Europa, Asia şi Africa 

•  Deţinută de 67 de ţări şi două instituţii inter-guvernamentale 

•  Capital: 30 miliarde euro 
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Cine este BERD? 
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•  Din 1992 

•  > 7 miliarde euro investiţie cumulată 

• 73% din investiţiile BERD în România sunt în sectorul privat 

• 21% din investiţiile BERD în România reprezintă investiţii prin participare 

la capital 

•  2,3 miliarde euro reprezintă portofoliul actual de proiecte în derulare 

•  Echipa locală: 30 persoane, dintre care 17 bancheri 
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BERD în România 
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Advice for Small Businesses (ASB) 

Prin ASB, BERD sprijină proiecte de 

consultanţă  într-o varietate de domenii 

precum marketing, soluţii informatice, 

mediu, organizare, management financiar, 

etc. 
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Valoare 

maximă 

 

Durată 

maximă 

 10.000 euro 6 luni 

 

Granturi între 40-75% 

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: 

- Management financiar 

- 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 

 Îmbunătăţirea managementului financiar 

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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Proiect Eficienţă Energetică, 2012 

 Beneficiar:  Safir SRL, procesator carne de pasăre, jud. Valsui 
 

• 27 mil. euro cifră de afaceri  

• Capacitate de producţie: 4.000 de capete pe oră 

• Capacitate de depozitare: 1.000 tone produse congelate 

 

 

 

 

 

• Costul cu energia: 6% din total cheltuieli operaţionale 
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Economii 

Cost net proiect 

8.160 euro 
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Proiect Eficienţă Energetică 

Proiect de consultanţă: audit energetic 
pentru identificarea soluţiilor de reducere a 
costurilor cu energia  

• Analiza situaţiei energetice a 

companiei 

• Evaluarea punctelor cu pierderi mari 

de energie 

• Măsurători complete ale parametrilor 

funcţionali ai principalilor 

consumatori 
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6.120 euro 

Economii 

98.000 euro / 
an 

Cost net proiect 

8.160 euro 

Propuneri de măsuri pentru creşterea 
eficienţei energetice 

• Compensarea locală a factorului de 

putere la tabloul de refrigerare  

• Recuperarea căldurii de la instalaţiile 

frigorifice (şi reutilizarea acesteia) 

• Îmbunătăţirea eficienţei de ardere a 

cazanelor 

• Recuperarea căldurii conţinute în gazele 

de ardere din cazane  
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Proiect Eficienţă Energetică 
   

Implementare măsuri la nivelul companiei 

• Implementarea primelor 3 măsuri recomandate de consultant, cu o 
investiţie de 200.000 de euro 

• Dezvoltarea unui sistem de monitorizare permenentă a consumului de 
energie şi instalarea unui sistem pentru monitorizarea şi controlul 
tuturor sistemelor de răcire, investiţie de 55.000 de euro 

 

 

 

 

Rezultate 

• Economii de 774,2 MWh, reprezentând 7% din consumul de 
energie si echivalentul a 98.000 de euro pe an 

11 

Grant ASB 

6.120 euro 

Reducere consum energie 

 - 7 % 

Economii 

98.000 euro / 
an 

Cost net proiect 

8.160 euro 
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Proiect Eficienţă Energetică, 2013 

 Beneficiar: Companie administrare parc eolian din judeţul Buzău 

 Studiu de soluţie “Modernizare parc eolian în vederea reducerii puterii reactive”  

 

În cadrul proiectului s-a analizat:  

•  dacă investiţia este realizabilă din punct de vedere tehnic  

•  dacă investiţia este rentabilă din punct de vedere economic  

 

Soluţie propusă 

• Montarea de bobine shunt monofazate  

• Costul investiţiei: approx. 150.000 euro (amortizare estimată: 1,5 ani) 

 

Rezultate obţinute 

• În prima lună după implementare – scădere cu 70% a costurilor cu energia reactivă (96% în a doua lună) 

• Se estimează o economisire medie de 95,000 euro pe an  
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6.120 euro 

Economii 
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Doriţi să reduceţi costurile cu energia? 
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• Un audit energetic sau un studiu de fezabilitate vă pot indica soluţia 

optimă 

• BERD, prin Advice for Small Businesses, vă oferă spijinul financiar şi 

asistenţa necesară pentru a contracta consultantul potrivit 

(cofinanţare nerambursabilă de până la 75% + asistenţă la 

implementare) 

• Detalii privind procedura de accesare a sprijinului EBRD ASB sunt 

disponibile pe www.basromania.ro  

• Procesul de evaluare, contractare şi rambursare este simplu şi eficient 

 

 

 

http://www.basromania.ro/
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Sunteţi auditor energetic sau consultant 

specializat în eficienţă energetică? 
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• Potenţial furnizor de servicii pentru companiile care apelează la 

EBRD ASB 

• Proiectele cofinanţate de EBRD ASB  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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Evenimente EBRD ASB 
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• Curs de instruire pentru consultanţii din domeniul 

eficienţei energetice (Bucureşti, decembrie 2013 şi 

noiembrie 2014) 

 

 

• Seminarii şi conferinţe de diseminare a beneficiilor măsurilor de 

eficienţă energetică: Cluj Napoca, Alba Iulia, Constanţa, Ploieşti, 

Bucureşti (2010 - 2011) 
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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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72% dintre companiile beneficiare au înregistrat o 

creştere a cifrei de afaceri, în medie cu 26% 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

12% dintre companiile beneficiare au accesat finanţare 

externă în valoare totală de 17,3 milioane de euro 

 

 

 

 

 

 
62% dintre companiile beneficiare au înregistrat o 

creştere a productivităţii, în medie cu 8% 

 

 

 

 

 

 
61% dintre companiile beneficiare au înregistrat o 

creştere a numărului de angajaţi  264 de noi locuri de 

muncă 
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Contactaţi-ne! 

EBRD Advice for Small Businesses 

Tel 021 202 71 00 

basromania@ebrd.com 

knowhowromania@ebrd.com 

www.basromania.ro  

www.ebrd.com/knowhow 

 

https://www.facebook.com/BASRomania/ 

mailto:basromania@ebrd.com

