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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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O toamna bogata in oportunitati de finantare 

pentru toate companiile: micro, IMM sau mari  
 

Dupa cum se stie, toamna nu e doar un moment bun pentru recolta, ci si pentru a pregati 
din nou terenul si semintele pentru anul urmator. 
La fel se intampla si in cadrul companiilor: toamna se pregatesc bugetele pentru anul 
urmator, sunt planificate investitiile menite sa optimizeze, sa diversifice si dezvolte 
activitatile intreprinderilor 

 
In perioada septembrie-octombrie 2012 
companiile din Romania (fie ele 
intreprinderi mari, IMM sau 
microintreprinderi) pot beneficia de 
sprijin financiar pentru o varietate de 
tipuri de investitii, dar si pentru 
achizitionarea de servicii profesionale 
care sa asigure dezvoltarea acestora.  
 
Oportunitatile de finantare disponibile in 
perioada septembrie – octombrie, 
acopera cele mai diverse domenii: 

� Investitii mari: de peste 5 milioane 
Euro, care conduc la crearea a cel 
putin 50 locuri de munca noi; 

� Sprijinirea microintreprinderilor  
din mediul rural; 

� Accesul la servicii profesionale al 
IMMurilor; 

� Investitii care au ca scop obtinerea 
eficientei energetice in sectorul 
industrial. 

 
Cateva din exceptiile de la finantare, care 
se regasesc in cadrul fiecareia din 
programele de finantare prezentate sunt:  

• Sectoarele pescuit si acvacultura; 
• Productia primara a produselor 

agricole, precum si procesarea si 
comercializarea produselor 
agricole; 

• Sectorul siderurgic, sectorul 
carbonifer. 

Toate aceste sectoare nu pot primi ajutor 
de stat si/sau fonduri europene prin 
aceste programe (pentru acestea existand 
fie alte tipuri de finantari sau subventii) 
 

 
Alte cateva reguli generale de avut in 
vedere pentru accesarea fondurilor 
europene sunt: 

• Solicitantii trebuie sa fi desfasurat 
activitate economica cel putin un 
an si sa fi obtinut profit sau profit 
din exploatare in anul anterior 
depunerii cererii de finantare. 
Exista insa si exceptii: de exemplu, 
in cazul PNDR 3.1.2 se acorda 
finantare si pentru persoane fizice 
care se angajeaza sa se inregistreze 
ca PFA sau micorintreprinderi 
pana la finalizarea implementarii 
proiectului. 

• Pe de alta parte, solicitantii trebuie 
sa demonstreze ca nu inregistreaza 
datorii restante la bugetul de stat 
sau la bugetul local la data 
depunerii cererii.  

• Societatea si administratorii 
societatii trebuie sa nu se afle in 
dificultate (litigii, cazier juridic, 
insolventa etc) – fapt care se 
certifica printr-un set de declaratii 
pe proprie raspundere. 

 
Pentru a va sprijini in identificarea celor 
mai potrivite oportunitati pentru 
companiile dvs, ne propunem sa va 
prezentam in continuare cateva 
informatii cheie despre fiecare din 
programele enumerate anterior.   
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Investitii mari, de peste 5 milioane euro, 
care genereaza peste 50 locuri de munca 

Sursa 
finantare: 

HG1680 – Guvernul Romaniei, 
prin Ministerul de Finante 

Cui se 
adreseaza: 

Intreprinderi (mari sau IMM) 
din toate sectoarele* 

Categorii de 
activitati 
care pot fi 
finantate: 

Proiectele trebuie sa propuna 
investitii de minimum 5 
milioane Euro, 
corelat cu crearea a cel putin 50 
noi locuri de munca, 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. 

Cheltuieli 
eligibile: 

• constructii industriale, 
turistice si medicale; 

• achizitionarea de echipamente; 
• achizitionarea activelor fixe ale 
unei unitati (in anumite 
conditii speciale); 

• drepturi referitoare la brevete, 
licente, know-how sau 
cunostinte tehnice brevetate. 

