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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 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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Stadiul aprobarii proiectelor depuse pe PNDR 
 
Programul National de Dezvoltare Rurala 
este documentul pe baza caruia poate fi 
accesat Fondul European Agricol pentru 
Dezvoltare Rurala si care respecta liniile 
directoare strategice de dezvoltare rurala 
ale Uniunii Europene.  
Fondul European pentru Agricultura si 
Dezvoltare Rurala (FEADR) este un 
instrument de finantare creat de Uniunea 
Europeana pentru a sprijini tarile 
membre in implementarea Politicii 
Agricole Comune. FEADR reprezinta o 
oportunitate de finantare nerambursabila 
pentru spatiul rural romanesc, in valoare 
de aproximativ 7,5 miliarde de euro, 
pentru perioada 2007 - 2013.  
 
Planul National Strategic 2007 – 2013 
contureaza patru directii prioritare 
pentru finantarea prin intermediul 
FEADR: 
Axa prioritara 1 - Cresterea 
competitivitatii sectorului agricol si silvic 
urmareste restructurarea si dezvoltarea 
productiei agricole si silvice, dar si a 
industriilor prelucratoare aferente.  
Prin intermediul acestei axe prioritare se 
vor acorda fonduri nerambursabile 
pentru:   

- Formarea profesionala si actiuni 
de informare - Masura 111 

- Utilizarea serviciilor de consiliere 
agricola de catre producatorii 
agricoli si proprietarii de padure - 
Masura 114 

- Modernizarea exploatatiilor 
agricole - Masura 121 

- Cresterea valorii adaugate a 
produselor agricole si forestiere - 
Masura 123 

- Imbunatatirea si dezvoltarea 
infrastructurii legate de 
dezvoltarea si adaptarea 
agriculturii si silviculturii - Masura 
125  

- Sprijinirea infiintarii grupurilor de 
producatori - Masura 142 

Axa prioritara 2 - Imbunatatirea 
mediului si a spatiului rural urmareste 
sprijinirea utilizarii durabile a terenurilor 
agricole si forestiere, dar si asigurarea de 
sprijin pentru zone defavorizate, inclusiv 
zone montane. 
Prin intermediul acestei axe prioritare se 
vor acorda fonduri nerambursabile 
pentru:   

- Masuri privind utilizarea durabila 
a terenurilor agricole: Masurile 211 
Sprijin pentru Zona Montana 
Defavorizata; 212 Sprijin pentru 
zone defavorizate – altele decat 
zona montana; 214 Plati de Agro-
mediu;  

- Masuri privind utilizarea durabila 
a terenurilor forestiere: Masura 
221 Prima impadurire a terenurilor 
agricole 

Axa prioritara 3 - Calitatea vietii in 
zonele rurale si diversificarea economiei 
rurale acorda o importanta sporita 
multifunctionalitatii economice a zonelor 
rurale, dar si conservarea si punerea in 
valoare a patrimoniului cultural si 
arhitectural.  
Prin intermediul acestei axe prioritare se 
vor acorda fonduri nerambursabile 
pentru: 

- Diversificarea catre activitatile 
non-agricole - Masura 311 

- Sprijin pentru micro-intreprinderi 
- Masura 312 

- Incurajarea activitatilor turistice - 
Masura 313 

- Renovarea si dezvoltarea satelor - 
Masura 322 

Axa prioritara 4 - Axa LEADER 
urmareste sprijinirea strategiilor de 
dezvoltare locala. 
In cadrul acestei axe se acorda finantare 
nerambursabila pentru: 
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- Implementarea strategiilor de 
dezvoltare locala – Masura 41 

- Cresterea competitivitatii 
sectoarelor agricol si forestier 

- Imbunatatirea mediului si 
spatiului rural 

- Imbunatatirea calitatii vietii si 
diversificarea economiei rurale 

- Implementarea proiectelor de 
cooperare – Masura 421 

- Functionarea Grupurilor de 
Actiune Locala, dobandirea de 
competente si animarea 
teritoriului – Masura 431 

- Constructie parteneriate public-
private 

- Functionarea Grupului de Actiune 
Locala, dobandirea de competente 
si animarea teritoriului. 

