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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 100 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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Calendarul oportunitatilor de finantare 
nerambursabila prin intermediul POS CCE E  
 

Autoritatea de Management pentru Programul Operational Sectorial Cresterea 
Competitivitatii Economice – AMPOSCCE – din cadrul Ministerului Economiei a facut 
public in cadrul Newsletterului POS CCE nr. 3/2009 calendarul orientativ al lansarilor de 
apeluri de proiecte in anul 2009, pentru acest Program Operational. 

 
Luna de 

lansare

Axa 

prioritara

Operatiunea

Mai Axa I 1.1.1 Investitii mici - IMM (250.000€ )

Mai Axa I 1.1.1 Investitii mari - IMM (250.000€  - 1.500.000€ )

Iunie Axa I 1.1.2 Standardizare (IMM)

Iunie Axa I 1.1.3 Internationalizare (IMM)

Iunie Axa I 1.3.2 Consultanta (pana la 40.000€)

Iunie Axa II 2.2.4 Intarirea capacitatii administrative

Iulie Axa I 1.1.1 Investitii productive - Intreprinderi mari (5.000.000€)

Iulie Axa II 2.3.2 Infrastructura CDI pentru intreprinderi

Iulie Axa III 3.2.1 E-guvernare

Iulie Axa III 3.2.2 Interoperabilitate

Iulie Axa III 3.2.3 E-learning

Iulie Axa IV 4.1 Eficienta energetica

Iulie Axa IV 4.2 Energii regenerabile

August Axa III 3.2.4 E-sanatate

Octombrie Axa II 2.3.3 Promovarea inovarii in cadrul intreprinderilor

Octombrie Axa III 3.3.1 Sisteme integrate si aplicatii pentru managementul afacerilor (ERP, CRM, etc)

Octombrie Axa III 3.3.2 E-comert

Decembrie Axa III 3.1.1 Sprijinirea accesului la broadband si la servicii conexe

Trimestrul III Axa II 2.3.1 Start-up/ Spin-off

Trimestrul III Axa III 3.1.2 Sprijin pentru adm. publica locala - retele publice broadband

Trimestrul III Axa III 3.1.3 Sprijin pentru IMMuri - retele publice broadband

Trimestrul IV Axa II 2.2.1 Dezvoltarea infrastructurii CD existente si crearea de noi infrastructuri  
 

Cele mai interesante oportunitati 
de finantare pentru intreprinderi  
 
Operatiunea 1.1.1 a) Sprijin pentru 
consolidarea si modernizarea sectorului 
productiv prin investitii tangibile si 
intangibile: A2 - sprijin financiar de pana 
la 1.075.000 lei pentru intreprinderile 
mici si mijlocii si A1 - sprijin financiar cu 
valoare intre 1.075.001 LEI – 6.450.000 
LEI pentru intreprinderi mici si mijlocii – 
prin intermediul acestei linii de finantare 
se pot obtie fonduri pentru: 

• Crearea unei noi unitati de 
productie 
(fabrica/sectie/instalatie) 

• Extinderea unui amplasament 
existent pentru cresterea 
productiei 

• Modernizarea intreprinderii, 
inclusiv schimbari in procesul de 
productie al unui amplasament 
existent; (ex: modernizare 
instalatii, echipamente inalt 
tehnologizate, automatizarea/ 
mecanizarea procesului de 
fabricatie, introducerea de noi 
tehnologii de productie), etc. 

Operatiunea 1.1.1 Sprijin pentru 
consolidarea si modernizarea sectorului 
productiv prin investitii tangibile si 
intangibile: sprijin financiar pentru 
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intreprinderi mari – ofera finantare 
nerambursabila pentru: 

• Crearea unei noi unitati de 
productie (fabrica/sectie/ etc) 

• Diversificarea productiei unei 
unitati existente, prin lansarea de 
noi produse 

• Echipamentele pentru protectia 
mediului, reciclarea deseurilor, 
tratarea apelor reziduale, etc 

Operatiunea 1.1.2 Sprijin pentru 
implementarea standardelor 
internationale – prin intermediul acestei 
linii de finantare se pot accesa fonduri 
pentru: 

• Infiintarea, modernizarea si 
acreditarea laboratoare de 
incercari si etalonari 

• Implementarea si/sau certificarea 
sistemelor de management al 
calitatii ISO 9001, de management 
al mediului ISO 14001/ EMAS/ 
sistemului de management 
integrat calitate/ mediu 

