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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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Fonduri nerambursabile exclusiv pentru 
investitii in intreprinderi mari – pana la 5 

milioane euro 
 

 
In luna iulie 2009 urmeaza a fi redeschisa depunerii de proiecte o linie de finantare 
dedicata exclusiv investitiilor in intreprinderi mari. Este vorba despre Operatiunea “Sprijin 
pentru consolidarea si modernizarea sectorului productiv prin investitii tangibile si 
intangibile: sprijin financiar pentru intreprinderi mari”, din cadrul Programului 
Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice (POS CCE). 
 

 
Solicitanti eligibili. Asa cum s-a 
mentionat mai sus, singurii solicitanti 
eligibili in cadrul acestei operatiuni sunt 
intreprinderile mari. Acestea se refera la 
orice operator economic inregistrat legal 
in Romania, care are peste 250 de 
angajati sau realizeaza o cifra de afaceri 
anuala neta de peste 50 de milioane euro 
(sau detine active totale ce depasesc 43 
milioane euro).  
De asemenea, pentru a fi eligibili, 
solicitantii trebuie sa desfasoare activitati 
ce se incadreaza in una sau mai multe 
dintre activitatile urmatoare (conform 
CAEN – rev. 2): 
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, 2051, 206, 
241, 242, 243, 2451, 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). 
 
Activitati eligibile. Prin intermediul 
acestei linii de finantare se pot obtine 
fonduri nerambursabile pentru proiecte 
ce vizeaza activitati de investitii, cum ar 
fi: 

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

� Extinderea unei unitati existente 
pentru cresterea capacitatii de 
productie. 

� Diversificarea productiei unei 
unitati existente, prin lansarea de 
noi produse. 

� Modernizarea intreprinderii, 
inclusiv schimbari in procesul de 
productie a unei unitati existente 
(ex: modernizare instalatii, dotari 
cu echipamente si instalatii inalt 
tehnologizate, automatizarea 
procesului de fabricatie, 
introducerea de noi tehnologii de 
productie). 

� Echipamentele pentru protectia 
mediului, reciclarea deseurilor, 
tratarea apelor reziduale, se 
finanteaza numai in legatura cu 
investitiile mentionate anterior. 

Important: Achizitionarea de noi 
echipamente pentru inlocuirea celor uzate 
din cadrul unor linii de fabricatie 
existente nu este considerata activitate 
eligibila, cu exceptia cazului in care 
achizitia de noi echipamente duce la 
completarea, modernizarea si 
imbunatatirea procesului tehnologic 
aferent liniei respective. 
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Cheltuieli eligibile. Pentru 
implementarea activitatilor de investitii 
propuse prin proiect pot fi intreprinse un 
set mai larg de cheltuieli, dintre acestea 
fiind considerate eligibile urmatoarele 
tipuri: 
1) Cheltuieli pentru achizitia de teren 
(eligibile in limita a 10% din totalul 
cheltuielilor eligibile ale proiectului). 
2) Cheltuieli pentru cladiri si instalatii 
aferente constructiilor (in limita a 50% 
din totalul cheltuielilor eligibile ale 
proiectului) precum: 
- Achizitie cladiri, cu exceptia leasing-ului 
imobiliar 
- Constructie si modernizare cladiri, 
inclusiv instalatii aferente constructiilor. 
3) Cheltuieli pentru achizitia de bunuri 
din categoria mijloacelor fixe sau a 
obiectelor de inventar (imobilizari 
corporale) precum: 
- Achizitia de instalatii si echipamente  
- Achizitia de mijloace de transport 
tehnologice care sunt strict necesare 
pentru si legate de ciclul de productie  
4) Cheltuieli pentru achizitia de 
imobilizari necorporale (maxim 50% din 
totalul cheltuielilor eligibile): 
- Aplicatii informatice strict legate de 
proiect 
- Brevete, licente si know-how, solutii 
tehnice nebrevetate, incluzand software 
legat de procesul de productie si cerintele 
manageriale ale intreprinderii. 
 