Suma 
maxima 
acordata: 
Reprezenta
nd: 

• 28,125 milioane euro 
(respectiv 22,5 milioane euro 
pentru regiunea Bucuresti- 
Ilfov) 

• 50% din total cheltuieli 
eligibile (pentru proiecte mai 
mici de 50 milioane euro) sau 
mai mult (pentru proiecte mai 
mari de 50 milioane euro) 

Termen de 
depunere: 

Linie finantare deschisa – cu 
depunere continua. Bugetele 
medii anuale sunt de circa 200 
milioane euro, putand fi 
finantate circa 30 de 
proiecte/an. 

Categorii de 
documente 
necesare 
pentru 
depunere 
proiect: 

• Cererea acord de finantare; 
• Planul de investitii pentru care 
se solicita finantarea; 

• Studiu tehnico-economic 
realizat de o firma de 
specialitate; 

• Alte declaratii si documente 
specifice (ex: certificate 
constatatoare) 

 
 

 
Sprijinirea microintreprinderilor existente 
sau care urmeaza sa fie infiintate din 
mediul rural 

Sursa 
finantare: 

PNDR masura 312 – Fonduri 
Europene 

Cui se 
adreseaza: 

Microintreprinderi si Persoane 
Fizice (care se angajeaza sa 
devina cel putin PFA sau 
Microintreprinderi) – care 
activeaza in mediul rural 
 

Categorii de 
activitati care 
pot fi 
finantate: 

Proiectele trebuie sa propuna 
investitii care sa conduca la 
dezvoltarea mediului rural prin 
dezvoltarea activitatilor non-
agricole: 
• Investitii in activitati non-
agricole productive; 

• Investitii pentru dezvoltarea 
activitatilor mestesugaresti, 
de artizanat si a altor 
activitati traditionale non-
agricole cu specific local, 

• Investitii in activitati de 
prestari servicii pentru 
populatia rurala; 

• Investitii in producerea de 
energie regenerabila. 

Cheltuieli 
eligibile: 

• Constructia, modernizarea, 
extinderea cladirilor in scop 
productiv; 

• Achizitionarea de mijloace de 
transport specializate (ex: 
ambulanta, vidanja, masina 
de gunoi, dric); 

• Utilaje si echipamente; 
• Investitii necorporale 
(software, patente, licente 
etc). 

Suma 
maxima 
acordata: 
Reprezentand 

• 50.000 – 200.000 Euro – 
functie de tipul beneficiarului 
 

• 70% din total cheltuieli 
eligibile 

Termen de 
depunere: 

Termen limita depunere. 
Estimare perioada deschidere 
apel: 3 – 28 septembrie 2012.  
 

Categorii de 
documente 
necesare 
pentru 
depunere 
proiect: 

• Cererea de finantare; 
• Studiu de fezabilitate / 
Memoriu justificativ; 

• Alte declaratii si documente 
specifice (ex: certificate 
constatatoare). 
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Accesul la servicii profesionale al 
IMMurilor (sprijin pentru consultanta) 

Sursa 
finantare: 

POS CCE 1.3.2 – Fonduri 
Europene 

Cui se 
adreseaza: 

Microintreprinderi si IMM 

Categorii de 
activitati care 
pot fi 
finantate: 

Achizitionarea de servicii de 
consultanta specializata 
pentru: 

• Strategii si planuri de 
dezvoltare si stimularea 
resurselor umane in vederea 
extinderii afacerii sau 
implementarii unui proiect, 

• Dezvoltarea unor strategii 
inovative pentru crearea de 
produse/servicii si tehnologii 
noi, 

• Management, marketing 
si/sau analize financiare 
pentru implementarea unui 
proiect; 

• Planuri de afaceri, studii de 
fezabilitate si pre-fezabilitate 
privind implementarea de 
tehnologii ecoeficiente si 
competitive; 

• Studii de evaluare si 
diagnostic pentru transferul 
afacerii, 

• Strategii de mediatizare si 
planuri de promovare pentru 
proiect; 

• Consultanta financiara 
specifica unui proiect; 

• Studii asupra protectiei 
proprietatii intelectuale. 