• Etichetarea ecologica, etc 
Operatiunea 1.3.2 Sprijin pentru 
consultanta acordat intreprinderilor mici 
si mijlocii – se pot depune proiecte 
pentru urmatoarele tipuri de activitati: 

• elaborarea de studii si strategii de 
management, marketing si analize 
financiare pentru implementarea 
unui anumit proiect 

• elaborarea de planuri de afaceri, 
studii de pre/fezabilitate pentru 
implementarea de tehnologii 
ecoeficiente si competitive, etc 

• elaborarea de strategii si planuri 
de dezvoltare si stimulare a 
resurselor umane in vederea 
extinderii afacerii sau 
implementarii unui proiect, etc 

Operatiunea 2.3.2 Dezvoltarea 
infrastructurii de CD a intreprinderilor si 
crearea de noi locuri de munca pentru CD 
– finanteaza: 

• achizitionarea de active corporale 
pentru C-D: cladiri si/sau spatii 

• achizitie de teren 

• achizitie de active corporale pentru 
C-D: aparatura, instrumente, 
echipamente pentru cercetare, etc 

Operatiunea 4.1 A Sprijinirea investitiilor 
in instalatii si echipamente pentru 
intreprinderi din industrie, care sa 
conduca la economii de energie, in scopul 
imbunatatirii eficientei energetice – prin 
internediul acestei linii de finantare se 
pot obtine fonduri pentru: 

• Instalatii/echipamente specifice 
pentru intreprinderi din industrie, 
in scopul obtinerii unei economii 
specifice de energie, pe baza 
bilantului energetic (ex: 
compresoare de aer, pompe, 
instalatii/echipamente/sisteme de 
ventilatie, sisteme de 
incalzire/racire, boilere, arzatoare, 
schimbatoare de caldura, 
convertoare de frecventa, sisteme 
integrate de management al 
consumului de energie), etc.  

Operatiunea 3.3.1 Sprijin pentru sisteme 
TIC integrate si alte aplicatii electronice 
pentru afaceri - ofera finantare 
nerambursabila pentru: 

• Implementarea sau extinderea 
sistemelor ERP (Enterprise 
Resource Planning – Planificarea 
Resurselor Intreprinderii); 

• Implementarea sau extinderea de 
sisteme pentru relatii cu clientii 
(CRM – Customer Relationship 
Management), etc 

Operatiunea 3.1.1 Sprijinirea accesului la 
Internet si la serviciile conexe - prin 
intermediul acestei linii de finantare se 
pot obtie fonduri pentru: 

• Conectarea la Internet prin 
conexiuni broadband (activitate 
obligatorie pentru toate 
proiectele); 

• Achizitionarea de echipamente TIC 
si periferice, etc 
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Cum se relizeaza un proiect pentru obtinerea 
de fonduri nerambursabile  

 
Finantarile nerambursabile accesibile 
prin intermediul fondurilor structurale 
pot fi privite, in special in contextul 
economic actual, ca o sursa alternativa de 
finantare a dezvoltarii unei afaceri. 
Teoretic, accesarea de fonduri europene 
pentru sprijinirea proprii afaceri este 
accesibila oricui si nu foarte complicata. 
In realitate insa, foarte multi dintre 
potentialii beneficiari, intreprinderi ce au 
nevoie de astfel de surse de finantare, 
considera procesul de accesare de astfel 
de fonduri ca fiind unul complex, greu de 
inteles, dar mai ales de realizat. 
 
Pasi in realizarea unui proiect si 
rolul consultantului 
 
Prima faza a procesului de realizarea a 
unui proiect se desfasoara la nivelul 
companiei, in special la nivelul 
managementului: 
Etapa 1: Identificarea nevoii 
In aceasta etapa, la nivelul 
managementului firmei, se analizeaza 
care sunt nevoile actuale sau chiar pe 
termen mediu/ lung ale companiei.  
Rolul consultantului: analiza situatiei 
companiei, identificarea nevoilor reale si 
prioritizarea lor, suport in evaluarea 
ideilor de afaceri. 
 