Valoare finantare. In cadrul acestei 
linii de finantare, un proiect poate obtine 
o finantare nerambursabila de pana la 5 
milioane euro (valoarea intregului proiect 
putand fi mai mare). Mai mult, valoarea 
maxima a finantarii nerambursabile din 
totalul cheltuielilor eligibile ale 

proiectului nu poate depasi urmatoarele 
limite: 

� 40% din totalul cheltuielilor 
eligibile, pentru proiectele care se 
realizeaza in regiunea Bucuresti 
Ilfov; 

� 50% din totalul cheltuielilor 
eligibile, pentru proiectele care se 
realizeaza in celelalte 7 regiuni de 
dezvoltare (Nord-Est, Nord-Vest, 
Sud, Sud-Vest, Sud-Est, Vest si 
Centru). 

 
Elaborare proiect. Pentru a obtine 
fonduri nerambursabile prin intermediul 
acestei linii de finantare, solicitantul 
trebuie sa depuna un dosar de proiect 
spre aprobare. Dosarul trebuie sa 
cuprinda cererea de finantare insotita de  
un set de anexe obligatorii. Una dintre 
cele mai importante anexe este Studiul de 
fezabilitate al proiectului, care, la fel ca si 
cererea de finantare, este recomandat a fi 
intocmit de specialisti/ consultanti pentru 
a maximiza sansele de obtinere a 
finantarii. 
 
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, studii de prefezabilitate 
si fezabilitate, planuri de afaceri 

� Asistenta in implementare – 
Managementul proiectelor 
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Sprijinirea investitiilor cu scopul eficientizarii 
energetice prin intermediul fondurilor 

europene  

 
Pe baza analizei situatiei curente a 
sectorului energetic national, in cadrul 
Programului Operational Sectorial 
Cresterea Competitivitatii Economice 
(POS CCE) a fost elaborata o axa 
prioritata dedicata exclusiv cresterii 
eficientei energetice si a securitatii 
furnizarii acesteia.  
Astfel, in cadrul Axei 4 a POS CCE a fost 
dezvoltata o linie de finatare prin 
intermediul careia se urmareste alocarea 
de fonduri pentru: 

� cresterea eficientei energetice 
� reducerea costurilor cu energia in 

totalul costurilor de operare ale 
intreprinderilor din sectorul 
industrial 

� minimizarea impactului negativ 
asupra mediului 

 
Operatiunea 4.1A - Sprijinirea 
investitiilor in instalatii si echipamente 
pentru intreprinderi din industrie, care sa 
conduca la economii de energie, in scopul 
imbunatatirii eficientei energetice 
 
In cadrul acestei operatiuni sunt eligibile 
pentru a primi finantare 
intreprinderile mari, mijlocii si 
mici din sectorul industrial care 
implementeaza proiecte ce conduc 
la cresterea eficientei energetice si 
la economie de energie. Astfel, 
urmatoarele activitati economice 
(conform CAEN – rev. 2) pot primi sprijin 
neramnursabil pentru eficienta 
energetica: 
B – Industria extractiva (cu exceptia 
codurilor CAEN 051, 052, 0892);  
C – Industria prelucratoare (cu exceptia 
Diviziunilor CAEN 10 Industria 
alimentara, 11 Fabricarea bauturilor, 12 
Fabricarea produselor din tutun, si a 

codurilor CAEN: 191, 206, 241, 242, 243, 
2451, 2452, 2591, 301) 
Important este faptul ca toate 
intreprinderile din industrie care depun 
proiecte de cogenerare de inalta eficienta 
trebuie sa aiba mentionata in statut, pe 
langa codul CAEN corespunzator 
activitatii economice (industria extractiva 
sau industria prelucratoare), activitatea 
din Codul CAEN corespunzatoare 
Diviziunii 35: „Productia si furnizarea de 
energie electrica si termica, gaze, apa 
calda si aer conditionat”. 
Pentru a putea fi finantat prin 
intermediul acestei operatiuni, este 
important ca proiectul sa vizeze o 
investitie initiala - o investitie in active 
corporale si necorporale legata de crearea 
unei noi unitati, extinderea unei unitati 
existente, diversificarea productiei unei 
unitati prin realizarea de produse noi, 
suplimentare, schimbarea fundamentala 
a procesului global de productie a unei 
unitati existente. 
In acest sens, activitatile eligibile vor 
viza investitii in:  

