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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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Importanta utilizarii consultantilor in misiunile 
de accesare a Fondurilor Structurale 

 

 
Fondurile Structurale reprezinta un 
important sprijin financiar pentru 
dezvoltara Romaniei, insa reprezinta in 
acelasi timp si o mare provocare, in ceea 
ce priveste accesarea acestora.   
 
Este destul de dificil dar nu imposibil, 
pentru un necunoscator in acest 
domeniu, sa inceapa elaborarea 
proiectului pe cont propriu. Exista si 
posibilitatea in care proiectele sa fie 
realizate cu ajutorul firmelor de 
consultanta cu experienta in acest 
domeniu, ceea ce face sa creasca sansele 
unei reusite. 
Apare intrebarea fireasca, anume de ce sa 
apelez la serviciile unui consultant in 
acest tip de misiune? 
 
Motivele pentru care companiile apeleaza 
la serviciile oferite de firmele de 
consultanta sunt variate. De cele mai 
multe ori, unul din aceste motive poate fi 
nesiguranta in ceea ce priveste lipsa unor 
informatii esentiale in acest domeniu. 
Totodata, managerii decid sa utilizeze 
consultantii pentru a avea un atuu fata de 
concurenta, sau pentru a avea un alibi 
fata de factorii de decizie interni, pentru 
a-si putea mai bine argumenta o decizie 
sustinuta in acelasi timp de consultant, 
adica o persoana obiectiva, independenta.  
Nu in ultimul rand, unul din motivele 
pentru care consultantii sunt utilizati, 
este acela de a imbunatatii rezultatele 
afacerii pe care clientul o are. Astfel ca, 
ceea ce fundamenteaza decizia firmelor 
de a apela la serviciile consultantilor, 

consta in 
dorinta de a 
imbunatatii 
performantele 
si rezultatele 
afacerii pe care 
o detin.  

 
Pe langa motivele care fundamenteaza 
decizia companiilor de a utiliza serviciile 
consultantilor, este important de analizat 
care sunt avantajele utilizarii unui 
consultant.    
 
Termenul de consultant este destul de 
general si poate fi atribuit si insusit de 
fiecare organizatie sau persoana al carei 
obiect de activitate este sa ofere sfaturi si 
recomandari clientilor. Este adevarat insa 
si faptul ca exista mai multe domenii in 
care se poate acorda consultanta, ca de 
exemplu consultanta bancara, imobiliara 
sau consultanta in management.  
 
Firmele profesioniste de consultanta 
dispun de angajati/parteneri care 
inglobeaza competentele esentiale 
necesare pentru a finaliza cu succes o 
misiune de consultanta. 
 
Consultantul are avantajul de a putea fi 
implicat intr-un proiect de pe  o postura 
independenta si obiectiva. Serviciile 
profesioniste de consultanta pot fi 
necesare datorita urmatoarelor aspecte: 

1. consultantii detin know-how-ul 
specific proiectelor de finantare, 
de aceea nu mai este necesar ca 
angajatii companiei client sa aloce 
o cantitate mare de timp pentru a 
se documenta cu privire la toate 
detaliile implicate de scrierea unei 
aplicatii si derularea unui proiect 
prin fonduri structurale. Totusi, 
chiar si atunci cand se lucreaza cu 

Pe scurt: 
� Care este rolul unui Consultant in misiunea de atragere a Fondurilor  
� Avantajele utilizarii unui Consultant 
� Etapele procesului de consultanta 
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consultanti, este recomandat ca 
organizatia client sa 
detina/acumuleze un know-how 
de baza referitor la “mecanica” 
fondurilor europene si mai ales 
referitor la implementarea unor 
astfel de proiecte. Consultantii 
profesionisti au pregatirea formala 
(cursuri de specializare) si 
experienta in derularea de proiecte  
De asemenea, unde este necesar se 
utilizeaza un set de metodologii 
recunoscute la nivel european/ 
international (ex: metodologia 
UNIDO, metodologia recomandata 
de CE pentru Analiza Cost 
Beneficiu, pentru Ciclul de 
Management de proiect etc).  

