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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 500 de 
misiuni in peste 31 de domenii diferite la care s-a lucrat in ultimii 20 ani (1992-
prezent). Mai jos sunt cateva exemplificari: 
1. realizarea a mai mult de 100 planuri de afaceri si studii de fezabilitate pentru 

investitii de 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 

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 

3. participarea la 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 upgradare 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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                   Pentru mai multe detalii despre COMPASS Consulting, click pe link-urile de mai jos:   

                                   

                                  Servicii oferite - www.compass.ro/ro/sectiune.p hp?s=42      Training - www.compass.ro/ro/sectiune.p hp?s=30  

                                  Fonduri UE - www.compass.ro/ro/sectiune.p hp?s=545              Programe de training - www.compass.ro/ro/sectiune.php?s=47  

                                  Realizari UE - www.compass.ro/ro/sectiune.p hp?s=546            Portofoliu training - www.compass.ro/ro/sectiune.php?s=52  

                                  Referinte UE - www.compass.ro/ro/sectiune.php?s=392            Impresii clienti - www.compass.ro/ro/sectiune.php?s=53  

   

  COMPASS Consulting * Phone: +4 021 321 5987 * www.compass.ro * email: office@compass.ro * Page: 2 of 7 

Ajutor de stat (HG 1680/2008)de pana la 28 

milioane Euro pentru realizarea de investitii 
mari (peste 5 milioane Euro)  
 

In actuala perioada de incertitudine prin care trece economia romaneasca un factor 
constrangator resimtit de companii este lipsa disponibilitatii fondurilor (bancare, proprii) 
pentru finantarea investitiilor in afaceri, aspect cu impact direct asupra planului de 
dezvoltare a unei societati comerciale.  
 
Pentru a finanta un portofoliu de oportunitati / proiecte, companiile trebuie sa analizeze in 
mod pragmatic posibilitatile reale de finantare existente in piata corelat cu planul de 
investitii al acesteia.   
In aceste conditii, una din sursele viabile de finantare a investitiilor de anvergura (care 
pornesc de la minimum 5 milioane Euro si creaza cel putin 50 noi locuri de munca) este 
schema de ajutor de stat instituita prin HG 1680 – derulata de catre Ministerul Economiei 
si Finantelor. 

 
Solicitanti eligibili:  
Intreprinderi din toate sectoarele, cu 
unele exceptii (activitati din sectorul 
pescuitului, acvaculturii, productiei de 
produse agricole, sectorul carbunelui, 
sectorul siderurgic, constructii navale) 
 
Activitati si costuri eligibile: 
Prin ajutorul de stat instituit prin HG 
1680 sunt considerate eligibile doar 
costurile asociate unei investitii initiale, 
realizata pentru: 

� infiintarea unei noi unitati, 
� extinderea unei unitati existente, 
� diversificarea productiei unei 

unitati pe noi piete de produse,  
� o schimbare fundamentala a 

ansamblului procesului de 
productie a unei unitati existente. 

 
In plus, pentru acordarea ajutorului de 
stat, proiectele trebuie sa propuna 
investitii de minimum 5 milioane Euro, 
corelat cu crearea a cel putin 50 noi locuri 
de munca: 
 
Nivel investitii Locuri munca nou 

create 
5-10 milioane euro minimum 50 
10 - 20 milioane euro minimum 100 

20 - 30 milioane euro minimum 200 
>30 milioane euro minimum 300 

 
In acest sens, categoriile de cheltuieli 
eligibile sunt: 
a) Costuri aferente activelor corporale: 
realizarea de constructii industriale, 
turistice si medicale, achizitionarea de 
echipamente (inclusiv leasing financiar, 
cu obligativitatea achizitionarii activelor 
la expirarea termenului contractului de 
leasing); 
b) Achizitia activelor fixe legate direct de 
o unitate, atunci cand unitatea s-a 
inchis sau s-ar fi inchis fara aceasta 
achizitie, iar activele sunt cumparate de 
un investitor independent. Simpla 
achizitie a actiunilor unei intreprinderi nu 
se considera investitie. 
c) Costuri aferente activelor necorporale: 
transfer de tehnologie prin achizitionarea 
de drepturi referitoare la brevete, licente, 
know-how sau cunostinte tehnice 
brevetate (maximum 50% din totalul 
costurilor eligibile – pentru 
intreprinderile mari). 
 
