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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 500 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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Crearea, dezvoltarea si modernizarea 

infrastructurii de turism cu sprijinul fondurilor 
europene 

 
Dezvoltarea turismului romanesc, datorita potentialului turistic existent in toate regiunile 
tarii, a fost identificata ca o prioritate de dezvoltare regionala in cadrul Strategiei Nationale 
de Dezvoltare Regionala. In acest sens, prin Programul Operational Regional, Axa 
Prioritara 5 - Dezvoltarea durabila si promovarea turismului se acorda sprijin financiar 
nerambursabil pentru reabilitarea infrastructurii zonelor turistice si valorificarea 
patrimoniului natural, istoric si cultural, pentru includerea acestora in circuitul turistic si 
promovarea lor in scopul atragerii turistilor. 

 
Domeniul major de interventie 5.2 al POR 
are ca obiective valorificarea resurselor 
naturale in scop turistic, diversificarea 
serviciilor turistice disponibile, dar si 
crearea / extinderea structurilor de 
agrement turistic, in scopul cresterii 
numarului turistilor si a duratei sejurului. 
 
Prin intermediul Programului 
Operational Regional se vor finanta 
obiectivele cu potential turistic care sunt 
incluse in: 
• localitatile din mediul urban, 
• localitatile din mediul rural in care sunt 
implementate proiecte cu o valoare mai 
mare de 1.500.000 euro, 
• statiunile turistice balneare, climatice si 
balneo-climatice (indiferent daca sunt 
localizate in mediul rural sau urban). 
 
Solicitantii eligibili pentru a depune 
proiecte in cadrul acestei linii de 
finantare se impart in doua categorii 
distincte, functie de tipul de 
infrastructura, astfel: 

� Pentru infrastructura de turism de 
utilitate publica (care nu intra sub 
incidenta ajutorului de stat) sunt 
eligibili Solicitanti de tip A, adica: 

A1 Unitatati administrativ-teritoriale 
(autoritati ale administratiei publice 
locale, APL) 

A2 Parteneriate constituite intre 
unitati administrativ-teritoriale 

(autoritati ale administratiei publice 
locale) 

A3 Asociatii de dezvoltare 
intercomunitara (ADI) 

� Pentru infrastructura de turism de 
utilitate publica/ privata (care 
intra sub incidenta ajutorului de 
stat) sunt eligibili Solicitanti de tip 
B, adica: 

B1 Unitatati administrativ-teritoriale 
(autoritati ale administratiei publice 
locale, APL) 

B2 Parteneriate constituite intre 
unitati administrativ-teritoriale 
(autoritati ale administratiei publice 
locale) 

B3 Asociatii de dezvoltare 
intercomunitara (ADI) 

B4 Intreprinderi mici (inclusiv 
microintreprinderi), si mijlocii din 
domeniul turismului si/ sau activitati 
conexe 

B5 Parteneriate constituite intre 
unitati administrativ – teritoriale 
(autoritati ale administratiei publice 
locale) si ONG-uri din domeniul 
turismului si/ sau activitati conexe. 
 
Intreprinderile mici si mijlocii, pentru a fi 
considerate solicitanti eligibili, trebuie sa 
desfasoare activitati in domeniul 
turismului sau activitati conexe in 
conformitate cu Clasificarea Activitatilor 
din Economia Nationala(CAEN), dupa 
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cum urmeaza: Sectiunea I – Hoteluri si 
restaurante, cu exceptia grupei 562 
„Activitati de alimentatie (catering) 
pentru evenimente si alte servicii de 
alimentatie” si Sectiunea R – Activitati de 
spectacole, culturale si recreative, 
respectiv: 9104, 931 si 932. 
 
