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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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In curand: Fonduri nerambursabile pentru 
investitii (constructie, extindere, modernizare, 

utilare) prin intermediul POS CCE  
 
Ministerul Intreprinderilor Mici si 
Mijlocii, Comertului si Mediului de 
Afaceri, in calitate de Organism 
Intermediar pentru IMM, responsabil cu 
implementarea Axei Prioritare 1 din 
cadrul Programului Operational Sectorial 
„Cresterea Competitivitatii Economice” 
(POS-CCE) a lansat de curand Ghidurile 
Solicitantului, intr-o varianta de lucru, 
pentru consultare, aferente celor doua 
scheme de finantare din cadrul Domeniu 
Major de Interventie D1.1 - Investitii 
productive si pregatirea pentru 
competitia pe piata a intreprinderilor, in 
special a IMM, Operatiunea 1 Sprijin 
pentru consolidarea si modernizarea 
sectorului productiv prin investitii 
tangibile si intangibile:  

• A1. Sprijin financiar nerambursabil 
de pana la 1.075.000 lei pentru 
intreprinderi mici si mijlocii 

• A2. Sprijin financiar 
nerambursabil intre 1.075.001 - 
6.450.000 LEI lei pentru 
intreprinderi mici si mijlocii   

 
Prin intermediul acestor linii de finantare 
se pot obtine fonduri nerambursabile atat 
pentru constructia sau extinderea de 
unitati de productie, cat si pentru 
achizitia de instalatii, echipamente sau 
mijloace de transport tehnologice 
necesare in cadrul procesului de 
productie. 
Aceste doua linii de finantare prezinta 
anumite aspecte comune in ceea ce 
priveste eligibilitatea solicitantilor, 
activitatilor, cheltuielilor, etc: 

• Solicitanti eligibili: 
Intreprinderile mici si mijlocii 
(inclusiv societati cooperative), cu 
exceptia microintreprinderilor, 
pentru urmatoarele activitati 

economice: codul CAEN B – 
Industria extractiva (cu exceptia 
codurilor 051,052, 061, 062, 0721, 
0892, 091, 099), C – Industria 
prelucratoare (cu exceptia 
codurilor 101,102,103,104,105, 
106,107, 108,109,110,120, 191, 192, 
2051, 206, 242, 243, 2452, 254, 
2591, 301, 304, 331, 332), E – 
Distributia apei, salubritate, 
gestionarea deseurilor, activitati de 
decontaminare (cu exceptia 
codurilor 360, 370, 381, 382, 390), 
F – Constructii (cu exceptia 
codurilor 411, 4399). 

• Valoarea maxima a finantarii 
este: 

a) pentru intreprinderile mici: 
- 60% pentru Regiunea Bucuresti-
Ilfov 
- 70% pentru restul regiunilor 
b) pentru intreprinderile mijlocii: 
- 50% pentru Regiunea Bucuresti-
Ilfov; 
- 60% pentru restul regiunilor.  
• Durata maxima a proiectului 

este de 24 luni 
• Se acorda prefinatare de 35% 

din valoarea ajutorului financiar 
• Este necesara intocmirea unui 
Plan de afaceri (ca si anexa in 
cadrul proiectuilui) 

• Activitati eligibile: 
a) Crearea unei noi unitati de 
productie (fabrica/sectie/instalatie). 
b) Extinderea unei unitati existente 
pentru cresterea capacitatii de 
productie. 
c) Diversificarea productiei unei 
unitati existente, prin lansarea de noi 
produse. 
d) Modernizarea intreprinderii (ex: 
modernizare instalatii, dotari cu 
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echipamente si instalatii inalt 
tehnologizate, automatizarea 
procesului de fabricatie, introducerea 
de noi tehnologii de productie). 
e) Achizitionarea de bunuri intangibile 
(software, brevete, licente, know-how 
sau solutii tehnice nebrevetate). 
f) Consultanta si instruire specializata, 
strict legate de activitatile de investitii 
specificate mai sus. 
• Cheltuieli eligibile: 

a) Achizitia de teren (eligibile in limita a 
10% din totalul cheltuielilor eligibile). 
b) Cheltuieli pentru cladiri si instalatii 
aferente constructiilor (in limita a 50% 
din totalul cheltuielilor eligibile) 
precum:achizitie cladiri, constructie si 
modernizare cladiri. 
c) Achizitia de bunuri din categoria 
mijloacelor fixe precum: instalatii si 
echipamente, mijloace de transport 
tehnologice care sunt strict necesare 
pentru ciclul de productie, etc 
d) Achizitia de servicii de consultanta 
pentru: studiile de amplasament asupra 
terenului, studiul pentru organizarea de 
santier, planuri de afaceri si studii de 
prefezabilitate si fezabilitate; studii de 
impact al proiectului asupra mediului, 
servicii de consiliere a beneficiarului in 
managementul si implementarea 
proiectului de investitii, etc 
e) Instruire specializata pentru personalul 
operativ (in cazul achizitiilor de 
tehnologie / echipamente / software). 
 