2. timpul necesar pentru realizarea 
unui proiect bun (cu sanse de a fi 
finantabil) este mult mai redus 
daca proiectul este realizat cu 
asistenta unui  consultant 
profesionist, decat daca ar fi 
realizat in mod independent de 
client. Consultantul ar trebui sa 
cunoasca moduri mai bune de a 
colecta / analiza si prezenta 
informatiile relevante, utilizand 
limbajul specific recunoscut de 
evaluatorii de proiecte (inclusiv 
anumite cuvinte cheie), si de 
asemenea consultantul ar trebui 
sa identifice potentiale riscuri si 
propuneri pentru 
diminuarea/eliminarea acestora. 

3. nevoia clientului poate fi 
identificata mai usor si transpusa 
mai bine intr-un proiect european 
daca se apeleaza la un consultant 
profesionist (acesta a vazut mai 
multe organizatii si a implementat 
mai multe proiecte decat clientul si 
in plus are obiectivitatea data de 
faptul ca este independent. 

 
Firmele de consultanta cu experienta 
relevanta sunt foarte bine organizate 
si structurate, si au proceduri clar 

definite dupa care se ghideaza in 
relatia cu clientii astfel incat sa se 
poata obtine un plus de 
eficienta/eficacitate, atat in etapa de 
idenficare a proiectului (si a nevoii 
clientului) cat si in etapele de lucru 
efectiv si inchidere proiect. 
 
Tarifarea serviciilor de consultanta se 
poate realiza in mai multe modalitati, 
printre care mai importante amintim: 
a) tarifare timpi per competente, 

adica in functie de experienta 
specifica putem avea intr-o echipa 
de proiect Manager de proiect, 
Senior Consultant, Consultant, 
Junior Consultant etc, iar timpii 
alocati in proiect de fiecare 
“competenta” vor avea tarife 
diferite. 

b) Succes – fee procentual sau in 
suma fixa sau o alta combinatie: se 
plateste doar daca se ating anumiti 
parametrii. Acest mod de tarifare 
in general este combinat si cu o 
suma fixa care se plateste 
indiferent de rezultat (gen avans), 

c) Tarifare suma fixa pentru rezultate 
(de obicei corelat cu beneficiile 
asteptate in organizatia client). 
Astfel, uneori tarifarea numarului 
de ore nu reflecta corect beneficiile 
primite de client (in sensul 
faptului ca uneori cu doar 6-8 ore 
de consultanta se poate contribui 
semnificativ la succesul unui 
proiect al clientului, iar tarifarea 
acestor ore ar fi nesemnificativa 
comparativ cu costurile 
consultantului pentru a acumula 
experienta necesara ca intr-un 
timp scurt sa influenteze asa de 
mult un proiect)   
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POS Cresterea Competitivitatii Economice – 

Axa 1– Operatiunea Sprijin pentru accesul pe 

noi piete si internationalizarea IMM  
 

 
Operatiunea Sprijin pentru accesul pe noi 
piete si internationalizarea IMM are ca 
obiectiv sprijinirea dezvoltarii durabile a 
intreprinderilor mici si mijlocii prin 
cresterea reprezentativitatii produselor 
din Romania pe pietele externe si 
reducerea decalajelor in comparatie cu 
productivitatea medie a Uniunii 
Europene. 
 
Scopul utilizarii fondurilor alocate acestei 
linii de finantare este de a creste 
productivitatea si competitivitatea pe 
piata internationala a  
microintreprinderilor, intreprinderilor 
mici si mijlocii si societatilor cooperative.  
 
Beneficiarii acestor fonduri pot fi 
microintreprinderi si IMMuri, cu exceptia 
celor care isi desfasoara activitatea intr-
unul din sectoarele: pescuit si 
acvacultura, productia primara a 
produselor agricole, procesarea si 
comercializarea produselor agricole, 
sectorul carbonifer.  
 
Principalele beneficii ale acestei linii de 
finantare se refera la posibilitatea de a 

participa la targuri si expozitii 
internationale, cu un stand propriu, 
participarea la misiuni economice 
derulate in strainatate, posibilitatea de a 
se promova on-line prin realizarea unui 
website pentru prezentarea activitatii si a 
produselor proprii. Si acestea sunt o parte 
din activitatile eligibile in cadrul liniei de 
finantare mai sus mentionate.  
 