In cadrul acestei linii de finantare, 
activitatile eligibile orientative ce 
pot fi vizate in proiecte, difera in functie 
de tipul de infrastructura (de utilitate 
publica sau de utilitate publica – privata). 
Insa, in general, pot fi finantate 
urmatoarele tipuri de activitati: 
- Dezvoltarea retelelor de captare si / sau 
transport a izvoarelor minerale si saline 
cu potential terapeutic (ape minerale, 
lacuri si namoluri terapeutice, gaze 
terapeutice, factorii sanogeni de la nivelul 
grotelor si salinelor) din statiunile 
turistice balneare, climatice si balneo – 
climatice; 
- Crearea / modernizarea si dotarea 
(inclusiv cu utilitati) a bazelor de 
tratament din statiunile turistice 
balneare, climatice si balneo – climatice, 
inclusiv a salinelor terapeutice; 
- Construirea de piscine, stranduri, bazine 
de kinetoterapie; 
- Construirea de terenuri de sport; 
- Modernizarea cailor ferate cu 
ecartament ingust pentru transport 
feroviar de interes turistic din zonele de 
deal si de munte, 
- Crearea de porturi turistice, inclusiv 
debarcadere amplasate pe lacuri de 
agrement; 
- Construirea partiilor de schi (inclusiv 
construirea de instalatii de transport pe 
cablu pentru persoane, instalarea de 
echipamente pentru producerea zapezii 
artificiale, instalarea echipamentelor 
pentru iluminatul nocturn al partiilor de 
schi, dotarea cu echipamente pentru 
intretinerea partiilor de schi); 
- Construirea / dezvoltarea partiilor 
destinate practicarii celorlalte sporturi de 
iarna; 

- Amenajari specifice sporturilor nautice; 
- Crearea si extinderea infrastructurii de 
agrement, inclusiv a utilitatilor aferente 
- Crearea/reabilitarea traseelor de cura pe 
teren, a locurilor de recreere si popas, a 
facilitatilor de utilizare a izvoarelor 
minerale; 
- Construirea de piste pentru cicloturism. 
IMPORTANT: Nu se finanteaza acele 
proiecte a caror implementare a fost deja 
demarata de catre solicitant, inainte de 
data semnarii contractului de finantare. 
 
Valoarea totala a proiectului depus 
spre finantare in cadrul acestui domeniu 
de interventie trebuie sa se incadreze 
intre: 700.000 – 85.000.000 RON. In 
valoarea totala a proiectului se includ: 
toate cheltuielile eligibile, neeligibile si 
conexe inclusiv TVA aferenta acestora, 
cheltuieli prevazute de solicitant pentru 
pregatirea si implementarea proiectului si 
cheltuieli intervenite pe durata 
implementarii proiectului. 
 
Valoarea sprijinului nerambursabil 
acordat: 

Intensitatea maxima a ajutorului regional Regiunea 

de 

dezvoltare 
Unitati 

administrativ 

teritoriale 

Intrep. 

mijlocii din 

domeniul 

turismului 

Intrep. mici, 

Microintrep

din 

domeniul 

turismului 

Nord – Est 50% 60% 70% 

Sud - Est 50% 60% 70% 

Sud - 

Muntenia 

50% 60% 70% 

Sud Vest - 

Oltenia 

50% 60% 70% 

Vest 50% 60% 70% 

Nord - 

Vest 

50% 60% 70% 

Centru 50% 60% 70% 

Bucuresti - 

Ilfov 

40% 50% 60% 

 
Alocarea financiara disponibila pentru 
cerere deschisa de proiecte ce urmeaza a 
fi lansata in cadrul DMI 5.2 al POR este 
de 108, 08 milioane euro.  
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Pentru acest apel de proiecte cererea 
deschisa de proiecte se lanseaza pentru 
toate regiunile de dezvoltare pana la 
depasirea cu 50% a alocarii financiare 
regionale. 
 
Ghidul solicitantului aferent acestui apel 
a fost lansat in varianta consultativa in 
intervalul 18 – 30 august 2009, urmand 
ca, in perioada imediat urmatoare, sa fie 
redeschisa linia de finantare. 
 

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 

 

Finantari nerambursabile pentru valorificarea 

resurselor energetice regenerabile 
 
Program: POS CCE 
Axa: 4 Cresterea eficientei energetice si a 
securitatii furnizarii, in contextul combaterii 
schimbarilor climatice; 
DMI: 2 Valorificarea resurselor regenerabile 
de energie pentru producerea energiei verzi 
Operatiunea: A. Sprijinirea investitiilor in 
modernizarea si realizarea de noi capacitati 
de producere a energiei electrice si termice, 
prin valorificarea resurselor energetice 
regenerabile: a biomasei, a resurselor 
hidroenergetice (in unitati cu putere instalata 
mai mica sau egala cu 10MW), solare, 
eoliene, a biocombustibilului, a resurselor 
geotermale si a altor resurse regenerabile de 
energie 

