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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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Dezvoltarea infrastructurii de CD a 

intreprinderilor cu sprijinul finantarilor 
europene 

 
Cercetarea, dezvoltarea tehnologica si inovarea (CDI) sunt importante pentru toate 
segmentele societatii intrucat acestea creeaza baza obtinerii de profituri in diferite domenii 
si industrii. Mai mult, cercetarea si dezvoltarea tehnologica ajuta la crearea de locuri de 
munca si imbunatatirea calitatii vietii. 

 
Nivelul scazut de finantare publica si 
privata pentru cercetare, dezvoltare 
tehnologica si inovare (CDI) are ca si 
rezultate directe performantele scazute 
ale activitatilor din acest domeniu, o 
infrastructura depasita atat fizic cat si 
moral, precum si reducerea numarului de 
cercetatori. Mai mult, accesul 
intreprinderilor la activitatile de cercetare 
si dezvoltare si la transferul tehnologic 
este restrictionat de lipsa finantarilor din 
acest domeniu, intrucat sectorul privat 
are o participare foarte restransa la 
finantarea acestui gen de activitati. Toate 
aceste puncte slabe au condus la un 
deficit tehnologic important si un grad 
scazut de inovare in cadrul 
intreprinderilor romanesti. 
 
Considerand importanta acestor puncte 
deficitare, in cadrul Programului 
Operational Sectorial “Cresterea 
Competitivitatii Economice” exista o Axa 
prioritara dedicata exclusiv sprijinirii 
domeniului cercetarii-dezvoltarii. 
 
Operatiunea 2.3.2  – Dezvoltarea 
infrastructurii de CD a 
intreprinderilor si crearea de noi 
locuri de munca pentru CD 
 
Aceasta operatiune sprijina dezvoltarea 
capacitatii de cercetare a intreprinderilor,  
in vederea cresterii nivelului de inovare si 
a competitivitatii pe piata, dar si crearea 
de noi locuri de munca  in activitatea de 
C-D. 

In cadrul acestei operatiuni pot depune 
proiecte atat intreprinderile mici si 
mijlocii (inclusiv microintreprinderile), 
cat si intreprinderile mari care au 
obligatoriu activitate de C-D mentionata 
in statut. In cadrul acestei operatiuni nu 
pot depune proiecte institutele de 
invatamant superior (universitatile) de 
drept privat, clinicile medicale si spitalele, 
pentru aceste tipuri de solicitanti existand 
alte linii de finantare disponibile. 
In cadrul acestei linii de finantare sunt 
sprijinite urmatoarele categorii de 
proiecte: 
- Proiecte de modernizare a unei 
infrastructuri existente prin 
achizitionarea de noi instrumente si 
echipamente de cercetare si lucrari de 
modernizare a locatiilor de cercetare,  
- Proiecte de constructii/extindere de 
cladiri pentru crearea de noi centre sau 
laboratoare de cercetare in cadrul 
intreprinderii. 
 
In ceea ce priveste activitatile eligibile 
admise in cadrul acestei linii de finantare, 
acestea se refera la: 

� achizitie de teren ; 
� modernizarea cladirilor/spatiilor 

C-D; 
� constructie/extindere cladiri 

(institute/centre/laboratoare C-D); 
� achizitionarea de active corporale 

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

pentru C-D: aparatura, 
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instrumente, echipamente pentru 
cercetare; 

� achizitionarea de active 
necorporale (know-how, brevete, 
licente etc.) aferente 
infrastructurii. 

Important este faptul ca nu vor fi 
finantate proiecte care prevad exclusiv 
activitati de constructie si/sau 
modernizare cladiri. Prin acordarea 
acestor fonduri nerambursabile se 
urmareste dotarea cu aparatura, 
instrumente, echipamente pentru 
cercetare care sa functioneze intr-un 
mediu adecvat. 

 
In relatie directa cu activitatile ce pot fi 
acoperite printr-un astfel de proiect, 
cheltuielile eligibile includ: 
1.  Cheltuieli pentru achizitia de teren  
2.  Cheltuieli cu lucrari de 
modernizare/extindere/constructie 
cladiri si spatii.  
3.  Cheltuieli pentru achizitie de 
echipamente IT si pentru comunicatii; 
4.  Cheltuieli pentru instalatii, 
echipamente si instrumente 
independente pentru cercetare 
4.  Cheltuieli pentru achizitia de active 
fixe necorporale: aplicatii informatice, 
licente 
5.  Cheltuieli pentru achizitionarea de 
cladiri si spatii 
 
Valoarea finantarii nerambursabile ce 
poate fi accesata de catre un solicitant 
este cuprinsa intre 1.000.000 lei si 
40.000.000 lei.  Ca procent din totalul 
cheltuielilor eligibile ale proiectului, 
dimensiunea maxima a finantarii 
nerambursabile acordate nu poate depasi 
urmatoarele valori: 
• intreprinderi mari: 50%   (40% in  
regiunea Bucuresti - Ilfov)  
• intreprinderi medii: 60% (50% in 
regiunea  Bucuresti – Ilfov) 

• intreprinderi mici: 70%    (60% in 
regiunea  Bucuresti - Ilfov). 
 