Etapa 2: Identificarea finantarilor 
posibile 
Din diverse surse oficiale (siteurile 
autoritatilor de management sau ale 
organisemelor de implementare, etc) sau 
neoficiale (articole de ziar, newslettere ale 
companiilor de consultanta, etc) se 
identifica o serie de programe prin 
intermediul carora se pot accesa fonduri 
europene. Inca din aceasta etapa, 
potentialul beneficiar interactioneaza cu 

structura si terminologia specifica acestui 
domeniu al fondurilor europene, acum 
apare prima data impresia ca lucrurile 
devin complicate si greu de umarit. 
[termeni specifici: programe 
operationale, domenii majore de 
interventie, operatiuni, autoritate de 
management, organism intermediar]. In 
aceasta etapa beneficiarul isi da seama 
orientativ cam ce program de finantare 
este potrivit pentru ideea sa de proiect 
(POS CCE pentru un proiect de investitii 
in echipamente, POS DRU pentru un 
proiect legat de dezvoltarea angajatilor, 
etc) 
Rolul consultantului: interactionand 
zilnic cu acest domeniu, un consultant de 
fonduri europene are acces rapid la 
diverse surse de informatii referitor la ce 
linii de finantare sunt disponibile; 
consultantii profesionisti folosesc 
instrumente complexe de monitorizare a 
surselor de finantare. 
 
In a doua faza a procesului de realizare a 
unui proiect se trece efectiv la realizarea 
proiectului (din punct de vedere al 
intocmirii documentatiei) 
Etapa 3: Analiza detaliata a 
documentelor specifice fiecarui program: 
ghid al solicitantului, formular cerere de 
finantare, anexe ale cererii de finantare, 
ordin de cheltuieli, etc. In aceasta etapa 
impactul cu termenii specifici fondurilor 
europene este destul de puternic [ajutor 
de stat, ajutor de minimis, indicatori de 
monitorizare, proiect generator de 
venituri, cheltuieli eligibile]. Ce este 
important la acest nivel este sa se faca 
incadrarea corecta a proiectului pe linia 
de finantare sub mai multe aspecte, de 
exemplu financiar: daca beneficiarul 
poate furniza documentele ce dovedesc 
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capacitate financiara sau lipsa datoriilor 
la stat. 
Rolul consultantului: un consultant de 
fonduri europene cunoaste aspecte ce nu 
pot fi identificate la o prima studiere a 
documentelor specifice liniilor de 
finantare, are o vedere mai detaliata 
asupra domeniului, si, cel mai important, 
intelege foarte bine limbajul specific 
(terminologia). 
 
Etapa 4: Completarea si depunerea a 
proiectului 
Presupunand ca beneficiarul a trecut 
testul textului complex al documentelor 
specifice, cu siguranta acesta se va simti 
descumpanit in fata completarii efective a 
acestora: cerere de finantare, rezumatul 
proiectului, studiu de fezabilitate, plan de 
afaceri, studiu de impact, etc. 
Rolul consultantului: consultantul 
specialist, cunoscand in detaliu modul de 
evaluare, cerintele si obiectivele pentru  
majoritatea liniilor de finantare, poate 
gasi formularile potrivite si poate puncta 
lucrurile relevante pentru a mari 
semnificativ sansele proiectului. 
 
Etapa 5: Implementarea proiectului 
Desi a acumulat ceva experienta in 
scrierea proiectelor pentru finantari 

europene, beneficiarul va fi insa cu 
siguranta coplesit de procesul de 
implementare al unui proiect: achizitii 
publice, invitatie de participare, 
documentatie de atribuire, solicitari de 
clarificari, adrese de notificare, rapoarte 
tehnice si financiare, raportari 
trimestriale si anuale, vizite de 
monitorizare, etc. 
Rolul consultantului: implementarea 
proiectelor necesita o capacitate 
profesionala ridicata, dar si foarte multa 
rabdare in a colabora cu intitutiile 
statului; in acest sens, experienta 
consultantului este vitala pentru 
finalizarea cu succes a unui proiect. 
 
In eventualitatea in care intentionati sa 
depuneti un proiect pentru obtinerea de 
fonduri europene nerambursabile, fie ca 
solicitati sprijinul unui consultant 
specializat, fie ca va “aventurati” cu 
propriile forte in realizarea si 
implementarea unui astfel de proiect, 
recomandarea specialistilor COMPASS 
este aceea de a demara din timp lucrul la 
proiect, pentru a dispune de timpul 
necesar intocmirii temeinice atat a cererii 
de finantare, cat si a planului de afaceri 
sau a studiului de fezabilitate, dupa caz. 

