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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 (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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Situatia absorbtiei fondurilor europene in 
perioada 2007 - 2009 si oportunitati in anul 

2009 
 
 
Absorbtia fondurilor europene reprezinta 
un subiect intens dezbatut in ultima 
perioada, in special de unii reprezentanti 
ai Guvernului Romaniei. In urma 
solicitarilor premierului catre 
coordonatorii de programe operationale 
de a finaliza graficul de absorbtie al 
fondurilor comunitare pentru 2009, 
Autoritatea pentru Coordonarea 
Instrumentelor Structurale a publicat pe 
12 februarie situatia depunerii si 
aprobarii de proiecte, a semnarii de 
contracte de finanatare si a efectuarii de  
 

 
plati catre beneficiari, precum si lista 
proiectelor contractate pana la data de 31 
ianuarie 2009.   
Conform acestor situatii, sintetizate si in 
tabelul de mai jos, pana la acest moment, 
au fost aprobate proiecte in valoare de 
aproximativ 10 miliarde lei, ceea ce 
reprezinta doar 41.5% din valoarea totala 
a alocarii UE pentru perioada 2007 – 
2009. 
 
 
 
 

Nr. 

Crt.

Program 

Operational

Lei Euro Numar Valoare total 

proiecte

Lei

Valoare total 

proiecte

Euro

Lei Euro %

1 PO Regional 4,987,348,943 1,175,429,871 64 2,134,302,401 503,017,299 2,853,046,542 672,412,572 57.21%

2 POS Mediu 5,465,758,538 1,288,182,545 32 4,185,406,823 986,426,308 1,280,351,715 301,756,237 23.42%

3 POS Transport 5,548,309,184 1,307,638,271 6 127,168,900 29,971,459 5,421,140,284 1,277,666,812 97.71%

4 POS Cresterea 

Competitivitatii Economice

3,098,522,465 730,266,902 337 1,787,571,271 421,298,909 1,310,951,194 308,967,993 42.31%

5 POS Dezvoltarea 

Resurselor Umane

4,224,756,992 995,700,446 249 1,586,966,069 374,019,814 2,637,790,923 621,680,632 62.44%

6 PO Dezvoltarea 

Capacitatii Administrative

378,293,906 89,157,178 30 54,314,335 12,800,927 323,979,571 76,356,251 85.64%

7 PO Asistenta Tehnica 239,127,885 56,358,210 5 62,392,847 14,704,890 176,735,038 41,653,320 73.91%

TOTAL 23,942,117,913 5,642,733,423 723 9,938,122,646 2,342,239,605 14,003,995,267 3,300,493,817 58.49%

Alocari UE 2007 - 2009 Proiecte aprobate Sume ramase

 
In cadrul procesului de calculare a 
gradului de absorbtie a fondurilor 
structurale trebuie tinut cont de anumite 
reguli ale Uniunii Europene. Una dintre 
cele mai cunoscute astfel de reguli se 
numeste „n+3“. Aceast regula prevede ca 
fondurile alocate pe un program in anul 
„n“ trebuie consumate pana in anul 
„n+3“(consumarea angajamentului se 
poate face pe o perioada de pana la 4 ani). 
Regula se aplica la nivelul Programelor 
Operationale, pentru toate cele trei 
fonduri europene – Fondul European de 
Dezvoltare Regionala, Fondul Social 
European si Fondul de Solidaritate. 
Important de mentionat este faptul ca  
 

 
suma necheltuita in aceasta perioada de 
trei ani se pierde. Romania, impreuna cu 
alte state membre aderate in 2004 si 
2007, beneficiaza de „n+3“ in perioada 
2007-2010. Insa, pentru alocarile din anii 
2011, 2012 şi 2013 – se aplica regula n+2 
(consumarea angajamentului se poate 
face pe o perioada de pana la 3 ani). Din 
acest punct de vedere este foarte 
importanta actualizarea si urmarirea 
periodica a situatiilor de contractari si 
plati la nivel de Program Operational. 
 