Prima competitie de proiecte petru 
aceasta operatiune de cercetare-
dezvoltare a fost deschisa in anul 2008, in 
intervalul 25 iulie – 30 septemrie. Pentru 
anul 2009, conform calendarului 
orientativ de lansari POS CCE, aceasta 
operatiune urmeaza a fi redeschisa in 
perioada imediat urmatoare: septembrie 
– octombrie 2009. 
 
Un aspect important este faptul ca 
dosarul proiectului trebuie sa cuprinda, 
pe langa cererea de finantare si un set de 
declaratii si documente financiare, un 
studiu de fezabilitate al proiectului.  
Avand in considerare complexitatea 
dosarului cererii de finantare dar si 
termenul apropiat de redeschidere, 
specialistii COMPASS va recomanda, in 
eventualitatea in care intentionati sa 
depuneti un proiect in cadrul acestei 
operatiuni, sa demarati lucrul la proiect 
cat mai curand, pentru a asigura timpul 
necesar intocmirii temeinice a cererii de 
finantare, dar si a studiului de fezabilitate 
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, studii de prefezabilitate 
si fezabilitate, planuri de afaceri 

� Asistenta in implementare – 
Managementul proiectelor 
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Fonduri nerambursabile pentru modernizarea 

exploatatiilor agricole – FEADR, Masura 121 
 
Fondul European Agricol pentru 
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 pentru spatiul rural romanesc, 
in valoare de aproximativ 7,5 miliarde de 
euro, incepand cu 2007 si pana in 2013. 
Acest fond este corespondentul Fondului 
SAPARD, accesibil insa statelor membre 
ale UE si are ca obiective sustinerea pietei 
produselor agricole si promovarea 
restructurarii agriculturii comunitare. 
Fondul European pentru Agricultura si 
Dezvoltare Rurala urmareste patru axe de 
dezvoltare:  

� Axa I “Cresterea competitivitatii 
sectorului agricol si forestier”- 45% 
din totalul fondurilor UE, in suma 
de 3.246.064.583 euro; 

� Axa II “Imbunatatirea mediului si 
a zonelor rurale” - 25% din 
fondurile UE, 1.805.375.185 euro; 

� Axa III “Calitatea vietii in zonele 
rurale si diversificarea economiei 
rurale” – 30% din fondurile 
europene, 2.046.598.320 euro; 

� Axa IV „LEADER” va primi 2,5% 
din sumele alocate celorlalte 
domenii, adica 123.462.653 euro. 

 
Masura 121 „Modernizarea exploatatiilor 
agricole” se incadreaza in Axa I – 
„Cresterea competitivitatii sectorului 
agricol si silvic” si are ca obiectiv general 
cresterea competitivitatii sectorului 
agricol printr-o utilizare mai buna a 
resurselor umane si a factorilor de 
productie si indeplinirea standardelor 
nationale si a standardelor comunitare. 
 

Solicitantii care pot beneficia de 
fondurile oferite de aceasta masura 
trebuie sa se incadreze in urmatoarele 
categorii: 

� Persoana fizica 
� Persoana fizica autorizata 
� Intreprinderi individuale si 

familiale  
� Asociatie familiala  
� Societate in nume colectiv – SNC, 

Societate in comandita simpla – 
SCS, Societate in comandita pe 
actiuni – SCA; 

� Societate pe actiuni – SA  
� Societate cu raspundere limitata – 

SRL; 
� Societate comerciala cu capital 

integral privat; 
� Societate agricola; 
� Societate cooperativa agricola; 
� Grup de producatori, doar cu 

conditia ca investitiile realizate sa 
deserveasca interesele propriilor 
membri; 

� Cooperativa agricola, doar cu 
conditia ca investitiile realizate sa 
deserveasca interesele propriilor 
membri. 