- Instalatii/echipamente specifice 
pentru intreprinderi din industrie, 
in scopul obtinerii unei economii 
specifice de energie, pe baza 
bilantului energetic (de exemplu: 
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); 

- Unitati de cogenerare de inalta 
eficienta ale intreprinderilor din 
industrie (modernizarea 
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centralelor de cogenerare sau 
construirea unora noi); 

- Constructii aferente procesului 
industrial care face obiectul 
proiectului. 

Lista indicativa a masurilor eligibile de 
imbunatatire a eficientei energetice 
(conform Directivei 2006/32/EC privind 
eficienta energetica la consumatorul final 
si serviciile energetice, Anexa III) 
stabileste pentru sectorul industrial, 
urmatoarele directii de urmat ( in 
numerotarea originala ) : 

(h) procese de fabricatie a 
produselor (ex. utilizarea mai eficienta a 
aerului comprimat, a condensatului de 
vapori de apa si a armaturilor pentru 
fluide, utilizarea sistemelor automate si 
integrate, metode eficiente de mentinere 
a echipamentelor in rezerva calda ); 

(i) motoare si actionari  (ex. 
cresterea utilizarii controlului electronic, 
actionari cu turatie variabila, 
programarea integrata a functionarii, 
convertizoare de frecventa, motoare 
electrice cu eficienta energetica ridicata); 

(j) ventilatoare, actionari cu turatie 
variabila si ventilatie (ex. 
dispozitive/sisteme noi, folosirea 
ventilatiei naturale controlate); 

(k) managementul raspunsului la 
cererea de energie (ex. managementul 
sarcinii electrice, sisteme de control al 
aplatisarii sarcinii electrice); 

(l) cogenerarea de inalta eficienta 
(ex. masini care genereaza atat putere 
mecanica sau electrica, utilizabila, cat si 
caldura utilizabila). 

Valoarea fondurilor 
nerambursabile acordate per proiect 
poate fi de maxim 35.5 milioane lei, iar 
procentul maxim al finantarii 
nerambursabile acordate se incadreaza in 
urmatoarele valori, functie de tipul 
intreprinderii si regiunea de unde 
provine: 

a) 40% din totalul cheltuielilor 
eligibile in regiunea Bucuresti - Ilfov; 

b) 50% din totalul cheltuielilor 
eligibile, in celelalte 7 regiuni de 
dezvoltare. 
Aceste intensitati se majoreaza cu 20%, in 
cazul intreprinderilor mici si cu 10%, in 
cazul intreprinderilor mijlocii. 
*Nota: Microintreprinderile sunt 
cuprinse in categoria intreprinderilor 
mici. 
 
IMPORTANT: Conform calendarului 
orientativ al lansarilor de operatiuni in 
cadrul POS CCE, in luna iulie 2009 
urmeaza a fi relansata si 
Operatiunea 4.1A – Eficienta 
energetica. 
RECOMANDARE: Din aceasta 
perspectiva, specialistii COMPASS va 
recomanda, in eventualitatea in care 
intentionati sa depuneti un proiect in 
cadrul apelului ce urmeaza a fi lansat la 
inceputul lunii iulie 2009, sa demarati 
lucrul cat mai curand, pentru a acorda 
timpul necesar intocmirii temeinice a 
cererii de finantare, dar si a studiului de 
fezabilitate necesar si pentru a maximiza 
astfel sansele de reusita ale proiectului. 

