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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 sprijinirea 

societatilor afectate de actuala criza 
economica 
Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri propune acordarea temporara a 
unor ajutoare de stat, in perioada crizei economice si financiare, prin intermediul unei 
scheme generale care sa sprijine operatorii economici pentru iesirea din starea de 
dificultate, mentinerea locurilor de munca existente la data acordarii ajutorului de stat, 
continuarea si/sau diversificarea activitatii, economice, dezvoltarea si modernizarea 
activitatii acestora. 

 
Prin intermediul acestui ajutor de stat se 
vor acorda fonduri sub forma de finantare 
nerambursabila in valoare de maxim 
250.000 Euro pentru microintreprinderi 
si de maxim  500.000 Euro, echivalentul 
in lei, pentru intreprinderile mici si 
mijlocii. 
 
Conform propunerii legislative, termenul 
intreprindere in dificultate are 
urmatoarea semnificatie - IMM care se 
afla in una din urmatoarele situatii: 
- in cazul unei societati cu raspundere 
limitata, cand se constata pierderea a mai 
mult de jumatate din capitalul social si a 
mai mult de un sfert din capital in 
ultimele 12 luni; 
- in cazul unei societati in care cel putin o 
parte din asociati sunt tinuti nelimitat 
responsabili pentru datoriile 
intreprinderii, atunci cand s-a pierdut 
mai mult de jumatate din capitalul 
propriu, asa cum reiese din evidentele 
contabile ale societatii, si cand mai mult 
de un sfert din acest capital s-a pierdut in 
cursul ultimelor 12 luni; 
- pentru intreprinderile de orice forma 
juridica, cand respectiva intreprindere 
intruneste conditiile pentru a fi supusa 
unei proceduri prevazute de legislatia 
privind procedura insolventei. 
 
Bugetul alocat pentru aceasta schema in 
anul bugetar este de 859.980 mii lei 
pentru acordarea de alocatii financiare 
nerambursabile. Numarul estimat de 
beneficiari ai acestei scheme cadru 

general national de ajutor de stat este de 
peste 1000 de operatori economici. 
 
Intreprinderile trebuie sa indeplinesca 
cumulativ urmatoarele criterii de 
eligibilitate: 
a) sunt organizate in baza Legii nr.1/2005 
privind organizarea si functionarea 
cooperatiei sau in baza Legii nr. 31/1990 
privind societatile comerciale, 
republicata, cu modificarile/ completarile 
ulterioare; 
b) sunt incadrate in categoria 
intreprinderilor mici si mijlocii in ultimul 
exercitiu financiar inchis (6 luni);   
c) au cel putin 3 ani de functionare; 
d) au sediul si isi desfasoara activitatea in 
Romania; 
e) desfasoara o activitate eligibila; 
f) prezinta un Plan de afaceri pentru 
viabilizarea intreprinderii care sa reflecte 
modul de utilizare a sumelor acordate; 
g) nu au obligatii de plata nete restante la 
bugetul de stat si bugetul asigurarilor 
sociale de stat mai mari de 3/12 din 
totalul obligatiilor de plata pe ultimele 12 
luni in cazul Certificatului de Atestare 
Fiscala eliberat de organele fiscale 
competente si obligatii de plata restante 
ce depasesc 2/6 din totalul obligatiilor 
datorate in ultimul semestru, in cazul 
Certificatul de Atestare Fiscala emis de 
autoritatile publice locale pentru toate 
punctele de lucru inregistrate in 
Certificatul Constatator; 
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h) nu se afla in procedura de faliment, 
reorganizare judiciara, dizolvare, 
inchidere operationala, lichidare; 
i) nu inregistreaza obligatii fiscale 
restante la data de 30.06.2008 
 