 
 
 



                   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: 3 of 7 

Analizand situatia proiectelor aprobate 
pana in acest moment precum si sumele 
ramase din alocarea UE pe perioada 2007 
– 2009, consideram anul 2009 un an al 
oportunitatilor pentru potentialii 
beneficiari ai fondurilor europene: 

� Sumele ramase din alocarea 2007 
– 2009, per programe, sunt 
considerabile: intre 23% si 97% 

� Datorita regulei “n+3” autoritatile 
sunt interesate de procesul de 
accelerare al absorbtiei fondurilor 
comunitare, ceea ce s-a observat si 
in declaratiile politice recente 

� Sunt anuntate lansari de apeluri de 
proiecte pe mai multe Programe 
Operationale, chiar in primul 
semestru al anului 2009 (lunile 
martie – aprilie: POR, POS CCE, 
POS DRU) 

 
 

 

Venind in sprijinul dumneavoastra in 
ceea ce priveste accesarea de fonduri 
europene, 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 

 

 

Oportunitati de finantare in domeniul 

resurselor umane in 2009  

 

 
Contextul actual al crizei economice 
genereaza efecte negative in randul 
companiilor romanesti acestea fiind 
nevoite sa aplice o serie de masuri care 
afecteaza in anumite cazuri angajatii 
acesteia. Astfel ca o buna parte a 
planurilor de extindere a activitatii si deci 
de largire a echipei (angajare personal) au 
fost amanate, iar formarea profesionala 
poate reprezenta in astfel de cazuri una 
din cele mai putin importante prioritati 

(mai ales daca nu exista o strategie pe 
termen lung). 
 
Schemele de ajutor de stat vor putea fi 
accesate atat de microintreprinderi, IMM 
cat si de intreprinderile mari si vor fi 
lansate la sfarsitul lunii Martie - 
30.03.2009 – pentru urmatoarele 
domenii majore de interventie : 
1. pentru ocuparea fortei de munca 
2. pentru formare profesionala a 
angajatilor 

Guvernul Romaniei si Comisia Europeana vor acorda sprijin financiar sub forma 
Schemelor de ajutor de Stat pentru a reduce efectele crizei financiare in ceea ce priveste 
piata fortei de munca si formarea profesionala a angajatilor.  
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3. schema de minimis pentru 
imbunatatirea sanatatii si securitatii la 
locul de munca 
 
1. Schema de ajutor de stat pentru 
ocuparea fortei de munca vizeaza in 
principal recrutarea lucratorilor 
defavorizati, persoane care trebuie sa 
indeplineasca cel putin una dintre 
urmatoarele: 
a) nu a avut un loc de munca regulat 
remunerat in ultimele 6 luni,  
b) nu a absolvit o forma de invatamant 
secundar sau nu detine o calificare 
profesionala,  
c) are o varsta de peste 50 de ani,  
d) are in intretinere una sau mai multe 
persoane,  
e) este membru al unei minoritati etnice 
 
Totodata, prin intermediul acestei 
scheme de ajutor de stat se va finanta si 
recrutarea lucratorilor extrem de 
defavorizati (orice persoana care a fost in 
somaj de cel putin 24 luni), dar si 
recrutarea lucratorilor cu handicap. 
 
Principiul de baza al acestei 
scheme de ajutor de stat este 
ocuparea posturilor vacante din 
cadrul unei intreprinderi ca 
urmare a demisiei, pensionare si 
nu ca urmare a reducerii unor 
posturi. 
 
Ajutorul de stat va consta practic in 
subventionarea salariilor angajatilor in 
proportie de 50%-70%, chiar si de pana la 
100% in anumite cazuri, in functie de 
tipul de angajat/lucrator. 
Valoarea minima a ajutorului de stat este 
de 10.000 euro si nu trebuie sa 
depaseasca 2 milioane de euro. 
 
 
 
 
 
 

2. Schema de ajutor de stat pentru 
formare profesionala 
 
Subventia pentru formare profesionala se 
va acorda tuturor intreprinderilor care 
doresc sa ofere programe de formare 
profesionala generala sau specifica 
angajatilor. 
 
