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Rezumat 
Serviciile de consultanţă pentru proiectele cu finanţare europeană 

nerambursabilă prezintă unele particularităţi notabile. Acestea se 
referă la procesul de selectare a consultanţilor, derularea misiunii de 
consultanţă şi modalităţile de plată a serviciilor.  

În lipsa unor reglementări sau a unei tradiţii consistente în acest 
domeniu, buna desfăşurare a misiunilor de consultanţă poate fi 
îngreunată de probleme legate de capacitatea profesională a 
consultanţilor sau de lipsa de experienţă a clienţilor în utilizarea 
serviciilor de consultanţă. 

 
Abstract 
Consulting services for projects financed from European non-

refundable sources present certain notable features. These features 
refer to the process of selecting the consultants, the process of 
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carrying out the consulting missions and the procedures for payment 
of services. 

In the absence of specific regulations or significant tradition in this 
field, the proper conduct of the consulting missions may be hampered 
by problems related to the professional capacity of the consultants or 
clients’ lack of experience in the use of consulting services. 

Cuvinte cheie: consultanţă în management; fonduri europene; 
finanţări nerambursabile; proiecte 

Cod JEL: H50, H81, L84, M21 

Consultanţa în management reprezintă un ansamblu de servicii 
diverse, ce vizează analiza problemelor de management cu care se 
confruntă organizaţia-client, precum şi găsirea unor soluţii adecvate 
pentru rezolvarea acestor probleme. În cadrul proiectelor care 
urmăresc obţinerea şi utilizarea unor finanţări din fonduri europene 
nerambursabile ,serviciile de consultanţă în management prezintă 
unele aspecte specifice. Aceste aspecte se referă la modul de 
selectare a consultanţilor, la modul de derulare a misiunii de 
consultanţă şi la mecanismul plăţii serviciilor de consultanţă. Pentru 
acest tip de proiecte poate exista ,de asemenea ,şi necesitatea unor 
servicii de consultanţă de altă specialitate decât cea în management, 
cum ar fi consultanţa tehnică, juridică sau de altă natură. Aceste tipuri 
de consultanţă nu fac însă obiectul acestui studiu decât în măsura în 
care consultantul în management preia şi aceste servicii în cadrul 
contractului de consultanţă. 

Organizaţia interesată de obţinerea unei finanţări din fonduri 
europene în vederea implementării unui proiect investiţional este 
beneficiarul serviciilor de consultanţă. În urma acceptării de către 
autorităţile care administrează finanţările europene a propunerii de 
proiect, organizaţia poate deveni şi beneficiarul finanţării 
nerambursabile solicitate, pe care urmează să o utilizeze în scopurile 
desemnate în propunerea de proiect.  

Prin consultanţă în management în cadrul proiectelor cu finanţare 
europeană înţelegem acel tip de consultanţă menit să sprijine 
organizaţia care a iniţiat proiectul (solicitantul de finanţare) în 
procesul de conturare şi implementare a proiectului ce se doreşte a fi 
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finanţat. Procesul de consultanţă se materializează prin identificarea 
şi selectarea surselor de finanţare potrivite, accesarea finanţărilor 
selectate şi implementarea propriu-zisă a proiectului. Desigur, nu este 
obligatoriu  ca toate aceste activităţi ale unui proiect să fie realizate 
prin intermediul unor servicii de consultanţă, iniţiatorul acestuia având 
posibilitatea de a aborda unele activităţi pe cont propriu. În general 
aceste servicii constituie un domeniu distinct, cu delimitări clare, în 
cadrul serviciilor de consultanţă în management. Consultanţa în 
domeniul fondurilor europene poate fi privită ca având un caracter 
relativ strict, în sensul că rolul consultantului este de a cunoaşte 
multitudinea de norme care se aplică acestor finanţări şi de a le aplica 
în cazul proiectului în lucru. În alte tipuri de misiuni de consultanţă se 
permite – şi uneori chiar se impune – o doză mult mai mare de 
creativitate din partea consultantului. 

