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Introducere
GEA Strategy & Consulting SA (GEA S&C) este o companie privată cu capital integral românesc,
înfiinţată în anul 2006 din dorinţa de a oferi sprijin şi expertiză instituţiilor publice şi companiilor din
România, în încercarea de a construi o economie şi o societate capabilă să îndeplinească standardele
europene. GEA Strategy & Consulting SA consideră că atât la nivel corporatist, cât şi la nivel administrativ
este nevoie de viziune, de strategie pe termen lung, de proiecte care sa permita o alocare cât mai eficientă
a resurselor şi o valorificare cât mai bună a oportunităţilor existente în cadrul Uniunii Europene.
Folosind cunoştinţele şi experienţa acumulată în proiecte naţionale şi internaţionale, GEA S&C oferă
servicii de consultanţă strategică şi de dezvoltare pentru administraţia publică centrală şi locală, precum şi
pentru mediul de afaceri autohton. Onestitatea şi integritatea, excelenţa şi profesionalismul, încrederea în
viitorul României şi, nu în ultimul rând, viziunea şi proactivitatea formează setul nostru de valori care
fundamentează şi guvernează acţiunile noastre.

Certificări
Eforturile noastre de a oferi servicii de o cât mai bună calitate au fost recunoscute la începutul anului 2008
prin obținerea certificării Sistemului de management al calitățții conform standardului ISO 9001:2000,
de partea TÜV Austria Cert GmbH, grup activ la nivel internațional cu experiență de peste 135 de ani în
Calitate, Siguranță și Mediu. Acest demers implică îmbunătățirea continuă și implementarea cu atenție
sporită a politicii noastre de calitate, orientată în primul rând către satisfacererea cerințelor clienților noștri,
precum și furnizarea de servicii complexe, de o calitate superioară.
În iunie 2009, GEA S&C a primit și certificarea Sistemului de Management al Mediului, ISO14001:2004,
din partea aceluiaşi grup internaţional, TÜV Austria Cert GmbH. Certificarea presupune
controlul impactului propriilor procese şi servicii specifice asupra mediului înconjurător și revizuirea
periodică a politicii şi obiectivelor de mediu, pe fondul legislației în domeniu tot mai stricte și reglementărilor
naționale și internaționale în vigoare.
GEA S&C este furnizor de servicii de cercetare-dezvoltare autorizat de către Ministerul Economiei,
Educaţiei şi Tineretului în cadrul programului IMPACT pentru sprijinirea şi instruirea institutelor româneşti
cu componentă de cercetare-dezvoltare-inovare pentru a accesa cu succes fonduri europene. GEA S&C a
derulat deja 5 cicluri de proiecte în cadrul acestui program (Fazele 2 – 6), realizând peste 30 de studii de
fezabilitate şi planuri de afaceri pentru o gamă extinsă de instituţii: universităţi, institute de cercetaredezvoltare şi companii private locale.
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Principalele servicii și capabilitățți
Servicii de consultanţă acordate APC
Acţiunile şi iniţiativele la nivel local sunt esenţiale pentru creşterea competitivităţii dar nici unele nu ar putea
fi implementate eficient fără sprijinul unor politici publice adecvate la nivel central. Astfel, GEA S&C oferă
servicii de consultanţă pentru întărirea capacităţii administrative şi asistenţă tehnică pentru dezvoltarea de
strategii, programe şi politici publice menite să creeze o nouă perspectivă asupra potenţialului României.
Întărirea capacităţii administraţiei publice este identificată de Uniunea Europeană ca fiind motorul
progresului regional şi local. Acordăm, deci, o atenţie sporită îmbunătăţirii politicilor publice şi promovăm
evaluarea impactului programelor şi activităţilor de reglementare. Suntem interesaţi să ne aducem aportul
în toate sectoarele în ceea ce priveşte creşterea competitivităţii economice. Prin urmare, ne-am implicat
activ într-o gamă largă de proiecte pe teme variate de la dezvoltare a mediului de afaceri, până la
contribuţia la elaborarea strategiei naţionale de dezvoltare teritorială şi evaluarea programelor operaţionale
aferente Cadrului Naţional Strategic de Referinţă 2007-2013.
Promovarea competitivităţii economice prin dezvoltarea de iniţiative bine orientate este un element
cheie al expertizei GEA S&C în care societatea deţine o experienţă consolidată şi demonstrată. În
particular:

•

GEA S&C este partener în proiectul privind “Evaluarea intermediară a Programului de Cooperare
Transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013”, finanţat prin Programul de Cooperare
Transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013 şi având drept beneficiar Ministerul Dezvoltării
Regionale şi Turismului. Proiectul este implementat în asociere cu partenerul nostru, Earnst &
Young România (2011);