In cadrul acestui ajutor de stat pot fi 
finantate urmatoarele cheltuieli 
considerate eligibile: 
a) debitele si accesoriile aferente acestor 
debite catre bugetul consolidat al statului 
datorate incepand cu data de 01.07.2008 
in limita a 25% din valoarea  financiara 
necesara viabilizarii intreprinderii  
conform Planului de afaceri; 
b) datoriile catre furnizorii de materii 
prime/materiale si servicii necesare 
desfasurarii activitatii curente ale 
intreprinderii, inregistrate incepand cu 
data de 01.07.2008 in limita a 20% din 
valoarea financiara necesara viabilizarii 
intreprinderii conform Planului de 
afaceri;  
c) achizitii de materii prime si materiale 
necesare continuarii activitatii 
intreprinderii in limita a 25% din valoarea 
financiara necesara viabilizarii 
intreprinderii conform Planului de 
afaceri;  
d) Investitiile in active corporale 
referitoare la: echipamente tehnologice - 
masini, utilaje si instalatii de lucru, in 
limita a maxim 50% din valoarea 
financiara necesara viabilizarii 
intreprinderii  conform Planului de 
afaceri; 
e) Investitiile in active necorporale 
referitoare la: brevete, licente, marci 
comerciale si alte drepturi si active 
similare,  in limita a maxim 10% din 
valoarea financiara necesara viabilizarii 
intreprinderii conform Planului de 
afaceri.  
Modul in care vor fi combinate 
cheltuielile si valoarea procentuala a 
acestora in cadrul planului de afaceri 
intocmit in vederea viabilizarii societatii 
este alegerea solicitantului de finantare cu 
conditia ca  suma procentelor sa fie 100. 

 
Insa, nu sunt eligibile pentru a primi 
acest tip de ajutor urmatoarele:  
 (1) activitatile incadrate in urmatoarele 
sectiuni conform CAEN Rev 2: H. 
Transport si depozitare; J. Informatii si 
comunicatii; K. Intermedieri financiare si 
asigurari; L. Tranzactii imobiliare; M. 
Activitati profesionale, stiintifice si 
tehnice; N. Activitati de servicii 
administrative si activitati de servicii 
suport;  O. Administratie publica si 
aparare, asigurari sociale din sistemul 
public; P. Invatamant; Q. Sanatate si 
asistenta sociala; R. Activitati de 
spectacole, culturale  si recreative, 
precum si activitatile de instruire si 
consultanta in orice domeniu, si de 
productie, comercializare si prestari 
servicii in domenii care prezinta risc 
pentru societate (alcool, tutun, arme, 
jocuri de noroc) 
 (2)  activitatile avand urmatoarele coduri 
CAEN Rev 2: 
360   Captarea, tratarea si distributia 
apei, 370   Colectarea si epurarea apelor 
uzate, 381   Colectarea deseurilor, 382   
Tratarea si eliminarea deseurilor,  390   
Activitati si servicii de decontaminare, 411   
Dezvoltare (promovare) imobiliara, 4399 
Alte lucrari speciale de constructii, 94     
Activitati asociative diverse; 
 
Conform propunerii de Hotarare de 
Guvern pot fi acordate alocari specifice 
individuale pana la data de 31.12.2010, in 
sistemul de depunere continua a cererilor 
de finantare pana la epuizarea bugetului 
alocat. Depunerile cererilor de finantare 
se vor face pana la data de  12.08.2010. 
Pentru cererile de finantare aprobate, 
alocarea ajutoarelor se face in ordinea de 
inregistrare a cererilor de finantare. 
 
Nota: momentan, aceasta schema este in 
stadiul de propunere legislativa, urmand 
a fi aprobata sub forma de Hotarare de 
Guvern.
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Finantari pentru energie in cadrul POS CCE – ce 

aduc nou apelurile din 2010 
 

Inceputul anului 2010 a adus noi lansari de apeluri de proiecte in domeniul finantarilor 
nerambursabile pentru energie, si anume: investitii in eficienta energetica (DMI 4.1) si 
valorificarea resurselor regenerabile de energie (DMI 4.2). 
 

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 ofera 
pana la 40 mil. lei (80 mil lei in cazul 
masurii de cogenerare de inalta eficienta) 
nerambursabili.  
Procentul de co-finantare din partea 
solicitantului variaza intre 40% si 70% 
functie de tipul solicitantului 
(intreprindere mica, mijlocie sau mare) si 
regiunea de unde provine (Bucuresti – 
Ilfov sau celelalte 7 regiuni de dezvoltare). 
Solicitantii eligibili sunt intreprinderile 
mari, mijlocii si mici (inclusiv 
microintreprinderi) din sectorul 
industrial, ce activeaza in unul dintre 
urmatoarele domenii: 
B – Industria extractiva (cu exceptia 
codurilor CAEN 051, 052, 0892);  
C – Industria prelucratoare (cu exceptia 
Diviziunilor CAEN 10, Diviziunii 11, 
Diviziunii 12, si a codurilor CAEN: 191, 
206, 241, 242, 243, 2451, 2452, 2591, 
301)  
 
In cadrul acestei linii de finantare sunt 
eligibile exclusiv acele proiecte care 
vizeaza 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. 
Proiectul se va referi fie la un singur 
proiect de cogenerare de inalta eficienta, 
fie la un singur proiect de eficienta 
energetica la intreprinderi din industrie. 
 

