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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 16 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. 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 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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FINANTARE NERAMBURSABILA PENTRU 
CRESTEREA COMPETITIVITATII PRODUSELOR 

INDUSTRIALE 
 

 
Programul de finantare este administrat 
de Ministerul Economiei si Finantelor 
(MEF), in conformitate cu prevederile 
O.U.G. nr.120/2002, H.G. nr. 357/2004, 
modificata si completata prin H.G. nr. 
2184/2004 si H.G. nr.350/2005.   
 
In cadrul acestui program multianual, 
demarat inca din anul 2003, sunt 
sustinute partial (maxim 75%) din 
fondurile bugetare, diverse activitati ale 
operatorilor economici din industria 
prelucratoare pentru sprijinirea 
dezvoltarii si cresterii competitivitatii 
produselor comercializate de acestia. 
 
Beneficiarii eligibili pentru acest program 
sunt operatorii economici care isi 
desfasoara activitatea principala in 
industria prelucratoare, conform sectiunii 
D (pozitiile 1711-3720 inclusiv) din 
Clasificarea activitatilor din economia 
nationala – CAEN, iar pentru unele 
activitati pot fi eligibile si entitati care 
activeaza in domeniul infrastructurii 
pentru evaluarea conformitatii 
produselor industriale si asociatii 
profesionale sau patronale de ramura.  
 
Activitatile care se pot fi finantata prin 
intermediul Programului de Crestere a 

competitivitatii produselor industriale 
sunt urmatoarele :  

a) implementarea si certificarea 
sistemelor de management al 
calitatii si/sau de mediu – 
finantate cu 75% de la bugetul de 
stat. 

b) implementarea si certificarea 
sistemelor de management al 
sanatatii si sigurantei 
ocupationale, a sistemelor pentru 
responsabilitate sociala si de igiena 
alimentara si/sau al securitatii 
informatiei - finantate cu 65% de la 
bugetul de stat. 

c) dotarea si modernizarea 
laboratoarelor de testare si 
etalonare existente, inclusiv 
acreditarea acestora - finantate cu 
65% de la bugetul de stat. 

d) certificarea produselor si obtinerea 
etichetei ecologice - finantate cu 
65% de la bugetul de stat. 

e) asimilarea de tehnologii si produse 
noi - finantate cu 65% de la 
bugetul de stat. 

f) efectuarea de analize de evaluare 
comparativa pentru activitati din 
industria prelucratoare pentru 
realizarea planurilor de 
restructurare-dezvoltare-
viabilizare - finantate cu 50% de la 
bugetul de stat. 

g) organizarea si amenajarea in 
incinta operatorilor economici a 
standurilor de prezentare a 
produselor industriale - finantate 
cu 30% de la bugetul de stat. 

h) inregistrarea si protejarea pe piata 
externa a marcilor, desenelor si 
modelelor industriale romanesti - 
finantate cu 45% de la bugetul de 
stat.    

Operatorii economici din industria 
prelucratoare, care doresc sa investeasca 
pentru a conduce la cresterea 
competitivitatii produselor pe care le ofera, 
pot primi sprijin financiar nerambursabil 
din partea Guversnului Romaniei, prin 
intermediul Programului de Crestere a 
Competitivitatii produselor 
industriale. 
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Prezentul Program finanteaza doar 
activitatile si echipamentele care sunt 
necesare asigurarii bunei implementari a 
proiectului. De exemplu, pentru 
proiectele privind implementarea si 
certificarea sistemului de management 
al calitatii se pot finanta activitati legate 
de consultanta pentru elaborarea 
manualului calitatii si a procedurilor, 
tehnica de calcul, produse software si 
hardware, aparatura de masurare si 
control a calitatii, instruirea personalului, 
cheltuielile aferente certificarii de catre 
organisme acreditate.  
 