Operatiunea „Sprijin pentru accesul pe 
noi piete si internationalizare” are alocat 
pentru acest apel de proiecte un buget  de 
2.1 milioane Euro. Primirea cererilor de 
finantare in cadrul acestui apel de 
proiecte se va face pana la epuizarea 
bugetului mentionat mai sus.  
 
Plafonul bugetar care poate fi accesat este 
in valoare de maxim 200.000 de Euro 
(echivalent in Lei la cursul Infoeuro din 
data depunerii cererii de finantare). 
Pe de alta parte, rata maxima de 
cofinantare, nu poate depasi urmatoarele 
plafoane: 

• 70% din totalul cheltuielilor 
eligibile, pentru proiectele 
implementate de 

Microintreprinderile si Intreprinderile mici si mijlocii din Romania pot beneficia de 
finantare neramburasbila pentru accesul pe noi piete prin participarea la targuri si 
expozitii internationale, participarea la misiuni economice, promovare on-line, etc. 
Astfel de fonduri se pot obtine prin intermediul Programului Operational Sectorial de 
Crestere a Competitivitatii Economice, Axa prioritara 1 – Un sistem inovativ si 
ecoeficient de productie, DMI 1.1 – Investitii productive si pregatirea pentru competitia 
pe piata a intreprinderilor, in special a IMM, Operatiunea Sprijin pentru accesul pe noi 
piete si internationalizarea IMM. Apelul de proiecte pentru aceasta operatiune este unul 
cu depunere continua si a fost deschis in data de 20.08.2008. 
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microintreprinderi (maxim 9 
salariati si cifra de afaceri de 
maxim 2 milioane Euro) si 
intreprinderi mici (maxim 49 
salariati si cifra de afaceri de 
maxim 10 milioane Euro). 

 

• 60% din totalul cheltuielilor 
eligibile, pentru proiectele 
implementate de intreprinderi 
mijlocii (maxim 249 salariati si 
cifra de afaceri de maxim 50 
milioane Euro). 

 
Proiectele depuse pe aceasta linie de 
finantare, pot fi implementate pe o 
perioada maxima de 24 de luni, din 
momentul semnarii contractului de 
finantare. 
 
Un criteriu important de eligibilitate a 
proiectelor se refera la faptul ca 
activitatile si resursele investite trebuie sa 
raspunda unei nevoi reale si sa conduca la 
realizarea obiectievelor acestei 
operatiuni. 
Astfel, cheltuielile considerate a fi 
eligibile vin in intampinarea acestor 
obiective, dupa cum urmeaza: 

• Cheltuieli pentru participari la 
targuri si expozitii internationale, 
organizate in tara sau strainatate, 
cu stand propriu (taxa de 
participare, inchiriere si 
amenajare stand, transport, etc) 

• Cheltuieli pentru participarea la 
misiuni economice in strainatate 
(transport, cazare) 

• Cheltuieli pentru elaborarea si 
productia de materiale de 
promovare 

• Cheltuieli pentru promovarea on-
line (imbunatatire/ realizare site) 

• Cheltuieli pentru servicii de 
promovare pe noi piete interne si 
internationale (organizare de 
seminarii de promovare, 
concepere si realizare brand, logo, 
etc) 

• Cheltuieli pentru servicii de 
identificare a furnizorilor/ 
potentialilor clienti externi prin 
programe „Hosted Buyers” pentru 
atragerea in Romania a 
importatorilor/ potentialilor 
clienti pentru firme romanesti 
exportatoare, prin participarea 
acestor „hosted buyers” la targuri, 
expozitii si misiuni economice  
organizate in Romania. 