 
Proiectele depuse in cadrul acestei masuri 
trebuie sa acopere una sau mai multe 
activitati eligibile: 
1. Construirea si/sau modernizarea 
cladirilor utilizate pentru productia 
agricola la nivel de ferma; 
2. Construirea si/sau modernizarea 
infrastructurii rutiere interne sau de acces 
din domeniul agricol, inclusiv utilitati si 
racorduri 
3. Construirea si/sau modernizarea 
fermelor de taurine pentru productia de 
lapte 
4. Construirea si/sau modernizarea 
serelor, inclusiv a centralelor termice si 
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instalatiilor de irigat, asigurarea 
utilitatilor in vederea respectarii 
conditiilor de mediu; 
5. Achizitionarea (inclusiv leasing) de 
tractoare noi, combine de recoltat, 
masini, utilaje, instalatii, echipamente si 
accesorii, echipamente si software  
6. Achizitionarea (inclusiv leasing) de noi 
mijloace de transport specializate, 
necesare activitatii de productie 
7. Infiintarea plantatiilor de pomi, arbusti 
fructiferi si capsuni; 
8. Infiintarea pepinierelor de vita de vie, 
pomi fructiferi si arbusti, alti arbori; 
9. Investitii pentru producerea si 
utilizarea durabila a energiei din surse 
regenerabile in cadrul fermei; 
10. Investitii pentru procesarea 
produselor agricole la nivelul fermei, 
cuprinzand echipamente pentru vanzarea 
acestora, inclusiv epozitare, racire etc.; 
11. Costurile generale ale proiectului, cum 
ar fi: taxe pentru arhitecti, ingineri si 
consultanti, studii de fezabilitate, taxe 
pentru eliberararea certificatelor, etc 
 
Important este faptul ca, in cadrul acestei 
masuri, se acorda prioritate pentru 
proiectele care realizeaza investitii in: 
Sectorul vegetal: (i) legume; (ii) pepiniere 
si plantatii de pomi si arbusti fructiferi, 
capsunarii; (iii) culturi de camp; (iv) 
pepiniere si plantatiile de vita de vie 
pentru vin (cu exceptia restructurarii/ 
reconversiei plantatiilor de vita de vie)) si 
struguri de masa. 
Sectorul de crestere a animalelor: (i) 
bovine pentru lapte; (ii) bovine pentru 
carne (iii) porcine; (iv) ovine si caprine; 
(v) pasari in sistem extensiv (cresterea 
pasarilor ouatoare in sistem gospodaresc, 
in spatiu deschis) pentru oua de consum; 
altele (alte pasari sau alte sisteme de 
cresterea a pasarilor). 
 
In ceea ce priveste finantarea proiectului, 
aceasta este formata din cofinantarea 
publica (Fondul European de Dezvoltare 

Regionala si alocari din bugetul de stat) si 
cofinantarea privata (surse proprii ale 
solicitantului, imprumuturi bancare, etc). 
 
Prin Masura 121 se acorda fonduri 
nerambursabile in proportie de 50% – 
75 % (pentru perioada 2007 – 2009), 
respectiv in proportie de 40% – 65% 
(pentru perioada 2010 – 2013) din 
valoarea eligibila a proiectului. 
Pentru perioada 2007 – 2009: 
● Valoarea maxima a cofinantarii publice 
este de 1.000.000 Euro, iar ponderea 
sprijinului nerambursabil va fi de maxim 
50%. Per total, valoarea eligibila a unui 
proiect nu poate depasi 2.000.000 euro 
(inclusiv contributia solicitantului). 
Procentul sprijinului nerambursabil de 
50% se va putea majora cu: 

� 5% pentru investitiile realizate de 
tinerii agricultori sub 40 ani, la 
data depunerii cererii de finantare 

� 10% pentru investitiile realizate de 
agricultorii din zonele montane cu 
handicap natural, in zone cu 
handicap natural si in arii naturale 
protejate incadrate in reteaua 
Natura 2000 

� 25% pentru investitiile avand drept 
scop protectia apelor impotriva 
poluarii cu nitrati proveniti din 
surse agricole. 

