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COMPASS Consulting este o companie de consultanta in management si cercetare 
de marketing B2B. Experienta acumulata este confirmata prin cele peste 300 de 
misiuni in peste 31 de domenii diferite in care s-a lucrat in ultimii 15 ani (1992-
prezent). Mai jos sunt cateva exemplificari: 
1. realizarea a mai mult de 80 planuri de afaceri si studii de fezabilitate pentru 

investitii pana la 22 mil USD. Planuri de afaceri pot fi atat pentru investitii greenfield 
(ex: lansarea unei noi linii de business) cat si pentru extindere (deschidere noi 
depozite, marire flota, etc). Pentru mai multe detalii, click: www.compass.ro/ro/sectiune.php?s=301  

2. realizarea a mai mult de 25 studii de piata la nivel national pentru firme atat din 
Romania cat si din strainatate. Cateva referinte: Piata alimentara (carne, peste, 
lactate, legume si fructe, conserve, bere, vin, ape minerale), Piata de Servicii de 
Facility Management, Piata de geamuri securizate, Piata HVAC, Piata de ambalaje 
din plastic etc. Pentru mai multe detalii, click: www.compass.ro/ro/sectiune.php?s=462  

3. participarea intr-un set de proiecte / consortii cu finantare UE, World Bank, CFCU 
etc. Detalii: www.compass.ro/ro/sectiune.php?s=545  

4. realizarea de analize diagnostic urmate de proiecte de restructurare / 
imbunatatire pentru companii sau departamente din firme aflate in crestere. In acest 
mod practic firmele romanesti au acces la o upgradarea mai rapida a know-how-ului 
organizational, astfel incat sa fie in linie cu ceea ce exista pe plan international 
tinand cont de marimea si domeniul de activitate. Pentru mai multe detalii, click: 
www.compass.ro/ro/sectiune.php?s=42 
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Dezvoltare durabila a Regiunilor Romaniei – 
Programul Operational Regional (POR) 

 

 
Programul Operational Regional 
prin care Romania urmeaza sa 
primeasca fonduri europene de 3,72 
de miliarde de euro, in perioada 
2007-2013, a fost lansat oficial la 
Sibiu, pe 13 iulie. In perioada iulie - 
septembrie 2007, vor fi lansate si 
Ghidurile Practice pentru fiecare 
domeniu de interventie din cele 6 
axe prioritare. Programul 
Operational Regional are propriul 
site www.inforegio.ro, unde 
aplicantii vor putea adresa 
intrebari si primi raspunsuri la 
nelamuririle ce apar pe parcurs. 
 
Programul Operational Regional este un 
document strategic de programare, care 
are ca obiectiv general sprijinirea si 
promovarea unei dezvoltari economice si 
sociale a Regiunilor Romaniei, cu accent 
pe sprijinirea dezvoltarii durabile a 
oraselor – potentiali poli de crestere 
urbani, imbunatatirea conditiilor de 
infrastructura si ale mediului de afaceri, 
care sustin cresterea economica, pentru  a 
face din regiunile Romaniei, in special 
cele ramase in urma, locuri mai atractive 
pentru a locui, a le vizita, a investi si a 
muncii.  
 
Obiectivul general al Programului 
regional se va realiza printr-o alocare a 
fondurilor diferentiata pe regiuni, in 
functie de gradul de dezvoltare a acestora  

si printr-o stransa coordonare cu 
actiunile realizate in cadrul celorlalte 
Programe Operationale.  
 
Dezvoltarea echilibrata a tuturor 
regiunilor tarii se va realiza printr-o  
abordare integrata, bazata pe o 
combinare a investitiilor publice in 
infrastructura locala, politici active de 
stimulare a activitatilor de afaceri si 
sprijinirea valorificarii resurselor locale, 
pe urmatoarele axe prioritare tematice: 
AXA 1: Sprijinirea dezvoltarii durabile a 
oraselor – potentiali poli de crestere 
AXA 2: Imbunatatirea infrastructurii de 
transport regionale si locale 
AXA 3: Imbunatatirea infrastructurii 
sociale 
AXA 4: Sprijinirea dezvoltarii mediului 
de afaceri regional si local 
AXA 5: Dezvoltarea durabila a 
turismului regional si local 
AXA 6: Asistenta tehnica 
 
Strategia POR este de a mobiliza resursele 
si de a activa potentialul local care pot 
avea cea mai mare influenta directa 
asupra dezvoltarii regionale si locale, 
prin: 
� Dezvoltarea polilor de crestere urbani 

regionali/locali prin adoptarea unei 
abordari de dezvoltare regionala 
policentrica si imbunatatirea legaturilor 
dintre zonele rurale si cele urbane; 

