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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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Fonduri nerambursabile pentru dezvoltarea de 

structuri de sprijinire a afacerilor 
 
Programul Operational Regional, prin intermediul Axei prioritare 4, Domeniului Major 
de Interventie 4.1 acorda sprijin financiar nerambursabil pentru crearea si 
modernizarea structurilor regionale si locale de sprijinire a afacerilor avand ca scop 
atragerea investitiilor, revigorarea si dezvoltarea economiilor locale si regionale. 

 
Structurile de sprijinire a afacerilor 
reprezinta structuri clar delimitate, care 
asigura o serie de facilitati si/sau spatii 
pentru desfasurarea activitatilor 
economice de productie si de prestare 
servicii. Tipurile de structuri eligibile se 
refera la:  

- parcuri industriale,  
- parcuri tehnologice,  
- parcuri logistice,  
- parcuri de afaceri,  
- incubatoare de afaceri 

 
In cadrul acestei operatiuni pot solicita 
finantare nerambursabila urmatoarele 
tipuri de solicitanti: 
a. Unitate administrativ-teritoriala 
(autoritate a administratiei publice 
locale) din mediul urban sau rural. 
b. Unitati administrativ-teritoriale (APL) 
in parteneriat 
c. Camera de comert (si industrie) (CC) 
d. Asociatii care reprezinta mediul de 
afaceri (AS) 
e. Societate comerciala (in baza Legii nr. 
31/1990) sau societate cooperativa (in 
baza Legii nr. 1/2005), din mediul urban 
sau rural. 
 
Proiectele pot viza diverse activitati, 
precum: 

� Construirea/ modernizarea/ 
extinderea de cladiri si anexe 
aferente, care vor fi utilizate de 
operatori economici, cu precadere 
IMM-uri, pentru activitati de 
productie si/sau prestare servicii; 

� Construirea/ modernizarea/ 
extinderea infrastructurii 

rutiere/feroviare din interiorul 
structurii de sprijinire a afacerilor 
si a drumurilor de acces; (in limita 
a 10% din valoarea totala a 
proiectului) 

� Crearea/ modernizarea/extinderea 
utilitatilor de baza din interiorul 
structurii de sprijinire a afacerilor: 
statii de tratare a apei, unitati de 
furnizare a energiei si a gazului, 
sistem de canalizare, conectare la 
retele broadband, inclusiv cablarea 
cladirii; 

� Dotarea cu echipamente a 
structurilor de sprijinire a 
afacerilor construite/ 
modernizate/ extinse; 

 
In cadrul acestei lini de finantare 
proiectele depuse pot avea o valoare 
totala (suma cheltuielilor eligibile si 
neeligibile) cuprinsa intre 1.700.000 si 
85.000.000 lei. 
 
Cheltuielile eligibile se refera la: 

� achizitionarea terenului si 
amenajarea acestuia 

� asigurarea cu utilitati 
� constructii si instalatii 
� dotarea cu echipamente 
� organizarea de santier, etc 

 
Valoarea finantarii nerambursabile 
acordate per proiect, precum si valoarea 
co-finantarii asigurate de solicitant se 
incadreaza in maximele prezentate in 
tabelul de mai jos. Valoarea finantarii 
nerambursabile se determina ca procent 
din valoarea eligibila a proiectului (suma 
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cheltuielilor eligibile). Procentul aplicat 
reprezinta intensitatea ajutorului regional  
stabilita in functie de locul de 
implementare a proiectului precum si de 
tipul solicitantului. 
 

Tip 
solicitant 

Regiunea de 
implementare  

Cofinanta
re proprie  

Finantare 
neramburasila 

Regiunea de 
dezvoltare 8 BI 

60% 40% APL, 
parteneria
te intre 
APL 

Celelalte 
regiuni de 
dezvoltare 

50% 50% 

Regiunea de 
dezvoltare 8 BI 

50% 50% 
CC/AS/SC 
intrep. 
mijlocii 

Celelalte 
regiuni de 
dezvoltare 

40% 60% 

Regiunea de 
dezvoltare 8 BI 

40% 60% CC/AS/SC 
intrep. 
micro/ 
mici 

Celelalte 
regiuni de 
dezvoltare 

30% 70% 

 
De asemnea, pe langa contributia proprie 
la valoarea eligibila a proiectului, 
solicitantul va suporta toate cheltuielile 
neeligibile ale proiectului, precum si 
cheltuielile suplimentare ce vor aparea in 
timpul implementarii proiectului. 
 
Important de stiut este faptul ca 
Solicitantul (administratorul structurii) 
nu poate fi utilizatorul exclusiv al 
structurii de sprijinire a afacerilor ce face 
obiectul proiectului, insa nu exista un 
numar minim obligatoriu de chiriasi si 
nici interdictii referitor la domeniul de 
activitate al acestora (totusi, nu sunt 
eligibile structurile de sprijinire a 
afacerilor in cadrul carora se desfasoara 
activitati de comert). De asemenea, 
structura poate fi localizata atat in mediul 
urban cat si in mediul rural. 
 
