
                   Pentru mai multe detalii despre COMPASS Consulting, click pe link-urile de mai jos:   

                                   

                                  Servicii oferite - www.compass.ro/ro/sectiune.p hp?s=42      Training - www.compass.ro/ro/sectiune.p hp?s=30  

                                  Fonduri UE - www.compass.ro/ro/sectiune.p hp?s=545              Programe de training - www.compass.ro/ro/sectiune.php?s=47  

                                  Realizari UE - www.compass.ro/ro/sectiune.p hp?s=546            Portofoliu training - www.compass.ro/ro/sectiune.php?s=52  

                                  Referinte UE - www.compass.ro/ro/sectiune.php?s=392            Impresii clienti - www.compass.ro/ro/sectiune.php?s=53  

   

  COMPASS Consulting * Tel: +4 021 321 5987 * www.compass.ro * email: office@compass.ro * Pag: 1 of 6 

 
 

Cuprins 
 
Sectiune articole 
 
� Calendar estimativ al lansarilor de cereri de proiecte pentru 2010  pag 2 
� Fonduri nerambursabile pentru consolidarea si modernizarea sectorului productiv prin 

investitii (IMM-uri)         pag 4 
Noutati           pag 6 

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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Calendar estimativ al lansarilor de cereri de 

proiecte pentru 2010 
 
Recent au fost lansate Calendare orientative ale lansarii operatiunilor din cadrul celor 7 
Programe Operationale Sectoriale in derulare la momentul actual in Romania. In 
continuare va prezentam cele mai importante aspecte ce reies din aceste documente. 

 
Programul Operational Sectorial 
Cresterea Competitivitatii 
Economice – POS CCE  
 
In cadrul acestui Program Operational 
sunt planificate un set de cereri de 
propuneri de proiecte chiar pentru 
perioada imediat urmatoare (februarie – 
mai 2010), insa cea mai mare parte a 
apelurilor vor fi lansate in a doua 
jumatate a anului 2010. 
Cronologic, aducem in vedere 
urmatoarele cereri de proiecte pentru 
operatiuni importante: 
• Axa 4 – Operatiunea Sprijinirea 
investitiilor in instalatii si echipamente 
pentru intreprinderi din industrie, care sa 
conduca la economii de energie, in scopul 
imbunatatirii eficientei energetice: in 
derulare, in perioada 4 ianuarie 2010 - 
30 noiembrie 2010. (buget alocat: ~ 100 
mil. Euro) 
• Axa 4 – Operatiunea 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 (de 
mica putere), solare, eoliene, a 
biocombustibilului, a resurselor 
geotermale si a altor resurse regenerabile 
de energie: in derulare, 4 ianuarie 2010 - 
30 aprilie 2010. (buget alocat: ~ 95 mil. 
Euro) 
• Axa 1 – Operatiunea Sprijin pentru 
consolidarea si modernizarea sectorului 
productiv prin investitii tangibile si 
intangibile pentru intreprinderi mari: 
februarie 2010. Atentie! bugetul alocat 
este de ~ 110 mil. Euro si reprezinta 

