Peste 3,5 milioane de Euro, bani europeni nerambursabili,
vor veni la Cluj-Napoca
Comunicat de presă

Cluj-Napoca, 10 august '09: Magna Consulting SA, o firmă clujeană de consultanță financiară, a
gestionat cu succes 2 proiecte din cele 38 de proiecte aprobate la nivel național, prin Programul
Operațional Creșterea Competivității Economice, un program adresat IMM-urilor, finanțat prin Fondul
European de Dezvoltare Regională.
Valoarea totală a finanțării nerambursabile a celor 38 de proiecte finanțate este de aproximativ 30 de
milioane de Euro (mai exact 124.420.325,53 RON), din care valoarea proiectelor aprobate pentru ClujNapoca (în număr de 4) este de aproximativ 3.8 milioane de Euro. Magna Consulting a obținut pentru
cei doi clienți, Plast Technik SRL și Tipografia Arta SRL, aproximativ 1.5 milioane de Euro, sumă
nerambursabilă, pentru dezvoltarea afacerilor proprii.
“Obținerea finanţării nerambursabile a fost posibilă datorită asistării în cadrul procesului de către firma de
consultanţă Magna Consulting SA, care ne-a îndrumat cu profesionalism şi implicare. Vom continua
colaborarea şi în etapa de implementare a proiectului, contând pe seriozitatea şi pregătirea profesională a
salariaţilor reprezentanţilor firmei de consultanţă, realizând investiţia şi anume construirea unei hale de
producţie şi achiziţionarea de utilaje de ultimă generaţie.” afirmă Florin Tătaru, director general, Plast
Technik.
“Accesarea fondurilor europene pare pentru mulți un vis sau un obstacol birocratic. Echipa mea a dovedit
că visul poate fi îndeplint, iar bariera birocratică poate fi depășită.” afirmă Mihaela Brustur, managing
partener Magna Consulting.
Compania clujeană a fost înființată în 2007 și a reușit într-un termen foarte scurt să devină una dintre
cele mai importante firme de consultanță financiară la nivel local.
“Oferim soluţii ce răspund cu succes celor mai importante probleme manageriale: dezvoltarea afacerii,
structurarea finanţării, reorganizarea activităţilor, poziţionarea pe piaţă, dezvoltarea resursei umane.”
afirmă Mihaela Brustur.
Până în prezent, Magna Consulting a derulat proiecte de aproximativ 40 de milioane de Euro din
fonduri structurale sau guvernamentale (POS CCE, POR, AFM, ANIMMC).
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Despre Fondul European de Dezvoltare Regională:
Fondul European de Dezvoltare Regională finanțează investiții productive care să contribuie la crearea
și salvarea de locuri de muncă, în principal prin investiții cu prioritate în IMM-uri, investiții în
infrastructură, dezvoltarea potențialului autohton prin măsuri de sprijin la nivel regional și local.
Alături de Fondul Social European și Fondul de Coeziune, Fondul European de Dezvoltare Regională
reprezintă nişte instrumente financiare în vederea implementării strategiei de la Lisabona, stabilită de
Uniunea Europeană referitor la politica de coeziune, aplicabilă tuturor statelor membre. Suma alocată
este de peste 30 mld. euro în perioada 2007 – 2013.
Despre Magna Consulting:
- societate pe acțiuni, înființată în 2007 cu sediul la Cluj-Napoca;
- servicii oferite: finanţări nerambursabile, brokerage persoane fizice, corporate finance, management
de proiect, evaluari de business, training, hotel/restaurant management;
- management: Mihaela Brustur - managing partner - economist, expert contabil membru CECCAR
(corpul experţilor contabili autorizaţi din România), cu 16 ani de experienţă în BRD - GSG în funcţii de
conducere.
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