•

Evaluarea instrumentelor UE de pre-aderare pentru coeziunea economică şi socială, Sectorul
Cooperare Transfrontalieră (Evaluare ex-post), finanţat prin PHARE, al cărui beneficiar este
Ministerul Finanţelor Publice, Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale,
Unitatea Centrală de Evaluare (ACIS-UCE). Evaluarea ex-post a programului a inclus: evaluarea
logicii şi relevanţei intervenţiei, evaluarea eficienţei şi eficacităţii acesteia, a măsurii în care au fost
atinse obiectivele, evaluarea impactului şi sustenabilităţii asistenţei UE (2010);

•

GEA S&C împreună cu partenerul său, KPMG România, a implementat proiectul Prima evaluarea
intermediară a POS DRU (până în februarie 2009) al cărui beneficiar este Ministerul Muncii
Familiei şi Protecţiei Sociale. Proiectul a fost finanţat prin POS DRU, Axa prioritară 7-Asistenţă
tehnică. Scopul general al proiectului este îmbunătățirea modului de implementare a POS DRU în
România (stadiul implementării, relevanţa implementării axelor prioritare ale programului
operaţional). Concluziile şi recomandările consorţiului au vizat îmbunătăţirea calităţii, relevanţei,
consisteţei, eficienţei şi eficacităţii implementării POS DRU (2010);

•

GEA S&C este în prezent partener în consorţiul care implementează proiectul „Realizarea de
evaluări pe parcursul implementării Cadrului Strategic Naţional de Referinţă (CSNR) şi a
Programului Operaţional de Asistenţă Tehnică (POAT)’’, proiect finanţat prin Programul Operaţional
Asistenţă Tehnică (POAT) şi având drept beneficiari Autoritatea pentru Coordonarea
Instrumentelor Structurale, Unitatea Centrală de Evaluare din cadrul Ministerul Finanţelor
Publice. Partenerii GEA S&C în acest proiect sunt: KPMG Romania, GEA S&C and Pluriconsult.
Scopul proiectul este evaluarea sistemului de implementare a instrumentelor structurale: CSNR şi
POAT, precum şi elaborarea Raportului Sinteză bazat pe evaluările intermediare ale programelor
operaţionale şi 2 evaluări ad-hoc (2010-2011);

•

GEA S&C a implementat cu succes, în calitate de Lider de consorţiu, “Evaluarea intermediară a
Programului Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice”, beneficiar fiind Ministerul
Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri. Proiectul a fost finanţat prin POS CCE, Axa
prioritară 5-Asistenţă tehnică. GEA S&C a avut calitatea de lider de consorţiu şi a implementat
proiectul alături de KPMG Romania and Fitzpatrick Associates Irlanda. Scopul evaluării a fost
analizarea progresului POS CCE până la 30.09.2009 pentru a identifica măsura în care au fost
atinse obiectivele acestuia şi a oferi recomandări pentru creşterea ratei de absorbţie. A inclus
analize cantitative şi calitative ale proiectelor depuse pe axa prioritară 5, o analiză a sistemului de
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management şi implementare a programului şi o analiză a efectelor crizei economice asupra
progresului programului operaţional (2010);

•

GEA S&C a implementat cu succes contractul „Întărirea capacităţii instituţionale de management a
reformei privind îmbunătăţirea mediului de afaceri din România”, proiect cofinanţat din Fondul
Social European, prin Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative, beneficiar fiind
Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri. Contractul a fost implementat
împreună cu partenerii noştri, Delloite Consulting România şi Centrul Român de Politici Economice
(CEROPE). Obiectivul proiectului a constat în identificarea şi testarea unor metode alternative
pentru îmbunătăţirea mediului de afaceri din România pe baza a 7 studii privind aspecte diverse
legate de politicile publice curente şi mediul legislativ, studii de impact pe măsuri legislative
concrete, peste 50 zile de sesiuni de training pentru mai mult de 80 funcţionari publici din
administraţia publică centrală, 2 vizite de lucru internaţionale, 10 ateliere de lucru şi focus-grupuri, o
campanie media pe îmbunătăţirea mediului de afaceri autohton şi 4 analize ad-hoc (2010);

•

GEA S&C a fost Lider de proiect în contractul “Potenţialul de constituire în România a clusterelor
pentru consolidarea competitivităţii în relaţie cu polii majori de creştere (zonele metropolitane) şi
Studiu pilot privind Zona Metropolitană Iaşi”, proiecte ale căror beneficiar a fost Ministerul
Dezvoltării şi Lucrărilor Publice (actual Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului) o
componentă majoră a proiectului a constat în identificarea şi evaluarea modului de
relaţionare/interacţiune între autorităţile publice şi companii cu scopul promovării dezvoltării
durabile a mediului de afaceri local şi evaluării potenţialului de clusterizare a regiunii (2009);