 
 
COMPASS Consulting va poate oferi :  
� Consiliere / consultanta per ora 

privind identificarea surselor de 
finantare si analiza alternativelor de 
investitii  

� Elaborarea Cererilor de Finantare 
� Verificari / elaborari studii de 

marketing, prefezabilitate, fezabilitate 
si planuri de afaceri 

� Suplimentar fata de echipa 
permanenta, putem crea echipe 
complexe cu specialisti din RNE 
(Registrul National al Expertilor 
www.experts.ro : peste 800 de experti 
in peste 70 de domenii diverse) pentru 
realizarea de proiecte la cheie, studii 
tehnice 

� Asistenta in implementare – 
Managementul proiectelor  
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Noutati 
�  31 Octombrie 2008 – PNDR – o noua sesiune de depunere a proiectelor.  

In perioada 03 noiembrie - 15 decembrie 2008 solicitantii eligibili proiectelor de 
dezvoltare rurala pot depune cereri de finantare pentru masurile 121, 123, 322 si 
Schemele de Ajutor de Stat XS 13/2008 şi XS 28/2008. 
 

� 23 Octombrie 2008 – Sprijin financiar pentru agricultura ecologica.  
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale a aprobat metodologia de aplicare a HG 
1195/2008, privind acordarea de sprijin financiar în sectorul legume - fructe şi din 
agricultura ecologică, termenul limită de depunere a cererilor de sprijin financiar fiind 
12 decembrie 2008. Sprijinul este destinat producătorilor agricoli. 
 

� 18 Octombrie 2008 – S-au prelungit termenele de depunere la POS DRU. 
Termenele de depunere a proiectelor pe POS DRU (Programul Operational 
Dezvoltarea Resurselor Umane) au fost prelungite: pentru proiectele de Grant 
termenele au fost prelungite pana la 15.12.2008 iar pentru proiectele Strategice 
termenul a fost prelungit pana la 21.11.2008. 

 
� 18 Octombrie 2008 – Statul finanteaza jumatate din start-up. Ministerul pentru 

IMM-uri ofera finantari pentru ideile bune de afaceri, in valoare de pana la 60.000 lei, 
care reprezinta 50% din proiectul de investitii pentru infiintarea companiei, prin 
intermediul programului START. Prin acest program se doreste facilitarea dezvoltarii 
abilitatilor antreprenoriale in randul tinerilor prin accesul la finantare. Beneficarii 
acestui program pot fi tinerii cu varste cuprinse intre 18 si 35 de ani.    

 
� 14  Octombrie 2008 – Firmele pot primi ajutor financiar de la stat pentru 
fabricarea produselor competitive. Firmele ar putea primi sprijin financiar de la 
bugetul de stat intre 5.000 si 200.000 de euro pentru cresterea competitivitatii 
produselor, prin Programul de crestere a competitivitatii produselor industriale, se 
arata intr-un proiect de HG publicat spre dezbatere pe site-ul Ministerului Economiei 
si Finantelor. Beneficiarii acestui Program sunt operatorii economici cu activitatea 
principala in industria prelucratoare sau/si recuperarea materialelor, asociatiile 
profesionale sau patronatele de ramura. 

 
� 10 Octombrie 2008 – Deficitul comercial al Romaniei a atins 12,9 miliarde 
euro. Deficitul comercial al Romaniei a crescut in primele sapte luni ale acestui an 
pana la 12,9 miliarde euro, de la 11,5 miliarde euro in perioada similara a lui 2007, 
conform cifrelor publicate de Oficiul european de Statistica, Eurostat. 
Exporturile tarii noastre au inregistrat o crestere de 19 procente ajungand la 20 
miliarde euro in primele sapte luni ale acestui an in comparatie cu 16,9 miliarde euro 
in primele sapte luni ale lui 2007. 

 
� 2 Octombrie 2008 – Microintreprinderile vor afla incepand cu 20 Octombrie daca 

primesc finantare prin Fondurile Structurale - Programul Operational Regional. 
Termenul de finalizare a evaluarii proiectelor a fost deja decalate de doua ori pana 
acum, chiar daca procesul de evaluare pe regiuni a fost finalizat de pe 16 Octombrie 
2008. Mai lipseste acordul Autoritatii de Management, urmand ca avizul oficial sa fie 
publicat in perioada 20-29 Octombrie.   
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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  


