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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 17 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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Oportunitati de finantare pentru 

microintreprinderi (medul rural si urban) 
 
Microintreprinderile reprezinta acele intreprinderi care au pana la 9 salariati si realizeaza 
o cifra de afaceri anuala neta sau detin active totale de pana la 2 milioane de euro, 
echivalent in lei, conform Legii 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii IMM, 
cu modificarile si completarile ulterioare. 

 
Fondurile europene disponibile in 
momentul actual in Romania ofera sprijin 
pentru crearea, dezvoltarea si/ sau 
modernizarea microintreprinderilor. In 
acest sens, exista linii de finantare 
dedicate special acestor tipuri de 
intreprinderi. In continuare vom prezenta 
doua astfel de oportunitati de finantare 
nerambursabila pentru 
microintreprinderi. 
 
In cadrul Programului Operational 
Regional exista o line de finantare 
dedicata exclusiv sprijinirii dezvoltarii 
microintreprinderilor care au sediul 
social si isi desfasoara activitatea in 
mediul urban. Este vorba despre Axa 
prioritara 4 „Sprijinirea dezvoltarii 
mediului de afaceri regional si local”, 
Domeniul de interventie 4.3. „Sprijinirea 
dezvoltarii microintreprinderilor”. 
 
Prin aceasta operatiune pot obtine 
fonduri nerambursabile 
microintreprinderile cu activitate in 
anumite domenii, cum ar fi: industria 
prelucratoare, constructii, intretinerea si 
repararea autovehiculelor, hoteluri si alte 
facilitati de cazare, informatii si 
comunicatii, sanatate si asistenta sociala, 
etc. 
 
Aceasta operatiune ofera sprijin pentru 
urmatoarele tipuri de activitati: 

� Achizitionarea de echipamente si 
tehnologii noi, moderne pentru 
activitatea de productie, prestare 
servicii, constructii a 
microintreprinderii; 

i. Subgrupa 2.1. „Echipamente 
tehnologice (masini, utilaje si instalatii de 
lucru)” 
ii. Subgrupa 2.2. „Aparate si instalatii de 
masurare, control si reglare” 
iii. Grupa 3 „Mobilier, aparatura birotica, 
sisteme de protectie a valorilor umane si 
materiale si alte active corporale” 

� Achizitionarea de sisteme IT 
(hardware si/sau software);  

� Construirea/ extinderea/ 
modernizarea spatiilor de 
productie/ prestare servicii ale 
microintreprinderii. 

 
In cadrul acestei linii de finantare 
solicitantii microintreprinderi pot obtine 
fonduri nerambursabile in proportie de 
pana la 70% din valoarea totala a 
cheltuielilor eligibile incluse in proiect. 
Cheltuielile eligibile includ: 
1. Cheltuieli cu constructii si instalatii 

pentru construirea/ extinderea/ 
modernizarea spatiilor de productie/ 
prestare de servicii ale 
microintreprinderilor, dar si crearea/ 
modernizarea utilitatilor generale 

2. Cheltuieli cu achizitionarea de 
echipamente si tehnologii noi pentru 
dotari de specialitate in vederea 
desfasurarii activitatilor de 
productie/ prestare de servicii/ 
executie de lucrari de constructii ale 
microintreprinderilor 

3. Cheltuieli cu achizitionarea 
sistemelor IT (inclusiv a programelor 
informatice) 
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4. Cheltuielile cu servicii de 
consultanta, in limita a 5% din 
valoarea totala eligibila a proiectului. 

5. Cheltuieli aferente activitatilor de 
audit si de publicitate si informare 

 
Microintreprinderile pot obtine accesand 
aceasta linie de finantare pana la 
200.000 Euro nerambursabili. 
 
Pentru a fi eligibili in cadrul acestei 
operatiuni solicitantii trebuie sa fi 
desfasurat activitate pe o perioada 
corespunzatoare cel putin unui an fiscal 
integral si sa fi obtinut profit din 
exploatare in anul fiscal precedent datei 
de depunere a cererii de finantare. 
 
In momentul de fata, pentru aceasta linie 
de finantare a fost lansat Ghidul 
solicitantului in varianta consultativa, 
operatiunea urmand a fi redeschisa 
depunerii de proiecte in perioada imediat 
urmatoare.  
 
O alta oportunitate de finantare 
dedicata exclusiv intreprinderilor 
este Masura 312 - Sprijin pentru 
crearea si dezvoltarea de 
microintreprinderi, din cadrul 
Programului National pentru 
Dezvoltare Rurala. 
 