Valoarea maxima a finantarii:  
Nivelul maxim al ajutorului de stat de 
care poate beneficia o intreprindere este 
de 28,125 milioane euro (respectiv 22,5 
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milioane euro pentru regiunea Bucuresti-
Ilfov). 
 
Procentul maxim al finantarii 
nerambursabile este de: 

� maximum 50 % din totalul 
cheltuielilor eligibile ale 
proiectului pentru investitiile mai 
mici de 50 milioane euro; 

� pentru proiectele mari de investitii 
(de peste 50 milioane euro) 
plafonul maxim al finantarii 
nerambursabile se acorda 
diferentiat (in functie de regiune si 
nivelul investitional al proiectului) 
– dar fara a se depasi suma 
maxima care se poate acorda unui 
proiect (28, 125 milioane euro). 

 
 
Depunerea proiectului: Acordul de 
finantare se solicita Ministerului 
Economiei si Finantelor, prin depunerea 
unui dosar de proiect care va cuprinde: 

� Cererea acord de finantare; 
� Planul de investitii pentru care se 

solicita finantarea; 
� Studiu tehnico-economic realizat 

de o firma de specialitate; 
� Un set de declaratii pe propria 

raspundere a beneficiarului; 
� Situatiile financiare 

corespunzatoare ultimului 
exercitiu financiar: Bilantul 
contabil, inclusiv Contul de profit 
si pierdere si Datele informative;  

� Certificatul constatator in original; 
� Certificate de atestare fiscala 

(dovada indeplinirii obligatiilor de 
plata catre bugetele locale si 
bugetul general consolidat). 

 
Important!  
Schema de ajutor de stat HG 1680 
dispune de un buget mediu anual de 200 
milioane euro, putand fi finantate circa 
30 de proiecte/an. 
Avand in vedere cerintele HG1680 si 
functie de complexitatea proiectului, 
realizarea dosarului de proiect poate dura 
intre 8-10 saptamani. In acest sens, in 
cazul in care se doreste realizarea unui 
proiect de investitii prin obtinerea 
ajutorului de stat, specialistii COMPASS 
recomanda identificarea si analiza 
alternativelor de investitii precum si 
elaborarea dosarului de proiect intr-un 
timp cat mai scurt.  
 
COMPASS Consulting, prin echipa de 
consultanti specialisti, va poate asista 
profesionist pentru identificarea, 
prioritizarea si selectarea investitiei 
precum si pentru pregatirea 
documentelor de finantare (Studiu de 
fezabilitate, Cerere acord de finantare, 
etc). In plus, COMPASS Consulting are 
experienta in: 

� scrierea si depunerea de proiecte 
de investitii specifice HG 
1680/2008 ,  

� realizarea a peste 100 de studii de 
fezabilitate si planuri de afaceri,  

� aplicatii pentru alte tipuri de 
finantari, 

� lucrul cu companii relevante din 
mediul economic romanesc. 

 
 
*Prezentul material a fost realizat in baza 
documentelor specifice HG 1680. 
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Fonduri europene pentru cercetare-dezvoltare 

si inovare acordate intreprinderilor 
 

Intreprinderile din Romania pot beneficia de finantare nerambursabila care sa asigure 
accesul la activitati de cercetare-dezvoltare si inovare. Sunt sprijinite astfel investitiile 
pentru crearea si dezvoltarea de laboratoare de cercetare-dezvoltare proprii, dar si pentru 
realizarea activitatilor propriu-zise de cercetare-dezvoltare si lansare in productie a 
rezultatelor cercetarii (produse si procese tehnologice inovative , sisteme IT, echipamente 
si instalatii inovative etc). 
 
Astfel, axa a II- a POS CCE este dedicata finantarii intreprinderilor inovative si a 
proiectelor de cercetare dezvoltare. Doua din domeniile de interventie active, pentru care 
se pot depune proiecte in perioada urmatoare, adresate intreprinderilor din Romania, sunt 
POS CCE 2.3.2 si POS CCE 2.3.3. 

 

I. POSCCE 2.3.2 - Dezvoltarea 
infrastructurii de CD a 
intreprinderilor si crearea de noi 
locuri de munca pentru CD 
 
Solicitanti eligibili:  
Intreprinderi (mari, mijlocii si mici) care 
au activitate de cercetare-dezvoltare 
mentionata in statut. 
 