bugetul integral ramas disponibil pe 
operatiune pe intreaga perioada de 
programare (2007-2013) 
• Axa 2 – Operatiunea Dezvoltarea 
infrastructurii de CD a intreprinderilor, 
cu crearea de noi locuri de munca pentru 
CD: februarie 2010. (buget alocat: ~ 47 
mil. Euro) 
• Axa 3 – Operatiunea Sustinerea 
implementarii de aplicatii de E-Learning: 
martie 2010. Atentie! bugetul alocat este 
de ~ 19 mil. Euro si reprezinta bugetul 
integral ramas disponibil pe 
operatiune 
• Axa 1 – Operatiunea Sprijin financiar in 
valoare de pana la 1.075.000 lei acordat 
pentru investitii in intreprinderile mici si 
mijlocii: mai 2010. Atentie! bugetul 
alocat este de ~ 70 mil. Euro si reprezinta 
bugetul integral ramas disponibil pe 
operatiune pe intreaga perioada de 
programare  
• Axa 1 – Operatiunea Sprijin pentru 
accesul pe noi piete si internationalizare: 
mai 2010. (buget alocat: ~ 6 mil. Euro) 
• Axa 1 – Operatiunea Sprijin financiar in 
valoare cuprinsa intre 1.075.001 - 
6.450.000  lei  acordat pentru investitii in 
intreprinderile mici si mijlocii: iulie 2010. 
Atentie! bugetul alocat este de ~ 45 mil. 
Euro si reprezinta bugetul integral 
ramas disponibil pe operatiune  
• Axa 1 – Operatiunea Sprijin pentru 
implementarea standardelor: iulie 2010 
(buget alocat: ~ 9,5 mil. Euro) 
• Axa 1 – Operatiunea Sprijin pentru 
consultanta acordat intreprinderilor mici 
si mijlocii: iulie 2010 (buget alocat: ~ 10 
mil. Euro) 
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• Axa 3 – Operatiunea Sprijinirea 
accesului la broadband si la serviciile 
conexe: trim. II 2010 (buget alocat: ~ 9 
mil. Euro) 
• Axa 3 – Operatiunea Suport pentru 
dezvoltarea sistemelor de comert 
electronic si a altor solutii electronice 
pentru afaceri: octombrie 2010 (buget 
alocat: ~ 10 mil. Euro) 
• Axa 3 – Operatiunea Suport pentru 
implementarea sistemelor informatice 
integrate si a altor aplicatii electronice 
pentru managementul afacerilor: trim. III 
2010 (buget alocat: ~ 20 mil. Euro) 
 
Programul Operational Sectorial 
Dezvoltarea Resurselor Umane – 
POS DRU 
 
Acest Program Operational este 
caracterizat prin 3 linii clare in ceea ce 
priveste estimarea lansarilor de apeluri de 
proiecte: 
• Apeluri pentru proiecte de tip grant 
pentru un set de Domenii Majore de 
Interventie vor fi lansate estimativ in 
aprilie 2010: 
o Acces la educatie si formare 

profesionala initiala de calitate 
o 1.4. Calitate in formare profesionala 

continua 
o 1.5. Programe doctorale si post-

doctorale in sprijinul cercetarii 
o 2.1. Tranzitia de la scoala la viata 

activa 
o 2.2. Prevenirea si corectarea parasirii 

timpurii a scolii 
o 4.1. Intarirea capacitatii Serviciului 

Public de Ocupare pentru furnizarea 
serviciilor de ocupare 

o 4.2. Formarea personalului propriu 
al Serviciului Public de Ocupare 

o 5.1. Dezvoltarea si implementarea 
masurilor active de ocupare 

o 5.2. Promovarea sustenabilitatii pe 
termen lung a zonelor rurale in ceea 
ce priveste dezvoltarea resurselor 
umane si ocuparea fortei de munca 

o 6.1. Dezvoltarea economiei sociale 

• Apeluri pentru proiecte strategice 
pentru un set de Domenii Majore de 
Interventie vor fi lansate estimativ in 
octombrie 2010: 

o 2.3. Acces si participare la FPC 
o 5.2. Promovarea sustenabilitatii pe 

termen lung a zonelor rurale in 
ceea ce priveste dezvoltarea 
resurselor umane si ocuparea 
fortei de munca 

o 6.1. Dezvoltarea economiei sociale 
o 6.4. Initiative trans-nationale 

pentru o piata incluziva a muncii 
• Pentru o serie de Domenii Majore de 
Interventie sunt in derulare cereri de 
proiecte sub forma de Schema de ajutor 
de stat sau minimis: termen limita de 
depunere - 31 martie 2010 (DMI 2.1., 
DMI 2.3., DMI 3.2., DMI 5.1., DMI 5.2.) 
 