Aceasta linie de finantare este dedicata 
exclusiv microintreprinderilor din mediul 
rural. Insa, in acest caz pot fi eligibile si 
microintreprinderile nou infiintate (fara 
activitate/ infiintate in anul depunerii 
proiectului), dar si persoanele fizice 
(neinregistrate ca agenti economici) care 
se vor angaja ca pana la data semnarii 
contractului de finantare sa se autorizeze 
cu un statut minim de persoana fizica 
autorizata. 
 
Prin Masura 312 intensitatea ajutorului 
public nerambursabil va fi de pana la 70% 
(60% pentru Bucuresti Ilfov) din totalul 
cheltuielilor eligibile si nu va depasi: 

• 50.000 Euro/proiect daca beneficiarii 
sunt persoane fizice autorizate; 
• 100.000 Euro/proiect pentru micro-
intreprinderile care isi desfasoara 
activitatea in sectorul transportului 
rutier; 
• 200.000 Euro/proiect pentru alte 
micro-intreprinderi; 
 
Activitatile si cheltuielile eligibile se 
refera la: 
a) Investitii corporale (constructia, 
modernizarea, extinderea cladirilor in 
scop productiv precum si constructia de 
cladiri pentru marketingul produselor 
proprii; dotarea aferenta cu echipamente, 
utilaje etc., inclusiv achizitionarea in 
leasing a acestora); 
b) Investitii necorporale (software, 
patente, licente etc.); 
c) vor fi sustinute costurile generale 
legate de intocmirea proiectului precum 
taxe pentru arhitecti, ingineri si 
consultanta, studii de 
fezabilitate/memorii justificative, taxe 
pentru eliberarea certificatelor, avizelor si 
autorizatiilor necesare implementarii 
proiectelor, etc. 
 
Beneficiarii care depun proiecte in cadrul 
acestei linii de finantare au oportunitatea 
de a solicita o prefinantare a proiectului 
(avans) in cuantum de pana la 50% din 
valoarea eligibila nerambursabila. Insa, 
pentru plata in avans a cheltuielilor 
eligibile nerambursabile, beneficiarul este 
obligat sa depuna o garantie financiara, 
care sa acopere suma solicitata in avans 
in procent de 110%, eliberata de catre o 
institutie financiar - bancara. 
 
In perioada 12.10.2009 – 06.11.2009 
Masura 312 este deschisa depunerii de 
proiecte din partea solicitantilor. Mai 
mult, conform declaratiilor 
reprezentantilor Agentiei de Plati pentru 
Dezvoltare Rurala si Pescuit, pentru 
aceasta masura va mai fi lansat inca un 
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apel de proiecte pana la sfarsitul anului 
2009. 
 
In ceea ce priveste intocmirea dosarelor 
de proiecte pentru cele doua linii de 
finantare este bine de avut in vedere ca 
aceste dosare trebuie sa includa si 
documente de tipul plan de afaceri (linia 
de finantare POR), studiu de fezabilitate 
sau memoriu justificativ (masura PNDR), 
iar intocmirea acestor documente 
necesita pe langa o minima experienta in 
domeniu, si timp necesar intocmirii 
temeinice. De aceea, consultantii 
COMPASS va recomanda ca, in 
eventualitatea in care doriti sa depuneti 
proiecte in cadrul acestor linii de 
finantare, sa demarati din timp realizarea 
si intocmirea acestor dosare, pentru a 
asigura reusita proiectelor 
dumneavoastra. 

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 

 

Ajutor de stat pentru dezvoltarea si 

modernizarea IMM-urilor acordat prin HG 
1164/2007 

 
Guvernul Romaniei, prin intermediul Ministerului Finantelor Publice acorda fonduri 
nerambursabile de la bugetul de stat in baza schemei de ajutor de minimis instituita prin H.G. nr. 
1164/2007 privind acordarea de ajutoare de minimis pentru dezvoltarea sau modernizarea 
intreprinderilor, cu modificarile si completarile ulterioare.  

 
Schema de ajutor de minimis instituita 
prin HG 1164/2007  isi propune, in 
general, atragerea de forta de munca din 
zonele limitrofe, utilizarea resurselor 
locale, sustinerea meseriasilor din zonele 
rurale si din micile localitati, sprijinirea 
intreprinderilor mici si mijlocii pentru a 
se ridica la nivelul standardelor europene. 
 
