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Noutati                                                                                                                                     pag 6 
 

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 (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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Sprijin financiar nerambursabil de pana la 70% 
pentru consultanta acordat intreprinderilor 

mici si mijlocii 
 
 
Microintreprinderile, intreprinderile mici 
si mijlocii pot beneficia de oportunitatea 
de a-si achizitiona servicii de consultanta 
pentru dezvoltarea propriei afaceri prin 
accesarea unei finantari nerambursabile 
de pana la 70% prin Programul 
Operational Sectorial Cresterea 
Competitivitatii Economice, Axa proritara 
I – Un sistem inovativ si eco-eficient de 
productie, Domeniul major de interventie 
1.3 – Dezvoltarea durabila a 
antreprenoriatului, Operatiunea b –
Sprijin pentru consultanta acordat 
intreprinderilor mici si mijlocii.   
 
Consultanta poate fi realizata in unul din 
urmatoarele domenii: 

1. dezvoltarea unor strategii inovative 
pentru crearea de produse/servicii 
si tehnologii noi 

2. planuri de afaceri, studii de 
fezabilitate si pre-fezabilitate 
privind implementarea de 
tehnologii ecoeficiente si 
competitive 

3. management, marketing si/sau 
analize financiare pentru 
implementarea unui anumit 
proiect 

4. stategii de mediatizare si planuri 
de promovare pentru un anumit 
proiect 

5. consultanta financiara specifica 
unui anumit proiect 

6. stategii si planuri de dezvoltare si 
stimularea resurselor umane in 
vederea extinderii afacerii sau 
implementarii unui anumit proiect 

7. studii de evaluare si diagnostic 
pentru transferul afacerii 

 
 

 
Finantarea nerambursabila poate fi 
primita in proportie de maxim 70% din 
totalul cheltuielilor eligibile. 
Pentru a fi considerati eligibili, solicitantii 
trebuie sa indeplineasca o serie de 
conditii precum: 

� sa fi obtinut profit in ultimul 
exercitiu financiar inainte de data 
depunerii cererii 

� nu isi desfasoara activitatea in 
unul din urmatoarele domenii: 
pescuit si acvacultura, productia 
primara a produselor agricole, 
procesarea si comercializarea 
produselor agricole, sectorul 
carbonifer. 

� nu inregistreaza datorii restante la 
bugetul de stat 

 
Pentru a fi considerat eligibil si deci 
pentru a putea fi finantat, proiectul 
trebuie sa indeplineasca la randul sau o 
serie de criterii si conditii: 

� Durata de implementarea a 
proiectului nu depasese 6 luni de la 
data semnarii contractului de 
finantare 

� Dimensiunea finantarii 
nerambursabile se incadreaza in 
limita de maxim 70% din totalul 
chletuielilor eligibile dar nu mai 
mult de 10.000 euro. 

� Proiectul contine cel putin una din  
activitatile considerate a fi eligibile 
pentru aceasta operatiune 
(enumerate anterior) 
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Contributia proprie a solicitantului 
reprezinta suma pe care solicitantul 
trebuie sa o asigure din fondurii proprii 
pentru a implementa proiectul. Aceasta 
este de minimum 30% din valoarea 
cheltuielilor eligibile. 
 
Ceea ce face aceasta operatiune sa fie 
atractiva pentru potentialii solicitanti de 
finantare, consta in faptul ca acelasi 
solicitant poate depune mai multe 
proiecte care sa prevada implementarea 
unor activitati distincte. Spre exemplu 
pot aplica pentru un proiect care vizeaza 
realizarea unui studiu de fezabilitate 
pentru comercializarea unui nou produs, 
si pot depune un alt proiect care vizeaza 
realizarea unui studiu de marketing sau 
a unui plan de mediatizare a produsului. 
 
Proiectele se vor inscrie online pentru a 
primi un numar de inregistrare care va fi 
utilizat in toate comunicarile ulterioare cu 
autoritatile publice. Dupa inscrierea 
online proiectele trebuie depuse in format 
fizic la sediile Organismelor de 
implementare. 
 
Aceasta operatiune a fost lansata pe 
31.03.2008, iar apelul de proiecte este 
unul cu depunere continua (primirea 
cererilor de finantare se face pana la 
epuizarea bugetului). Bugetul pentru 
acest apel de proiecte este de 6.34 
milioane Euro. 

 

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 

� Asistenta in implementare – 
Managementul proiectelor 

� 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 
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POS Cresterea Competitivitatii Economice – 
Axa 2– Operatiunea Promovarea inovarii in 

cadrul intreprinderilor  

 

 
Inovarea reprezinta unul din motoarele 
principale ale competitivitatii agentilor 
economici pe piata concurentiala 
europeana. Insa in ceea ce priveste rata 
de inovare a intreprinderilor autohtone, 
Romania se afla inca la un mare decalaj 
fata de celelalte tari europene. De aceea, 
in Februarie 2007 Guvernul Romaniei a 
aprobat Strategia nationala in domeniul 
cercetarii-dezvoltarii si inovarii pentru 
perioada 2007-2013, care are ca principal 
obiectiv recuperarea decalajelor existente 
fata de nivelul tarilor europene. De 
asemenea, prin Strategia CDI se sustine 
acel tip de inovare care include o 
componenta de cercetare, urmarindu-se 
si complementaritatea cu fondurile 
structurale alocate pentru inovare. 
 
