
Consultanţă pentru întreprinderile mici

Doriţi să vă dezvoltaţi 
afacerea? Noi ştim cum.

Susţinut de către Platforma europeană de consiliere în materie de investiţii
cu finanţare din partea Uniunii Europene
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—Iordania—Maroc 

Tunisia—

Croaţia— 

Rusia— 

Albania— 

Bosnia şi Herţegovina— 

FRI a Macedoniei

—KosovoMuntenegru— 

—România
—Serbia

Armenia— 

Azerbaijan

Belarus

Georgia— 

—Moldova

Rusia

Turcia

Kazahstan

—Republica Kârgâză

Mongolia

—Tadjikistan

—Turkmenistan

Ucraina

—Bulgaria

—Grecia
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Noi activăm în peste 30 de ţări din Europa de Sud şi de 
Est, în Africa de Nord şi Asia Centrală.
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oferim mai mult decât finanţare. Oferim şi consultanţă în afaceri 
întreprinderilor mici şi mijlocii din mai mult de 30 de ţări. Dacă vreţi 
să vă dezvoltaţi afacerea, noi ştim cum să vă ajutăm.

În această broşură vă explicăm:

• Ce facem (p4)

• Proiectele noastre (p6)

• Obiectivele noastre principale (p8)

• Cum se implementează proiectele (p10)
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Noi ajutăm întreprinderile mici şi mijlocii¹ 
să crească, să reuşească, să se dezvolte, 
să devină un adevărat catalizator 
al economiilor locale şi regionale.

Punem clienţii în legătură cu consultanţi locali 
şi experţi internaţionali care pot oferi suport 
unei mari varietăţi de afaceri. De la cele mai 
mici care vor să crească, la cele orientate spre 
pieţele globale, reţeaua noastră de consultanţi, 
teoreticieni şi experţi ajută clienţii 
să progreseze şi să îşi extindă perspectivele.

De la apicultură în Baku la caşmir în 
Mongolia, instalaţii de aer condiţionat în 
Egipt, crame în Georgia sau ecoturism în 
Muntenegru, reţeaua noastră de experţi 
are competenţe în managementul calităţii, 
marketing, soluţii de inginerie şi multe altele. 
Ştim ce avem de făcut şi ştim cum să facem. 

Fie că e vorba de o nouă pagină de internet, 
un sistem de management al calităţii, o 
strategie de marketing sau chiar o structură 
absolut nouă de organizare eficientă, noi 
lucrăm cu dvs. pentru a defini cel mai bun 
proiect care corespunde nevoilor dvs. Apoi 
vă susţinem pe durata întregului proces, 
apelând la anii noştri de experienţă pentru a 
ne asigura că proiectul obţine cele mai bune 
rezultate. La un an după fiecare proiect ne 
întoarcem să măsurăm impactul acţiunilor 
noastre. Şi rezultatele vorbesc de la sine.

În termen de un an de la finalizarea proiectului²:

68 la sută dintre clienţii noştri îşi măresc cifra 
de afaceri – în medie cu 30 la sută – şi 56 la 
sută îşi îmbunătăţesc productivitatea în medie 
cu 26 la sută, pe măsură ce întreprinderea 
se dezvoltă

Dacă vreţi să reuşiţi, 
noi ştim cum.

Noi am ajutat o fabrică kazahă producătoare 
de porţelan, Tea House, să introducă 

standarde internaţionale de management 
al calităţii, astfel încât să poată trece 

la export şi să-şi tripleze cifra de afaceri.

Ce facem 
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51 la sută înregistrează o creştere 
semnificativă a locurilor de muncă cu o 
creştere medie a numărului de angajaţi de 23 
la sută 

18 la sută dintre clienţii noştri primesc 
finanţare externă pentru a-şi susţine 
financiar dezvoltarea.

