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            PLATFORMA EU-RO CLEARING FUNDS 
           Platforma de Acţiune şi Intervenţie Rapidă a Societăţii Civile  
                în favoarea stimulării absorbţiei Fondurilor Europene 
            proiect coordonat de Fundaţia EUROLINK – House of Europe 

      
 

Bucureşti, 11 martie 2010                                Ref. 234/03.2010           

 

 

Ref.: Asistenta si consultanta/instruire gratuita pentru certificari ISO si sistemul HACCP prin 

Programul National de dezvoltare si modernizare a activitatilor de comercializare a produselor si 

serviciilor pe piata 

 

 

Stimati Domni / Distinsi Colegi,  

 

in calitate de Partener Institutional al AIPPIMM (Agentia pentru Implementarea Proiectelor si 

programelor pentru IMM-uri - aippimm.ro), de sub egida Ministerului Economiei, Comertului si 

Mediului de Afaceri, al ACRAFE (Asociatia Consultantilor din Romania pentru Acesarea Fondurilor 

Europene - acrafe.ro), al Centrului de Afaceri si Management (delonix.ro), precum si 

al Knowledge Management Institute-sucursala Romania (knomacons.ro; kminstitute.org), 

Fundatia EUROLINK-Casa Europei a participat la lucrarile Comitetului Consultativ pentru 

Dezvoltarea IMM privind finalizarea procedurilor de implementare a Programului National de 

dezvoltare si modernizare a activitatilor de comercializare a produselor si serviciilor pe piata. 

 

In urma acestei reuniuni oficiale, avem placerea sa va informam ca organizatia Dvs. este 

indreptatita sa candideze in a doua jumatate a lunii martie 2010 si sa beneficieze in mod gratuit 

de asistenta tehnica si sprijinul de consultanta oferit pentru introducerea Sistemului de 

Management al Calitatii ISO 9001, HACCP, ori de certificarea ISO privind controlul de stat al 

Calitatii in Constructii si al implementarii reglementarii tehnice, evaluarea conformitatii si 

supravegherea pietei, rezultate conform Legii nr. 608,  Legii 150 privind siguranta alimentara si 

Legii nr 245 privind securitatea generala a produselor.   

 

Gratuitatea consta in mod practic de posibilitatea de a primi o finantare din partea Guvernului 

Romaniei de 7500 lei pentru acoperirea cheltuielilor de consultanta in vederea certificarii prin 

aceste ISO-uri, iar ulterior, 9000 lei pentru procesul propriu-zis de implementare si consultanta 

aferenta implementarii acestor standarde. 

 

Dintre principalele avantaje de care poate uza organizatia Dvs., fie ca este SRL, cooperativa sau 

asociatia familiala, sintetizam pe scurt:    

 

1. indeplinirea cerintei, din partea unor parteneri de afaceri, ca firmele colaboratoare sa 

posede in mod obligatoriu un certificat ISO;  

2. favorizarea competitiva pe piata a firmelor/entitatilor care au dobandit standardul ISO 

corespunzator; 

3. deschiderea accesului la noi piete; 

4. reducerea costurilor de productie, ca urmare a scaderii numarului de produse 

necorespunzatoare si a greselilor intervenite in timpul fluxului economic; 
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5. sansa de identificare timpurie a problemelor aparute, ce pot fi rezolvate cu costuri mai 

mici; 

6. oportunitatea ca actiunile inscrise in documentarea tehnica sa fie usor de indeplinit, mai 

ales de noii angajati; 

7. masurarea ritmica a calitatii proceselor si definirea mai exacta a procedurilor menite sa 

imbunatateasca productivitatea; 

 

Centralizarea solicitarilor Dvs. se face in mod prompt la Secretariatul Platformei “EU-RO Clearing 

Funds”coordonata de EUROLINK-Casa Europei, iar asistenta care va este acordata incepe inca din 

faza completarii si depunerii documentatiei de solicitare a finantarii. Pe pagina de internet 

www.StructuralFunds.ro puteti consulta lista firmelor si institutiilor care ne-au fost parteneri sau 

au absolvit cursurile noastre de tip universitar sau cele din cadrul Incubatorului de Proiecte si 

Afaceri Europene - SCOALA BANILOR EUROPENI. 

 

Pentru operativitate maxima si in scopul de a raspunde adecvat nevoilor Dvs., va rugam sa ne 

contactati la adresa eurolink@b.astral.ro sau tel./fax: 021.230497. 

 

Cu aleasa consideratie, 

 

Prof. Sever AVRAM 

 

Coordonator General - Platforma “EU-RO Clearing Funds” 

Presedinte Executiv - EUROLINK-Casa Europei, 

 