•

GEA S&C a fost Lider de proiect în contractul de elaborare a Cadrului Strategic de Dezvoltare
Teritorială România 2030, având ca beneficiar Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei
(actual Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului). Proiectul a avut ca scop identificarea
celor ma bune metode şi măsuri pentru introducerea competitivităţii economice drept componentă a
strategiilor de dezvoltare regională cu scopul de a identifica cele mai bune domenii de intervenţie
publică pe termen lung (2008-2009);

•

GEA S&C a colaborat la realizarea Metodologiei pentru îmbunătăţirea calităţii şi funcţionalităţii
spaţiilor publice în marile ansambluri de locuinţe pentru Ministerul Dezvoltării Regionale şi
Locuinţei (actual Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului). Componentele principale ale
proiectului au fost: regenerarea urbană, strategii pentru îmbunătăţirea utilizării spaţiilor publice,
dezvoltarea sustenabilă, siguranţa locuitorilor, exemple de bune practici internaţionale, eficienţa
energetică şi în utilizarea resurselor, surse de finanţare şi responsabilităţi în programele de
regenerare urbană ale ţărilor membre ale Uniunii Europene (2008);

•

GEA S&C a fost Lider de proiect şi furnizor de experţi cheie în „Evaluarea ex-ante a Strategiei de
Dezvoltare Locală a Municipiului Alexandria, Jud Teleorman, pentru perioada 2007-2013”,
Beneficiar: Ministerul Economiei şi Finanţelor – Oficiul de Plăţi şi Contractare PHARE.
Proiectul a avut ca scop realizarea unei evaluări a obiectivelor prioritare de dezvoltare înscrise în
strategia de dezvoltare a municipiului, identificarea celor mai bune măsuri şi politici pentru
atingerea acestor obiective, realizarea unei analize preliminare a situaţiei curente a administraţiei
locale şi identificarea unui set de proiecte de dezvoltare prioritare pe termen scurt şi mediu (2007)
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Servicii de consultanţă acordate APL

Promovăm competitivitatea la nivel local şi sprijinim Administraţia publică locală (APL) să-şi asume o
viziune de dezvoltare durabilă pe termen lung şi să implementeze noi soluţii pentru revigorarea economiei
locale şi regionale prin identificarea nevoilor şi oportunităţilor locale. Toate acestea pot fi baza dezvoltării
unor strategii şi planuri de dezvoltare coerente şi sustenabile. Mai mult, credem că modernizarea
administraţiei publice este imperativă pentru susţinerea oricărei iniţiative locale de dezvoltare. De aceea,
GEA S&C propune autorităţilor publice locale servicii de consultanţă integrate pentru evaluarea
instituţională şi dezvoltarea capacităţii de management, instruiri tematice, asistenţă pentru managementul
proiectelor şi soluţii de finanţare inovative. O altă categorie de servicii abordează tema evaluării
documentelor de planificare strategică (ex-ante, interimară şi ex-post). De vreme ce o dezvoltare sănătoasă
şi sustenabilă poate fi obţinută numai printr-o cooperare susţinută, GEA S&C vine în întâmpinarea acestei
nevoi şi îşi asumă rolul de facilitator între reprezentanţii instituţiilor publice şi mediului de afaceri local, şi
încearcă permanent să identifice noi oportunităţi de parteneriat, cum ar fi iniţiative transfrontaliere sau interregionale.
GEA S&C s-a angajat în elaborarea de strategii de dezvoltare durabilă pentru localităţile şi regiunile din
România care îşi doresc o creştere sustenabilă şi implementează o gamă întreagă de produse care conduc
la succesul acestui demers. GEA S&C a fost implicată în numeroase proiecte de dezvoltare la nivel local şi
judeţean, după cum urmează:

•

Lider de proiect în proiectul de elaborare a “Strategiei de Dezvoltare Durabilă a judeţului Teleorman
2010-2020”, Beneficiar: Consiliul Judeţean Teleorman. Proiectul include şi o componentă
inovativă - realizarea unei mapări la nivel teritorial, asupra întregului județ, a unui indice de
dezvoltare, rezultat dintr-un indice de dezvoltare economică și un indice social (2010);