Dar asta nu e totul. Noi ajutăm companiile 
să-şi îmbunătăţească procesul decizional 
şi să reducă costurile. Proiectele noastre pot 
duce la introducerea a noi game de produse, 
extinderea pe pieţe noi, calificarea pentru noi 
certificări, reducerea consumului energetic 
şi a cheltuielilor cu energia sau redefinirea 
completă a abordării resurselor umane. 
Indiferent care sunt obiectivele, noi ştim cum 
să vă ajutăm să le atingeţi.

Colaborarea cu noi este accesibilă. Avem 
parteneriate cu donatori astfel încât putem 
împărţi costurile de proiect cu dvs. Donatorii 
noştri includ aproximativ 20 de ţări, precum 
şi Uniunea Europeană, alte organizaţii şi chiar 

BERD. Pentru detalii suplimentare referitoare 
la finanţare accesaţi pagina noastră 
de internet - www.ebrd.com/knowhow.

Activitatea noastră acoperă o mare varietate 
de afaceri, din peste 30 de ţări. Timp de 20 
de ani am înregistrat succese în Europa 
şi în afara ei, am ajutat peste 20.000 
de întreprinderi de la începutul anilor 1990. 
Am dezvoltat o gamă largă de cunoştinţe 
integrate şi o reţea unică de experţi. Dacă 
vreţi să aveţi succes, noi ştim cum.

1  Noi colaborăm cu întreprinderi private deţinute 
de antreprenori locali cu o cifră anuală de afaceri 
de până la 50 de milioane de euro sau totalul 
bilanţier sub 43 de milioane de euro. Pentru 
informaţii suplimentare privind criteriile noastre 
de eligibilitate vizitaţi www.ebrd.com/knowhow.

2 Date bazate pe rezultatele din 2014–2016 

Producătorul macedonean de lactate 
Buchen Kozjak s-a folosit de expertiza 

noastră pentru a-şi îmbunătăţi, modul de 
promovare şi ambalare, lucru care a dus la o 

creştere de 20 la sută a vânzărilor.

Cu ajutorul nostru producătorul turc 
de mobilă Arkopa s-a extins pe pieţe 
internaţionale noi, a redus consumul 

de energie şi şi-a dublat cifra de afaceri.
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Noi ştim cum să facem 
astfel încât fiecare proiect 
să fie potrivit afacerii dvs.

Consultanţă în afaceri

Dacă întreprinderea dvs. are nevoie de expertiză 
specifică – cunoştinţe tehnice pentru a crea 
o pagină de internet, de exemplu, sau pentru 
a introduce un sistem de management 
al calităţii care întruneşte standardele ISO – 
atunci noi putem sprijini o varietate de proiecte. 
Acestea presupun colaborare cu consultanţi 
locali calificaţi şi de cele mai multe ori durează 
între patru şi şase luni.

Consultanţa acoperă expertiză în domenii 
specializate care includ:

• strategie
• marketing
• organizare
• operaţiuni
• tehnologie
• soluţii de inginerie
• managementul calităţii
• management financiar
• eficienţă energetică şi mediu.

Pentru creşterea competitivităţii întreprinderii, 
experţii noştri caută şi aplică cele mai bune 
practici şi idei disponibile în domeniu. Noi îi 
cunoaştem personal pe cei 6.000 de consultanţi 
care întrunesc standardele noastre riguroase.

Lucrăm în strânsă colaborare cu ei pentru 
a furniza cele mai bune recomandări pentru 
întreprinderea dvs. Scopul nostru este 
să construim o piaţă solidă, competitivă a 
consultanţei în afaceri în fiecare ţară care să 
continue să prospere după plecarea noastră.

Dacă aveţi nevoie de ajutor în marketing,
vă putem ajuta cu orice de la cercetare, 

la branding, la comerţ electronic.

Proiectele noastre
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Şi noi ştim că dă rezultate. 85 la sută dintre 
proiectele noastre sunt clasate ca „de mare 
succes” sau „de succes”, însemnând că 
au răspuns eficient nevoilor întreprinderii 
şi au avut un impact semnificativ asupra 
performanţei acesteia.