Se afirmă că accentuarea sursei de finanţare, în defavoarea 
faptului că avem de-a face, în cele din urmă, cu proiecte, are 
implicaţii multiple20. Sursa europeană a fondurilor a dus la 
necesitatea satisfacerii unor cerinţe birocratice atât la nivel european 
cât şi la nivel local. Acest fapt a dus la apariţia unei ştiinţe noi a 
implementării fondurilor – metode, tehnici, instrumente. În aceste 
condiţii se recurge frecvent la utilizarea unor servicii de consultanţă 
specializate în elaborarea propunerilor de proiecte cu finanţare 
europeană. Menirea consultantului în acest caz este de a identifica 
cele mai bune modalităţi de atingere a obiectivelor proiectului, în 
condiţiile respectării restricţiilor impuse de utilizarea unei finanţări 
nerambursabile21.  

Selectarea consultanţilor 
O primă dificultate a solicitantului de finanţare constă în selectarea 

consultanţilor cu care se poate colabora în vederea realizării 
propunerii de proiect şi ulterior pentru implementarea acestuia. Cele 
mai evidente criterii ce pot fi folosite în procesul de selecţie a 

                                                 
20 Bârgăoanu, Alina, Fondurile europene. Strategii de promovare şi utilizare, 

Editura Tritonic, Bucureşti, 2009, p. 13-14. 
21 Aceste restricţii au un impact major asupra proiectului, determinând între 
altele valoarea totală a acestuia, momentul începerii şi momentul finalizării 
activităţilor proiectului, procesul de selecţionare a furnizorilor etc. 
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furnizorului de servicii de consultanţă sunt experienţa acestuia în tipul 
de proiect dorit de solicitantul de finanţare şi tarifele serviciilor de 
consultanţă.  

Experienţa direct aplicabilă proiectelor cu finanţare europeană tip 
post-aderare poate fi greu demonstrată de către consultanţi, în 
condiţiile în care există mari întârzieri în evaluarea propunerilor de 
proiecte depuse până în prezent. În aceste condiţii, relativ puţine 
firme de consultanţă pot dovedi o rată de succes a proiectelor 
relevantă. Un argument pentru firmele de consultanţă, în prezentarea 
convingătoare a capacităţii profesionale, poate fi experienţa 
acumulată în proiecte cu finanţare europenă de pre-aderare (tip 
Phare, ISPA sau Sapard). Acest tip de proiecte, deşi avea 
caracteristici semnificativ diferite faţă de proiectele tip post-aderare, 
au permis totuşi dobândirea unei experienţe utile.  

Selecţia furnizorului de servicii de consultanţă în funcţie de tariful 
solicitat prezintă, la rândul său, unele dificultăţi. Tarifele aferente 
acestor servicii variază foarte mult, în funcţie atât de caracteristicile 
proiectului solicitantului de finanţare cât şi de beneficiile promise de 
furnizorul de consultanţă. Faptul că aceste servicii de consultanţă 
sunt frecvent incluse în cadrul cheltuielilor ce pot fi parţial finanţate 
din fondurile europene nerambursabile induce un element de 
incertitudine cu privire la costul final al acestor servicii pentru 
solicitantul finanţării. Numărul furnizorilor de servicii de consultanţă 
este destul de mare, deşi distribuţia geografică a acestora este 
inegală (spre exemplu, peste 50% dintre firmele de consultanţă sunt 
localizate în Bucureşti). 

Derularea misiunii de consultanţă 
Prin elaborarea propunerii de proiect, aşa cum este acesta dorit de 