•

Înfiinţarea Clubului Nautic Plaja Olt, al cărui beneficiar este Primăria Municipiului Slatina. GEA
S&C, împreună cu partenerul său Hidroproiect Design, a realizat studiul de fezabilitate şi cererea
de finanţare care au fost depuse pentru accesarea de fonduri structurale pe Programul Operaţional
Regional, Axa prioritară 5-Dezvoltarea durabilă şi prommovarea turismului. În 2010 proiectul a fost
aprobat spre finanţare şi în prezent se află în faza de implementare (2010-2011);

•

Lider de proiect în proiectul de “Elaborare a Strategiei de Dezvoltare Durabilă a Judeţului Bacău în
orizontul de timp 2009-2021 (Lot 1) şi a Profilului Monografic al Judeţului Bacău (Lot 2)”, Beneficiar:
Consiliul Judeţean Bacău. Proiectul s-a constituit în 2 faze, pe loturile menţionate mai sus:
analiza socio-economică şi teritorială şi strategia judeţeană împreună cu un plan de acţiuni şi
propunerea spre implementare a unui portofoliu de proiecte identificate ca prioritare (2010);

•

Lider de proiect în cadrul proiectului “Studiu de dezvoltare durabilă, municipiul Slatina, judeţul Olt”,
Beneficiar: Consiliul Local al Municipiului Slatina. Studiul a presupus o analiză a situaţiei
existente, atât din punct de vedere socio-economic, cât şi al regenerării urbane, o sintetizare a
nevoilor identificate şi prioritizare a direcţiilor strategice, precum şi un plan de acţiuni concrete
pentru realizarea obiectivelor asumate. Odată finalizat, documentul a reflectat răspunsul strategic al
comunităţii locale la provocările dezvoltării durabile, fiind în acelaşi timp un instrument de politici
publice ce va putea fi utilizat de autorităţile locale. Ca orice document de politici publice, strategia
de dezvoltare a conţinut instrumentele de implementare, monitorizare şi evaluare care să conducă
la o aplicare adecvată (2009);

•

Lider de proiect în cadrul proiectului “Plan Integrat de Dezvoltare Urbană pentru Municipiul Slatina,
judeţul Olt”. Proiectul include elaborarea de studii de fezabilitate şi analize cost-beneficiu pentru 13
proiecte individuale de infrastructură şi amenajări şi planul integrat de dezvoltare în sine.
Beneficiar: Consiliul Local al Municipiului Slatina (2009);
Recent Planul Integrat de Dezvoltare Urbană a fost aprobat spre finanţare şi 8 proiecte
individuale vor fi finanţate şi implementate cu sprijinul echipei de experţi a GEA S&C
specializată în implementarea proiectelor finanţate prin fonduri structurale. Proiectul va fi
finanţat prin prin FEDR, Programul Operaţional Regional, Axa prioritară 1 – Sprijinirea dezvoltării
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durabile a oraşelor - poli urbani de creştere. Valoarea totală a proiectelor incluse in PIDU Slatina
este de 132 milioane RON.

•

Lider de proiect în proiectul de elaborare a “Strategiei de Dezvoltare Socială şi Economică a
Judeţului Iaşi pentru perioada 2009-2014”.Beneficiar: Consiliul Judeţean Iaşi.
Strategia
corelează obiectivele de dezvoltare verticale (competitivitatea agro-industrială, dezvoltarea
industriilor creative, valorizarea patrimoniului culturale, etc) cu obiectivele de dezvoltare orizontale
(competitivitatea economică, dezvoltarea infrastructurii, protecţia mediului, cooperarea
transfrontalieră, etc) (2009);

•

Lider de proiect în cadrul “Studiului de evaluare a potenţialului de dezvoltare a localităţilor judeţului
Tulcea” care include analiza socio-economică a 41 de localităţi din judeţ, precum şi servicii de
întărire a capacităţii instituţionale furnizate Consiliului Judeţean. Beneficiar: Consiliul Judeţean
Tulcea (2008);

•

Lider de proiect în „Elaborarea Strategiei de Dezvoltare Durabilă a Judeţului Giurgiu. Pe lângă
analiza socio-economică şi dezvoltarea strategiei judeţului, proiectul include o analiză a
infrastructurii locale şi accesibilităţii, şi evaluarea potenţialilor poli de creştere din judeţ. Beneficiar:
Consiliul Judeţean Giurgiu (2008);

•

Participant în proiectul de realizare a „Strategiei de dezvoltare a Primăriei Baia Mare”, Beneficiar:
Primăria Municipiului Baia Mare (2008);

•

Studiu privind stabilirea obiectivelor strategice de revitalizare a centrului istoric Craiova.
Proiectul, finanţat din bugetul local, include analiza curentă din punct de vedere economic, social,
dezvoltare urbană şi identificarea oportunităţilor pentru revitalizarea zonei centrului istoric al
oraşului, una dintre cele mai bine conservate situri istorice din ţară. Beneficiar: Consiliul Local al
municipiului Craiova (2008);