84 la sută dintre clienţii noştri nu mai 
lucraseră cu un consultant extern înainte să 
înceapă proiectul – dar când ne întoarcem 
după un an să evaluăm proiectul, 95 la 
sută dintre clienţi spun că vor folosi din 
nou serviciile unui consultant şi aproape 
jumătate au făcut deja lucrul acesta. 

Expertiză sectorială

Dacă intenţionaţi să fiţi competitivi la nivel 
internaţional, vă oferim de asemenea 
oportunităţi de colaborare cu experţi 
internaţionali care au mai bine de 15 ani de 
experienţă în managementul senior în acelaşi 
domeniu cu al dvs. Ei transmit expertiza 
direct către dvs. şi echipa dvs. de 
management, pentru a ajuta la consolidarea 
companiei şi la dezvoltarea unei strategii 
viabile pentru dezvoltare.

Aceste proiecte presupun o revizuire 
strategică a întreprinderii, de la vânzări şi 
marketing la export, investiţii, planificare 
financiară şi strategică. Experţii noştri 
internaţionali contribuie cu propria experienţă 
vastă în domeniu – ei cunosc ultimele proceduri 
şi tehnologii care dau rezultate. Au deţinut 
funcţii la nivelul conducerii executive, astfel 
încât înţeleg provocările întâmpinate. Dar, 
totodată, ei cunosc tehnicile de management 
cu adevărat eficiente şi cum pot fi ele 
adaptate nevoilor fiecărei întreprinderi. 

Mai mult, experţii noştri internaţionali 
au o reţea de contacte în industrie, 
dezvoltată de-a lungul carierei lor, de multe 
ori oferind conexiuni care conduc la relaţii 
de parteneriat cu furnizori/cumpărători 
şi deschid noi pieţe. În baza noastră de date 
avem peste 2.500 de experţi din 73 de ţări, 
iar reţeaua noastră creşte în fiecare an.

Cu expertiza adusă de aceste proiecte, clienţii 
devin mai productivi, având cunoştinţe mai 
solide despre pieţe şi fiind, ca urmare, mai 
competitivi. De fapt, peste 70 la sută dintre 
directorii executivi ai acestor întreprinderi 
evaluează şansele de succes ale companiei lor 
ca fiind mai bune sau cu mult mai bune după 
finalizarea unui proiect, iar peste 85 la sută 
dintre aceste proiecte sunt clasate ca fiind 
„de mare succes” sau „de succes”.

De la industria alimentară la producţie 
şi retail, noi acţionăm în aproape toate 

industriile şi sectoarele.
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Acces la expertiză

Noi ştim că poate fi dificil să găseşti 
consultantul potrivit. De aceea lucrăm 
îndeaproape cu reţeaua noastră 
de consultanţi locali pentru a-i ajuta să-şi 
îmbunătăţească expertiza. Prin intermediul 
programelor noastre de dezvoltare 
profesională îi ajutăm pe consultanţi să îşi 
completeze competenţele pentru a răspunde 
mai bine nevoilor dvs.

Indiferent de locaţie, noi vă putem ajuta 
să accesaţi consultanţa necesară pentru 
a depăşi problemele care vă împiedică să 
ajungeţi pe pieţe mai mari, cum ar fi logistica, 
calitatea produsului sau cunoaşterea pieţei. 
Aproximativ jumătate dintre proiectele noastre 
sunt cu întreprinderi localizate în afara 
oraşelor capitală.

Noi ştim că femeile şi tinerii antreprenori 
se confruntă cu dificultăţi. Acesta este 
motivul pentru care avem programe speciale 
de mentorat şi îndrumare pe termen lung care 
oferă sprijin suplimentar femeilor antreprenor.

Noi ştim că există mulţi factori care joacă 
un rol în dezvoltarea întreprinderii dvs. 
De aceea facem eforturi speciale pentru 
a vă ajuta să vă atingeţi obiectivele.

Inovaţie
Noi vă încurajăm să inovaţi prin introducerea 
unei noi culturi de management, 
îmbunătăţirea proceselor de producţie 
şi adoptarea de tehnologii noi, îmbunătăţirea 
serviciilor şi extinderea portofoliului 
de produse.