Programul Operational Regional – 
POR 
 
In cadrul acestui Program Operational o 
mare parte a liniilor de finantare sunt 
deshise depunerii de proiecte sub forma 
de apeluri cu depunere continua, printre 
care: 

o 4.1. Dezvoltarea durabila a 
structurilor de sprijinire a 
afacerilor de importanta regionala 
si locala;  

o 4.3. Sprijinirea dezvoltarii 
microintreprinderilor - un noul 
apel de proiecte cu depunere 
continua a fost lansat in 23 
noiembrie 2009  

o 5.1. Restaurarea si valorificarea 
durabila a patrimoniului cultural, 
precum si crearea/modernizarea 
infrastructurilor conexe;  

o 5.2. Crearea, dezvoltarea, 
modernizarea infrastructurii de 
turism pentru valorificarea 
resurselor naturale si cresterea 
calitatii serviciilor turistice - un 
noul apel de proiecte cu depunere 
continua a fost lansat in 23 
noiembrie 2009. 
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o 5.3.c Dezvoltarea si consolidarea 
turismului intern prin sprijinirea 
promovarii produselor specifice  si 
a activitatilor de marketing 
specifice - un nou apel de proiecte 
a fost lansat in 14 decembrie 2009 

 
Considerand Calendarul orientativ al 
lansarii apelurilor de proiecte (posibile 
intarzieri) si faptul ca, in general, unele 
cereri de propuneri de proiecte (mai ales 
investitii pentru intreprinderi) vor fi cu 

termen limita de depunere (intre 1 si 3 
luni), specialistii COMPASS va 
recomanda ca, in eventualitatea in care 
intentionati sa depuneti un proiect in 
cadrul acestor linii de finantare, sa 
demarati lucrul la proiect cat mai curand, 
pentru a asigura timpul necesar 
intocmirii temeinice a proiectului si 
pentru a maximiza astfel sansele de 
reusita. 
 

 
Fonduri nerambursabile pentru consolidarea si 

modernizarea sectorului productiv prin 
investitii (IMM-uri) 

 
Programul Operational Sectorial Cresterea Comnpetitivitatii Economice (POS CCE) asigura 
fonduri nerambursabile europene pentru consolidarea si dezvoltarea sectorului productiv din 
Romania. Astfel, intreprinderile mici si mijlocii romanesti (exculsiv microintreprinderi) pot primi 
finantare nerambursabila atat pentru constructia sau extinderea de unitati de productie, cat si 
pentru achizitia de instalatii, echipamente sau mijloace de transport tehnologice necesare in cadrul 
procesului de productie prin intermediul a doua linii de finantare: 
• A1. Sprijin financiar nerambursabil de pana la 1.075.000 lei pentru intreprinderi mici si mijlocii 
• A2. Sprijin financiar nerambursabil intre 1.075.001 - 6.450.000 lei pentru intreprinderi mici si 
mijlocii. 
 

Aceste doua operatiuni ale POS CCE 
prezinta anumite aspecte comune in ceea 
ce priveste eligibilitatea solicitantilor, 
activitatilor, cheltuielilor, etc: 
 
• Solicitanti eligibili: Intreprinderile mici 
si mijlocii (inclusiv societati cooperative), 
cu exceptia microintreprinderilor, pentru 
urmatoarele activitati economice: codul 
CAEN B – Industria extractiva (cu 
exceptia codurilor 051,052, 061, 062, 
0721, 0892, 091, 099), C – Industria 
prelucratoare (cu exceptia codurilor 
101,102,103,104,105, 106,107, 
108,109,110,120, 191, 192, 2051, 206, 242, 
243, 2452, 254, 2591, 301, 304, 331, 332), 
E – Distributia apei, salubritate, 
gestionarea deseurilor, activitati de 
decontaminare (cu exceptia codurilor 

360, 370, 381, 382, 390), F – Constructii 
(cu exceptia codurilor 411, 4399). 
 