Programul Operational Sectorial 
“Cresterea Competitivitatii Economice” 
(POS CCE) este unul dintre instrumentele 
structurale prin care se poate obtine 
finantare in domeniul CDI  (cercetarii, 
dezvoltarii si inovarii). Operatiunea 
“Promovarea inovarii in cadrul 
intreprinderilor” are ca principal obiectiv 
stimularea inovarii in intreprinderi prin 
finantarea unor proiecte care 
dezvolta produse noi sau 
substantial imbunatatite in scopul 

productiei  si comercializarii. 
Specificul acestor proiecte consta in 
valorificarea unor rezultate de cercetare-
dezvoltare sau  idei brevetate, ca baza de 
pornire pentru dezvoltarea acelor bunuri 
sau servicii propuse in  cadrul acestor 
proiecte.  
 
Potentialii beneficiari eligibili ai acestei 
operatiuni sunt intreprinderile. Pentru a 
fi eligibila in accesarea acestor tipuri de 
fonduri nerambursabile, intreprinderea 
solicitanta nu trebuie sa aiba ca obiect 
principal de activitate cercetarea-
dezvoltarea. Activitatea de cercetare-
dezvoltare poate sa nu existe in obiectul 
de activitate al intreprinderii. O categorie 
aparte dintre potentialii beneficiari o 
constituie intreprinderile nou-create 
inovatoare, cu o vechime mai mica de 6 
ani la momentul acordarii finantarii 
nerambursabile, dar care au cel putin 1 an 
vechime la momentul depunerii cererii de 
finantare, si care demonstreaza, prin 
situatiile financiare, ca valoarea 
cheltuielilor pentru cercetare-dezvoltare a 
reprezentat cel putin 15% din costurile 
totale de operare in cel putin unul din 
ultimii 3 ani care preceda acordarea 
finantarii nerambursabile. 
 

Intreprinderile din Romania pot beneficia de finantare neramburasbila atat pentru 
proiecte tehnologice inovative, cat si pentru proiecte depuse de intreprinderi nou-create 
inovatoare.  Astfel de fonduri se pot obtine prin intermediul Programului Operational 
Sectorial de Crestere a Competitivitatii Economice, Axa prioritara 2 – Cercetare, 
dezvoltare tehnologica si inovare pentru competitivitate, DMI 1.1 – Accesul 
intreprinderilor la activitati de CDI, Operatiunea 2.3.3 “Promovarea inovarii in cadrul 
intreprinderilor”. Apelul de proiecte pentru aceasta operatiune este deschis pana pe 4 
martie 2008. 



                   Pentru mai multe detalii despre COMPASS Consulting, click pe link-urile de mai jos:   

                                   

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

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

                                  Realizari UE - www.compass.ro/ro/sectiune.php?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/Fax: +4 021 321 5987 * www.compass.ro * email: office@compass.ro * Page: 5 of 7 

In cadrul acestei linii de finantare se pot 
depune doua tipuri de proiecte: 

1. Proiecte tehnologice inovative – 
pot fi accesate de toti beneficiarii 
eligibili. Un proiect de inovare 
tehnologica 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 

2. Proiecte pentru intreprinderi nou-
create inovatoare - sunt numai 
pentru intreprinderile nou-create 
inovatoare, definite mai sus. In 
cadrul acestor tipuri de proiecte 
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. 

 
Unul dintre avantajele majore ale acestei 
operatiuni este acela ca sunt eligibile o 
gama variata de cheltuieli cum ar fi: 
cheltuieli cu achizitia de 
echipamente, materiale, 
consumabile, cheltuieli pentru 
realizarea de studii tehnice si de 
fezabilitate, cheltuieli pentru 
servicii de consultanta in domeniul 
inovarii, plata salariilor 
personalului tehnic, auxiliar si 
administrativ si pana la plata 
chiriei spatiului unde se va 
desfasura proiectul.  
 
Plafonul bugetar care poate fi accesat este 
in valoare de maxim 15 milioane lei in 
cazul proiectelor tehnologice inovative, si 
de maxim 3.5 milioane lei in cazul pentru 
intreprinderilor nou-create inovatoare. 

Pe de alta parte, rata maxima de finantare 
pentru priectele tehnologice inovative nu 
poate depasi urmatoarele plafoane: 

• 50% din totalul cheltuielilor 
eligibile, pentru proiectele 
implementate de intreprinderi 
mari. 

• 60% din totalul cheltuielilor 
eligibile, pentru proiectele 
implementate de intreprinderi 
mijlocii. 

• 70% din totalul cheltuielilor 
eligibile, pentru proiectele depuse 
de intreprinderi mici. 

Un alt beneficiu major al acestei linii de 
finantare este faptul ca activitatile din 
cadrul proiectelor realizate de 
intreprinderile nou-create inovatoare se 
finanteaza cu 100% din costurile eligibile 
pe perioada in care beneficiarul 
indeplineste conditiile de intreprindere 
nou-creata inovatoare. 
 