Pentru proiectele de dotare si 
modernizare a laboratoarelor de testare 
si etalonare se pot accepta ca si eligibile 
cheltuieli pentru compartimentari ale 
spatiilor existente, placari cu gresie si 
faianta, izolatii si climatizare, achizitii de 
aparatura pentru determinari specifice 
produselor si activitatilor realizate, 
conformarea cu cerintele standardului SR 
EN ISO 17025:2005 in cazul in care se 
doreste acreditarea laboratorului, 
consultanta pentru elaborarea 
documentatiei, cheltuieli aferente 
acreditarii (daca este cazul). 
 
In cazul proiectelor ce presupun 
asimilarea de tehnologii si produse noi 
poate fi finantata achizitionarea de 
echipamente, componente, subansamble 
si materiale. Mai mult, pot fi decontate si 
costurile cu manopera pentru realizarea 
de echipamente si instalatii, precum si 
cheltuielile de constructii si montaj 
pentru echipamente si instalatii necesare 
asimilarii de  tehnologii si produse noi, 
dar si costurile cu asistenta tehnica 
pentru asimilarea de  tehnologii si 
produse noi sau costurile privind testarile 
si punerea in functiune. 
 
Similar cu alte programe de finantare, nu 
sunt decontate cheltuielile cu TVA, taxele 
(de aprovizionare, vamale, transport, 
etc.), comisioane si  cheltuielile privind 

regii de sectie si generale (energie 
electrica, gaze, telefon, fax, intretinere, 
apa, etc). 
 
Guvernul Romaniei a aprobat in 
noiembrie 2008 o Hotarare prin care 
majoreaza sprijinul financiar de 
care pot beneficia operatorii economici de 
la echivalentul in lei a sumei de 90.000 
euro, cat era pana acum, la 200.000 de 
euro. Astfel, un operator economic nu 
poate realiza un proiect care sa aiba un 
buget mai mic de 5.000 euro si nu poate 
primi mai mult de 200.000 euro pentru 
implementarea proiectului. 

 
Finantarea pentru proiectele de crestere a 
competitivitatii produselor industriale se 
acorda esalonat, pe o perioada de maxim 
3 ani. 

 
Avand in vedere seria de avantaje 
(activitatile finantate, perioada de 
finantare este de 3 ani, finantarea de la 
buget poate fi de pana la 75%, sprijinul 
financiar poate fi de maxim 200.000 
euro), acest Program poate reprezenta un 
real suport pentru operatorii economici 
din industria prelucratoare.   
 
Proiectele pentru accesarea fondurilor 
nermbursabile pot fi scrise de solicitanti, 
dar asistenta de specialitate a unui 
consultant poate face diferenta atat in 
etapa de elaborare a proiectelor (analize 
cost-beneficiu, studii de fezabilitate, 
planuri de afaceri, bugete de venituri si 
cheltuieli), cat si in etapa de evaluare, 
unde utilizarea limbajului de specialitate 
si a termenilor specifici acestui domeniu 
este punctata de catre evaluatorii de 
proiecte. 
 
Pentru anul in curs, bugetul alocat acestui 
program a fost epuizat. Insa, la inceputul 
anului viitor, urmeaza a fi publicat 
bugetul alocat pentru anul 2009, 
impreuna cu lansarea apelului de 
proiecte. 
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Programul Operational Regional – Axa 5– 
Operatiunea Dezvoltarea si consolidarea 
turismului intern prin sprijinirea promovarii 

produselor specifice si a activitatilor de 
marketing specifice  

 

 
Domeniului Major de Interventie 5.3 are 
ca principale obiective urmatoarele 
aspecte: 

• Crearea Centrelor Nationale de 
Informare si Promovare Turistica 
(CNIPT) in scopul cresterii 
numarului turistilor; 

• Promovarea potentialului turistic 
romanesc prin imbunatatirea 
imaginii de tara, cu scopul de a 
promova Romania in strainatate si 
de a creste atractivitatea sa pentru 
turism si afaceri; 