Astfel, activitatile eligibile vizeaza 
investitii in: 
- Instalatii/echipamente specifice pentru 
intreprinderi din industrie, in scopul 
obtinerii unei economii specifice de 
energie, pe baza bilantului energetic (ex: 
compresoare de aer, pompe, instalatii/ 
echipamente/sisteme de ventilatie, 
sisteme de incalzire/racire, boilere, 
arzatoare, si altele); 
- Unitati de cogenerare de inalta eficienta 
ale intreprinderilor din industrie  
(modernizarea centralelor de cogenerare 
sau construirea unora noi); 
- Constructii aferente procesului 
industrial care face obiectul proiectului. 
 
Nou in 2010: 

Un nou apel de proiecte pentru aceasta 
linie de finantare a fost deschis incepand 
cu 4 ianuarie 2010, pana la epuizarea 
bugetului alocat, dar nu mai tarziu de 30 
noiembrie 2010. Apelul precedent (2008) 
a fost cu termen limita de depunere a 
proiectelor (aproximativ 7 saptamani). 
 
De asemenea, acest nou apel are o alocare 
de buget mai mare decat apelul anterior: 
aproximativ 95-100 mil euro (400 mil 
lei), comparativ cu 75 mil euro. 
 
Mai mult, conform noului ghid al 
solicitantului, proiectele care vizeaza 
investitii in unitati de cogenerare de 
inalta eficienta (modernizarea centralelor 
de cogenerare sau construirea unora noi) 
care utilizeaza fie combustibili fosili, fie 
combustibil din surse regenerabile de 
energie sau combustibil mixt, indiferent 
de proportie, sunt eligibile in cadrul 
acestei operatiuni, comparativ cu apelul 
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anterior, cand aceste tipuri de proiectele 
nu erau eligibile. 
 
O alta noutate in aceasta sesiune de 
proiecte este faptul ca un solicitant poate 
depune mai multe cereri de finantare, cu 
conditia ca fiecare cerere sa contina un 
singur proiect (fie un proiect care vizeaza 
- cogenerarea de inalta eficienta, fie un 
proiect care vizeaza eficienta energetica in 
industrie conform grilei de evaluare 
tehnico-financiara), comparativ cu apelul 
precedent cand solicitantul putea depune 
cerere de finantare numai pentru un 
singur proiect. Totusi, in 2010 solicitantul 
poate depune un nou proiect numai dupa 
decizia finala privind propunerea de 
proiect anterioara. 
 
Operatiunea 4.2 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 10 MW), solare, eoliene, a 
biocombustibilului, a  resurselor 
geotermale si a altor resurse regenerabile 
de energie. 
Prin intermediul acestei operatiuni, in 
anul 2010, se acorda un total de 420 mil 
lei, spre deosebire de apelul anterior cand 
alocarea financiara a fost de 275 mil lei. Si 
in cadrul acestei operatiuni procentul de 
co-finantare din partea solicitantului 
variaza intre 40% si 70% functie de tipul 
solicitantului (intreprindere mica, 
mijlocie sau mare) si regiunea de unde 
provine (Bucuresti – Ilfov sau celelalte 7 
regiuni de dezvoltare). 
 
Solicitantii eligibili sunt: 
- Societati comerciale care se incadreaza 
in categoria intreprinderilor IMM si mari; 
- Societati comerciale care se incadreaza 
in categoria microintreprinderilor 
inregistrate in localitatile urbane (al caror 

sediu social este amplasat in localitatile 
urbane). 
- Autoritatile administratiilor publice 
locale, Asociatiile de Dezvoltare 
Intercomunitara. 
 