Tipuri de proiecte finantate: 
1. Proiecte de modernizare a unei 
infrastructuri existente prin 
achizitionarea de noi instrumente si 
echipamente de cercetare si lucrari de 
modernizare a locatiilor de cercetare. 
2. Proiecte de constructii/extindere de 
cladiri pentru crearea de noi centre 
sau laboratoare de cercetare in 
cadrul intreprinderii si achizitionarea 
de noi instrumente si echipamente de 
cercetare. 
 
Activitati eligibile: 
Obiectivul finantarii este dotarea cu 
aparatura, instrumente, echipamente 
pentru cercetare care sa functioneze intr-
un mediu adecvat. In acest scop, sunt 
eligibile urmatoarele tipuri de activitati 
aferente investitiei initiale:  
1. achizitie de teren - maxim 10% din 
totalul cheltuielilor eligibile ale 
proiectului; 

2. modernizarea cladirilor/spatiilor 
de C-D si/sau constructie/extindere 
cladiri pentru institute /centre/ 
laboratoare C-D – maxim 40-50% din 
totalul cheltuielilor eligibile, in functie de 
marimea investitiei.  
3. achizitionarea de active corporale 
pentru C-D:  
a) cladiri si/sau spatii (maxim 40% din 
totalul cheltuielilor eligibile).  
b) aparatura, instrumente, echipamente 
pentru cercetare: 

� Echipamente IT si pentru 
comunicatii; 

� Instalatii, echipamente si 
instrumente independente pentru 
cercetare. 

4. achizitionarea de active 
necorporale (aplicatii informatice, 
licente) aferente proiectului -maxim 50% 
din totalul cheltuielilor eligibile): 

� Aplicatii informatice 
� Licente 

  
Valoarea maxima a finantarii: 1 – 40 
milioane lei. 
Finantarea nerambursabila se acorda 
diferit, in functie de tipul intreprinderii si 
de regiunea de implementare a 
proiectului: 
Regiune/Tip 
intreprindere 

Micro 
si mici 

Medii Mari 

Bucuresti- 60% 50% 40% 
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Ilfov 
Alte regiuni 70% 60% 50% 
 
Depunerea proiectului: Termen 
limita de depunere: 27 iulie 2012.  
 
 
II. POSCCE 2.3.3 - Promovarea 
inovarii in cadrul intreprinderilor 
 
Solicitanti eligibili:  
1. Intreprinderi (mari, mijlocii) pentru 
care cercetarea-dezvoltarea nu constituie 
obiectul principal de activitate. 
Cercetarea-dezvoltarea poate sa nu existe 
in obiectul de activitate al intreprinderii. 
2. Intreprinderi nou-create inovatoare, 
(intreprinderi mici cu o vechime de 1-6 
ani, care au cheltuit minim 15% din 
costurile totale de operare pentru C-D in 
cel putin unul din ultimii 3 ani). 
 
Tipuri de proiecte finantate: 
1. Proiecte tehnologice inovative: 
� propun realizarea unei inovari de 
produs si de proces, sau numai inovare 
de proces, atat pentru bunuri cat si 
pentru servicii; 

� poate sa prevada toate activitatile pe 
care trebuie sa le parcurga un produs 
sau un proces pentru a fi introdus pe 
piata sau intr-o intreprindere, 
indiferent ca sunt de natura stiintifica, 
tehnologica, organizatorica, financiara 
sau comerciala, daca acestea sunt 
necesare in procesul inovarii; 

� sunt bazate pe exploatarea si utilizarea 
cunostintelor stiintifice si tehnologice 
sau pe idei brevetate; 

� pot fi accesate de toti beneficiarii 
eligibili.  

2. Proiecte pentru intreprinderi 
nou-create inovatoare : 
� sunt sprijinite activitatile de cercetare 
industriala si/sau de dezvoltare 
experimentala, precum si activitatile 
care sustin introducerea in productie, 
producerea si livrarea pe piata a unui 

produs (bun sau serviciu), nou sau 
substantial imbunatatit;  

� este permisa achizitia de echipamente, 
instrumente si utilaje cu performante 
tehnologice ridicate sau care cresc 
performantele tehnologice ale liniei de 
fabricatie necesare producerii de 
bunuri si procese si de comercializare a 
acestora; 

� pot fi accesate doar de categoria de 
intreprinderi nou-create inovatoare. 