beneficiar, înţelegem acea etapă în care se întocmeşte documentaţia 
tehnică, în urma unui proces de analiză a oportunităţii şi fezabilităţii 
investiţiei. Documentaţia elaborată în cadrul acestei etape poate 
conţine cererea de finanţare, rezumatul proiectului, analiza cost-
beneficiu, studiul de fezabilitate, calculul asistenţei nerambursabile şi 
alte asemenea documente. În mod normal această etapă ar trebui să 
fie prima etapă în cadrul oricărui proiect, fie el cu finanţare europeană 
sau integral privată (ca etapă de planificare, nu neapărat ca gamă de 
documente elaborate). Acest aspect este evidenţiat de numeroşi 
consultanţi şi prezintă o doză ridicată de evidenţă. Din păcate însă 
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realitatea demonstrează că în mod frecvent planificarea proiectului se 
ia în calcul după etapa de identificare a unor surse de finanţare care 
sunt potenţial compatibile cu statutul şi activităţile solicitantului. Cu 
alte cuvinte, atunci când se sesizează existenţa unei anumite finanţări 
se ia decizia realizării unui proiect care să poată fi finanţat din acea 
sursă, proiect care altfel poate nu ar prezenta interes pentru 
solicitant. Acest tip de abordare a oportunităţilor de finanţare prezintă 
unele vicii de fond importante, care pot duce atât la utilizarea 
ineficientă a finanţării obţinute cât şi la utilizarea necorespunzătoare a 
resurselor proprii ale beneficiarului. 

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. Scopul acestui proces este de a determina zonele 
de compatibilitate între caracteristicile proiectului şi sursele de 
finanţare. Finanţarea nerambursabilă este disponibilă doar pentru 
finanţarea parţială a proiectelor, fiind necesară cofinanţarea acestora 
de către beneficiar. Cofinanţarea, în sensul utilizat în domeniul 
fondurilor europene, cuprinde atât autofinanţarea parţială a 
proiectului, din resursele proprii ale solicitantului, cât şi finanţarea 
externă din resurse rambursabile. În aceste condiţii trebuie analizată 
capacitatea organizaţiei de a menţine echilibrul necesar între 
finanţarea nerambursabilă şi necesarul de cofinanţare. 

Relaţia consultant – beneficiar se bazează pe existenţa unui 
contract cadru care defineşte obiectivele misiunii de consultanţă. 
Contractul cadru este suplimentat de acte adiţionale care punctează 
etapele distincte ale procesului de consultanţă. În cazul obţinerii unei 
finanţări nerambursabile, o misiune de consultanţă completă cuprinde 
etape precum cea de fundamentare a necesităţii finanţării 
(completarea cererii de finanţare şi a documentelor anexe), cea de 
negociere a finanţării şi cea de implementare a proiectului. Aceste 
etape pot necesita acte adiţionale distincte, care vor cuprinde atât 
descrierea domeniului de activitate cât şi tariful serviciului de 
consultanţă aferent.  

În urma selectării unei surse de finanţare nerambursabilă potrivită 
pentru proiect se demarează procesul de accesare a finanţării. Acest 



Studii monetare- Probleme monetare actuale 

93 

proces presupune completarea de către consultant, în strânsă 
colaborare cu beneficiarul, a cererii de finanţare şi a documentelor 
anexe ,precum şi obţinerea documentelor suplimentare necesare 
(inclusiv realizarea proiectelor tehnice atunci când este nevoie). 
Ulterior, procesul de accesare a finanţării presupune depunerea 
dosarului de finanţare, urmarea etapelor de analiză şi evaluare, 
acordarea explicaţiilor solicitate sau realizarea completărilor necesare 
şi semnarea contractului de finanţare. 

Etapa de semnare a contractului de finanţare conţine şi un 
element de negociere între beneficiar şi autoritatea contractantă. În 
această etapă pot fi aduse în discuţie atât unele elemente care pot 
conduce la modificarea valorii proiectului cât şi detaliile necesare 
stabilirii graficului de finanţare. Proiectul se realizează în etape care 
cuprind succesiv realizarea lucrărilor aferente unor activităţi din 
proiect şi prezentarea dosarelor de decontare a cheltuielilor eligibile. 
Între momentul depunerii propunerii de proiect şi cel al semnării 
contractului de finanţare poate fi o perioadă de timp destul de mare, 
în care au intervenit modificări importante (în mediul economic 
general, în piaţa şi activităţile beneficiarului etc). Reevaluarea şi 
discutarea acestor aspecte în etapa de semnare a contractului de 
finanţare este foarte importantă, iar rolul consultantului poate fi 
esenţial. 