•

Participant în proiectul de realizare a Studiul privind identificarea principalelor priorităţi de
dezvoltare pentru competitivitatea pe termen lung a Municipiului Craiova, finanţat din bugetul local.
Studiul include o evaluare a economiei locale şi potenţialul competitiv al acesteia. Beneficiar:
Consiliul local al municipiului Craiova (2008);

•

Lider de proiect pentru realizarea “Strategiei de dezvoltare a comunei Cetăţeni în perioada 20072013”, Beneficiar: Primăria Comunei Cetăţeni, judeţul Argeş (2007).

Servicii de consultanţă acordate companiilor & universităţilor
Credem ca eforturile individuale la nivel micro sunt baza dezvoltării economiei, de aceea GEA S&C
promovează competitivitatea şi crearea de valoare adăugată prin inovare, tehnologia informaţiei, cercetaredezvoltare şi internaţionalizare. Prin urmare, alături de setul de servicii tradiţionale de consultanţă (strategii
pentru dezvoltarea afacerii, studii de piaţă, planuri de afaceri, management de proiect, management
strategic) GEA S&C vine în întâmpinarea companiilor şi antreprenorilor cu servicii inovative privind
finanţarea afacerii, soluţii de restructurare, integrarea în clustere, îmbunătăţirea lanţului de valori.
Astfel, GEA S&C a dezvoltat proiecte de anvergură cu mai mulţi clienţi din mediul privat, printre care:

•

Pirelli Cord România (Slatina, Jud. Olt) pentru proiectul “Creşterea capacităţii productive a Pirelli
Cord România”, prin sprijinirea beneficiarului în accesarea fondurilor structurale. Proiectul a vizat
evaluarea eligibilităţii beneficiarului privind accesarea fondurilor europene, elaborarea planului de
afaceri, precum şi pregătirea dosarului de aplicaţie în formă finală pentru obţinerea finanţării (2010);

•

Pasmatex S.A. (Timişoara, Jud. Timiş) pentru proiectul “Modernizarea Pasmatex prin achiziţia de
echipamente direct productive” . Proiectul este similar celui dezvoltat pentru Pirelli Cord România
(2010);

•

Business Information Systems (Bucureşti), pentru proiectul “Participarea la târgul internaţional
SIBOS şi activităţi de promovare”. Obiectivul proiectului a constat în asigurarea unei game de
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servicii pentru pregătirea documentaţiei necesare, în scopul obţinerii finanţării nerambursabile în
domeniul internaţionalizării (2009);

•

Tungal Metro SA (Bucureşti), Plan de restructurare a companiei. Proiect finanţat din fondurile
proprii ale beneficiarului. Proiectul a urmărit furnizarea de servicii de consultanţă pentru dezvoltarea
unei strategii de creştere a competitivităţii pe piaţă şi dezvoltare a companiei beneficiare (2009);

•

Universitatea Tehnică (Cluj Napoca), Servicii de consultanţă pentru gestionarea proiectelor pentru
contractual de finanţare: Laborator de testare, cercetare şi certificare a motoarelor cu ardere
internă ce funcţionează cu biocombustibil (TESTECOCEL). Scopul proiectului a fost furnizarea de
servicii de consultanţă (consultanţă juridică, redactarea cererilor de rambursare) şi asistenţă
tehnică în domeniul achiziţiilor publice (2009);

•

Grupul OMV-Petrom România (Bucureşti), pentru proiectul “Evaluarea programului de
Responsabilitate Socială Corporatistă – reabilitarea şcolilor şi grădiniţelor”. Obiectivul principal al
proiectului a constat în dezvoltarea programului companiei pentru reabilitarea unor şcoli şi grădiniţe
din regiunile dezavantajate ale României (2008);

•

Raiffeisen Bank S.A. România (Bucureşti), pentru Servicii de training cu tema “Împreună pentru
ieşirea din criză”. Proiectul a avut în vedere asigurarea serviciilor de training pentru Întreprinderile
Mici şi Mijlocii din sectorul productiv, în scopul depăşirii dificultăţilor impuse de criza economică şi
financiară (2008);

•

Raiffeisen Bank SA România (Bucureşti), Training pentru IMM – gândeşte strategic, investeşte
intelligen. Proiectul a fost finanţat din fondurile proprii ale beneficiarului şi a avut ca scop furnizarea
de servicii de training pentru atragerea de noi clienţi din categoria “întreprinderilor mijlocii” prin
organizarea de seminarii cu transferarea de competenţe în managementul strategic şi de investiţii
(2008);