 

Stadiul aprobarii proiectelor 
depuse pe PNDR 
 
Recent, Ministerul Agriculturii, Padurilor 
si Dezvoltarii Rurale a publicat situatia la 
data de 6 martie 2009 a proiectelor 
depuse, selectate si contractate in cadrul 
PNDR. 
Din aceasta sinteza reiese ca, pana acum, 
penru obtinere de fonduri 
nerambursabile prin FEADR s-au depus 
un total de 11.770 proiecte, in valoare de 
5044,25 milioane Euro. Dintre acestea, 
1.490 proiecte au fost selectate, iar, pana 
acum, au fost contractate 1.305 proiecte, 
in valoare totala de 721,21 milioane Euro. 
 
 
 
 

mil. €

Masura Nr. 

proiecte  

depuse 

Valoare 

publica a 

proiectelor  

depuse 

Nr. 

proiecte 

selectate 

Valoare 

publica a 

proiectelor 

selectate 

Nr. proiecte 

contractate

Valoarea 

publica a 

proiectelor 

contractate 

112 221 4.61  -  -  -  -

121 3,581 983.54 807 182.61 788 174.21

123 440 422.51 171 155.61 162 142.45

123 (Schema XS 

13/123A/2008)

247 113.71 129 52.62 124 44.72

123 (Schema XS 

28/123F/2008)

177 78.91 105 46.55 104 45.95

141 5,315 39.86  -  -  -  -

142 2 0.03  -  -  -  -

312 144 22.38 51 8.81  -  -

313 273 49.41 100 19.84  -  -

322 1,370 3,329.29 127 314.66 127 313.88

TOTAL 11,770 5,044.25 1,490 780.70 1,305 721.21

 
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 
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POS CCE: Masuri de facilitare a absorbtiei 
Fondurilor Structurale disponibile in 2009  

 

 
In cursul anului 2008 Programul 
Operational Sectorial de Crestere a 
Competitivitatii Economice a reprezentat 
o buna oportunitate de finantare a 
afacerilor intreprinzatorilor romani, pe 
diverse domenii majore de interventie. 
Numarul proiectelor depuse a fost cu 
mult peste asteptarile si planificarile 
Autoritatii de Management si a 
Organismelor din Subordine, care nu au 
alocat un numar de specialisti 
proportional cu numarul de proiecte 
depuse. De aceea, nici pana in momentul 
de fata cea mai mare parte a proiectelor 
depuse in 2008 nu au fost inca evaluate, 
cea mai mare intarziere fiind inregistrata 
pe linia de investitii productive pentru 
intreprinderile mari. 
 
Avand in vedere ca asupra acestor factori 
nu s-a realizat un management al 
riscurilor adecvat pentru anul 2008, 
pentru a preintampina aparitia acestor 
dificultati, pentru anul 2009 au fost 
propuse o serie de masuri de 
facilitare. Aceste masuri au scopul in 
primul rand de a simplifica procesul de 
absorbtie a fondurilor structurale si 
accesul beneficiarilor la finantarea 
obtinuta intr-un timp cat mai scurt. 
 
1) Una din cele mai importante masuri cu 
impact direct asupra beneficiarilor consta 
in introducerea posibilitatii de a se 
acorda prefinantare de pana la 35% 
din valoarea totala eligibila a 
proiectului. Aceasta masura se va 

aplica, conform declaratiilor 
reprezentantilor Autoritatii de 
Management, pentru toti beneficiarii de 
finantare care vor aplica pe Axa Prioritara 
1, in special IMM-urile. 
 
2) O alta masura de facilitare care va fi 
valabila pentru noile apeluri de depunere 
a proiectelor va consta in reducerea 
numarului de documente solicitate 
la momentul depunerii dosarului 
de finantare. Conform declaratiilor 
secretarului de stat in Ministerul pentru 
IMM, Comert si Mediu de Afaceri, Maria 
Parcalabescu, in comparatie cu 
aproximativ 27 de documente care erau 
solicitate pentru apelurile de anul trecut, 
in 2009 vor fi solicitate numai 
aproximativ 5-6 documente, in principal 
documente pe care firmele le au deja: 
actele de infiintare ale societatii, 
certificatul de inregistrare, cererea de 
finantare si declaratia pe propria 
raspundere a administratorului firmei. 
 