Principalul avantaj al acestei scheme de 
ajutor de stat este faptul ca se adreseaza 
aproape oricarui domeniu de activitate, 
cu exceptia productiei primare de 
produse agricole, pescuitului si 

acvaculturii, transformarea si 
comercializarea produselor agricole, etc.  
 
Durata acestei schemei este de 5 ani, 
respectiv 2007-2011 cu posibilitatea 
prelungirii. Bugetul maxim al schemei de 
ajutor de minimis este echivalentul in lei 
a 100 milioane euro, in limita plafoanelor 
bugetare anuale pe perioada celor 5 ani. 
 
Ajutorul de minimis nerambursabil se 
acorda in limita plafonului echivalent in 
lei a 200.000 euro, respectiv 100.000 
euro in cazul intreprinderii care 
desfasoara activitate in 
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domeniul transportului rutier, pe o 
perioada de trei ani fiscali consecutivi. 
 
Un alt beneficiu al acestui ajutor este 
faptul ca nu se solicita co-finantare din 
partea solicitantului, ajutorul fiind 
nerambursabil 100% (in limitele 
mentionate mai sus). 
 
Pentru a fi eligibili in cadrul acestei 
scheme de minimis, intreprinderea 
solicitanta trebuie sa indeplineasca 
anumite conditii, printre care: 

- este incadrata in categoria 
intreprinderilor mici si mijlocii, 
are sediul si isi desfasoara 
activitatea in Romania; 

- desfasoara activitate economica de 
cel putin 1 an; 

- nu inregistreaza debite restante la 
bugetele componente ale bugetului 
general consolidat; 

- prezinta un plan de investitii care 
sa reflecte modul de utilizare a 
sumelor acordate, etc. 

 
In ceea ce priveste proiectul depus spre 
finantare, pentru a fi considerat eligibil 
acesta trebuie sa cuprinda investitii in 
active corporale si/sau necorporale, pe o 
perioada determinata, in scopul realizarii 
unor obiective clare, concrete si reale. 
 
Cheltuielile considerate eligibile pentru a 
primi finantare prin aceasta schema se 
refera la:  
a) investitiile in active corporale 
referitoare la: 

- constructii cu scop industrial sau 
turistic, destinate realizarii 
activitatii pentru care s-a solicitat 
finantare; 

- echipamente tehnologice - masini, 
utilaje si instalatii de lucru; 

- aparate si instalatii de masurare, 
control si reglare; 

- mijloace de transport 
neinmatriculabile, pentru 
sustinerea activitatii intreprinderii; 

- mobilier si aparatura birotica. 
b) investitiile in active necorporale 
referitoare la brevete, licente, marci 
comerciale si alte drepturi si active 
similare 
 
Un alt beneficiu al acestei oportunitati de 
afaceri este faptul ca, spre deosebire de 
fondurile nerambursabile europene unde 
documentatia proiectului este ceva mai 
stufoasa, in cazul acesta dosarul de 
proiect necesita un set restrans de 
documente justificative: 

- certificat constatator emis de 
Oficiul Registrului Comertului de 
pe langa Tribunalul unde isi are 
sediul intreprinderea solicitanta 

- certificat de atestare fiscala privind 
indeplinirea obligatiilor de plata 
catre bugetul general consolidat 

- certificat de atestare fiscala cu 
privire la indeplinirea obligatiilor 
de plata catre bugetul local 

- situatiile financiare aprobate, 
corespunzatoare ultimului 
exercitiu financiar 

- planul de investitii pentru care se 
solicita finantare, cu o prezentare 
detaliata a cheltuielilor eligibile 

- studiu tehnico-economic, intocmit 
de o firma de specialitate in 
domeniu (similar unui plan de 
afaceri) 