 
In cadrul acestei linii de finantare se pot 
obtine fonduri nerambursabile pentru 
proiecte de tipul: proiecte de realizare de 
noi capacitati de producere a energiei 
electrice si termice, atat pentru consumul 
propriu cat si pentru furnizarea de 
energie in reteaua de transport si 
distributie, prin valorificarea resurselor 
regenerabile de energie (biomasei, a 
resurselor micro hidroenergetice, eoliene, 
a biocombustibilului, a resurselor 

geotermale si a altor resurse regenerabile) 
si proiecte de modernizare a capacitatilor 
de producere. Se finanteaza inclusiv 
proiecte de cogenerare prin valorificarea 
resurselor regenerabile de energie (se 
accepta numai proiectele de cogenerare 
pe baza utilizarii exclusiv a RES). 
 
Solicitantii eligibili pentru a depune astfel 
de proiecte sunt: 

� Autoritatile administratiilor 
publice locale 

� Asociatiile de Dezvoltare 
Intercomunitara 

� Societati comerciale care se 
incadreaza in categoria 
intreprinderilor mici, mijlocii si 
mari 

� Societati comerciale care se 
incadreaza in categoria 
microintreprinderilor inregistrate 
in localitatile urbane 

 
Activitatile considerate eligibile pentru a 
primi finantare prin aceasta operatiune se 
refera la:   
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- Achizitionarea si amenajarea 
terenului in scopul amplasarii 
echipamentelor/ instalatiilor 
proiectului; 

- Constructii si instalatii aferente 
constructiilor; 

- Achizitia de echipamente, inclusiv 
a echipamentelor de monitorizare 
continua; 

- Organizarea de santier (numai in 
cazul proiectelor care nu intra sub 
incidenta ajutorului de stat); 

- Racordarea la reteaua Sistemului 
Electroenergetic National in aval 
de punctul de delimitare  

 
Valoarea maxima a finantarii 
nerambursabile care poate fi acordata 
pentru un proiect este de 80 milioane lei. 
 
Modalitatea de acordare a intensitatii 
maxime publice (finantarea 
nerambursabila): 
 
a) Pentru proiectele care nu intra sub 

incidenta regulilor de ajutor de stat: 
Pentru proiectele cu o valoare totala (cost 
investitional total) sub 1 milion de euro 
propuse de autoritatile publice 
locale/asociatiile de dezvoltare 
intercomunitara (care nu intra sub 
incidenta regulilor de ajutor de stat), 
ponderea finantarii nerambursabile 
acordate este de 98% din costul total 
eligibil al proiectului. 
Proiectele cu o valoare totala (cost 
investitional total) de peste 1 milion de 
euro propuse de autoritatile publice 
locale/asociatii de dezvoltare 
intercomunitara (care nu intra sub 
incidenta regulilor de ajutor de stat) sunt 
de 2 feluri: 

� proiecte care intra in categoria 
proiectelor generatoare de venituri 

- nivelul de cofinantare a 
proiectului din fondurile Axei 4 va 
fi stabilit pe baza determinarii 
deficitului de finantare („funding-
gap") 

� proiecte care nu sunt generatoare 
de venit -  ponderea finantarii 
nerambursabile acordate este de 
98% din costul total investitional 
eligibil al proiectului 

 
b) Pentru proiectele care intra sub 

incidenta regulilor ajutorului de stat: 
-pentru intreprinderi mici si 
microintreprinderi: 70%, cu exceptia 
proiectelor localizate in regiunea 
Bucuresti- Ilfov unde valoarea maxima a 
finantarii este de 60% ; 
-pentru intreprinderi mijlocii: 60%, cu 
exceptia proiectelor localizate in regiunea 
Bucuresti-Ilfov unde valoarea maxima a 
finantarii este de 50%; 
-pentru intreprinderi mari 50%, cu 
exceptia proiectelor localizate in regiunea 
Bucuresti-Ilfov unde valoarea maxima a 
finantarii este de 40%. 
 
Bugetul propus pentru aceasta cerere de 
propuneri de proiecte este de 100 
milioane euro, echivalentul in lei. 
 
