Serviciile Finantare.ro
Finantare.ro Gratuit
Platforma Finantare.ro ofera urmatoarele servicii gratuite:

Revista presei finantarilor - Articole, materiale de presa si alte informatii importante
privind domeniul finantarilor si organizatiile finantatoare din Romania.

Calendare ale fondurilor structurale si nerambursabile - Lista de programe de
finantare structurala si nerambursabila destinate organizatiilor din Romania, ordonate in functie de data
pana la care pot fi solicitate fondurile.
Calendarul este actualizat permanent, iar programele sunt grupate in 3 sectiuni, functie de tipul
organizatiilor care pot solicita finantare nerambursabila: IMM-uri, administratii publice locale (APL),
respectiv ONG-uri.
Pentru fiecare program de finantare nerambursabila oferim o prezentare detaliata a
informatiilor-cheie necesare pentru adoptarea deciziei de a continua procedura de solicitare a finantarii,
precum si un set de instrumente foarte utile (documentatia si informatiile de contact ale finantatorului;
formularul de solicitare de consultanta).
Credite - Lista de programe de creditare destinate firmelor din Romania. Fiecare program de
creditare contine o prezentare detaliata a informatiilor-cheie necesare pentru adoptarea deciziei de a
continua procedura de solicitare a finantarii, precum si un set de instrumente foarte utile (documentatia
si informatiile de contact ale finantatorului; formularul de solicitare de consultanta).
Leasing - Oferte de leasing, precum si o lista cu firme de leasing din Romania.
Subventii - Stiri si informatii in materie de programe de subventii pentru afaceri sau persoane
fizice.
Catalogul consultantilor - Baza de date cu firme de consultanta in managementul
proiectelor si in finantari din Romania. Firmele inscrise in catalog pot afla care sunt firmele concurente
sau potentialii parteneri din judetele in care va desfasurati activitatea.
Observatorul pietei de consultanta - Stiri si articole actualizate cu privire la situatia pietei
consultantei din Romania.

Acces la consultanta specializata - Vizitatorii site-ului pot avea acces la consultanta
pentru realizarea documentatiei necesare obtinerii unei finantari prin simpla completare a formularului
Solicitati un consultant.
Rolul acestui serviciu este de a facilita contactul dintre solicitantii de finantari si consultantii
specializati care detin experienta necesara pentru realizarea documentatiilor de obtinere a finantarilor
(proiecte, planuri de afaceri etc.).
Informatiile furnizate de vizitatori prin completarea formularul online vor fi oferite
consultantilor specializati membri ai Finantare.ro Profesional. Acestia vor stabili in mod independent
modalitatea de colaborare, procedura de lucru privind acordarea consultantei in baza unui contract si
costurile aferente.

Ghiduri gratuite - Printre ghidurile practice pe care le pot consulta vizitatorii site-ului se
numara: Ghid privind consultanta; Ghid privind finantarea; Ghid finantari nerambursabile; Ghid de
strangere de fonduri.
Buletinul informativ gratuit saptamanal - Sinteza a celor mai recente programe de
finantare. In plus, abonatii vor fi anuntati prin intermediul "Alertelor Finantare.ro" ori de cate ori echipa
noastra redactionala va identifica o informatie importanta, de actualitate si care are caracter de urgenta
in legatura cu un program de finantare.
Alte resurse utile - Dictionar finantari, libraria Finantare.ro, Cariere in Managementul
proiectelor, bloguri, forum.

Finantare.ro Profesional
Finantare.ro Profesional este construit ca un instrument menit sa faciliteze munca firmelor de
consultanta, punand in legatura firmele si persoanele interesate de accesarea de fonduri europene cu
specialisti in accesare de fonduri europene.
Acest instrument de afaceri ofera consultantilor din Romania accesul la:
Cereri pentru servicii de consultanta - Organizatiile din Romania pot solicita asistenta
unui consultant specializat prin intermediul serviciului "Solicitati un consultant" de pe Finantare.ro.
Cererile de consultanta astfel primite de Echipa Finantare.ro sunt accesibile doar consultantilor abonati
la serviciile Finantare.ro Profesional. Acestia decid, in mod independent, procedura cu lucru privind
acordarea consultantei in baza unui contract si costurile aferente.
Buletinul informativ personalizat - Cele mai recente programe de finantare si stiri
specializate trimise catre dumneavoastra chiar in momentul publicarii pe Finantare.ro
Anunturi de angajare MP - Membrii pot publica anunturi de angajare in sectiunea gratuita
a website-ului nostru, sub forma de stiri.
Resurse Umane MP - Baza de date cu specialisti in managementul proiectelor. Membrii
Finantare.ro Profesional pot gasi aici noi potentiali colaboratori si membri pentru organizatia pe care o
reprezinta. Exista posibilitatea de a vizualiza in orice moment cate CV-uri sunt in total in baza noastra de
date, cate CV-uri nu sunt citite si cate sunt selectaet deja in Portofoliul de CV-uri.
Asociatii profesionale - Lista cu principalele asociatii profesionale in managementul
proiectelor din tara si din strainatate.
Biblioteca de resurse - Biblioteca de resurse pune la dispozitie membrilor Finantare.ro
Profesional:
Carti - lista de link-uri catre website-urile de unde se pot descarca gratuit sau cumpara carti din
domeniul managementului pe proiecte si din domeniul finantarilor;
Ghiduri si articole - ghiduri, articole si alte materiale utile in activitatea de consultanta;
Informatii utile (Tips) - cateva ponturi pentru redactarea unui proiect de finantare de succes, de la etapa
de cautare a informatiilor despre fondurile ce pot fi accesate pana la stabilirea bugetului si planificarea
in timp a actiunilor.
Programe de finantare speciale - Programe de finantare prezentate in premiera sau
programe importante dar foarte putin promovate in Romania.
Pentru fiecare program oferim o prezentare detaliata a informatiilor-cheie necesare pentru
adoptarea deciziei de a continua procedura de solicitare a finantarii, precum si un set de instrumente
extrem de utile.

Instrumente de Promovare Online
Promovarea este accesibila finantatorilor, consultantilor in finantari, precum si tuturor celorlalte
organizatii interesate.
Persoanele intersate de aceasta forma de promovare vor avea ocazia sa isi cunoscuta oferta de
produse si servicii catre un public bine targetat, format din: solicitanţi de finanţare (intreprinderi, ONGuri si APL-uri), consultanţi în obţinerea de finanţări şi în managementul afacerilor si organizaţii
finanţatoare.
Oferta de promovare online contine: bannere (de diferite dimensiuni), linkuri sponsorizate,
advertoriale si newslettere dedicate.
Pentru mai multe detalii privind tarife si pozitionari descarcati Oferta Finantare.ro.

