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ZONE DE INTERES: 

 

 

- DEZVOLTARE REGIONALA 

 

- AGRICULTURA SI PESCUIT 

 

- COMPETITIVITATE 
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FONDURI EUROPENE 2014-2020 – PE SCURT 
 
ROMANIA, 2017-2018 - PESTE 26 MILIARDE EUR PRIN CINCI FONDURI 
STRUCTURALE: DE COEZIUNE, DE DEZVOLTARE REGIONALĂ, SOCIAL, DE 
MEDIU  
 
FINANTARI INTRE 200.000 – 5.000.000 EUR/ PROIECT PENTRU  
MICROINTREPRINDERI, IMM-URI, ONG-URI 
 
FINANTARE UE INTRE 35-98%/PROIECT (MAX 90% MICRO/IMM-URI)  
 
SPATIUL RURAL-URBAN 
 
AUTORITATI MANAGEMENT FONDURI:  
- AFIR/OJIFR – AGRICULTURA, ALIMENTATIE, DEZVOLTARE RURALA, PESCUIT 
- AMPOR-AMPOC/ADR – INDUSTRIE, SERVICII, INCUBATOARE, CERCETARE, 
SOCIAL, MONUMENTE 
 
MECANISMUL PLATILOR - CERERI PLATA SI/SAU CERERI DE RAMBURSARE 
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• Investitiile in industrie, turism, servicii si infrastructura 
sociala au beneficiat si vor beneficia si pe durata 
programarii financiare actuale de sprijin substantial 
european prin intermediul Programului National de 
Dezvoltare Rurala si Programul Operational Regional  
 

• Sprijinul financiar se acorda in urma unei competitii intre 
solicitanti pe baza proiectelor depuse. 
 

• Proiectul depus trebuie sa aiba forma unui dosar compus 
in principal din: 

 - Cerere de finantare; 
 - Plan de afaceri dupa caz 
 - Studiu de fezabilitate si alte studii dupa caz 
 - Documente suport 

 
 

  

Projects Development Consultants 



ASPECTE CHEIE IN REALIZAREA SI IMPLEMENTAREA 

CU SUCCES A PROIECTELOR  

 

ROLUL CONSULTANTULUI 
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In general criteriile generale relevante de eligibilitate si 

admisibilitate sunt:  

 

 

• Incadrarea ca entitate in linia de finantare 

• Locatia proiectului 

• Actele terenului/imobilului 

• Incadrarea solicitantului in categoria intreprinderilor in 

dificultate (unde este cazul) 

• Suma solicitata 

• Cofinantarea proiectului 
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In general criteriile generale de evaluare tehnico-financiara 

sunt:  

 

• concordanța cu documentele strategice relevante; 

• contribuția proiectului la realizarea obiectivelor specifice 

priorității de investiție; 

• calitatea, maturitatea și sustenabilitatea proiectului; 

• respectarea principiilor privind dezvoltarea durabilă, 

egalitatea de șanse, de gen și nediscriminarea; 

• complementaritatea cu alte investiții realizate din alte axe 

prioritare precum și alte surse de finanțare; 

• capacitatea financiară și operațională a solicitantului; 

• criterii de concentrare strategică a investițiilor. 
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ROLUL CONSULTANTULUI 
 
• Consultantul reprezinta echipa care va asigura atingerea 

cu succes a obiectivelor si tintelor imediate stabilite de 
benficiar. 

  
• Misiunea consultantului este acordarea de sprijin 

beneficiarului in vederea:  
 

  - conceperii si eleborarii dosarului de finantare; 
 
 - managementului si implementarii proiectului; 
 

• Toate acestea vor fi realizate numai printr-o colaborare 
continua intre consultant si beneficiar, colaborare care va 
sta la baza succesului proiectului.  

Projects Development Consultants 



In faza de concepere si elaborare consultantul va 
ajuta sa: 
 
• Armonizeze obiectivele proiectului cu cele 

stabilite de catre autoritatea contractanta; 
 

• Asiste beneficiarul impreuna cu proiectantul (sau 
fara dupa caz) la stabilirea celei mai bune solutii 
tehnice corelata cu scopul proiectului si a 
investitiei; 
 

• Asiste beneficiarul in fundamentarea necesitatii 
si oportunitatii investitiei;  
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• Propuna strategia de marketing pentru 
mentinerea competitivitatii investitiei; 
 

• Propuna activitatile necesare ce trebuiesc urmate 
in vederea implementarii coerente a proiectului; 
 

• Realizeze proiectiile financiare si indicatorii 
financiari care vor demonstra sustenabilitatea si 
durabilitatea proiectului.  
 