Referitor la apelurile de proiecte ce 
urmeaza a fi lansate la inceputul 
lunii iunie 2009, este important de 
stiut faptul ca pentru Operatiunea A1 
Sprijin financiar nerambursabil de pana 
la 1.075.000 lei pentru intreprinderi mici 
si mijlocii, apelul  de depunere a 
proiectelor va fi unul cu depunere 
continua si va consta in primirea 
cererilor de finantare pana la inchiderea 
apelului de proiecte care se va realiza la 
depasirea a de doua ori bugetul alocat 
raportat la proiectele depuse sau, daca 

aceasta conditie nu este indeplinita, la 
trecerea a patru luni de la deschiderea 
inregistrarii on-line.  
In ceea ce priveste Operatiunea A2 Sprijin 
financiar nerambursabil intre 1.075.001 - 
6.450.000 LEI lei pentru intreprinderi 
mici si mijlocii se va aplica procedura 
apelului de proiecte cu termen 
limita, nespecificat inca de catre 
Autoritatea de Management. 
Important este faptul ca, pentru a depune 
un proiect in cadrul POS CCE Sprijin 
pentru consolidarea si modernizarea 
sectorului productiv prin investitii 
tangibile si intangibile este obligatorie 
intocmirea unui Plan de afaceri, ce 
va fi anexat proiectului. Din aceasta 
perspectiva, apecialistii COMPASS va 
recomanda, in eventualitatea in care 
intentionati sa depuneti un proiect in 
cadrul apelului ce urmeaza a fi lansat la 
inceputul lunii iunie 2009, sa demarati 
lucrul cat mai curand, pentru a acorda 
timpul necesar intocmirii temeinice a 
cererii de finantare, dar si a planului de 
afaceri si pentru a maximiza astfel sansele 
de reusita ale proiectului. 
 
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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Fonduri nerambursabile pentru consultanta: In 
2009, suma maxima pentru achizitionarea de 

servicii de consultanta a crescut de la 10.000 

euro la 40.000 euro  
 
Microintreprinderile si intreprinderile 
mici si mijlocii pot accesa fonduri 
nerambursabile pentru achizitionarea de 
servicii de consultanta calificata nelegate 
de activitatea curenta a firmei, in 
urmatoarele domenii principale:  
a) dezvoltarea unor strategii inovative 
pentru crearea de produse/servicii si 
tehnologii noi 
b) planuri de afaceri, studii de 
fezabilitate si pre-fezabilitate privind 
implementarea de tehnologii ecoeficiente 
si competitive 
c) management, marketing si/sau 
analize financiare pentru 
implementarea unui anumit proiect 
d) stategii de mediatizare si planuri 
de promovare pentru un anumit 
proiect 
e) consultanta financiara specifica 
unui anumit proiect 
f) stategii si planuri de dezvoltare si 
stimularea resurselor umane in 
vederea extinderii afacerii sau 
implementarii unui anumit proiect 
g) studii de evaluare si diagnostic 
pentru transferul afacerii 
 
Fondurile nerambursabile pentru servicii 
de consultanta pot fi accesate in cadrul 
Programului Operational 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.   
Noutatea in 2009 in ceea ce priveste 
aceasta linie de finantare este faptul ca 

valoarea maxima ce poate fi primita prin 
intermediul acestei linii de finantare a 
crescut de la 10.000 Euro la 40.000 
Euro per proiect. 
Un alt beneficiu important al acesei 
operatiuni este faptul ca finantarea 
nerambursabila poate fi primita in 
proportie de maxim 70% din totalul 
cheltuielilor eligibile. 
 
De asemenea, 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. 
 
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 
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Aceasta linie de finantare din cadrul POS 
CCE urmeaza a fi lansata in perioada 
imediat urmatoare (mai - iunie 2009). 
 
Pentru mai multe detalii pentru 
configurarea unui proiect pentru 
aceasta linie de finantare va rugam 
sa ne contactati!  
 
Aceasta facilitate oferita IMM-urilor 
poate reprezenta un ajutor semnificativ 
atat pentru cofinantarea eforturilor 
de profesionalizare a activitatii 
(pentru trecerea dintr-o etapa 

antreprenoriala catre o etapa 
corporatista, cu sisteme, indicatori si 
procese de afaceri bine stabilite), cat si 
pentru cofinantarea studiilor necesare 
pentru noi investitii (si eventual ulterior 
aplicarea pentru cofinantare 
suplimentara prin fonduri structurale). 
 
 
 
 
 
 

 
 

Noutati 
� 5 Mai 2009 – Fonduri europene de inca 300 mil. euro pentru resurse umane. 

Companiile vor putea accesa incepand de sambata, 9 mai, alte 14 scheme de finantare din 
fonduri europene pentru resurse umane, in valoare totala de 300 mil. euro. Noile linii de 
finantare se adreseaza companiilor care vor desfasura programe de mentorat pentru angajatii 
fara experienta, care vor beneficia de instruire timp de cateva luni din partea persoanelor 
calificate angajate in intreprindere. 