• Instituirea unui sistem integrat si 
informatizat a ofertei turistice 
romanesti 

 
Fiecare dintre aceste obiective sunt 
tratate in cadrul unei operatiuni separate 
ale DMI 5.3. Astfel, urmatoarele 
operatiuni sunt incluse in cadrul acestui 
domeniu major al POR: 
5.3.1 Operatiunea Crearea Centrelor 
Nationale de Informare si Promovare 
Turistica (CNIPT) 

5.3.2 Operatiunea Dezvoltarea si 
consolidarea turismului intern prin 
sprijinirea promovarii produselor 
specifice si a activitatilor de marketing 
specifice 
5.3.3 Operatiunea Promovarea brandului 
turistic national  
 
Prezentul articol va face o prezentare mai 
detaliata a celei de-a doua operatiuni din 
cadrul acestui domeniu major de 
interventie. 
 
Operatiunea 5.3.2 Dezvoltarea si 
consolidarea turismului intern 
prin sprijinirea promovarii 
produselor specifice si a 
activitatilor de marketing specifice 
 
Beneficiarii eligibili in cadrul acestei 
operatiuni pot fi: 

• Unitati administrativ-teritoriale 
(APL) 

• Organizatii non-guvernamentale 
(ONG) care desfasoara activitati in 

Unitatile Administrativ Teritoriale Locale (APL-uri), ONG-urile si diferitele forme de 
parteneriat dintre acestea pot primi finantare nerambursabila pentru promovarea 
potentialului turistic si crearea infrastructurii necesare in scopul cresterii atractivitatii 
Romaniei ca destinatie turistica. Astfel de fonduri pot fi obtinute prin intermediul 
Programului Operational Regional, Axa prioritara 5, Domeniul Major de Interventie 5.3 
Promovarea potentialului turistic si crearea infrastructurii necesare, in scopul cresterii 
atractivitatii Romaniei ca destinatie turistica. 
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domeniul turismului si au cel putin 
6 luni vechime 

• Parteneriate intre: APL si APL, 
APL si ONG, doua sau mai multe 
ONG-uri.  

 
Solicitantii eligibili in cadrul acestei 
operatiuni pot beneficia de fonduri 
nerambursabile pentru diverse tipuri de 
activitati de promovare a turismului:  

• marketing prin internet si alte 
activitati de promovare on-line, 

• participarea la targuri si expozitii 
de turism din tara,  

• organizarea de evenimente si 
misiuni specifice,  

• activitati de marketing direct 
(distributie fluturasi publicitari, 
scrisori),  

• activitati de promovare pe 
posturile TV,  

• diverse actiuni de publicitate si 
reclama (insertii in presa, pagini 
web, ghiduri turistice, publicatii de 
specialitate, publicitate outdoor, 
realizare cataloage, brosuri, 
pliante, materiale audio-video).  

 
Lista cheltuielilor eligibile in cadrul 
acestei operatiuni este foarte diversa:  

• cheltuieli pentru efectuarea de 
studii de marketing, 

• elaborarea proiectului de executie, 
inchiriere, construire si amenajare 
a standului expozitional,  

• realizarea si administrarea unui 
portal de informatii de turism, 

• cheltuieli pentru realizarea 
materialelor publicitare, de 
prezentare si de promovare,  

• cheltuieli de deplasare, cazare si 
masa pentru participarea la 
evenimente,  

• organizarea de evenimente 
culturale, artistice, sportive si 
stiintifice, etc. 

 

Pentru operatiunea 5.3.2 din cadrul POR, 
proiectele depuse trebuie sa aiba o 
valoare totala de minim 170.000 lei si 
maxim 1.000.000 lei.  
Un beneficiu considerabil oferit prin 
operatiunea 5.3.2 se refera la 
cofinantarea financiara a solicitarului: 
minim 2% din valoarea cheltuielilor 
eligibile. 
 