In ceea ce priveste intocmirea dosarului 
de proiecte, acesta trebuie sa cuprinda un 
set de documente obligatorii, printre care 
se numara: 

- cererea de finantare 
- situatiile financiare ale 

solicitantului ce acopera intregul 

an fiscal precedent datei de 
depunere 

- actul constitutiv, statutul si 
certificatul de inregistrare al 
solicitantului 

- studiul de fezabilitate sau 
documentatia de avizare a 
lucrarilor de interventie 

- analiza cost-beneficiu  
- certificatul de urbanism 
- planul de afaceri 
- un set de declaratii pe proprie 

raspundere, etc. 
Avand in vedere documentatia necesara, 
in eventualitatea in care doriti sa 
depuneti proiecte in cadrul acestei linii de 
finantare, consultantii COMPASS va 
recomanda sa demarati din timp 
realizarea si intocmirea dosarului de 
finantare si a tuturor documentelor 
implicate, pentru a asigura reusita 
proiectelor dumneavoastra. 
 
Domeniul Major de Interventie 4.1 
“Dezvoltarea durabila a structurilor de 
sprijinire a afacerilor de importanta 
regionala si locala”  a fost deschis 
depunerii continue de proiecte pe data de 
25 aprilie 2008.  
Alocarea financiara orientativa pentru 
perioada 2007-2013, pentru acest 
domeniu de interventie este de 274,4 
milioane euro, din care 24,31 milioane 
euro pentru regiunea Bucuresti-Ilfov. 
Conform reprezentantilor ADR Bucuresti-
Ilfov, pana la inceputul lunii noiembrie, 
in aceasta regiune nu a fost semnat nici 
un contract de finantare pe aceasta linie.   
 
Venind in sprijinul dumneavoastra 
COMPASS Consulting va poate oferi :  

� Consiliere privind identificarea 
surselor de finantare si analiza 
alternativelor de investitii  

� Elaborarea Cererilor de Finantare 
� Elaborari studii de marketing, 

studii de prefezabilitate si 
fezabilitate, planuri de afaceri, etc 
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Situatie absorbtie fonduri europene in cadrul 

POS DRU 
 

Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane are alocate pentru perioada 2007 
– 2009 fonduri in valoare totala de 955.700.446 euro, adica aproximativ 4.174.573.700 lei. 

 
Pana la data de 31 octombrie 2009, in 
cadrul acestui Program Operational au 
fost depuse un numar total de 5.088 
proiecte. Valoarea totala a acestor 
proiecte este de 31.920.4755.360 lei, 
contributia UE reprezentand aproximativ 
90% din aceasta valoare. Asa cum se 
poate observa la o prima vedere, aceasta 
valoare totala a proiectelor depuse este de 
aproximativ 7 ori mai mare decat alocarea 
totala pentru perioada 2007 – 2009. Din 
totalul proiectelor depuse in cadrul POS 
DRU, pana la aceasta data, au fost 
apobate 864 de proiecte, insa un numar 
de 2.179 proiecte au fost respinse, iar alte 
2.045 proiecte sunt in curs de evaluare.  
 
In luna octombrie au fost depuse un 
numar de 81 de proiecte, cel mai probabil 
in cadrul schemelor de ajutor de stat, 
acestea fiind singurele linii de finantare 
deschise depunerilor de proiecte in cadrul 
POS DRU, in aceasta luna. De asemenea, 
pe parcursul lunii octombrie au fost 
aprobate un numar de 82 de proiecte in 
valoare totala de 81.228.960 lei.  
 
In ceea ce priveste procesul de 
contractare, aferent lunii octombrie au 
existat 23 de decizii de finantare/ 
contracte semnate cu beneficiarii. 
Valoarea totala a proiectelor contractate 
sau pentru care au fost emise decizii de 
finantare in acest interval este de 
181.735.925 lei, dintre care aproximativ 
92% este contributie nerambursabila 
(contributie UE si de la bugetul national). 
Per total Program Operational POS DRU 
au fost semnate/ emise decizii de 
finantare catre 505 beneficiari. Valoarea 
totala a proiectelor contractate pana la 31 

octombrie 2009 este de 2.577.001.974 lei, 
cu o contribuitie UE in cadrul finantarii 
nerambursabile aferente pentru aceste 
proiecte de 2.082.185.744 lei. Important 
este faptul ca aceasta valoare reprezinta 
aproape 50% din alocarea totala a UE 
pentru perioada 2007 – 2009. 
 