• Valoarea maxima a finantarii este: 
a) pentru intreprinderile mici: 
- 60% pentru Regiunea Bucuresti-Ilfov 
- 70% pentru restul regiunilor 
b) pentru intreprinderile mijlocii: 
- 50% pentru Regiunea Bucuresti-Ilfov; 
- 60% pentru restul regiunilor.  
• Durata maxima a proiectului este de 24 
luni 
• Se acorda prefinatare de 35% din 
valoarea ajutorului financiar 
• Este necesara intocmirea unui Plan de 
afaceri (ca si anexa in cadrul proiectuilui) 
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• Activitati eligibile: 
a) Crearea unei noi unitati de productie 
(fabrica/sectie/instalatie). 
b) Extinderea unei unitati existente 
pentru cresterea capacitatii de productie. 
c) Diversificarea productiei unei unitati 
existente, prin lansarea de noi produse. 
d) Modernizarea intreprinderii (ex: 
modernizare instalatii, dotari cu 
echipamente si instalatii inalt 
tehnologizate, automatizarea procesului 
de fabricatie, introducerea de noi 
tehnologii de productie). 
e) Achizitionarea de bunuri intangibile 
(software, brevete, licente, know-how sau 
solutii tehnice nebrevetate). 
f) Consultanta si instruire specializata, 
strict legate de activitatile de investitii 
specificate mai sus. 
 
• Cheltuieli eligibile: 
a) Achizitia de teren (eligibile in limita a 
10% din totalul cheltuielilor eligibile). 
b) Cheltuieli pentru cladiri si instalatii 
aferente constructiilor (in limita a 50% 
din totalul cheltuielilor eligibile) 
precum:achizitie cladiri, constructie si 
modernizare cladiri. 
c) Achizitia de bunuri din categoria 
mijloacelor fixe precum: instalatii si 
echipamente, mijloace de transport 
tehnologice care sunt strict necesare 
pentru ciclul de productie, etc 
d) Achizitia de servicii de consultanta 
pentru: studiile de amplasament asupra 
terenului, studiul pentru organizarea de 
santier, planuri de afaceri si studii de 
prefezabilitate si fezabilitate; studii de 
impact al proiectului asupra mediului, 
servicii de consiliere a beneficiarului in 
managementul si implementarea 
proiectului de investitii, etc 
e) Instruire specializata pentru personalul 
operativ (in cazul achizitiilor de 
tehnologie / echipamente / software). 
 
Conform Caledarului orientativ al 
lansarilor din carul POS CCE pentru 

2010, Operatiunea 1.1.1. Sprijin financiar 
in valoare de pana la 1.075.000 lei 
acordat pentru investitii in intreprinderile 
mici si mijlocii urmeaza a fi redeschisa 
depunerii de proiecte in luna mai 2010 
(al treilea apel) si va avea un buget alocat 
de aproximativ 70 milioane euro. De 
asemenea, Operatiunea Sprijin financiar 
in valoare cuprinsa intre 1.075.001 - 
6.450.000  lei  acordat pentru investitii in 
intreprinderile mici si mijlocii urmeaza a 
fi lansata, conform aceluiasi calendar 
orientativ, in luna iulie 2010 si va avea un 
buget alocat de aproximativ 45 milioane 
euro. Atentie: pentru ambele operatiuni 
va fi alocat bugetul integral ramas 
disponibil pe operatiune pe intreaga 
perioada de programare 2007 – 2013. 
 
Considerand faptul ca aceste apeluri de 
proiecte vor fi foarte probabil ultima 
ocazie de a obtine finantare 
nerambursabila pentru eventualele 
dumneavoastra proiecte de investitii in 
industria productiva, specialistii 
COMPASS va recomanda sa demarati din 
timp identificarea si analiza alternativelor 
de investitii, precum si elaborarea 
dosarului de proiect (cerere de finantare, 
plan de afaceri, etc), in cazul in care doriti 
sa solicitati fonduri nerambursabile prin 
intermediul oportunitatilor POS CCE 
prezentate mai sus. 
 