� Cresterea accesibilitatii in interiorul 
Regiunilor, in special a accesibilitatii 
centrelor urbane si a legaturilor 
acestora cu zonele inconjuratoare; 

� Sprijinirea dezvoltarii infrastructurii 
sociale si economice pe baza nevoilor 
regionale, facilitand realizarea unei 
dezvoltari teritoriale echilibrate; 

� Imbunatatirea mediului de afaceri si a 
competitivitatii Regiunilor ca locatii 
pentru afaceri; 

Pe scurt: 
� Ce este Programul Operational 

Regional 
� Obiectiv general POR 
� Strategia POR 
� Pasi in dezvoltarea ideii de proiect 
� Necesitatea elaborarii unei Strategii 

de Dezvoltare Locala 
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� Valorificarea potentialului turistic al 
Regiunilor. 

 
De la idee la proiect 
Pentru a putea beneficia de finantare prin 
POR, este important sa va familiarizati cu 
documentele de programare si sa  
verificati daca ideea de proiect raspunde 
obiectivelor acestora. Avem adesea idei de 
proiecte care merita a fi finantate, dar 
care nu corespund prin obiective si 
continut nici unui document de 
programare. Programele care beneficiaza  
de finantare europeana se adreseaza unor  
domenii bine determinate, astfel 
proiectele propuse pot fi abrobate doar 
daca se incadreaza in aceste domenii. 
 
Dezvoltarea ideii de proiect  
Acordati timp suficient maturizarii ideii 
de proiect pentru : 
� Identificarea si evaluarea 

oportunitatilor oferite de piata 
� Evaluarea viabilitatii diverselor 

optiuni si a plusvalorii pe care acestea 
o genereaza 

� Evaluarea potentialului proiectului de 
a determina schimbari benefice si 
durabile 

� Incadrarea proiectului in politicile 
locale, regionale, nationale si ale UE 

� Verificarea conformitatii proiectului 
cu regulile si regulamentele nationale 
si cele ale UE 

� Evaluarea potentialului de creare a 
parteneriatului 

� Negocierea intelegerilor parteneriale 
si pentru asigurarea cofinantarii 
proiectului 

� Estimarea cat mai corecta a perioadei 
de timp necesare dezvoltarii 
proiectului (cercetarea, formarea 
parteneriatului, conceperea, 
consultarea, chestiunile de 
conformitate, procesul de aplicare). 

 
Aderarea la UE implica o viziune pe 
termen lung din partea administratiei 
publice, viziune ce integreaza dezvoltarea  

capacitatii administrative si dezvoltarea 
durabila. Strategiile autoritatilor 
publice vor juca un rol proeminent in 
accesarea finantarilor disponibile, 
calitatea acestora avand implicatii directe 
asupra proiectelor prioritare. 
 
Necesitatea elaborarii unei Strategii 
de Dezvoltare Locala Durabila 
� Identificarea nevoilor si problemelor 

locale printr-un consens din partea 
comunitatii 

� Identificarea directiilor de dezvoltare 
in contextul resurselor locale proprii si 
externe 

� Prioritizarea masurilor de actiune 
pentru adresarea nevoilor locale 

� Dezvoltarea armonioasa a Comunitatii 
prin implicarea atat a sectorului public 
cat si a celui privat prin intermediul 
parteneriatelor viabile 

� Monitorizarea permanenta a 
performantelor economice, sociale si 
de protectie a mediului, printr-un 
sistem de indicatori cantitativi si 
calitativi determinabili 

� Asigurarea unui viitor pentru 
generatiilor urmatoare 

 

COMPASS Consulting asista/consiliaza 
autoritatile publice locale, intreprinderile 
Mari si IMM-uri in pregatirea documentatiei 
de finantare in vederea accesarii fondurilor 
structurale si a Fondului European pentru 
Agricultura si Dezvoltare Rurala, prin: 

� Pregatirea documentatiei specifice 
pentru accesarea finantarii (utilizand 
metodologia UNIDO, World Bank sau alte 
metodologii specifice) 

� Asistenta investitii/dezvoltare: 
studii de oportunitate, studii de 
(pre)fezabilitate, planuri de afaceri, dosare de 
achizitii, dosare de plati 

� Managementul proiectelor – 
Definirea si implementarea proiectelor, 
managementul proiectelor deja existente; 
Asistenta Proiecte Complexe (furnizare de 
asistenta locala/complementara, experti, 
infrastructura / resurse). 
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Pasi pe care trebuie sa-i parcurga un solicitant 
de fonduri europene postaderare 

 

 
Pentru derularea unui proiect finantat 
prin fonduri europene, un potential 
beneficiar trebuie sa parcurga mai multi 
pasi: 
1. Beneficiarii eligibili completeaza 

cererea de finantare si anexele soliciate 
de Autoritatea de Management 

2. Cererea de finantare este transmisa 
Organismului Intermediar/Autoritatii 
de Management 

3. Este verificata conformitatea 
administrativa a cererii de finantare, 
potrivit procedurile interne ale fiecarei 
Autoritati de Management. 