 
Activitati eligibile: 
1. Activitati de dezvoltare 
experimentala  - prin care se 
concretizeaza rezultate obtinute din 
activitati anterioare de cercetare, 
dezvoltare tehnica si validare tehnica sau 
din idei brevetate, in scopul obtinerii 
unor produse noi sau pentru realizarea de 
noi procese, ca de exemplu: 
a) construirea si testarea prototipurilor 
pentru produse/procese; 
b) realizarea si operarea planurilor pilot 
constand in: evaluarea ipotezelor, 
elaborarea de noi formule de productie, 
stabilirea de noi specificatii de productie, 
proiectarea unor echipamente si structuri 
speciale cerute de noi procese, pregatirea 
instructiunilor de operare sau a 
manualelor pentru procese, cu conditia ca 
acestea sa nu fie utilizate in scop 
comercial; 
c) activitatile necesare productiei 
experimentale si testarii  produselor si 
proceselor (din productia experimentala) 
in vederea productiei pe scara larga, cu 
conditia ca aceste loturi sa nu fie utilizate 
in scop comercial sau transformate spre a 
fi utilizate in aplicatii industriale; 
 
2. Alte activitati de inovare (doar 
pentru IMM-uri): 
a) obtinerea si validarea drepturilor de 
proprietate industriala; 
b) achizitionarea de servicii de 
consultanta pentru inovare: consultanta 
manageriala, asistenta tehnologica, 
transfer de tehnologie, consultanta 
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pentru achizitia, protejarea si 
comercializarea drepturilor de 
proprietate intelectuala si pentru 
contractele de acordare a licentelor, 
consiliere pentru utilizarea standardelor;  
c) achizitionarea de servicii de sprijinire a 
inovarii pentru: inchirierea de spatii de 
lucru, acces la banci de date si biblioteci 
tehnice, studii de piata, utilizarea de 
laboratoare, etichetarea, testarea si 
certificarea calitatii;  
d) detasarea/angajarea pe o perioada de 
maximum 3 ani de personal cu inalta 
calificare imprumutat din organizatii de 
cercetare sau intreprinderi mari pentru 
activitati de CDI. 
 
3. Introducerea in productie a 
rezultatelor cercetarii-dezvoltarii 
sau a dreptului de proprietate 
industriala: 
a) achizitionarea de active necorporale 
(brevete, drepturi de utilizare etc);  
b) achizitionarea de utilaje, instalatii si 
echipamente strict necesare pentru 
introducerea rezultatelor cercetarii in 
ciclul productiv, dimensionate la volumul 
real de productie.  
 
Valoarea maxima a finantarii:  
� 15 milioane lei pentru proiecte 
tehnologice inovative 

� 3,5 milioane lei pentru proiectele 
intreprinderilor nou-create inovatoare. 

Finantarea se acorda diferit, in functie de 
tipul de intreprindere si de activitatile 
incluse in proiect: 
Regiune/Tip 
intreprindere 

Micro 
si mici 

Medii Mari 

Dezvoltare 
experimentala 

45% 35% 25% 

Obtinerea si 
validarea 
drepturilor de 
proprietate 
industriala 

45% 
 

35% NA 

Detasarea/angajar   

ea de personal cu 
inalta calificare 

50% NA 

Servicii de 
consultanta in 
domeniul inovarii 
si servicii de 
sprijinire a 
inovarii 

 
maximum 0,2 
milioane Euro 

NA 

Introducerea in 
productie a 
rezultatelor 
cercetarii 

70% 60% 50% 

 
Depunerea proiectului: Lansat in 
martie 2011 – depunere continua 
(pana la epuizarea bugetului 
alocat).  
 