Proiectele finantate in cadrul acestei 
operatiuni pot fi 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 si proiecte de 
modernizare a capacitatilor de producere.  
Activitatile eligibile vizeaza investitii in: 
- Achizitionarea si amenajarea terenului 
in scopul amplasarii echipamentelor/ 
instalatiilor proiectului; 
- Constructii si instalatii aferente 
constructiilor; 
- Achizitia de echipamente, inclusiv a 
echipamentelor de monitorizare 
continua; 
- Racordarea la reteaua Sistemului 
Electroenergetic National in aval de 
punctul de delimitare  
 
Nou in 2010: 

Si pentru aceasta linie de finantare un 
nou apel de proiecte a fost deschis 
incepand cu  4 ianuarie 2010 pana pe 30 
aprilie 2010.  
Spre deosebire de sesiunea anterioara, 
cand valoarea minima a unui proiect 
putea fi de 355.000 lei, pentru 2010 
aceasta limita a crescut la 400.000 lei. De 
asemenea, finantarea din fonduri publice 
acordata pentru un proiect a crescut de la 
71 mil lei la 80 mil lei. 
 
O alta noutate este faptul ca, in cadrul 
acestui apel, pot depune proiecte si 
solicitanti de tip microintreprinderi din 
mediul urban. 
 
Mai mult, pot depune proiecte chiar si 
intreprinderile infiintate in anul 
depunerii cererii de finantare. 
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Noutati 

 
� 14 Ianuarie 2010 – Varianta finala a Manualului de Identitate Vizuala pentru 

Instrumentele Structurale. Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale a 
publicat varianta finala a Manualului de Identitate Vizuala pentru Instrumentele Structurale 
2007-2013, aprobata prin OMFP nr. 31/2010: www.fonduri-ue.ro.  

� 7 Ianuarie 2010 – Fondurile alocate dezvoltarii rurale, suplimentate cu peste 100 
de milioane de euro! Comisia Europeana a suplimentat cu 101.694.000 euro bugetul alocat 
Romaniei din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala, suma totala destinata 
dezvoltarii rurale pentru perioada 2007-1013 fiind de peste 13,5 miliarde euro - fonduri 
europene, de la buget si contributie privata. 

� 28 Decembrie 2009 – Depunerea de proiecte pentru pescuit, suspendata! Autoritatea 
de Management (AM) pentru Programul Operational pentru Pescuit a decis suspendarea 
depunerii de proiecte. Reluarea procesului va fi anuntata la o data ulterioara.  Aceasta decizie a 
fost luata pentru ca autoritatile responsabile cu gestionarea programului sa poata lua o serie de 
masuri care sa eficientizeze procesul de atragere a fondurilor. Conform comunicatului emis de 
Minister, in prezent se lucreaza la intocmirea unor noi ghiduri ale beneficiarilor, conforme cu 
regulamentele europene in vigoare si cu manualele de proceduri ale AM. 

� 23 Decembrie 2009 – Lista intreprinderilor mari care vor beneficia de fonduri in 
cadrul POSCCE. 28 de intreprinderi mari vor beneficia de fonduri nerambursabile de 
aproximativ 232 de milioane de lei alocate prin apelul de proiecte din anul 2008 in cadrul 
operatiunii destinate investitiilor in intreprinderi mari, POSCCE. Lista completa se gaseste pe 
site-ul http://amposcce.minind.ro  

� 15 Decembrie 2009 – Se suspenda depunerea de proiecte pentru infrastructura 
educationala in Regiunea Bucuresti – Ilfov! AM POR a decis suspendarea depunerii de 
proiecte pentru infrastructura educationala in Regiunea Bucuresti-Ilfov.  Incepand cu data de 
22 ianuarie 2010, ora 12:00, nu se vor mai putea depune proiecte in cadrul DMI 3.4 - 
"Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale 
preuniversitare, universitare si a infrastructurii pentru formare profesionala continua". 

� 15 Decembrie 2009 – POR: Se relanseaza depunerea de proiecte pentru promovarea 
resurselor turistice! Incepand din 11 ianuarie 2010, autoritatile administratiei publice 
locale si ONG-urile pot depune proiecte pentru dezvoltarea si consolidarea turismului intern 
prin sprijinirea promovarii produselor specifice si a activitatilor de marketing specifice, 
operatiune din cadrul DMI 5.3. „Promovarea potentialului turistic si crearea infrastructurii 
necesare, in scopul cresterii atractivitatii Romaniei ca destinatie turistica” al POR. Apelul de 
proiecte va fi unul cu depunere continua. 

 

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.   