• Asiste in colectarea documentelor si informatiilor 
necesare depunerii aplicatiei de finantare 
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In faza de implementare consultantul va ajuta sa: 
 
• Intocmeasca si sa depuna dosarele de achizitii, 

dosarele de plata/rambursare catre autoritatea 
contractanta (AC); 
 

• Asiste beneficiarul in obtinerea de documentatii si 
avize necesare desfasurarii investitiei unde e cazul; 
 

• Furnizeze echipa de management si asistenta in 
planificarea activitatilor, monitorizare tehnica si 
financiara, relatia cu AC pana la finalizarea 
implementarii proiectului. 
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Rolurile consultantului: 
 
� Consultantul este expert in informatii: 
  

�  Beneficiarul are nevoie de informatii precise cu privire 
la posibilitatile de finantare existente pentru investitia 
sa; 
 
 

� Beneficiarul are nevoie de o estimare corecta a  
cheltuielilor si bugetul necesar implementarii 
investitiei; 
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Rolurile consultantului: 
 

� Consultantul este ochiul obiectiv: 
 

� etica profesionala impune consultantului sa ofere 
solutii obiective la problemele identificate de catre 
beneficiar; 
 

� Consultantul este puntea de legatura: 
 

� consultantul trebuie sa joace un rol activ in sprijinirea 
beneficiarului in relatia cu institutiile financiare (ex. pe 
teme cu privire la asigurarea cofinantarii) precum si in 
relatia cu autoritatile publice finantatoare; 
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Puncte slabe si greseli frecvente la depunerea proiectelor: 

 
 

• lipsa unor documente solicitate prin cereri (CU, proprietatea, avize 

etc) 

• lipsa fiselor de post/CV-uri, 

• valoarea totala solicitata depaseste suma maxima eligibila sau  

• solicitantii nu se incadreaza in categoria celor eligibili, 

• justificarea finantarii, 

• necorelarea intre documentatia economica si cea tehnica 

• necorelarea dintre solutia tehnica si rezultatele expertizei tehnice,  

• bugetul gresit sau necorelat cu activitatile, achizitiile  

• analiza financiara gresit efectuata, cu rezultate irelevante etc 
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Puncte slabe si greseli frecvente la implementarea si 

monitorizarea proiectelor: 

 
 

• Nerespectarea legislatiei in domeniul achizitiilor 

• Nedepunerea cererilor de rambursare/plata in conditiile agreate 

contractual 

• Nerespectarea graficului de lucru/lucrari 

• Nedepunerea rapoartelor contractuale 

• Schimbarea destinatiei investitiei initiale sau instrainarea activelor 

achizitionate prin proiect 

• Neasumarea pastrarii locurilor de munca angajate prin proiect 

(acolo unde e cazul) 

• Nerespectarea publicitatii proiectului 
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DESPRE PROJECTS DEVELOPMENT 

CONSULTANTS - PDC 
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PDC - DOMENII DE ACTIVITATE  

• Constructii civile, industriale si agricole 

• Agricultura, industrie alimentara si dezvoltare rurala  

• Turism si baze agrement  

• Urbanism si Planuri de dezvoltare integrate 

• Transport urban, drumuri si poduri  

• Sisteme de alimentare cu apa si canalizare 

• Managementul integrat al deseurilor 

• Protectia impotriva inundatiilor 
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PDC - SERVICII 

• CONCEPERE SI ELABORARE PROIECTE 

 

• IMPLEMENTARE – MANAGEMENT SI SUPERVIZARE LUCRARI 

 

• INTARIREA CAPACITATII ADMINISTRATIVE  
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PDC SI FONDURILE NERAMBURSABILE PE SCURT 

• Generic Projects Development Consultants este o firma de consultanta in 

domeniul fondurilor structurale activand in calitate de consultant si evaluatori 

pentru IMM-uri, ONG-uri, Autoritati de Management, APL-uri si alte Institutii 

Publice 

 

• Consultanti implicati in realizarea de ghiduri, studii si manuale pentru 

Autoritati de Management 

 

• Proiecte pe tot teritoriul Romaniei 

 

• Formatori autorizati de catre Ministerul Educatiei si Tineretului 
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PDC IN CIFRE 

• Consultanta in vederea atragerii a peste 1mld EUR fonduri 
nerambursabile pentru autoritati publice si entitati private,  

 

• Peste 5000 aplicatii de finantare evaluate  (POR, POSCCE, SEE Grants, POS 
Mediu) 

 

• Rata de succes de 100% pentru proiectele depuse in favoarea clientilor 
nostri 

 

• Cifra de afaceri cumulata in ultimii 3 ani de peste 2mil EUR 

 

• Formarea a peste 1000 de persoane in domeniul fondurilor structurale 

 

• 5 proiecte implementate/in curs cu succes in calitate de Beneficiar (POR, 
POSCCE, PNDR, surse proprii) 
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CONTACT PDC 

 

Ion Campineanu 20, et 1, sector 1 

Bucharest, Romania 

office@pdconsultants.ro 

Phone:  +40 021 211 71 94 

Fax:  +40 021 211 31 94 

 

 
www.pdconsultants.ro 
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