Suma 
maxima 
acordata: 
Reprezentand 

• 170.000 RON (circa 40.000 
Euro) 
 

• 70% din total cheltuieli 
eligibile  

Termen de 
depunere: 

Linie finantare deschisa – 
depunere in perioada: 03.09–
28.09.2012. 

Categorii de 
documente 
necesare 
pentru 
depunere 
proiect: 

• Cererea de finantare; 
• Alte declaratii si documente 
specifice (ex: certificate 
constatatoare) 

 
 
 
 
 

Investitii care au ca scop obtinerea 
eficientei energetice in sectorul industrial 

Sursa 
finantare: 

POSCCE 4.1.a – Fonduri 
Europene 

Cui se 
adreseaza: 

Intreprinderi (mari sau IMM) 
din sectorul industrial* 
 

Categorii de 
activitati care 
pot fi 
finantate: 

Proiectele trebuie sa propuna 
investitii care sa demonstreze 
obtinerea eficientei energetice: 

• Instalatii sau echipamente 
specifice, in scopul obtinerii 
unei economii de energie; 

• Unitati de cogenerare de 
inalta eficienta, 

• Constructii aferente 
procesului industrial care fac 
obiectul proiectului de 
eficienta energetica. 

Cheltuieli 
eligibile: 

• Cladiri, constructii speciale; 
instalatii aferente 
constructiilor; 

• Montajul utilajelor; 
• Utilaje si echipamente 
tehnologice si functionale; 

• Aplicatii informatice, licente, 
brevete, know-how sau alte 
cunostinte tehnice 
nebrevetate. 

Suma 
maxima 
acordata: 
Reprezentand 

• 80.000.000 RON 
(aproximativ 18,6 milioane 
euro) 

• 40-70% din total cheltuieli 
eligibile – functie de tipul 
intreprinderii si regiunea in 
care este implementat 

Termen de 
depunere: 

Linie finantare deschisa – 
termen limita depunere: 30 
octombrie 2012.  
 

Categorii de 
documente 
necesare 
pentru 
depunere 
proiect: 

• Cererea de finantare; 
• Studiu de fezabilitate; 
• Bilant energetic; 
• Alte declaratii si documente 
specifice (ex: certificate 
constatatoare) 

 
In cea mai mare parte a cazurilor, 
dosarele proiectelor au un grad ridicat de 
complexitate (necesitand realizarea si 
anexarea unui studiu de fezabilitate, pe 
langa cererea de finantare, declaratiile si 
alte anexe – documente doveditoare). Din 
acest motiv, realizarea unui proiect poate 
dura intre 6 si 10 saptamani. 
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Recomandam deci pornirea demersurilor 
de identificare si analiza a alternativelor 
de investitii si ulterior a elaborarii 
dosarului de proiect, tinand cont de 
bugetul de timp necesar, prezentat mai 
sus. 
 
Venind in sprijinul dumneavoastra, 
COMPASS Consulting va poate oferi :  

Servicii de consultanta in management 
(20 ani de experienta, peste 500 misiuni); 

• Consiliere privind identificarea 
surselor de finantare si analiza 
alternativelor de investitii;  

• Elaborarea Cererilor de Finantare 
si a Studiului de fezabilitate; 

• Asistenta in implementare - 
Managementul proiectelor. 
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Competentele necesare pentru project 

managerul proiectelor eruopene: resurse 
interne sau externalizare? 
 

Drumul catre un proiect de succes porneste din momentul planificarii acestuia si a scrierii 
cererii de finantare. O planificare nerealista, un buget care nu tine cont de conditiile pietei,  
oglindite intr-o cerere de finantare realizata doar cu obiectivul de a obtine finantarea (care 
contine obiective « marete », nerealiste), conduc din start la o implementare a proiectului 
foarte dificila sau chiar imposibil de a fi realizata cu succes.  
 