In momentul de fata, ghidul solicitantului 
pentru Operatiunea 4.2 A Sprijinirea 
investitiilor in modernizarea si realizarea 
de noi capacitati de producere a energiei 
electrice si termice, prin valorificarea 
resurselor energetice regenerabile este 
lansat spre consultare publica, linia de 
finantare urmand a fi redeschisa in 
perioada imediat urmatoare. 
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Noutati 
� 10 Septembrie 2009 – Proiectele strategice depuse in cadrul POSDRU solicita cu 

4,31 miliarde de euro mai mult decat bugetul alocat! In cadrul apelurilor de propuneri 
de proiecte strategice lansate in 2009 au fost depuse 2.101 proiecte, in valoare totala de 5,5 
miliarde de euro, a anuntat AM POSDRU prin intermediul unui comunicat postat pe site-ul 
institutiei: 703 proiecte depuse in cadrul cererilor de proiecte strategice 79-85 si 1398 proiecte 
depuse in cadrul cererilor de proiecte strategice 86-98. 

� 9 Septembrie 2009– Agricultorii nu vor mai primi ajutoare de stat in 2010! Comisia 
Europeana (CE) a respins solicitarea Romaniei de a prelungi acordarea ajutoarelor de stat in 
agricultura, pentru irigatii si energie, dupa anul 2009, a anuntat ministrul Agriculturii, Ilie 
Sarbu. 

� 9 Septembrie 2009 – POS Mediu a inregistrat cea mai mare crestere a gradului de 
absorbtie in ultima luna! POS Mediu a fost apreciat de catre Comisia Europeana si de catre 
autoritatile romane ca fiind cel mai de succes program operational derulat de catre tara 
noastra. Gradul de absorbtie al fondurilor structurale si de coeziune la data de 31 august a atins 
pragul de 7%, se arata in documentul oficial publicat de ACIS.  

� 7 Septembrie 2009 – POSCCE: Noi apeluri de proiecte pentru energie!! Directia 
Generala de Energie, Petrol si Gaze – Organismul intermediar pentru Energie a anuntat 
publicarea pentru consultare publica, a urmatoarelor ghiduri ale solicitantului: 
- Operatiunea „Sprijinirea investitiilor in modernizarea si realizarea de noi capacitati de 

producere a energiei electrice si termice, prin valorificarea resurselor energetice 
regenerabile” -  perioada 19 august – 19 septembrie 2009 

- Operatiunea  „Sprijinirea investitiilor in extinderea si modernizarea retelelor de transport al 
energiei electrice, gazelor naturale si al petrolului” -  perioada 18 august – 18 septembrie 
2009 

- Operatiunea „Sprijinirea investitiilor in instalatii si echipamente pentru intreprinderi din 
industrie, care sa conduca la economii de energie, in scopul imbunatatirii eficientei 
energetice” - perioada 7 septembrie – 7 octombrie 2009. 

� 4 Septembrie 2009 – Se pot depune proiecte pentru modernizarea exploatatiilor 
agricole!! AM PNDR a decis deschiderea sesiunii pentru depunerea proiectelor in cadrul 
Masura 121 – „Modernizarea exploatatiilor agricole” pe data de 7 septembrie 2009. Proiectele 
pentru modernizarea exploatatiilor agricole se pot depune pana pe 2 octombrie 2009. 

� 28 August 2009 – POSCCE: Noul ghid pentru sprijin acordat intreprinderilor mari, 
lansat spre consultare! AM POSCCE a publicat spre consultare Ghidul Solicitantului 
pentru Operatiunea „ Sprijin pentru consolidarea si modernizarea sectorului productiv prin 
investitii tangibile si intangibile pentru intreprinderile mari”, DMI 1.1. "Investitii productive si 
pregatirea pentru competitia pe piata a intreprinderilor", Axa 1 "Un sistem de productie 
inovativ si eco-eficient". 

� 19 August 2009 – POR: Noul ghid privind infrastructura turistica, lansat spre 
consultare!. AM POR a publicat spre consultare Ghidul Solicitantului pentru DMI 5.2. 
„Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor 
naturale si cresterea calitatii serviciilor turistice”. 

� 14 August 2009 – POR: Noul ghid privind dezvoltarea microintreprinderilor, lansat 
spre consultare!! AM POR a publicat spre consultare Ghidul Solicitantului pentru DMI 4.3. 
„Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor”. Nolu apel de proiecte ce urmeaya a fi lansat 
dupa incheierea perioadei de consultare publica va fi unul cu depunere continua, iar 
solicitantii vor putea beneficia de o prefinantare de 35%.  

 

 

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.   