Un alt beneficiu important al acestei 
operatiuni se refera la faptul ca durata de 
implementare a proiectelor poate fi 
extinsa pana la 31.07.2015. 
 
Cererea deschisa de proiecte  pentru 
Operatiunea “Dezvoltarea si consolidarea 
turismului intern prin sprijinirea 
promovarii produselor specifice si a 
activitatilor de marketing specifice” a fost 
lansata pe data de 11 septembrie, iar 
termenul limita pana la care se pot 
depune cereri de finantare este 16 
ianuarie 2009. 
 
 
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 
�  21 Noiembrie 2008 – S-a lansat cererea de proiecte pentru polii de 

dezvoltare urbana. MDLPL a lansat cererea deschisa de proiecte, cu depunere 
continua, pentru Axa 1 a Regio-POR „Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor – poli 
urbani de crestere”, DMI 1.1. „Planuri integrate de dezvoltare urbana”, sub-domeniul 
„Poli de dezvoltare urbana”. In cadrul acestei operatiuni pot fi finantate activitati de 
reabilitare a infrastructurii urbane si imbunatatirea serviciilor urbane, inclusiv 
transportul urban, precum si activitati de reabilitare a infrastructurii sociale. 

 
� 20 Noiembrie 2008 – Un nou termen de depunere a proiectelor pe POSDRU 

AMPOSDRU a anuntat prelungirea termenului limita de transmitere electronica a 
cererilor de finantare pana la data de 19.12.2008, ora 17.00, pentru cererile de 
propuneri de proiecte strategice lansate in data de 8 iulie 2008 (cu exceptia cererii de 
propuneri de proiecte nr. 59 „Burse doctorale”).    

 
� 19 Noiembrie 2008 – Sprijin financiar pentru operatori economici  

Operatorii economici cu activitate principala industria prelucratoare pot beneficia de 
un sprijin financiar de pana la 200.000 de euro intr-un interval de pana la trei ani, in 
cadrul Programului de crestere a competitivitatii produselor industriale, pentru 
activitati de implementare si certificare a sistemelor de management al calitatii si de 
mediu, pentru dotarea si modernizarea laboratoarelor de testare si etalonare, inclusiv 
acreditarea acestora, pentru certificarea produselor si obtinerea etichetei ecologice, etc. 

 
� 17 Noiembrie 2008 – O noua sesiune de proiecte pentru pensiunile si 

microintreprinderile din mediul rural. Agentia de Plati pentru Dezvoltare 
Rurala si Pescuit a lansat, in perioada 17 noiembrie – 17 decembrie 2008, a doua 
sesiuni de cereri de proiecte pentru Masurile 312 si 313 pentru acordarea fondurilor 
nerambursabile pentru dezvoltare rurala. Suma maxima nerambursabila care poate fi 
acordata pentru finantarea unui proiect din cadrul Masurii 312 sau Masurii 313 este de 
200.000 Euro. 

 
� 14 Noiembrie 2008 – Din decembrie, noi linii de finantare vor fi lansate pe 

PNDR. In cadrul Programului National de Dezvoltare Rurala, vor fi lansate, in data de 
2 decembrie 2008, Masura 112 - „Instalarea tinerilor fermieri”, Masura 141 – 
„Sprijinirea fermelor de semi-subzistenta” si Masura 142 – „Infiintarea grupurilor de 
producatori”.   

 
� 12 Noiembrie 2008 – Strategia Nationala pentru Dezvoltare Durabila a fost 

aprobata de Guvern Guvernul Romaniei a dezbatut si aprobat Strategia Nationala 
pentru Dezvoltare Durabila la orizontul anilor 2013-2020-2030. Documentul urmeaza 
prescriptiile metodologice ale Comisiei Europene si reprezinta un proiect comun al 
Guvernului Romaniei, prin Ministerul Mediului si Dezvoltarii Durabile, si al 
Programului Natiunilor Unite pentru Dezvoltare, prin Centrul National pentru 
Dezvoltare Durabila. 
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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  