Important!  
Pentru realizarea unui dosar complet de 
proiect trebuie realizata o Cerere de 
finantare, alaturi de care se ataseaza o 
serie de documente specifice (declaratii, 
scrisoare de confort bancar, CVurile 
echipei de management a proiectului etc), 
si un Studiu de fezabilitate (in cazul POS 
CCE 2.3.2) sau Plan de afaceri (in cazul 
POS CCE 2.3.3). 
Durata realizarii unui dosar de finantare 
poate fi de 8-12 saptamani, in functie de 
complexitatea proiectului. Astfel, in cazul 
in care sunteti interesati in accesarea de 
fonduri europene nerambursabile pentru 
crearea/modernizarea infrastructurii de 
CD sau aplicarea in productie a 
rezultatelor cercetarii, COMPASS va 
recomanda sa demarati din timp 
identificarea si analiza alternativelor de 
investitii si elaborarea dosarului de 
proiect.  
  
*Prezentul material a fost realizat in baza 
documentelor specifice POSCCE 2.3.2, respectiv 
POSCCE 2.3.3 –  versiuni finale ale Ghidurilor 
Solicitantului. 
 
. 
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Noutati 

 
� 12 Iunie 2012 – OIE MECMA a anuntat lansarea cererii de propuneri de proiecte pentru 

Operatiunea 4.1.a prin care sunt co-finantate proiecte de investitii ce vizeaza cresterea eficientei 
energetice. Potentialii beneficiari sunt persoane juridice, IMM-uri si intreprinderi mari, ce desfasoara 
activitati economice in industria extractiva sau industria prelucratoare. Proiectele pot fi depuse in 
perioada 15 iunie – 30 octombrie 2012, ora 14.00. Bugetul alocat cererii de propuneri de proiecte este de 
240 milioane lei, iar valoarea maxima a finantarii acordate pentru un proiect este de 80 milioane lei. 

� 12 Iunie 2012 – Ghidul Solicitantului pentru Operatiunea 1.3.1. Dezvoltarea structurilor de 
sprijin al afacerilor de interes national si international – poli de competitivitate aflat in 
consultare publica a suferit o serie de modificari, publicate de  AM POSCCE. 

� 11 Iunie 2012 - Depunerea dosarului de finantare in ultima zi a sesiunii – risc major de 
nefinantare. Concluziile unei analize interne a Agentiei de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit 
(APDRP) au relevat ca volumul Cererilor de Finantare depuse in ultima zi a sesiunilor de primire a 
proiectelor este mult mai mare fata de volumul cererilor depuse in celelalte zile din perioada de 
desfasurare a sesiunii. Cei mai dezavantajati sunt solicitantii, acestia riscand sa piarda finantarea 
europeana nerambursabila, ca urmare a imposibilitatii depunerii si inregistrarii dosarului in timp util. 

� 5 Iunie 2012 –OI IMM a anuntat repostarea pentru consultare publica a unei versiuni 
revizuite a Ghidului solicitantului pentru Operatiunea 1.3.3 – Sprijin pentru integrarea 
intreprinderilor in lanturile de furnizori sau clustere, din cadrul DMI 1.3 – Dezvoltarea 
antreprenoriatului al Axei prioritare 1 a POS CCE. 

� Iunie 2012 - In perioada 1 – 31 August 2012 este anuntata deschiderea unui nou nou apel de 
proiecte pe  Masura 312 „Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de microintreprinderi”, din cadrul 
Programului National pentru Dezvoltare Rurala,  dedicat exclusiv crearii, dezvoltarii si/ sau 
modernizarii microintreprinderilor din mediul rural. 

� 31 Mai 2012 – OI IMM a anuntat anularea Sesiunii a II-a de depunere a proiectelor pentru 
Operatiunea „Sprijin pentru consultanta acordat intreprinderilor mici si mijlocii”, avand 
in vedere numarul mare de proiecte depuse in cadrul Sesiunii I. Raman in vigoare datele de depunere 
pentru Sesiunea a III-a (respectiv 03.09–28.09.2012). 

� 15 Mai 2012 – OI IMM a anuntat prelungirea intervalului de inregistrare si depunere a 
proiectelor de Investitii Mici - apelul de proiecte 4 „Sprijin financiar cu valoarea de pana la 
1.065.000 lei pentru investitii in intreprinderile mici si mijlocii”. Proiectele pentru aceasta linie de 
finantare pot fi depuse pana pe 10 iulie 2102. 
 
 
 

 

 

 

 

NOTA: 

Acest email are caracter informativ. V-a fost oferit din unul sau mai multe dintre 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 021 321 5987 sau  pe adresa de e-
mail fondurieuropene@compass.ro.  