•

Ecosfera S.p.A (Italia), Evaluarea oportunităţilor de finanţare pe Piaţa românească de energie şi în
special a energie obţinută din resurse regenerabile. Proiectul a fost finanţat din fondurile proprii ale
companiei italiene şi a avut ca scop furnizarea unui studiu de evaluare a sectorului energetic local
(producătorii locali, energia regenerabilă, legislaţia în domeniu, stabilirea preţurilor, analiza
factorilor interesaţi, metode de finanţare)(2008);

•

Grupul Bog’Art (Bucureşti), pentru „Analiză diagnostic şi plan de afaceri pentru companiile din
cadrul Grupului Bog’Art”, servicii ce au avut drept scop pregătirea pentru accesarea finanţării
nerambursabile (2007).

GEA S&C reuneşte o echipă de experţi specializați în implementarea proiectelor finanţate din fonduri
structurale şi are în prezent următoarele proiecte cu beneficiari companii private aflate în diferite faze ale
procesului de contractare, implementare, pentru care oferă consultanţă specializată în managementul de
proiect:

•

Pirelli Cord România (Slatina, Jud. Olt), proiectul “Creşterea capacităţii productive a Pirelli Cord
România”, cu valoare totala de 134 milioane RON, a fost evaluat şi propus spre finanţare în cadrul
Programului Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”, Axa 1 – „Sprijin pentru
consolidarea şi modernizarea sectorului productiv pentru investiţii tangibile şi intangibile în
întreprinderi mari” (2010);

•

Pasmatex S.A. (Timişoara, Jud. Timiş), proiectul “Modernizarea Pasmatex prin achiziţia de
echipamente direct productive”, cu valoare totala de 1,3 milioane RON, a fost evaluat şi propus
spre finanţare în cadrul Programului Operaţional Sectorial „Cresterea Competitivităţii Economice”,
Axa 1 – „Sprijin financiar în valoare de pana la 1.075.000 lei acordat pentru investiţii în
întreprinderile mici şi mijlocii” (2010);

•

Business Information Systems (Bucureşti), pentru proiectul “Participarea la târgul internaţional
SIBOS şi activităţi de promovare”; Acest proiect este în valoare totala de aproximativ 900.000 RON
şi a fost finanţat în cadrul Programului Operaţional Sectorial „Cresterea Competitivităţii Economice”,
Axa 1 - „Sprijin acordat IMM pentru implementarea standardelor internaţionale şi pentru creşterea
competitivităţii prin accesul de noi pieţe şi internaţionalizări” (2009).
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Proiecte de cercetare
Adiacent furnizării serviciilor de consultanţă, considerăm o datorie şi avem vocaţia de a contribui la crearea
de cunoaştere în domeniul competitivităţii economice în România. Astfel, ne implicăm activ în consorţii
de anvergură angajate în proiecte de cercetare la nivel naţional şi internaţional. Menţionăm aici câteva
detalii, doar pentru cele mai relevante:

•

Suntem interesaţi să sprijinim afacerile creative şi antreprenorii locali. Am dezvoltat astfel un proiect
ambiţios: Promovarea antreprenoriatului în industriile creative care a fost recent acceptat spre
finanţare prin Fondul Social European, POS DRU, prin care urmărim să sprijinim un grup ţintă
format din cel puţin 300 tineri antreprenori. În următorii 2 ani şi jumătate, împreună cu partenerii
noştri, Fundaţia Post-Privatizare, Centrul de Studii şi Cercetări în domeniul Culturii (CSCDC), aflat
în subordinea Ministerului Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional, grupuri media şi alţii, vom
derula implementarea acestui proiect strategic la nivel naţional. Între obiectivele specifice
menţionăm pe scurt: oferirea de sprijin financiar, consultanţă şi instruire pentru înfiinţarea unor mici
afaceri, promovarea şi dezvoltarea competenţelor persoanelor din domeniul industriilor creative
pentru a transforma creativitatea şi oportunităţile existente în mediul economic actual în afaceri
sustenabile (2011).

•

O altă iniţiativă recentă a GEA S&C vizează promovarea dezvoltării clusterelor prin realizarea unui
alt proiect strategic, Competenţe manageriale în poli de creştere şi dezvoltare şi
antreprenoriat de viitor în poli de competitivitate, prin Fondul Social European, POS DRU.
Proiectul a fost aprobat spre finanţare şi va fi implementat împreună cu partenerii noştri: Clubul
Întreprinzătorului Român şi alţii parteneri locali din cele 8 regiuni de dezvoltare. Rezultatul
proiectului are 2 componente majore: maparea completă a clusterelor din România şi realizarea
unui cluster-pilot (2011).