Proiectele depuse pe aceasta linie de 
finantare, pot fi implementate pe o 
perioada maxima de 36 de luni, din 
momentul semnarii contractului de 
finantare. 
 
Un criteriu important de eligibilitate a 
proiectelor se refera la faptul ca 
finantarea acordata prin intermediul 
Operatiunii “Promovarea inovarii in 
cadrul intreprinderilor” trebuie sa aiba ca 
rezultat intensificarea activitatilor de 
cercetare-dezvoltare si inovare la nivelul 
beneficiarului.  
 
Competitia pentru Operatiunea 
“Promovarea inovarii in cadrul 
intreprinderilor” a Programului 
Operational Sectorial pentru Cresterea 
Competitivitatii Economice,  a fost 
lansata pe 28 noiembrie 2008 cu data 
limita pentru depunerea propunerilor de 
proiecte 4 martie 2009. 
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Noutati 
� 27 Ianuarie 2009 – 10.000 euro de la BERD pentru planuri de afaceri, studii de 

fezabilitate sau strategii de marketing. Companiile care au intre sapte si 500 de angajati 
si o cifra anuala de afaceri de pana la 25 mil. euro pot obtine finantare nerambursabila de pana 
la 10.000 de euro pentru consultanta prin "Programul de finantare a consultantei in afaceri 
BAS Romania", un program finantat de Ministerul Finantelor din Austria si implementat de 
BERD (Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare). Mai multe detalii gasiti in Ziarul 
Financiar. 

 
�  26 Ianuarie 2009 – Avizul Natura 2000 nu mai este solicitat in faza de depunere a 

cererii de finantare pentru proiectele POR. Guvernul a emis o ordonanta de urgenta 
(164/2008) prin care abroga articolul 52 alin. (4) din OUG 195/2005. Declaratia Natura 2000 
se va solicita numai in cazul proiectelor majore, respectiv pentru proiectele din alte sectoare 
decat protectia mediului, cu o valoare ce  depaseste 50 mil. euro 
 

� 23 Ianuarie 2009 – Primele 62 de proiecte TIC au fost selectate pentru finantare. 
Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale a aprobat prima lista de proiecte 
propusa spre finantare in cadrul Axei III a POS CCE, Operatiunea 3.1.1 Sprijinirea accesului la 
broadband si la serviciile conexe. Lista cuprinde 62 de proiecte si a fost intocmita respectandu-
se ordinea de inregistrare on-line pana la numarul 170. 
 

� 19 Ianuarie 2009 – POR: Corrigendum la ghidul pentru planuri integrate – centre 
urbane. AM POR a emis un corrigendum la Ghidul Solicitantului pentru DMI 1.1: Planuri 
integrate de dezvoltare urbana – Centru urbane. Acesta cuprinde modificari privind alocarea 
financiara pentru primul apel de proiecte (se reduce de la 503,60 milioane euro la 493,56 
milioane euro), introducerea unor indicatori suplimentari, precum si elaborarea si depunerea 
Planului integrat si a cererilor de finantare pentru proiectele individuale. 

 
� 17 Ianuarie 2009 – Elementele de identitate vizuala pentru proiectele FSE. 

Beneficiarii proiectelor europene au obligatia de a folosi elemente de identitate vizuala pentru 
toate activitatile si produsele de informare si comunicare, conform Manualului de identitate 
vizuala. AM POS DRU a pus la dispozitia beneficiarilor proiectelor finantate prin POSDRU 
logo-urile Uniunii Europene, Guvernului Romaniei - Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei 
Sociale- AMPOSDRU, Fondului Social European 2007-2013 si Instrumentelor structurale in 
Romania 2007-2013. Acestea pot fi descarcate la adresa www.fseromania.ro.  

 
� 12 Ianuarie 2009 – IMM-urile pot lua bani de la BEI. BEI pune la dispozitia IMM-urilor o 

linie de credit in vederea finantarii proiectelor. Aceasta facilitate este acordata catre o institutie 
financiara sau o banca care la randul lor subimprumuta capitalul BEI catre IMM-uri. 
Conditiile de eligibilitate: IMM cu mai putin de 250 de angajati; cifra de afaceri care sa nu 
depaseasca 50 mil. EUR, etc. Alte informatii pot fi obtinute de pe pagina oficiala a BEI: 
www.eib.org sau la e-mail: martinjm@eib.org.  

 
� 7  Ianuarie 2009 – Anul european al creativitatii si inovarii. A fost lansat oficial Anul 

european al creativitatii si inovarii 2009, cu sloganul „Imagineaza. Creeaza. Inoveaza”. Printre 
masurile propuse in cadrul acestui An, se numara campanii de promovare, evenimente si 
initiative la nivel european, national, regional si local. Anul european al creativitatii si inovarii 
2009 se desfasoara in contextul in care Strategia de la Lisabona are ca obiectiv ca Uniunea 
Europeana sa devina cea mai competitiva economie din lume, bazata pe cunoastere, pana in 
2010. 
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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 fondurieuropene@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  