 
Noutati 
� 25 Iunie 2009 – Fondurile de garantare pot acorda scrisori de garantie pentru 

beneficiarii publici ai PNDR in vederea facilitarii accesului la fondurile europene. 
In scopul facilitarii accesului beneficiarilor publici ai sprijinului pentru investitii finantat prin 
Programul National de Dezvoltare Rurala 2007 -2013 la sumele prevazute in Contractele de 
finantare incheiate cu Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit (APDRP), fondurile 
de garantare pot acorda acestora scrisori de garantie in favoarea APDRP. www.madr.ro  

� 23 Iunie 2009 – Patru milioane de euro pentru olarit printr-un program finantat cu 
fonduri europene. Persoanele din mediul rural care vor sa isi demareze o afacere in 
domeniul meseriilor traditionale, precum olaritul, prelucrarea lemnului sau realizarea de 
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tesaturi, vor primi sprijin financiar si consiliere, prin intermediul Fondului Structural 
European pentru Programul Sanse Pentru Comunitatea Rurala (SCOR). Bugetul total alocat de 
catre Fondul Structural European este de 18,5 milioane de lei.  

� 18 Iunie 2009 – Un nou apel de proiecte prin care se incurajeaza creativitatea si 
inovatia in randul tinerilor! Agentia executiva pentru Educatie, Audiovizual si Cultura a 
lansat, in cadrul programului « Tineret in actiune », un nou apel de finantare. Autoritatile 
locale si regionale sunt eligibile. Bugetul este de 1,2 milioane de euro, cu un maximum de 65% 
cofinantare din costurile eligibile. Data limita de depunere a aplicatiilor este septembrie 2009.  

� 16 Iunie 2009 – S-a lansat al doilea apel de proiecte in cadrul URBACT II! 
Programul URBACT II a lansat al doilea apel de proiecte in valoare de aproximativ 
9.420.000 euro, pentru crearea a 12 retele tematice si a 3 grupuri de lucru care sa vizeze 
ambele axe prioritare ale Programului URBACT II: 1. Orase, promotoare ale cresterii 
economice si ocuparii fortei de munca; 2. Orase atractive si unite  

� 16 Iunie 2009 – 27 de operatiuni lansate, suma alocata fiind de 1.177 milioane euro. 
In cadrul primelor patru axe prioritare s-au lansat, pana la data de 5 iunie 2009, 27 de 
operatiuni dintr-un total de 35. Prin intermediul acestor operatiuni, s-au alocat 1.177,14 
milioane euro, ceea ce reprezinta 39,09% din bugetul total al POS CCE (cca 3 miliarde 
euro).Valoarea totala a finantarii solicitate pentru cele 3.072 proiecte depuse este de 
9.711.325.680 lei. 

� 16 Iunie 2009 – Pensiunile si microintreprinderile din mediul rural, fruntase la 
contractele semnate in ultima luna. MAPDR a dat publicitatii situatia proiectelor 
depuse, selectate si contractate in cadrul PNDR pana la data de 12 iunie 2009. Cele mai 
active masuri din punctul de vedere al evolutiei numarului de proiecte contractate sunt: 
Masura 312 “Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro-intreprinderi”, inregistreaza o 
crestere cu 110% a proiectelor contractate fata de luna mai 2009;  
Masura 313, inregistreaza o crestere cu 79% a proiectelor contractate fata de luna mai 2009  

� 15 Iunie 2009 – Singurul apel de proiecte pentru dezvoltarea si renovarea satelor 
pentru anul 2009 s-a deschis! APDRP a lansat cea de-a cincea sesiune de cereri de 
proiecte  pentru acordarea fondurilor nerambursabile pentru dezvoltare rurala prin Masura 
322. Perioada de depunere: 15 iunie – 31 iulie 2009. Pentru acesta sesiune a Masurii 322 
Renovarea si dezvoltarea satelor sunt alocate toate fondurile ramase disponibile.  

� 10 Iunie 2009 – Cum se inregistreaza in contabilitatea firmelor ajutoarele de stat 

de minimis. Ajutoarele de minimis, sume ce sunt considerate de Ministerul Finantelor ca 
fiind in categoria subventiilor, se inregistreaza in contabilitate ca subventii pentru investitii si 
se recunosc in bilant ca venit amanat. Venitul amanat se inregistreaza in contul de profit si 
pierdere pe masura inregistrarii cheltuielilor cu amortizarea sau la casarea ori cedarea 
activelor.  

  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  