- un set de declaratii pe proprie 
raspundere 

 
Lansarea apelului de proiecte pentru 
aceasta schema se face anual, si se incheie 
in functie de numarul de proiecte depuse 
si suma alocata pentru anul respectiv. 
Asadar, pregatirea proiectului poate fi 
realizata oricand, urmand a fi depus spre 
finantare in cadul unuia dintre apeluri. 
Mai mult, daca proiectul nu a primit 
finantare pe motiv de epuizare a 
bugetului anual, acesta poate fi redepus 
cu usurinta in cadrul apelului aferent 
anului urmator. 
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Noutati 
� 19 Octombrie 2009 – POSDRU: Grant-urile abia in 2010! Cosmin Meleca, director in 

cadrul AM POSDRU, a anuntat in cadrul unui eveniment, ca perioada de evaluare a proiectelor 
s-a redus, urmand ca pentru ultima depunere de proiecte din acest an AM POSDRU sa 
finalizeze notificarea solicitantilor in urmatoarele saptamani. O parte din proiectele care au 
avut deadline in august au inceput sa primeasca scrisorile de selectie sau respingere. In urma 
acestor notificari, functie de suma de bani ramasa dupa aprobarea proiectelor strategice, vor fi 
lansate liniile de finantare pe granturi. Conform estimarilor directorului AM POSDRU, 
lansarea acestor linii va avea loc doar la inceputul anului viitor. 

� 12 Octombrie 2009 – Se pot depune proiecte pentru pensiuni si microintreprinderi 
in mediul rural! APDRP a lansat cea de-a treia sesiune de cereri de proiecte pentru 
urmatoarele masuri din cadrul PNDR: 
� Masura 312 – Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de microintreprinderi  
� Masura 313– Incurajarea activitatilor turistice 
Termenul limita pentru ambele apeluri de proiecte este 6 noiembrie 2009. 

� 10 Octombrie 2009 – Cum stam cu absorbtia fondurilor structurale si de coeziune? 
In luna septembrie valoarea platilor efectuate catre beneficiarii tuturor programelor 
operationale a crescut cu 11%, ajungand la 1,86 de miliarde de lei. Sumele virate catre 
beneficiarii POS Mediu ocupa, in continuare cea mai mare pondere in totalul platilor efectuate, 
respectiv 38,67%. Conform datelor furnizate de Autoritatea de Coordonare a Instrumentelor 
Structurale, la sfarsitul lunii septembrie gradul de absorbtie a atins nivelul de 7,78%, POSCCE 
si POS Mediu inregistrand cele mai mari valori, respectiv 16,51% si 13,26%. Insa, in luna 
septembrie, cea mai semnificativa evolutie a avut-o POR, gradul de absorbtie crescand de la 
6,29% la 8,46%. Platile totale catre beneficiarii POR insumeaza aproximativ 431 de milioane 
de lei. Astfel, la nivelul tuturor programelor operationale se inregistrau: 
� 12.975 de proiecte depuse;  
� 2.672 de proiecte aprobate din care 1.884 de proiecte contractate;  
� 4.365 proiecte in curs de evaluare;  
� 4.740 proiecte respinse 

� 7 Octombrie 2009 – Manualul operational al beneficiarilor POSDRU, publicat spre 
consultare! AM POSDRU a publicat spre consultare Manualul Operational al Beneficiarilor, 
impreuna cu materialele de referinta necesare implementarii proiectelor finantate in cadrul 
POSDRU. Aceste documente se adreseaza tuturor beneficiarilor de proiecte strategice (cu 
valoare totala cuprinsa intre 500.000 - 5.000.000 euro) si de proiecte de grant (cu valoare 
totala intre 50.000 - 499.000 euro). POSDRU va publica varianta finala a manualului pe site-
ul propriu (www.fseromania.ro) incepand cu data de 26 octombrie 2009. 

� 5 Octombrie 2009 – Peste 200 de beneficiari de proiecte renunta la finantari din 
banii UE. Pana in prezent, din informatiile furnizate de autoritatile de management (AM), 
204 de proiecte care primisera aprobare pentru finantare au fost abandonate de beneficiari. In 

cadrul POS CCE, 100 de beneficiari ale caror proiecte au fost aprobate au anuntat ca renunta 
la finantare. Valoarea totala a acestor proiecte este de 56,5 mil. de euro, din care aproximativ 
20 de mil. reprezinta fonduri europene nerambursabile. Cele mai multe proiecte (70) 
abandonate s-au intregistrat pe Axa I „Un sistem inovativ si eco-eficient de productie“. 

� 2 Octombrie 2009 – 24 de IMM-uri au semnat contracte de finantare pentru 
investitii mari AMPOSCCE a publicat lista celor 24 de IMM-uri ce au semnat contracte de 
finantare pentru schema "Sprijin financiar cu valoare cuprinsa intre 920.001 lei si 5.560.000 
lei acordat pentru investitii pentru IMM". Valoarea finantarii aprox. 74 milioane lei.  

 

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.   