● Valoarea maxima a cofinantarii publice 
poate ajunge la 1.500.000 Euro, cu o 
pondere a sprijinului nerambursabil de 
maxim 50%, pentru proiectele care includ 
si investitii pentru producerea si 
utilizarea energiei regenerabile. Valoarea 
maxima eligibila a unui astfel de proiect 
va fi de 3.000.000 Euro. 
● Valoarea maxima a cofinantarii publice 
poate ajunge la 2.000.000 Euro, cu o 
pondere a sprijinului nerambursabil de 
maxim 50%, pentru proiectele care 
apartin unei forme asociative17 si care 
deservesc membrii acesteia. Valoarea 
maxima eligibila a unui astfel de proiect 
va fi de 4.000.000 Euro. 
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Noutati 
� 24 Iulie 2009 – POSCCE: Noi apeluri de proiecte pentru standardizare si 

internationalizare!! AM POSCCE a aprobat variantele finale ale Ghidurilor Solicitantului 
pentru: Operatiunea 112 - „Sprijin pentru accesul pe noi piete si internationalizare” si 
Operatiunea 113 - „Sprijin pentru implementarea standardelor internationale”, din cadrul Axei 
prioritare 1, DMI 1.1. POS CCE. Cererile de finantare pentru aceste operatiuni vor putea fi 
inregistrate electronic incepand cu data de 10 august 2009. 

� 22 Iulie 2009 – Microintreprinderile pot depune din august proiecte pentru 
finantare! La inceputul lunii august va fi relansata depunerea de proiecte in cadrul POR, Axa 
4, DMI 4.3. Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor. Acest nou apel de proiecte va fi unul 
cu depunere continua, iar solicitantii vor putea beneficia de o prefinantare de 35%.  

� 20 Iulie 2009 – POSCCE: Noi apeluri de proiecte pentru investitii in C-D si 
intarirea capacitatii administrative. Se vor lansa doua noi competitii pentru propuneri 
de proiecte in cadrul POSCCE, Axa 2, DMI 2.2. Investitii in infrastructura de CDI si 
dezvoltarea capacitatii administrative. 
● incepand cu 20 august 2009 se pot inregistra electronic cererile de finantare pentru 
Operatiunea 2.2.4. Intarirea capacitatii administrative;  
● incepand cu 20 septembrie 2009 se pot inregistra electronic cererile de finantare pentru 
Operatiunea 2.2.1. Dezvoltarea infrastructurii C-D existente si crearea de infrastructuri C-D  

� 17 Iulie 2009 – Programul „Fermierul” a fost relansat! Ministrul agriculturii Ilie Sarbu a 
semnat ordinul 475/2009 privind modificarea Ordinului nr. 102/2009 pentru aprobarea 
tipurilor de investitii si a plafoanelor maxime ale creditelor ce se acorda in anul 2009, in 
conditiile legii nr. 231/2005 privind stimularea investitiilor in agricultura, industrie 
alimentara, silvicultura, piscicultura, precum si in activitati nonagricole. Acest ordin urmeaza a 
fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei Partea I. 

� 17 Iulie 2009 – PNDR: Doua noi masuri vor fi lansate in lunile urmatoare! In luna 
august va fi lansata Masura 125 - "Imbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii legate de 
dezvoltarea si adaptarea agriculturii si silviculturii" , cu un buget de 476 milioane de euro;  In 
luna septembrie va fi lansata Masura 122 "Imbunatatirea valorii economice a padurii", cu un 
buget de 198 milioane euro. 

� 15 Iulie 2009 – POSDRU: Se prelungesc termenele limita pentru proiectele 
strategice!!! AM POSDRU a anuntat ca, pentru a veni in sprijinul potentialilor beneficiari, a 
decis sa prelungeasca termenele limita de transmitere electronica a cererilor de finantare 
pentru proiectele strategice. Astfel: 
● pentru cererile de propuneri de proiecte strategice nr. 79 – 84, lansate in data de 24 aprilie 
2009, termenul limita din data de 20.07.2009 se prelungeste pana la data de 10.08.2009, ora 
16.00.  
● pentru cererile de propuneri de proiecte strategice nr. 85-98, lansate in data de 9 mai 2009, 
termenul limita din data de 17.08.2009 se prelungeste pana la data de 31.08.2009, ora 16.00.  

� 8 Iulie 2009 – Absorbtia fondurilor va prinde viteza in a doua jumatate a anului! 
Gradul de absorbtie nu a avut o evolutie semnificativa in ultima luna, el ajungand de la 4,64% 
la 5,01%. Suma totala a platilor efectuate catre beneficiari este de aproximativ 1,2 miliarde de 
lei, se arata in stadiul absorbtiei fondurilor structurale si de coeziune publicata de ACIS la data 
de 30 iunie 2009.  

� 8 Iulie 2009 – Ajutoarele de minimis, acordate IMM-urilor pentru mai multe 

domenii. Guvernul a extins sfera domeniilor in care se poate acorda ajutor de minimis pentru 
IMM-uri, in valoare de pana la 200.000 de euro pentru fiecare intreprindere. 

 

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.   