Venind in sprijinul dumneavoastra in 
ceea ce priveste accesarea de fonduri 
europene, COMPASS Consulting va poate 
oferi :  

o Consiliere / consultanta per ora 
privind identificarea surselor de 
finantare si analiza alternativelor 
de investitii  

o Elaborarea Cererilor de Finantare 
o Verificari / elaborari studii de 

marketing, prefezabilitate, 
fezabilitate si planuri de afaceri 

o Asistenta in implementare – 
Managementul proiectelor 
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Noutati 
� 5 Februarie 2010 – Se suspenda depunerea de proiecte pentru infrastructura de 

turism pentru trei regiuni! AM POR anunta suspendarea, incepand cu data de 25.02.2010, 
ora 12:00, a depunerii de proiecte pentru DMI 5.2. "Crearea, dezvoltarea, modernizarea 
infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale si cresterea calitatii serviciilor 
turistice", pentru Regiunile Centru, Sud Muntenia si Nord-Vest. Conform ADR Nord-Vest, in 
acest moment, gradul de incarcare pentru DMI 5.2. in Transilvania de Nord este de 338%. 

� 29 Ianuarie 2010 – Lista beneficiarilor schemei de ajutor de minimis pentru 
dezvoltarea si modernizarea IMM-urilor. Ministerul Finantelor Publice a publicat lista 
beneficiarilor acordurilor de principiu pentru finantare semnate pentru anii 2009 si 2008 in 
cadrul “Schemei de ajutor de minimis pentru dezvoltarea sau modernizarea IMM-urilor”. 
Astfel, in anul 2009 s-au semnat acorduri de principiu cu 295 de IMM-uri in valoare totala de 
aproximativ 34 de mil de euro. Pentru 2008 s-au semnat doar 15 acorduri cu o valoare totala a 
ajutorului acordat de circa 1,6 milioane de euro. 

� 25 Ianuarie 2010 – Cofinantarea proiectelor europene ar putea fi facuta prin 
garantii guvernamentale. Ministerul Finantelor Publice a elaborat un proiect de 
Ordonanta de urgenta care propune implementarea unui mecanism de garantare dedicat 
unitatilor administrativ teritoriale care implementeaza proiecte finantate din 
instrumentele structurale ale Uniunii Europene si operatorilor regionali de servicii de 
alimentare cu apa si canalizare care implementeaza proiecte finantate in cadrul Axei prioritare 
nr.1 din Programul Operational Sectorial "Mediu". 

� 25 Ianuarie 2010 – Modificari aduse procedurilor de achizitii publice pentru 
proiectele din cadrul PNDR! Beneficiarii privati care vor semna contracte de finantare cu o 
valoarea mai mare de 50.000 de euro cu APDRP vor fi obligati ca, pentru licitatiile pe care 
urmeaza sa le organizeze, sa solicite ofertantilor care participa la licitatie minim 3 oferte 
conforme. De asemenea, acestia vor desfasura obligatoriu achizitiile conform OU 34/2006 cu 
modificarile si completarile ulterioare daca indeplinesc prevederile articolului 9 din acest act 
normativ,  mai precis daca cumulativ beneficiaza de un sprijin financiar mai mare de 50% din 
valoarea proiectului si valoarea contractelor de bunuri si servicii depaseste 200.000 de euro, 
iar contractele pentru efectuarea de lucrari este peste 2.500.000 de euro.  

� 12 Ianuarie 2010 – AM PODCA a lansat cereri de idei de proiecte pentru 5 domenii 
majore de interventie! AM PODCA a lansat 5 cereri de idei de proiecte aferente anului 
2010 pentru urmatoarele domenii majore de interventie: 
DMI 1.1 „Imbunatatirea procesului de luare a deciziilor la nivel politico-administrativ”;  
DMI 1.2. „Cresterea responsabilizarii administratiei publice”  
DMI 1.3. „Imbunatatirea eficacitatii organizationale” – numai pentru sectoarele prioritare 
definite in PO DCA  
DMI 2.1. „Sprijin pentru procesul de descentralizare sectoriala a serviciilor”  
DMI 2.2. „Imbunatatirea calitatii si eficientei furnizarii serviciilor”  
Cererile de idei de proiecte lansate nu au termen limita de depunere. Solicitantii eligibili sunt 
autoritatile administratiei publice centrale (ministere, agentii) cu atributii in rezolvarea 
problemei descrise. 

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.   