•

Revizuirea metodologiilor, instrumentelor și procedurilor pentru creşterea calității
învățământului profesional și tehnic (TVET-CALIPT), finanţat prin Fondul Social European, POS
DRU. Proiectul se află în curs de implementare de către un consorţiu internaţional condus de
Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic. Obiectivul proiectului este
revizuirea instrumentelor (metodologii, standarde, proceduri) cu care operaţionalizează sistemul
IPT în vederea creşterii eficienţei acestora şi armonizării lor cu politicile conexe (educaţionale, de
ocupare a forţei de muncă, de dezvoltare regională etc). Principalul rezultat constă în dezvoltarea şi
implementarea unui set de instrumente de autoevaluare pentru monitorizarea în viitor a
performanţelor sistemului IPT-ului în general, şi în mod particular, pentru evaluarea eficienţei
activităţilor CNDIPT. De asemenea, în vederea creşterea calităţii sistemului VET, proiectul îşi
propune revizuirea unui set de metodologii/standarde (2010-2011).

•

GEA S&C a fost contractorul local în evaluarea independentă a trei dimensiuni de dezvoltare în
cadrul proiectului Investment Reform Index 2009 (IRI2009) elaborat de OECD: Politica de
investiţii şi promovare, Dezvoltarea capitalului uman şi Accesul la finanţare (2009);

•

GEA S&C a fost partenerul naţional al proiectului de Evaluare a managementului instituţiilor
publice de cercetare-dezvoltare şi inovare din România (INNOVA), finanţat de Comisia
Europeană, DG Regio, ce a avut ca scop evaluarea capacităţii Autorităţii Naţionale pentru
Cercetare Ştiinţifică (ANCS) de a monitoriza şi gestiona eficient programele de finanţare dedicate
cercetării-dezvoltării în România. Componentele acestui proiect au inclus, pe lângă evaluarea
capacităţii de management la nivelul autorităţilor publice centrale (ANCS), o colaborare strânsă cu
ministerele de linie, dar şi identificarea şi evaluarea potenţialilor beneficiari ai Strategiei Naţionale
de CDI 2007-2013. Prin acest proiect, GEA S&C a asimilat cunoştinţe extensive privind
implementarea axei prioritare 2 din cadrul POS CCE (2009);
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Servicii de training
GEA S&C oferă și programe de training pe subiecte precum Planificare strategică, Politici Publice,
Management de Proiect, Antreprenoriat. Printre altele, compania a furnizat următoarele sesiuni de instruire:

•

Formare de formatori (ToT), ca parte a contractului Întărirea capacităţii instituţionale de
management a reformei privind îmbunătăţirea mediului de afaceri din România, derulat pentru
Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, programul având următoarele tematici:
“Probleme actuale şi potenţiale ale întreprinzătorilor din România pe piaţa internă a Uniunii
Europene”; “Identificarea de metode şi tehnici de îmbunătăţire a dialogului cu mediul de afaceri şi
simplificarea cadrului de reglementare”; „Reforma administraţiei şi creşterea performanţelor la nivel
administrativ, ca instrumente strategice de îmbunătăţire a climatului de afaceri” (2010);

•

Planificarea strategică de politici publice, Fondurile Structurale – de la teorie la practică,
Managementul proiectelor cu finanţare europeană în cadrul proiectului Sprijinirea afacerilor –
fundament al dezvoltării regionale, finanţat prin EU-Phare CBC. Instruirile au abordat teme
precum: antreprenoriat, accesarea fondurilor structurale, analiza economic-financiară, comerţul
electronic, investiţii cu transfer tehnologic. Au beneficiat de aceste sesiuni de instruire viitori
antreprenori, proprietari de mici firme, funcţionari publici din România şi Bulgaria. Beneficiar:
Consiliul Judeţean Giurgiu (2008);

•

Evaluarea ex-ante a programelor în cadrul proiectului „Strategia de Dezvoltare Locală a
Municipiului Alexandria pentru perioada 2007-2013” de care a beneficiat grupul de lucru care a
elaborat Strategia de dezvoltare locală a municipiului: personalul Primăriei Alexandria, personalul
Consiliului local, alţi factori interesaţi din municipiu (2007).