In ceea ce priveste stadiul platilor catre 
beneficiari, pana la 31 octombrie 2009, a 
fost realizate plati in valoare de 
228.335.255 lei, aceasta suma 
reprezentand doar 5.37% din totalul 
alocarii UE pana in 2009, inclusiv. Din 
aceasta valoare, aproximativ 205 
milioane lei repreznta prefinantare, iar 
restul reprezinta rambursari ale 
cheltuielilor eligibile realizate in cadrul 
proiectelor aflate in implementare. Astfel, 
reiese ca totalul rambursarilor acordate 
catre beneficiari reprezinta aproximativ 
10% din totalul platilor efectuate, acest 
procent scazut indicand fie faptul ca 
majoritatea proiectelor se afla intr-un 
stadiu incipient al implementarii (nu au 
facut foarte multe cheltuieli pana acum), 
fie cererile de rambursare se afla inca in 
evaluare pentru a fi aprobate spre 
finantare. 
 
Comparand situatia absobtiei la 31 
octombriei 2009 cu cea de la finalul lunii 
septembrie, se observa o scadere majora a 
numarului de proiecte depuse (1.144 in 
septembrie), in principal datorita faptului 
ca in septembrie inca mai erau deschise 
anumite linii de finantare pentru proiecte 
strategice. De asemenea, in luna 
septembrie 2009, au fost semnate de 2 ori 
mai multe contracte de finantare/ emise 
decizii de finantare decat in octombrie. 
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Noutati 
� 19 Noiembrie 2009 – Primele contracte pentru proiecte energetice cu fonduri 
europene! Cristian Georgescu, reprezentant al OI pentru energie din cadrul AM POSCCE a 
declarat ca primele 14 contracte privind accesarea fondurilor europene din energie vor fi 
semnate in curand. Contracte fac parte din operatiunea prin care este sprijinita realizarea de 
capacitati de productie a energiei din surse regenerabile. Din 53 de proiecte depuse, doar 14 au 
fost aprobate. Acordurile vor fi semante cu Hidroconstructia, Romelectro, Unicom 3N 2000, 
Romconstruct, Balkan Hydroenergy si Primaria Beius. 

� 16 Noiembrie 2009 – Apelurile pentru pensiuni si microintreprinderi din mediul 
rural, lansate din nou!! In perioada 16 noiembrie – 11 decembrie 2009 se deruleaza cea de-
a patra sesiune de depunere de proiecte pentru Masurile: 
� Masura 312 – Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de microintreprinderi  
� Masura 313– Incurajarea activitatilor turistice 
Conform datelor furnizate de APDRP, fondurile disponibile pentru acest apel de proiecte sunt 
de 47.928.710 euro (pentru Masura 312) si de 83.114.820,45 euro (pentru Masura 313) 

� 10 Noiembrie 2009 – Peste 9000 de contracte de finantare semnate de beneficiarii 
PNDR! Conform datelor furnizate de Autoritatea de Management, pana la data de 6 
noiembrie 2009, in cadrul PNDR au fost depuse 16.801 de proiecte, dintre care 9.414 au fost 
aprobate spre finantare, iar pentru 9.130 s-au semnat deja contractele de finantare, cele mai 
multe contracte de finantare semnate inregistrandu-se in cadrul urmatoarelor masuri: 
� Masura 121 - "Modernizarea exploatatiilor agricole" (1.259);  
� Masura 141 -"Instalarea tinerilor fermieri" (6.109). 

� 9 Noiembrie 2009 – Instructiuni pentru eficientizarea implementarii proiectelor 
finantate prin POSCCE! In vederea asigurarii unui proces eficient de implementare a 
proiectelor finantate prin POSCCE, Autoritatea de Management a publicat o varianta 
actualizata a instructiunilor pentru beneficiarii de fonduri alocate prin acest program. Aceste 
instructiuni pot fi descarcate de pe site-ul www.mimmctpl.ro. 

� 5 Noiembrie 2009 – 109 IMM-uri, selectate ca beneficiari ai fondurilor pentru 
investitii mici in cadrul apelului din 2009. Conform datelor furnizate de AM POSCCE, 
in cadrul operatiunii “Sprijin pentru consolidarea si modernizarea sectorului productiv prin 
investitii tangibile si intangibile”, schema “Sprijin financiar de pana la 1.075.000 lei pentru 
IMM-uri” au fost selectati 109 beneficiari care vor primi fonduri nerambursabile in valoare de 
104,56 de milioane de lei. In regiunea Centru, au fost selectate spre finantare proiectele a 20 de 
IMM-uri, iar in regiunile Sud Muntenia si Sud-Est, 18, respectiv 16 proiecte. Cel mai slab 
rezultat a fost inregistrat in regiunea Vest unde au fost selectati doar 5 beneficiari. 

� 4 Noiembrie 2009 – Situatie contracte semnate. Stefan Ciobanu, Directorul General al 
Autoritatii pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale (ACIS) a declarat in cadrul  
Comitetului de Monitorizare pentru Programul Operational Asistenta Tehnica ca, la data de 23 
octombrie 2009, existau 2000 de contracte semnate cu beneficiarii pe toate Programele 
Operationale, reprezentand 50% din alocarea Uniunii Europeana pentru perioada 2007-2009, 
in timp ce platile au crescut de 3 ori din decembrie 2008.  

 

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.   