La momentul semnarii contractului de 
finantare se vor solicita alte documente, 
insa numai daca proiectul a fost propus 
spre finantare si urmeaza a se incheia 
contractul.  
Nu in ultimul rand a fost initiata si 
propusa o reducere a perioadei de 
timp dintre depunerea proiectului 
si pana la semnarea contractului, 
care nu va fi mai mare de 60 de zile. Si 
pentru perioda de decontare s-a 

Accesarea fondurilor structurale a devenit un subiect din ce in ce mai des dezbatut, in 
conditiile in care, din 2007, Romania se gaseste in situatia de a putea accesa 
aproximativ 20 miliarde de euro. Cu toate acestea, potentialii benificiari ai unor astfel 
de fonduri se confrunta cu o serie de probleme care, de cele mai multe ori, ii determina 
sa renunte la continuarea oricaror alte demersuri in acest sens. 
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propus o masura de reducere de la 
90 la 30 de zile. 
 
3) O alta masura importanta consta 
in modificarea legii achizitiilor 
(OUG 34/2006 consolidata la 
12.03.2009), care simplifica procedurile 
de licitatii publice. Modificarea a fost 
necesara pentru armonizarea legislatiei 
nationale cu reglementarile europene. 
Astfel, a fost scurtat termenul de 
organizare a licitatiilor publice cu 
intarirea controlului si transparentei 
banului public. Au fost scurtate temenele 
in care autoritatea contractanta trebuie sa 
se pronunte la rezultatul licitatiei. Mai 
precis, durata tuturor licitatiilor a fost 
redusa la 30 de zile. Termenul de 
publicare pentru licitatii deschise a fost 
redus de la 28 la 20 de zile, cel de licitatie 
restansa de la 16 la 10 zile. Termenul 
pentru inchirierea contractului de catre 
autoritatea contractanta este de maxim 
40 de zile. Potrivit autoritatilor, aceasta 
masura a fost luata pentru ca autoritatea 
contractanta trebuie sa se pronunte cu 
privire la rezultatul unei licitatii, dar si la 
introducerea unor termene punctuale la 
solutionarea in instanta a contestatiilor 
care se depun. De asemenea, a fost 
introdusa o taxa de timbru pentru 
contestarea licitatiilor, ca masura 
impotriva "comportamentelor 
prejudicioase" ale acelor firme care nu 
aveau nici o intentie sa castige licitatia, ci 
doar sa blocheze procesele, cu speranta ca 
vor obtine anumite sume de bani din 
partea firmelor care erau clasate pe 
primele locuri. 
 
Intentia ministerului pentru IMM-uri era 
de a lansa noile ghiduri ale solicitantului 
valabile pentru Axa Prioritara 1, pana la 
sfarsitul lunii Martie, conform 
declaratiilor Mariei Parcalabescu, 
secretar de stat in Ministerul pentru 

IMM, Comert si Mediul de Afaceri. Noile 
apeluri de depunere a proiectelor 
pentru toate cele cinci operatiuni 
din cadrul Axei Prioritare 1 vor fi 
lansate in jur de 15-20 Aprilie, 
conform acelorasi declaratii. 
 
Mentionam faptul ca toate aceste masuri 
nu se vor aplica insa si retroactiv, pentru 
proiectele care au fost depuse in 2008, ci 
numai pentru noile apeluri de depunere a 
proiectelor care vor fi lansate in cursul 
lunii aprilie. 
 
Toate apelurile de proiecte care se 
vor lansa in aprilie 2009 vor 
functiona pe principiul de depunere 
continua, cu exceptia apelului 
pentru investitii mari, intre 920.001 si 
5.560.000 lei, care va fi valabil numai 30 
de zile, comparativ cu anul trecut cand 
perioada pentru depunere a fost de trei 
luni. 
Pentru 2009  bugetul alocat in special 
apelurilor de proiecte pentru IMM-uri 
este de pana 180 mil. euro. Insa avand in 
vedere toate aceste masuri de facilitare a 
absorbtiei fondurilor structurale, 
probabilitatea ca un numar de proiecte la 
fel de mare ca in 2008 este destul de 
mare. Finantarea proiectelor se va realiza 
in functie de apelul bugetar disponibil 
pentru anul in curs. 
De aceea recomandarea COMPASS 
Consulting este ca, pentru a maximiza 
sansele de reusita, proiectul sa fie initiat 
si elaborat din timp pentru a putea fi 
depus in cel mult 30 zile de la deschiderea 
oficiala a apelului de depunere a 
proiectelor. 
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Noutati 
 