Pentru a intra in categoria proiectelor de succes, insa, masuratoarea nu se opreste odata cu 
semnarea contractului de finantare. Succesul vine atunci cand, la finalul implementarii 
proiectul si-a atins obiectivele si ajutorul financiar european a fost platit in integralitate. 
Din acest motiv implementarea corecta a unui proiect este esentiala pentru a nu aparea 
situatii care sa duca la refuzarea rambursarii sau la rambursarea partiala a banilor. 

 

Barierele cele mai frecvente in calea 
implementarii cu succes a unui proiect 
european - care apar in faza de 
implementare a proiectului – consta in: 

• erori legate de derularea procedurilor 
de achizitie - care conduc de obicei la 
corectii financiare (cele mai frecvente 
erori de acest tip se inregistreaza la 
stabilirea criteriilor de calificare si in 
alegerea factorilor de evaluare). 

• nerespectarea / respectarea partiala a 
masurilor de informare si publicitate;  

• inregistrari eronate in contabilitate ale 
sumelor solicitate la rambursare; 

• necorelare intre gradul de indeplinire 
a unei activitati si suma solicitata la 
rambursare pentru activitatea 
respectiva. 

 
Pornind de la aceste erori, dar mai ales de 
la experienta proprie in domeniul 
implementarii proiectelor finantate prin 
fonduri europene, am identificat care ar fi 
acele competente si activitati pe care 
ar trebui sa le faca project 
managerul  sau consultantul in 
implementarea proiectelor 
europene:  
 
1. Sa asimileze  in integralitate 
obiectivele specifice ale proiectului 

si a tuturor aspectelor cheie 
asumate prin cererea de finantare 
(care intotdeauna devine anexa la 
contractual de finantare): 

• indicatorii de rezultat asumati (ex: 
numar de active fixe achizitionate; 
locuri munca mentinute sau create; 
active necorporale achizitionate/ 
rezultate prin proiect etc). 

• bugetul proiectului: care sunt 
categoriile de cheltuieli, care este 
cuantumul cheltuielilor 
eligibile/neeligibile, care este ajutorul 
financiar nerambursabil solicitat si 
care este contributia proprie etc; 

• graficul de desfasurare a activitatilor : 
in ce perioade trebuie realizate 
activitatile + care sunt corelatiile 
dintre ele si bugetul proiectului, 
respectiv realizarea cererilor de 
rambursare, care sunt milestones si 
potentialele "locuri inguste" 
generatoare de riscuri. 

• indicatorii asumati prin cererea de 
finantare referitori la activitatile 
obligatorii de informare si publicitate 
- existente in cadrul oricarui proiect 
cu fonduri europene. 

Un aspect foarte important este abilitatea 
de a creea si utiliza instrumente specifice 
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de monitorizare a tuturor celor prezentate 
anterior. 
 
2. Sa asimileze / cunoasca foarte 
bine cerintele specifice pe care 
proiectele europene trebuie sa le 
respecte cu rigurozitate– astfel incat 
sa le poata aplica: 

• prevederi legislative privind achizitii 
publice (OUG 64 + norme interne 
aplicabile – specificate in Ghidurile 
Solicitantului / Anexe la contractul de 
finantare); 

• prevederile contractului de finantare: 
in ce conditii se pot aduce ajustari 
proiectului - modificare buget, 
prelungire grafic de desfasurare a 
activiatilor etc; cum, cand si in ce 
conditii se pot gaja activele 
achizitionate in cadrul proiectului; 
care este modul de comunicare cu 
autoritatea de management in cadrul 
aparitiei unor riscuri/producerii de 
modificari asupra proiectului (in cele 
mai multe cazuri autoritatea de 
management trebuie informata in 
termen scurt de la producerea unor 
modificari, in caz contrar acestea fiind 
considerate abateri de la bunul mers 
al proiectului care pot atrage corectii 
financiare); 

• prevederile specifice in ceea ce 
priveste activitatea de informare si 
publicitate a proiectului – daca nu 
sunt realizate activitatile minime 
impuse la momentul adecvat, se pot 
aduce corectii financiare (multi 
beneficiari pierd din vedere aceste 
aspecte, fiind considerate mai putin 
importante/relevante pentru proiect); 

• instructiuni, norme, notificari emise 
de autoritatea de management. 