 
� 29 Aprilie 2009 – Noi lansari de apeluri de proiecte pentru investitii productive si 
pregatirea pentru concurenta pe piata a intreprinderilor, in special IMM. 
Ghidurile solicitantului pentru sprijin financiar din cadrul POS CCE, Axa 1, DMI 1.1. “Investitii 
productive si pregatirea pentru concurenta pe piata a intreprinderilor, in special IMM-uri” vor 
fi lansate oficial pe 6 mai 2009 cu ocazia Targului pentru IMM-uri 2009, iar peste aproximativ 
o luna de la lansare va fi posibila depunerea efectiva a proiectelor. In prezent ghidurile se afla 
in etapa de consultare publica.  

 
� 28 Aprilie 2009 – APL-urile pot depune proiecte pentru strategii de dezvoltare 
locala. AM PODCA a lansat oficial cererea de proiecte nr.4/2009 „Strategii de dezvoltare 
locala”, in cadrul Axei prioritare 1 „Imbunatatiri de structura si proces ale managementului 
ciclului de politici publice”, DMI 1.1. „Imbunatatirea procesului de luare a deciziilor la nivel 
politico-administrativ”. Termenul limita de depunere a proiectelor este 1 septembrie 2009, 
orele 16.00.  

 
� 28 Aprilie 2009 – Fonduri UE pentru pescuit, accesibile din 11 mai! Potrivit 

presedintelui Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura (ANPA), Valentin Bucks, 
sesiunea de depunere a proiectelor va fi deschisa pe data de 11 mai 2009. Romania va beneficia 
prin Programul Operational pentru Pescuit (POP) de peste 307,6 milioane euro pana in 2013 
 

� 24 Aprilie 2009 – AM POSDRU a lansat 6 noi linii de finantare in cadrul POSDRU, 
pentru cereri de propuneri de proiecte strategice. Liniile de finantare lansate sunt: 
- “Calificari europene”, DMI 1.4.”Calitate in formarea profesionala continua” – cu o suma 
totala alocata de 50 milioane euro - descarca Ghidul  
- “Calificarea – o sansa pentru viitor”, DMI 2.3. “Acces si participare la formarea profesionala 
continua” – cu o suma totala alocata de 125 milioane euro  
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- “Competente pentru competitivitate”, DMI 3.2. “Formare si sprijin pentru intreprinderi si 
angajati pentru promovarea adaptabilitatii” – cu o suma totala alocata de 50 milioane euro 
- “Integrare pe piata muncii”, DMI 5.1. “Dezvoltarea si implementarea masurilor active de 
ocupare” – cu o suma totala alocata de 70 de milioane euro  
- “Mediul rural – oportunitati de ocupare”, DMI 5.2. “Promovarea sustenabilitatii pe termen 
lung a zonelor rurale in ceea ce priveste dezvoltarea resurselor umane si ocuparea fortei de 
munca” – cu o suma totala alocata de 125 milioane euro 
- “Pentru o viata mai buna”, DMI 6.1.”Dezvoltarea economiei sociale” – cu o suma totala 
alocata de 125 milioane euro  

 
� 13 Aprilie 2009 – Se pregateste un nou apel de propuneri pentru IMM-uri!!! 

Organismul Intermediar pentru IMM-uri (Ministerul Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, 
Comerţului şi Mediului de Afaceri) responsabil cu implementarea Axei 1 din cadru POS-CCE , 
a publicat Ghidului solicitantului, în variantă de lucru pentru cele două scheme de finanţare 
din cadrul DMI 1.1 - Investiţii productive şi pregătirea pentru competiţia pe piaţă a 
întreprinderilor, în special a IMM, Operaţiunea 1. Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea 
sectorului productiv prin investiţii tangibile şi intangibile  

 
� 10 Aprilie 2009 – Stadiul absorbtiei fondurilor structurale si de coeziune la data de 
31 martie 2009. La aceasta data, la nivelul tuturor programelor operationale se inregistrau: 

7.738 de proiecte depuse; 3.412 de proiecte in curs de evaluare – din care 1.767 sunt proiecte 

depuse in cadrul POSDRU; 1.160 de proiecte aprobate; 626 de proiecte contractate. In decurs 

de o luna, numarul proiectelor semnate a crescut cu aproximativ 74%, de la 360 la 28 februarie 

2009 la 626 la sfarsitul lunii martie.  
 
� 7 Aprilie 2009 – POR: Rezumatul proiectului nu mai este necesar! Intr-o instructiune 

emisa de AMPOR se arata faptul ca la dosarul cererilor de finantare intocmit pentru a solicita 
fonduri structurale in cadrul POR nu se mai depune rezumatul proiectului. Aceasta prevedere 
se aplica pentru toate domeniile majore de interventie. Linia aferenta din Opisul cererii de 
finantare va fi eliminata in momentul elaborarii acestui document.  

   
 

 
 

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 021 321 

5987 / fax 021 320 4292 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  