Formarea generala este definita ca o 
formare cu un continut care nu este 
aplicabil exclusiv sau preponderent 
postului actual sau viitor al angajatului in 
intreprindere, insa care ofera calificari ce 
pot fi transferate intr-o mare masura 
catre alte intreprinderi sau alte domenii 
de activitate (ex: training pentru formare 
abilitati de management, vanzari, 
comunicare, management de proiect etc). 
 
Formarea specifica este definita ca o 

formare cu un continut aplicabil direct si 
principal postului actual sau viitor al 
angajatului in intreprindere si care ofera 
calificari ce nu pot fi transferate catre alte 
intreprinderi sau alte domenii de 
activitate sau care pot fi transferate 
numai intr-o masura limitata (ex: 
formare referitor la modul de utilizare a 
unor software-uri specifice unei 
companii, utilizarea unor echipamente 
specifice etc). 
 
Intensitatea minima si maxima a 
ajutorului de stat ce poate fi acordat se 
calculeaza in functie de doua aspecte: 
dimensiunea intreprinderii si tipul de 
formare profesionala astfel: 
 
Dimensiunea 
intreprinderii 

Formare 
generala 

Formare 
specifica 

Mica  80% 45% 
Medie  70% 35% 
Mare 60% 25% 
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Valoarea minima a subventiei ce poate fi 
accesata este de 10.000 euro si nu trebuie 
sa depaseasca 2 milioane de euro per 
proiect. 
 
In cazul in care proiectul prevede atat 
programe de formare profesionala 
generale cat si specifice si nu se poate 
face o distinctie clara intre caracterul 
formarii, atunci se va aplica intensitatea 
ajutoarelor pentru formare specifica. 
Spre exemplu daca o companie medie ca 
dimensiune prevede prin proiect 
realizarea unor programe de formare 
profesionala atat generala cat si 
specifica atunci aceasta companie va 
primi subventie in proportie de maxim 
35% din totalul cheltuielilor eligibile, 
trebuind in acest caz sa suporte 65% din 
cheltuieli ca si contributie proprie. 
 
In concluzie schema de ajutor de stat 
pentru formare profesionala urmareste ca 
si obiectiv principal crearea unor 
competente pentru angajatii care vor 
beneficia de programele de formare, 
competente pe care sa le poata aplica si 
replica ulterior si in cadrul altor 
intreprinderi, in cazul in care acestia isi 
vor schimba locul de munca. 
 
3. Ajutorul de minimis pentru 
sanatate si securitate la locul de 
munca 
 
Aceasta subventie se acorda pentru 
activitati de informare, instruire si 
investitii cu scopul de a asigura sanatate 

si securitatea la locul de munca, pentru 
prevenirea bolilor profesionale, pentru 
informarea si instruirea lucratorilor in 
domeniul sanatatii. 
Intensitatea maxima a ajutorului poate 
ajunge pana la 100% din totalul costurilor 
eligibile. Avand in vedere ca aceasta 
subventie intra sub incidenta ajutorului 
de minimis o intreprindere nu poate 
primi mai mult de 200.000 de euro in 3 
ani. Astfel ca ajutoarele de minimis 
primite in ultimii 3 ani se vor cumula, 
indiferent de tipul de investitie si de tipul 
de autoritate publica. Spre exemplu daca 
o intreprindere a primit in ultimii 3 ani 
ajutor de minimis in valoare de 170.000 
de euro, aceasta nu poate solicita mai 
mult de 30.000 de euro. 
 
Valoarea minima a finantarii ce poate fi 
acordata este de 10.000 euro si nu poate 
fi mai mare de 200.000 euro. 
 