•

Servicii de training cu tema “Împreună pentru ieşirea din criză”, beneficiar Raiffeisen Bank
S.A. România (Bucureşti): ateliere de lucru de trasnfer de know-how organizate pentru un grup
ţintă de 200 de IMM-uri din sectorul productiv din 8 oraşe din ţară, în scopul depăşirii dificultăţilor
impuse de criza economică şi financiară (2009);

•

Training IMM – gândim strategic, investim inteligent, reuşim împreună, beneficiar Raiffeisen
Bank S.A. România (Bucureşti). Proiectul a fost finanţat din fondurile proprii ale beneficiarului şi a
avut ca scop furnizarea de servicii de training unui grup de IMM-uri din 8 oraşe din ţară, în toate
regiunile de dezvoltare. Scopul beneficiarului a fost pentru atragerea de noi clienţi din categoria
“întreprinderilor mijlocii” prin organizarea acestor seminarii cu transferarea de competenţe în
managementul strategic şi de investiţii (2008);

Campanii de Responsabilitate socială
Una dintre pasiunile noastre este să ne aducem aportul la dezvoltarea antreprenoriatului în România
pentru că avem credinţa că micii intreprinzători, oamenii care au idei creative, dar şi competenţe pentru a le
da viaţă, au un rol hotărâtor în implinirea dezideratelor României din ultimele 2 decenii de a depăşi
perioada de redresare a economiei şi de a avea, în sfârşit, un cuvânt de spus în marea familie europeană şi
în întreaga lume.
Am acceptat astfel cu entuziasm invitaţia Fundaţiei Kauffman pentru Antreprenoriat (USA) şi organzaţiei
britanice Entreprise UK de a participa în calitate de gazde pentru România la proiectul internaţional Global
Entreperneurship Week, alături de Junior Achievement România. Astfel, încă de la prima ediţie
internaţională, în 2008, GEA S&C a organizat alături de partenerul său, Fundaţia Post-Privatizare şi cu
sprijinul portalului esimplu.ro, proiect Phare CES 2006 - Asistenţă tehnică pentru IMM-urile româneşti,
conferinţa Întreprinzătorii Privaţi, Societatea Civilă şi Administraţia Publică: Soluţii pentru
antreprenori, ajunsă în 2010 la a 3-a ediţie (17 noiembrie 2010).
Evenimentul a reunit tineri antreprenori şi studenţi împreună cu reprezentanţi ai guvernului şi administraţiei
publice. Scopul urmărit a fost acela de a oferi un cadru de dezbatere pentru soluţiile pe care antreprenorii le
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au la dispoziţie pentru dezvoltarea personală şi a companiilor lor prin intermediul fondurillor europene
alocate României. Dacă primele două ediţii s-au concentrat pe partea de politici dedicate anteprenoriatului
precum şi pe identificarea de bune practici şi exemple de succes, ultima ediţie (2010) s-a focalizat pe o
analiză mai aprofundată a barierelor (administrative, financiare, legislative) cu care se confruntă
antreprenorii locali. Conferinţa a inclus şi 4 paneluri care au abordat pragmatic tematici de actualitate:
iniţiative antreprenoriale din mediul rural, proiecte de start up şi dezvoltarea tinerilor din domeniile creative
şi inovative.
O săptămână globală dedicată antreprenoriatului
Global Entrepreneurship Week
Timp de o săptămână, anual în luna noiembrie, milioane de tineri
din întreaga lume se alătură mişcării globale de promovare a
antreprenoriatului pentru a genera idei noi şi soluţii inovative la
provocările de zi cu zi şi pentru a-şi pune în aplicare ideile de
afaceri.
Ţări de pe 6 continente se reunesc pentru a celebra Săptămâna Globală a
Antreprenoriatului, o iniţiativă menită să inspire tinerii, şi nu numai, să determine să
îmbrăţişeze inovaţia, imaginaţia şi creativitatea. Să gândească MARE. Să dea viaţă
propriilor idei. În timpul Săptămânii, organizaţii partenere organizează propriile activităţi –
de la simple discursuri, până la competiţii de anvergură – destinate că inspire, conecteze,
informeze, sprijine, să ofere modele şi să angajeze viitoarea generaţie de antreprenori.
GEW Internaţional

GEW în România

100 ţări de pe şase continente
18.227 organizaţii partenere
32.861 evenimente
7.585.769 participanţi

520 activităţi
200 de parteneri
12.000 participanţi

Parteneri
GEA S&C dezvoltă în mod activ consorţii interdisciplinare, atât strategice, cât şi la nivel de proiect. Au
fost deja create parteneriate importante, în cadrul diverselor proiecte dezvoltate, cu KPMG România,
Deloitte Consultanţă România, Ernst & Young România, Fitzpatrick Associates (Irlanda), INNOVA Europe
(Belgia), Lattanzio e Associati (Italia), Ecosfera (Italia).
În prezent, GEA S&C vizează şi dezvoltarea unor parteneriate pentru participarea la proiecte ESPON şi
FP 7, legate de competitivitate, dezvoltarea teritorială şi formarea de clustere.
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