De la consultanţă la 
finanţare, noi ştim cum.

În ultimii trei ani am dublat numărul 
consultanţilor aflaţi la dispoziţia dvs.

Obiectivele noastre principale
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Acces la finanţare
Asigurarea finanţării este una dintre cele mai 
mari dificultăţi pentru întreprinderile mici 
şi mijlocii. Noi putem ajuta întreprinderile 
să atragă investiţii cu ajutorul planurilor 
de afaceri, studiilor de fezabilitate sau 

prin alinierea contabilităţii la standardele 
internaţionale. Noi îndrumăm clienţii care 
sunt gata pentru finanţare către cele mai 
potrivite surse, fie BERD, fie una dintre 
instituţiile noastre financiare partenere sau 
alţi investitori. În urma investiţiei îi ajutăm 
pe clienţi să-şi atingă obiectivele, să ia cele 
mai potrivite decizii privind capitalul investit, 
să îmbunătăţească guvernanţa corporativă 
şi să îşi controleze dezvoltarea.

Noi ajutăm anual 2.000 de întreprinderi 
să inoveze. 

Noi vă putem ajuta să reduceţi costurile 
energiei şi impactul asupra mediului.

BERD are aproape 200 de instituţii 
financiare partenere în regiune.

Eficienţa resurselor şi a mediului
Specialiştii noştri ajută clienţii să abordeze 
într-o manieră rentabilă aspectele vitale ale 
eficienţei energetice, energiei regenerabile 
şi protecţiei mediului. Deoarece expertiza 
în eficienţa resurselor este de multe ori 
un serviciu deficitar, noi facem eforturi 
să consolidăm această expertiză în rândul 
consultanţilor locali astfel încât să fie mai 
accesibilă pentru dvs.

Consultanţă pentru întreprinderile mici



1. Întreprindere mică sau mijlocie?  
Noi lucrăm cu întreprinderi mici şi mijlocii 
din aproape toate sectoarele. Pentru 
informaţii suplimentare despre criteriile 
de eligibilitate, vizitaţi pagina noastră 
de internet www.ebrd.com/knowhow.

2. Contactaţi-ne. Puteţi lua legătura 
cu noi prin telefon sau email, sau puteţi 
programa o vizită la biroul nostru pentru 
a discuta cu un membru al echipei.

3. Definiţi nevoile întreprinderii dvs.  
Aveţi nevoie de un sistem 
de management al calităţii? 
Vă putem ajuta să implementaţi unul. 
Dar poate compania dvs. are nevoie 
de un management mai eficient al 
resurselor umane, sau de o nouă 
strategie de marketing? La începutul 
fiecărui proiect lucrăm cu clientul 
pentru a identifica problemele care 
îl ţin pe loc şi tipul de proiect care îI 
poate ajuta să avanseze. Împreună 
definim proiectul şi obiectivele sale.

4. Alegeţi un expert. Noi avem o reţea 
de mii de experţi locali şi internaţionali 
care creşte în fiecare an. Alegerea finală 
este a dvs. dar puteţi fi siguri că toţi 
experţii au înregistrat rezultate foarte 
bune în ceea ce priveşte consultanţa 
de calitate.

5. Implicaţi-vă în proiect. 
Noi contribuim, pe toată durata proiectului, 
cu peste 20 de ani de experienţă. 
Vă ajutăm pe parcursul întregului proces, 
asigurându-ne că proiectul nu deviază 
şi că atinge cele mai bune rezultate care 
să vă transforme întreprinderea.

6. Rezultate. Beneficiile nu se opresc 
odată cu finalizarea proiectului. După 
aceea, facem o analiză şi stabilim 
ce urmează. Poate fi lansarea unui 
produs nou, asigurarea unei alte finanţări, 
reduceri de costuri sau chiar angajarea 
unui consultant care să lucreze la 
un alt aspect al afacerii. După un an 
revenim pentru a fi la curent cu progresul 
înregistrat.
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Orientare prin 
 întregul proces.  
Noi ştim cum.

Cum să aplicaţi
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