�  2 Aprilie 2009 – Programul Casa Verde ar putea fi lansat in curand. Destinatarii 

exclusivi vor fi administratiile locale, in timp ce firmele care vor sa monteze panouri solare, 
pompe geotermale sau alte instalatii vor participa la licitatii, a declarat, miercuri, Nicolae 
Nemirschi, ministrul Mediului. 

 
� 31 Martie 2009 – AMPOSDRU a deschis liniile de finantare aferente schemelor de 

ajutor de stat si de minimis. AMPOSDRU a deschis liniile de finantare aferente schemelor 
de ajutor de stat pentru ocupare, pentru formare generala si specifica si ajutorul de minimis. 
Termenul limită de transmitere a cererilor de finanţare este de 30 octombrie 2009. Mai multe 
detalii la www.fseromania.ro. 

 
� 21 Martie 2009 – Situatia proiectelor depuse in cadrul PNDR. Pe site-ul Ministerului 

Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale (www.madr.ro ) a fost publicata situatia la data de 
6 martie 2009 a proiectelor depuse, selectate si contractate in cadrul PNDR.  

 
� 13 Martie 2009 – POSDRU: In luna mai se lanseaza o noua runda de proiecte 

strategice! In luna mai se va lansa o alta runda de proiecte strategice pe POSDRU. In ceea ce 
priveste apelurile de grant-uri, o noua runda se va lansa abia spre sfarsitul acestui an. 
Rezultatele evaluarii proiectelor depuse in 2008 vor fi anuntate la sfarsitul acestei luni 
 

� 13 Martie 2009 – POSDRU: In cazul schemelor de ajutor de stat care se vor lansa pe 
30 martie, nu se vor putea constitui parteneriate! Pe 30 Martie vor fi lansate trei 
scheme de ajutor de stat in valoare totala de 133 Mil. euro (aceste intrumente se adreseaza 
exclusiv intreprinderilor). In cadrul acestor scheme de ajutor de stat intreprinderile NU pot 
constitui parteneriate cu nici un fel de furnizori pentru solicitarea finantarii.  

 
� 10 Martie 2009 – Guvernul a modificat procedura achizitiilor publice!!! In acest sens, 

solutionarea proceselor in materia achizitiilor publice presupune urmatoarele termene:  
- 5-10 zile termen de introducere a cererii de chemare in judecata  
- Primul termen de judecata in cel mult 20 de zile de la data inregistrarii contestatiei  
- Termenele de judecata ulterioare, scurte, chiar de la o zi la alta si care nu pot depasi 10 zile  
- Termen de 3 zile pentru pronuntarea hotararii  
- Termen de 5 zile pentru comunicarea hotararii  
- Termen de 5 zile pentru introducerea recursului impotriva hotararii primei instante. 

 

� 5 Martie 2009 – Noi competitii pentru proiectele de cercetare-dezvoltare si inovare!!! 
Autoritatea Nationala pentru Cercetare Stiintifica – ANCS – a anuntat lansarea competitiilor 

pentru proiecte de cercetare-dezvoltare si inovare finantate prin POSCCE. Operatiunea 2.1.1 
“Proiecte de CD in parteneriat intre universitati/institute de cercetare si intreprinderi”: termen 
de depundere: 3 martie – 4 iunie 2009; Operatiunea 2.1.2 “Proiecte CD de inalt nivel stiintific 
la care vor participa specialisti din strainatate”: termen de depundere: 3 martie – 11 iunie 2009 

 
� 5 Martie 2009 – Se simplifica procedurile de autorizare a intreprinderilor. 

Memorandumul „Imbunatatirea mediului de afaceri – reducerea/simplificarea procedurilor 
administrative de autorizare a intreprinderilor”, aprobat de Guvern miercuri, 04 martie 2009, 
vizeaza reducerea a peste 20 de proceduri de autorizare a intreprinderilor si generalizarea 
implementarii autorizarii tacite. 
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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  