 

Noutati 

 
� 22 Mai 2009 – Urmeaza noi lansari de apeluri de proiecte in cadrul POS CCE. 

Ministerul IMM-urilor, Comertului si Mediului de Afaceri, in calitate de Organism Intermediar 
pentru IMM, responsabil cu implementarea Axei Prioritare 1 din cadrul POSCCE, a publicat 
spre consultare ghidurile in varianta de lucru pentru urmatoarele operatiuni: Sprijin pentru 
accesul pe noi piete si internationalizare; Sprijin pentru implementarea standardelor 
internationale; Sprijin pentru consultanta acordata IMM-urilor 

 
� 21 Mai 2009 – Ghid privind relatiile de parteneriat intre diverse entitati de drept 

public si privat. Autoritatea de Management pentru POSDRU a publicat spre consultare 
proiectul de Ghid privind relatiile de parteneriat intre diverse entitati de drept public si privat. 
Acest ghid ofera o prezentare generala a cadrului legal ce guverneaza raporturile juridice dintre 
partenerii cererii de finantare din cadrul cererilor de propuneri de proiecte lansate pentru 
POSDRU. Mai multe detalii pe www.fseromania.ro.  
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� 20 Mai 2009 – Apel de proiecte in domeniul infrastructurii energetice. Comisia 
Europeana a lansat un apel de proiecte ce acopera proiecte cheie in domeniul infrastructurii 
energetice, cum ar fi interconectarea retelelor energetice, energia eoliana si depozite de captare 
a carbonului. Acestea fac parte din Programul European de Recuperare a Energiei (EEPR). 
Data limita pentru depunerea proiectelor este 15 iulie 2009. Mai multe detalii pe 
http://europa.eu.  

 
� 20 Mai 2009 – Fonduri UE pentru mediu. Comisia Europeana lanseaza un nou apel de 

finantare in cadrul programului LIFE+, cu un buget total de 250 de milioane de euro. 
Programul contine 3 componente: Life+ Natura si biodiversitate, Life+ Politica de mediu si 
guvernanta si Life+ Informare si comunicare. Beneficiarii eligibili, autoritatile regionale si 
locale, pot depune proiecte pana la data de 15 septembrie 2009. 
 
15 Mai 2009 – Lansarea campaniei pentru depunerea de proiecte in domeniul eco-
inovarii. La nivelul Comisiei Europene a fost lansata campania aferenta anului 2009 privind 
depunerea de proiecte in domeniul eco-inovarii, in cadrul Programului-cadru pentru 
competitivitate si inovare. Prin aceasta actiune  se urmareste sustinerea activitatilor inovative 
in domeniile serviciilor si tehnologiilor care conduc la o mai buna utilizare a resurselor 
naturale si reduc impactul asupra mediului. Campania de depunere de proiecte se incheie pe 
10 septembrie 2009, ora 17:00 (ora locala Bruxelles), fiind admisa doar depunerea de proiecte 
in format electronic. Mai multe detalii la adresa http://ec.europa.eu/environment/eco-
innovation/call_en.htm  

 
� 9 Mai 2009 – Beneficiarii fondurilor pentru pescuit pot depune proiecte!!! Incepand 

cu 11 mai 2009, beneficiarii fondurilor pentru pescuit pot depune proiecte in cadrul 
urmatoarele masuri: 1.3 Investitii la bordul navelor de pescuit si selectivitate; 1.5 Compensatii 
socio-economice- Actiunea: Achizitionarea pentru prima data a unei nave;2.1 Investitii 
productive in acvacultura; 2.6 Investitii in procesare si comercializare  

 

� 5 Mai 2009 – Sprijin de pana la 200.000 de euro pentru firmele fara datorii. IMM-
urile fara datorii din Romania pot apela la un ajutor financiar gestionat de Ministerul 
Finantelor. Ajutorul de minimis se acorda in baza unui plan de investitii, in limita a 200.000 
de euro. Din acesti bani se pot achizitiona terenuri, masini, instalatii sau utilaje. Este vorba 
despre un tip de ajutor instituit inca din anul 2007, prin Hotararea de Guvern nr. 1.164 din 
26.09.2007, privind acordarea de ajutoare de minimis pentru dezvoltarea sau modernizarea 
intreprinderilor. 

   

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  