4. Dupa verificarea conformitatii 
administrative urmeaza verificarea 
eligibilitatii proiectului. Criteriile de 
eligibilitate a proiectelor sunt 
prezentate in Programele Complement 
si trebuie aprobate de catre Comitetul 
de Monitorizare. 

5. Evaluarea tehnica si financiara a 
proiectului. 

6. Selectarea proiectului conform 
criteriilor aprobate de Comitetul de 
Monitorizare. 

7. Aprobarea proiectului si semnarea 
contractului de finantare. 

 
Asadar, pentru a beneficia de fonduri 
europene, solicitantul trebuie sa 
informeze cu privire la entitatile implicate  
in derularea procesului (ex. Autoritati de  

Management, Organisme Intermediare, 
banci, companii de consultanta etc), 
regulile privind accesarea fondurilor – 
procedurile aplicabile, criteriile de 
eligibilitate pentru beneficiari si proiecte 
si reglementarile privind cheltuielile 
eligibile. 
 
Potrivit Autoritatii pentru Coordonarea 
Instrumentelor Structurale, o cheltuiala 
este eligibila daca: 
� A fost platita efectiv de beneficiar 

intre 1 ianuarie 2007 si 31 decembrie 
2015 (daca Autoritatea de 
Management nu decide altfel); 

� Este insotita de facturi sau 
documente contabile cu valoare 
echivalenta; 

� Poate fi auditata si identificata; 
� Este conforma cu prevederile 

contractului de finantare; 
� Respecta prevederile in vigoare ale 

legislatiei nationale si comunitare; 
� Nu a beneficiat anterior de finantare 

din asistenta financiara comunitara 
nerambursabila. 

 
Ca un proiect sa beneficieze de finantare 
nerambursabila trebuie sa fie selectat in 
cadrul procedurii de evaluare si selectie. 
De aceea, recomandam ca autoritatile 
publice locale si companiile sa se 
informeze corect si continuu in privinta 
Programelor Complement si Ghidului 
Solicitantului, precum si sa devina 
familiarizati cu noile proceduri nationale 
in domeniul achizitiilor publice (in cazul 
in care finantarea nerambursabila este 
mai mare de 50% din valoarea costurilor 
eligibile ale proiectului se aplica 
Ordonanta 34/2006, in caz contrar se va 
aplica o procedura simplificata). 
 
 

Accesarea fondurilor europene post-
aderare de care va beneficia Romania 
in perioada 2007 – 2013 necesita o 
serie de eforturi din partea agentilor 
economici, autoritatilor publice locale, 
organizatiilor neguvernamentale, iar 
dobandirea competentelor necesare 
accesarii fondurilor va fi vitala pentru 
beneficiarii potentiali.  
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Evenimente si noutati 
 
� Programul Operational Regional prin care Romania urmeaza sa primeasca 

fonduri europene de 3,72 de miliarde de euro, in perioada 2007-2013, a fost lansat 
oficial la Sibiu, pe 13 iulie. In perioada iulie - septembrie 2007, vor fi lansate si 
Ghidurile Practice pentru fiecare domeniu de interventie din cele 6 axe prioritare. De 
asemenea, Comisia Europeana a aprobat si alte patru programe operationale: 
Programul Operational Sectorial de Transport, Programul Operational Sectorial 
Mediu, Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice 
si Programul Operational  Asistenta Tehnica. Celelalte doua programe operationale, 
Programul Operational pentru Dezvoltarea Resurselor Umane si Programul 
Operational pentru Dezvoltarea Capacitatii Administrative, urmeaza sa fie aprobate 
pana in septembrie. 

 
� Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor lanseaza licitatia deschisa 

pentru „Asistenta acordata IMM-urilor in scopul achizitionarii de servicii 
de consultanta in afaceri” ce urmeaza a fi implementata in cadrul Programului 
Phare 2005 - Coeziune Economica si Sociala. Aceasta schema va oferi sprijin 
financiar nerambursabil solicitantilor IMM care actioneaza individual sau ONG-urilor 
care au membri IMM-uri. Obiectivul principal al schemei de finantare este 
imbunatatirea accesului IMM la servicii de dezvoltare a afacerilor, oferite de catre 
prestatorii de servicii de consultanta. Fiecare beneficiar al finanţării nerambursabile 
trebuie să contribuie cu un aport propriu de cel puţin 50 %, in numerar, din bugetul 
proiectului. Termenul limita de depunere a cererilor de finanţare este 30 August 
2007, la sediul ADR. 