Pentru a veni in sprijinul 
intreprinzatorilor romani, schemele de 
ajutor de stat pe POS DRU au un caracter 
de flexibilitate, astfel ca o intreprindere 
poate solicita toate cele 3 tipuri de ajutor 
in acelasi timp, in aceeasi cerere. Spre 
exemplu o intreprindere poate solicita in 
aceeasi cerere ajutor de stat pentru: 
a) a angaja un lucrator si pentru  
b) a-l instrui si pentru  
c) a-i face locul de munca mai sigur 
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Noutati 
 
�  18 Februarie 2009 – Garantii de peste 80% la creditele pentru IMM-uri. Fondul 

National de Garantare a Creditelor pentru IMM isi propune pentru acest an sa sustina garantii 
de aproximativ 350 milioane de euro pentru credite de peste 700 milioane de €, in crestere cu 
peste 60% fata de anul trecut. Totodata, in baza unui protocol incheiat cu Eximbank, 
garantarea creditelor pentru implementarea proiectelor prioritare si a celor finantate din 
fonduri UE se va face in proportie de 100%. Pentru preintampinarea blocarii creditarii IMM-
urilor din cauza neplatii datoriilor la bugetul de stat, Fondul garanteaza si finantarile acordate 
pentru plata acestor datorii. 

 
� 18 Februarie 2009 – Noi reguli de identitate vizuala pentru beneficiarii POR!. 

Incepand cu luna februarie 2009 au intrat in vigoare noi reguli de identitate vizuala pentru 
potentialii beneficiari, precum si pentru beneficiarii de fonduri nerambursabile, derulate prin 
REGIO - Programul Operational Regional. Mai multe detalii pe site-ul www.adrcentru.ro.  
 

� 17 Februarie 2009 – Clarificari privind metodologia de calcul in cazul proiectelor 
generatoare de venit. Ministerul Dezvoltarii Regionale şi Locuinţei (MDRL), in calitate de 
Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013 (AM POR), a 
emis o serie de clarificari privind metodologia de calcul in cazul proiectelor generatoare de 
venit. Pentru mai multe detalii accesati www.inforegio.ro. 
 

� 13 Februarie 2009 – Telefon verde pentru consilierea afaceriştilor, la Ministerul 
IMM-urilor. La Ministerul IMM-urilor, Comerţului şi Mediului de Afaceri va funcţiona din 
luna martie un telefon verde. La telefonul verde va raspunde o persoana specializata in 
domeniul afacerilor care va da detalii la problemele ridicate de afacerişti, de la modul cum pot 
fi accesate fondurile pâna la cum se implica Ministerul in mediul de afaceri. 

 
� 12 Februarie 2009 – POR: Se suspenda procesul de depunere a cererilor de 

finantare in cadrul axei 2, regiunea Sud Muntenia. Incepând cu data de 11.03.2009, 
orele 16.30, se suspenda procesul de depunere a cererilor de finanţare in cadrul axei prioritare 
2 “Imbunataţirea infrastructurii regionale şi locale de transport”, domeniului major de 
intervenţie 2.1.- "Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri judeţene şi strazi urbane - 
inclusiv construcţia/ reabilitarea şoselelor de centura" in regiunea de dezvoltare Sud 
Muntenia. (Arges, Calarasi, Dambovita, Giurgiu, Ialomita, Prahova, Teleorman)  

 
� 9 Februarie 2009 – Ajutor de stat si ajutor de minimis finantat prin POS DRU 2007 

- 2013. Schema generala de ajutor finantata prin POS DRU contine 3 regimuri diferite de 
ajutor: A. Ajutor de stat pentru ocupare – subventionarea costurilor pentru ocuparea fortei de 
munca (56,7 milioane €); B. Ajutor de stat pentru formare – subventionarea costurilor pentru 
formare profesionala (51,9 milioane €); C. Ajutor de minimis – subventionarea costurilor 
pentru informare, instruirea si investitii in domeniul sanatatii si securitatii la locul de munca 
(24,9 milioane €). Depunerea de proiecte se va putea face incepand cu 30 martie. 
www.fseromania.ro  

 
� 3 Februarie 2009 – LANSARE CERERI DE PROIECTE PODCA incepand cu 

9.02.2009 .  Au fost lansate cereri de proiecte cu depunere continua pentru: Operaţiunea 
„Optimizarea structurilor pentru noile servicii descentralizate/deconcentrate din cele trei 
sectoare prioritare” (AP 2, DMI 2.1);  Operaţiunea „Implementarea iniţiativelor de reducere a 
duratei de livrare a serviciilor publice” (AP 2, DMI 2.2); 
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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  