 
3. Sa poata asigura o excelenta 
comunicare (inclusiv cu utilizarea de 
instrumente de lucru adecvate) cu toate 
partile implicate: 

• Beneficiarul proiectului (top 
management) – care are ca interes 

realizarea investitiilor in timp util, cu 
consum minim/eficient de resurse 
financiare, materiale si umane; 

• Echipa de proiect (oameni tehnici, 
experti, personal din departamentul 
financiar si resurse umane etc) – care 
au interesul sa-si indeplineasca 
sarcinile de lucru ce tin de fisa proprie 
de post, fara sa-si multiplice volumul 
de munca prin invatarea si aplicarea 
prevederilor specifice instrumentelor 
structurale (care – in multe cazuri – 
presupun o doza suficient de mare de 
birocratie, formulare si rapoarte ce 
trebuie completate etc); 

• Autoritatea de Management/ 
Organismele Intermediare – care au 
ca interes sa aiba toate informatiile 
legate de proiect prezentate 
structurat: formulare standardizate, 
dosare de proiect foarte bine 
organizate, foarte buna trasabilitate a 
tuturor activitatilor si documentelor 
asociate ale proiectului; 

• Terte parti implicate: furnizori de 
servicii, produse, lucrari etc – care au 
interesul sa presteze obiectul 
activitatii lor, cu minimum de 
“perturbari” date de birocratia 
suplimentara obligatorie de indeplinit 
in cazul colaborarii cu beneficiari de 
fonduri europene. 

 
4. Pe baza celor de mai sus, managerul 
de proiect / consultantul in 
implementare trebuie sa poata sta 
alaturi de beneficiarul de fonduri 
europene de la contractare pana la 
finalizarea implementarii (inclusiv 
in perioada de monitorizare a proiectului) 
astfel incat obiectivele proiectului sa fie 
atinse. Asigura realizarea tuturor 
activitatilor specifice: 

• Asistenta la contractare cu Autoritatea 
de Management 

• Asistenta la organizarea – selectia – 
achizitia – contractarea serviciilor / 
lucrarilor / bunurilor necesare 
implementarii proiectului; 
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• Asistenta financiar – contabila: 
recomandari privind modul de 
inregistrare contabila, intocmire flux 
de numerar al proiectului; 

• Asistenta pentru realizarea 
rapoartelor specifice (fomate tip 
impuse de Autoritatea de 
management): rapoarte de progres si 
alte raportari solicitate in mod expres 
de AM/OI; 

• Realizarea cererilor de prefinantare si 
a cererilor de rambursare (conform 
cerintelor Autoritatii de 
Management); 

• Realizarea altor documente specifice 
pentru derularea contractului de 
finantare: notificari, acte aditionale, 
informari etc; 

• Asistenta beneficiarului prin 
participarea la evenimentele derulate 
pe parcursul implementarii 
proiectului: vizite de montiorizare si 
verificare ale OI/AM, participare la 
misiunile de audit etc. 
 

In concluzie, implementarea proiectelor 
presupune studiul prealabil obligatoriu, 
chiar aprofundat al tutoror 
particularitatilor si normelor ce 
guverneaza derularea fiecarui program.  
 
Beneficiarii nu trebuie sa uite ca ,,jocul’’ 
presupune reguli de respectat si 
proceduri ce trebuie urmate intocmai, 
pentru ca proiectele lor sa fie 
implementate cu succes.  Respectarea in 
amanunt si cu cea mai mare seriozitate a 
cerintelor din anexele la contractul de 
finantare, in special pe parte de achizitii 
publice este foarte importanta, iar 
ajutorul unui consultant este mai mult 
decat necesar.  
 