Implementarea proiectului începe după semnarea contractului de 
finanţare de către beneficiarul finanţării şi autoritatea contractantă. 
Implementarea proiectului se realizează pe diferite niveluri: tehnic; 
organizatoric; managerial; informaţional etc. Pentru a putea porni 
derularea propriu-zisă a activităţilor proiectului este necesară însă 
transformarea surselor de finanţare în resurse financiare. 
Consultantul trebuie să realizeze un tablou de bord al finanţării care 
să evidenţieze structura şi succesiunea diferitelor tipuri de resurse 
financiare utilizate. De regulă, tranşele de finanţare neramburabilă 
sunt eliberate treptat, prin decontare, pe măsură ce se desfăşoară 
activităţile proiectului. Plata iniţială a cheltuielilor finanţate din fonduri 
europene, până la momentul încasării efective a finanţării, precum şi 
plata cheltuielilor care nu beneficiază de finanţare nerambursabilă 
trebuie susţinute din fonduri proprii, credite bancare sau alte surse. 
Decontul final, care survine după recepţia lucrărilor proiectului, 
constituie o resursă financiară ce poate fi folosită pentru demararea 
activităţilor propriu-zise ale proiectului finanţat (de exemplu pornirea 
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producţiei în cazul unui obiectiv industrial). Dacă beneficiarul finanţării 
a utilizat pentru cofinanţarea proiectului un credit bancar, banii 
aferenţi decontului final pot fi folosiţi pentru achitarea acestui credit. 
Deşi deseori neglijat în practică, rolul consultantului este deosebit de 
important în cadrul acestui proces de administrare a resurselor 
financiare ale organizaţiei. În cele din urmă de corecta administrare a 
acestor resurse depinde succesul proiectului. 

Un aspect important legat de relaţia consultanţă – fonduri 
europene nerambursabile constă în determinarea gradului în care 
serviciile de consultanţă sunt utile pentru elaborarea şi 
implementarea optimă a finanţărilor de acest tip. În mod cert serviciile 
de consultanţă presupun un anumit cost ,care trebuie luat în 
considerare în momentul adoptării deciziei de elaborare a unui 
proiect. Cheltuielile cu consultanţa se adaugă altor costuri pe care le 
presupune încercarea de a obţine o finanţare nerambursabilă. În 
anumite cazuri potenţialele beneficii rezultate în urma utilizării unei 
astfel de finanţări nu justifică acceptarea acestor costuri22. Este rolul 
consultantului de a realiza pentru beneficiar analiza costurilor şi 
beneficiilor utilizării unei finanţări nerambursabile. 

Mecanismul plăţii serviciilor de consultanţă 
Tarifele serviciilor de consultanţă în domeniul proiectelor cu 

finanţare din fonduri europene nerambursabile variază foarte mult. 
Deşi sunt servicii specializate ,acestea nu sunt omogene, deci nu 
sunt întotdeauna uşor comparabile. Pot exista diferite grade de 
implicare a consultanţilor în gestionarea proiectelor cu finanţare 
europeană, pornind de la administrarea procesului de obţinere a 
finanţării până la administrarea implementării acesteia şi asigurarea 
managementului de proiect. Consultanţii se diferenţiază şi prin 
pregătirea şi experienţa proprie sau succesele anterioare ce pot fi 

                                                 
22 Ar trebui luate în calcul pe lângă cheltuielile cu consultanţa şi costurile 
aferente timpului folosit de beneficiar în scopul obţinerii şi utilizării finanţării, 
restricţiile referitoare la implementarea, modificarea şi înstrăinarea 
obiectivelor finanţate etc.  
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demonstrate. În consecinţă, variaţiile de preţ sunt justificate de un 
ansamblu de consideraţii calitative, chiar psihologice, subiective23. 