 
� Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor a lansat licitatia deschisa 

pentru „Schema de investitii pentru sprijinirea initiativelor sectorului 
privat in domeniul gestionarii deseurilor” ce urmeaza a fi implementata in 
cadrul Programului Phare 2005 - Coeziune Economica si Sociala. Valoarea finantarii 
nerambursabile pentru aceste proiecte va fi cuprinsa intre 50.000 EURO si 
200.000 EURO, pentru fiecare proiect. Fiecare beneficiar al finantarii 
nerambursabile trebuie sa contribuie cu un aport propriu de cel putin 50 %, in 
numerar, din bugetul proiectului.  Termenul limita pentru depunerea solicitarilor: 07 
septembrie 2007. 

 
� In data de 29 iunie 2007, Programul National de Dezvoltare Rurala  2007-

2013 (PNDR) prin care se vor derula fondurile comunitare destinate dezvoltarii rurale, 
a fost transmis oficial serviciilor de specialitate ale Comisiei Europene in vederea 
aprobarii. Anterior transmiterii oficiale, documentul a fost supus unor sesiuni de 
consultari tehnice cu expertii comunitari, precum si unui amplu proces de consultare 
publica cu toti partenerii economici, sociali, publici si de mediu în domeniu, in urma 
carora Programul a suferit imbunatatiri substantiale care sa raspunda nevoilor 
identificate in spatiul rural romanesc. 
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� In data de 15 Iunie 2007 a avut loc 
Forumul „Investitii pentru 
dezvoltarea durabila a regiunii 
Bucuresti-Ilfov” organizat de catre 
Agentia pentru Dezvoltare 
Regionala Bucuresti Ilfov - pentru 
mai multe detalii, click 
http://www.adrbi.ro/content.php?varPg=98  
In cadrul acestui eveniment Dl. 
Constantin Turmac, Managing Partner 
COMPASS Consulting, a sustinut doua 
prezentari, pe urmatoarele teme: 
"Turismul si zonele de agrement, arii 
protejate/Natura 2000 din ADRBI. Studiu de caz : Zona Snagov (enumerare teme deja 
realizate)" si "Capacitatea de formare de consortii pentru proiecte finantate prin 
fonduri structurale. Studiu de caz RNE – Registrul National al Expertilor 
(www.experts.ro) – exemple de parteneriate". Mediul de afaceri prezent la Forum a 
putut lua cunostinta, din surse autorizate, despre perspectivele de dezvoltare ale 
regiunii Bucuresti-Ilfov, rolul CCIB in dezvoltarea mediului de afaceri, politicile de 
atragere a investitiilor, oportunitatile oferite de zona, inclusiv cele turistice, viitorul 
parcurilor industriale, oportunitatile pentru firmele de consultanta internationala in 
regiunea Bucuresti-Ilfov. 

      
� A fost publicata spre consultare prima cerere de finantare pentru fonduri 

structurale pentru Programul Operational Regional pe site-ul Ministerului 
Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor, impreuna cu draftul cererii de 
rambursare a cheltuielilor efectuate in cadrul proiectelor. Solicitatantii trebuie sa 
completeze peste 16 pagini de formular si sa anexeze peste 20 de documente 
justificative. Pentru a consulta formularele pentru cererea de finantare si cererea de 
rambursare a cheltuielilor, in varianta de lucru elaborata de MDLPL, click: 
www.mie.ro/_documente/POR/documente_standard.htm  

 
 
NOTA: 
Acest email are caracter informativ. V-a fost oferit din unul sau mai multe din motivele urmatoare: ati solicitat 

primirea ofertei noastre, sunteti un client al firmei noastre, sunteti in baza noastra de date ca urmare a unor 
corespondente/solicitari anterioare.  
Ne cerem scuze daca acest mesaj a ajuns la dumneavoastra in mod intamplator. Daca nu doriti sa mai primiti 

Newsletterul COMPASS Consulting, trimiteti un reply cu Subject "UNSUBSCRIBE" si adresa dumneavoastra de e-mail 
va fi stearsa din baza noastra de date. 

 

Pentru mai multe detalii/informatii privind modalitatile de accesare a Fondurilor 

Europene si serviciile COMPASS Consulting, va rugam sa ne contactati la telefon/fax 021 

321 5987 sau office@compass.ro.  

Pasul urmator: 

1. primim de la dumneavoastra o cerere concreta si o prezentare a nevoii 

dumneavoastra  

2. evaluam cum putem sa va raspundem cel mai bine nevoii dumneavoastra si va 

trimitem o propunere  

3. eventual stabilim o intalnire pentru a discuta direct  