Riscurile in cazul nerespectarii regulilor 
se pot transpune de la consum 
suplimentar de timp pentru membrii 
echipei de proiect, pana la aplicarea de 
corectii financiare (mai mari sau mai 
mici, in functie de gradul de neindeplinire 

a indicatorilor proiectului) si chiar pana 
la returnarea intregului ajutor financiar 
acordat.  
Mai multe detalii despre riscurile 
implementarii deficitare a proiectelor cu 
fonduri europene puteti gasi in articolul 
dedicate din Newsletterul nostru nr. 
44/Februarie 2012 
(http://www.compass.ro/dyn_images/N
ewsletter%20COMPASS%20Fonduri%20
UE%20nr.44%20Februarie%202012.pdf)  
 
Pe de alta parte, asigurarea 
managementului corespunzator pentru 
proiectele implementate cu fonduri 
europene presupune un efort si buget de 
timp considerabil – in functie de 
complexitatea proiectului ar putea 
reprezenta de la 25% pana la 100% din 
norma de timp a unei persoane, in 
conditiile in care acesta persoana are deja 
cunostintele si experienta specifica 
necesara. 
 
Iata de ce, in multe cazuri, nu se justifica 
alocarea unei persoane din interiorul 
organizatiei, fara experienta, pentru 
realizarea managementului proiectelor 
europene:  
a) consumul de timp ar putea fi foarte 
mare,  
b) persoana lipsita de experienta ar putea 
sa fie coplesita de volumul de munca 
necesar, multitudinea de elemente carora 
trebuie sa le acorde atentie in acelasi 
timp, minutiozitatea si foarte buna 
organizare necesare – ceea ce ar putea 
conduce implicit la un management 
deficitar, dar si la o demotivare a 
angajatului in cauza. 
 
Rolurile pe care consultantii le-ar putea 
avea si tipul de asistenta acordata pot fi 
stabilite in functie de criterii precum: 

� Complexitatea proiectului; 
� Competentele si experienta echipei 

de implementare de care dispuneti 
intern; 
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� Care sunt riscurile asociate 
proiectului, probabilitatea de 
aparitie a acestora si impactul in 
caz de aparitie; 

� Bugetul de care dispuneti pentru 
consultanta cu implementarea. 

 

COMPASS Consulting pune la dispozitia 
clientilor sai trei categorii principale de 
servicii de asistenta pentru  
implementarea proiectelor, dintre care 
puteti selecta varianta care se potriveste  
cel mai bine pentru proiectul si 
organizatia dvs:

anterior depunerii cererilor de 
rambursare si a documentatiilor relevante 
catre OI, in scopul reducerii riscurilor 
aferente implementarii neconforme a 
proiectelor. A se vedea scrisoarea de 
recomandare.

 
Experienta vasta a COMPASS a fost 
obtinuta in peste 500 misiuni din mai 
mult de 31 industrii, pe un portofoliu 
complex de proiecte. Pentru a vederea 
referintele si recomandarile COMPASS, 
click www.compass.ro/referinte .  
In plus, ne recomanda: 

� know-how-ul de management de 
proiect (corelat cu Project 
Management Professional);  

� experienta relevanta in 
implementarea proiectelor 
(inclusiv co-finantate prin fonduri 
nerambursabile); 

� suntem parteneri agreati cel putin 
pentru divizia de fonduri europene 
pentru banci relevante din 
industrie;  

� expertiza dobandita in cadrul 
parteneriatului cu una din cele mai 
importante banci din Romania, in 
cadrul caruia COMPASS 
Consulting are rolul de validare a 
conformitatii implementarii 
proiectelor pentru clientii bancii,  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

a. PRELUAREA managementului de proiect 
/ implementarii de către Consultant

b. Acordarea de ASISTENȚĂ în 
implementarea proiectului

c. Acordarea de consultanță sub forma de 
INTERVENȚII PUNCTUALE / ocazionale

Responsabilitatea managementului de 
proiect este preluată de către Consultant:
- Asigură coordonarea echipei de proiect;
- Produce rezultatele angajate prin proiect;
- Întreține relația cu stakeholderii proiectului.