În forma lor tipică tarifele serviciilor de consultanţă aferente 
proiectelor cu finanţare din fonduri structurale sunt structurate pe 
două dimensiuni: sumă fixă plus comision de succes. Mecanismul 
plăţii serviciilor de consultanţă este în general conceput astfel încât 
să ia în considerare mai multe elemente: plata cheltuielilor 
consultantului (cheltuieli aferente misiunii de consultanţă); plata 
muncii consultantului; şi cointeresarea consultantului la succesul 
proiectului. Plata cheltuielilor şi a muncii consultantului se realizează 
printr-o remunerare fixă, sub forma unei sume stabilite anticipat. În 
cazul serviciilor de consultanţă care au ca scop obţinerea finanţării 
necesare proiectului se are în general în vedere cointeresarea 
consultantului prin stabilirea plăţii tarifelor de consultanţă sub forma 
unui comision de succes, calculat ca procent din valoarea finanţării 
obţinute. De obicei acest comision de succes reprezintă plata parţială 
a serviciilor de consultanţă, la care se adaugă plata unui avans sub 
forma unui tarif forfetar. Trebuie avut în vedere faptul că onorariile 
consultanţilor ,condiţionate de rezultatele obţinute de aceştia, prezintă 
atât beneficii evidente, cât şi unele neajunsuri serioase. În aceste 
condiţii, practica stabilirii de onorarii condiţionate reprezintă o 
problemă controversată în domeniul consultanţei în management24. 

Atunci când serviciile de consultanţă vizează implementarea 
proiectului prin utilizarea finanţării obţinute, practica favorizează 
determinarea tarifelor de consultanţă ca procent din valoarea 
proiectului ce trebuie implementat (sau eventual ca procent din 
valoarea finanţării ce trebuie utilizată).  

                                                 
23 Ioncică, Maria, Economia serviciilor, Editura Uranus, Bucureşti, 

2000, p. 150-151 

24 Kubr, Milan, Selectarea şi utilizarea consultanţilor. Ghid practic 

pentru clienţi, Editura Trend Consulting Group, Bucureşti, 2001, p. 163-164. 
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Concluzii 
Absenţa unor reglementări specifice în domeniul consultanţei, deşi 

nu reprezintă în totalitate un aspect negativ, favorizează existenţa 
unui număr ridicat de consultanţi insuficient pregătiţi sau permite 
utilizarea consultanţei ca pretext pentru activităţi economice 
nelegitime. În domeniul finanţărilor nerambursabile, în care misiunea 
de consultanţă este definită de contractul cadru şi se desfăşoară în 
baza informaţiilor conţinute de documentaţia finanţărilor, ar putea 
exista un sistem de clasificare a consultanţilor în funcţie de 
experienţa acestora sau de rezultatele obţinute anterior. În mod cert, 
în cazul proiectelor cu finanţare din fonduri europene nerambursabile 
procesul de consultanţă prezintă unele particularităţi faţă de misiunile 
clasice de consultanţă. Rolul consultantului este de a facilita şi 
gestiona realizarea unui proiect în cadrul organizaţiei client, aplicând 
cunoştinţe specifice. Lipsa unui sistem de validare a competenţelor 
consultanţilor diminuează însă capacitatea organizaţilor de a controla 
calitatea serviciilor de care beneficiază. Deşi reglementarea activităţii 
de consultanţă nu reprezintă o soluţie generală, dezvoltarea unor 
mecanisme de control a capacităţii consultanţilor de a-şi îndeplini 
sarcinile asumate apare ca o soluţie necesară şi posibilă. 

Rolul serviciilor de consultanţă în asistarea potenţialilor beneficiari 
de finanţări europene nerambursabile este în prezent insuficient 
analizat şi înţeles. Cererea pentru aceste servicii izvorăşte în special 
din complexitatea documentaţiei ce trebuie elaborată şi a procedurilor 
ce trebuie urmate pentru obţinerea şi utilizarea acestor finanţări. În 
condiţiile unei birocraţii specifice excesive serviciile consultanţilor sunt 
deturnate de la utilizarea lor optimă şi sunt orientate în mare măsură 
către descifrarea unor norme complexe şi încadrarea proiectelor 
finanţate în tiparele acestor norme. 
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