Consultantul are rol de membru în echipa de 
proiect “Expert fonduri nerambursabile”: 
- acordă asistență de specialitate / 
recomandări din perspectiva fondurilor 
nerambursabile;
- elaborează / validează documente specifice 
din perspectiva fondurilor nerambursabile.

Consultantul are rol de expert / “auditor de 
procedură” din perspectiva fondurilor 
nerambursabile. Consultantul acordă
consultanță de specialitate la cerere, de tip 
intervenție punctuală, nu este neapărat 
implicat în proiect pe toată perioada de 
implementare a acestuia.
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Noutati 
 
� 08 August 2012 – POSCCE a anuntat prelungirea si simplificarea procesului de depunere a 

proiectelor pe Operatiunea 131 „Poli de competitivitate”- pentru a veni in sprijinul solicitantilor 
din cadrul Operatiunii 1.3.1 „Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes national si 
international – Poli de Competitivitate”, AM POSCCE a demarat procedurile de reavizare a 
documentelor pentru apelul de propuneri de proiecte pentru aceasta operatiune. 

� 03 August 2012- AM POP a deschis 5 linii de finantare!- Autoritatea de Management pentru POP 
a lansat pe 30 iulie 2012 sesiuni de depunere a proiectelor pentru urmatoarele masuri: Masura 3.1. 
“Actiuni colective” ; Masura 3.2. “Protectia si dezvoltarea florei si faunei salbatice” ; Masura 3.3. 
“Porturi de pescuit, puncte de debarcare si adaposturi” ; Masura 3.4. “Dezvoltarea de noi piete si 
Campanii de promovare” ; Masura 3.5. “Actiuni pilot” 

� 01 August 2012-POSDRU: Se incepe rambursarea TVA pentru beneficiari si a contributiei 
de la bugetul de stat pentru cererile de rambursare reverificate- Conform unei informari 
publicate de AM POSDRU, incepand din 01.08.2012 Autoritatea de Management va rambursa 
contravaloarea TVA aferenta cheltuielilor eligibile efectuate de beneficiari (mai putin societati 
comerciale) in conformitate cu cererile de rambursare depuse. Totodata, AM POSDRU urmeaza sa 
plateasca si contributia de la bugetul de stat aferenta cererilor de rambursare reverificate in 
conformitate cu Instructiunea 61. 

� 31 Iulie 2012-PNDR: Apelul pentru dezvoltarea microintreprinderilor in mediul rural s-a 
amanat- Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale a amanat sesiunea de depunere a proiectelor 
pentru Masura 312 „Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro-intreprinderi ” pentru perioada 3 – 
28 septembrie 2012 (programata initial pentru perioada 1 – 31 august 2012). Pentru perioada 3 – 28 
septembrie 2012 masura cuprinsa in Programul National de Dezvoltare Rurala are o alocare financiara 
de 134.668.992 Euro. 

�  30 Iulie 2012- Depunerea proiectelor pentru Operatiunea 2.3.2. POS CCE se prelungeste 
pana pe 7 septembrie 2012- Autoritatea Nationala pentru Cercetare Stiintifica anunta prelungirea 
termenului de depunere proiecte pentru apelul 2012 al Operatiunii 2.3.2 Dezvoltarea infrastructurii de 
Cercetare Dezvoltare a intreprinderilor si crearea de noi locuri de munca pentru Cercetare Dezvoltare, 
din cadrul Programului Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice, pana la data de 7 
septembrie 2012. 

� 27 Iulie 2012- POSCCE: Instructiuni pentru beneficiarii institutii publice finantate integral 
din Bugetul de Stat, privind completarea Formularului 98- AM POSCCE a publicat 2 
instructiuni pentru potentialii beneficiari / beneficiarii institutii publice finantate integral din Bugetul 
de Stat, privind completarea Formularului 98 (F 98) – formularul 1 din Anexa 1 a HG 218/2012.  

 
 
 
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.  


