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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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Sprijin nerambursabil pentru sisteme TIC 
integrate si alte aplicatii electronice pentru 

afaceri 
 

Operatiunea 3.3.1 Sprijin pentru sisteme TIC integrate si alte aplicatii electronice pentru 
afaceri face parte din cadrul Programului Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii 
Economice, Axa III, dedicata exclusiv tehnologiei informatiei si comunicatiilor pentru 
sectoarele privat si public. 

 
Aceasta linie de finantarie 
nerambursabila se adreseaza proiectelor 
ce vizeaza cresterea eficientei firmelor 
prin reorganizarea tuturor proceselor 
interne pe baza unui sistem informatic si 
introducerea de sisteme TIC moderne ce 
incurajeaza inovarea si/sau ofera sprijin 
pentru imbunatatirea deciziilor 
managementului. 
 
Solicitanti eligibili.  In cadrul acestei 
linii de finantare pot obtine sprijin 
nerambursabil: microintreprinderile, 
intreprinderile mici si mijjlocii, definite 
conform Legii nr. 346/2004, cu 
modificarile si completarile ulterioare.  
 
Activitati eligibile. In cadrul acestei 
operatiuni se pot finanta proiecte care 
contin una sau mai multe dintre 
urmatoarele activitati:  

- Implementarea sau extinderea 
sistemelor ERP (Enterprise Resource 
Planning – Planificarea Resurselor 
Intreprinderii); 

- Implementarea sau extinderea de 
sisteme pentru relatii cu clientii (CRM – 
Customer Relationship Management – 
Managementul Relatiilor cu Clientii); 

- Implementarea de solutii 
software pentru design si/sau productie, 
pentru imbunatatirea managementului 
ciclului de viata al produselor; 

- Implementarea sistemelor 
informatice de analiza economica si 
suport decizional (business intelligence 
systems) si a altor aplicatii electronice 
pentru managementul afacerii. 

Astfel, pentru derularea activitatilor 
enumerate mai sus, pot fi realizate 
urmatoarele tipuri de cheltuieli: 
 
a) Cheltuieli pentru servicii de 
consultanta care nu constituie o activitate 
permanenta sau periodica (exclus 
consultanta fiscala, juridica): 
• servicii de consultanta pentru 
elaborarea planului de afaceri, proiectului 
tehnic, studiilor de piata, alte studii 
necesare pentru pregatirea proiectului;   
• servicii de consultanta in domeniul 
managementului de proiect si cheltuieli 
necesare in procesul de achizitii. 
 
b) Cheltuieli pentru achizitionarea de 
echipamente TIC (servere, calculatoare 
personale de tip desktop/portabile 
monitoare, echipamente de retea, 
echipamente periferice etc.) necesare 
pentru functionarea aplicatiei 
informatice. 
 
c) Cheltuieli pentru dotari care pot intra 
in categoria mijloacelor fixe, care nu intra 
in categoria de mai sus, necesare pentru 
functionarea aplicatiei informatice. 
 
d) Cheltuieli pentru achizitionarea de  
aplicatii informatice, licente, brevete, 
marci, know-how: 
• cheltuieli pentru achizitionarea 
licentelor software necesare 
implementarii proiectului, inclusiv baze 
de date si solutii de securitate;  
• cheltuieli totale pentru achizitionarea de 
aplicatii informatice – parte a proiectului 
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- pentru realizarea carora poate fi 
necesara parcurgerea urmatoarelor etape: 
analiza necesitatilor, dezvoltarea 
aplicatiei, implementarea si testarea 
aplicatiei. 
 
e) Cheltuieli pentru organizarea de 
cursuri de formare profesionala: 
• cheltuieli legate de formarea 
profesionala a personalului care va utiliza 
produsele software implementate;  
 
f) Cheltuieli legate de formarea 
profesionala a personalului care va 
asigura mentenanta solutiei daca acesta 
este angajat al beneficiarului. 
 
g) Cheltuieli cu servicii de auditare finala 
a proiectului. 
 
h) Cheltuieli de informare si publicitate 
pentru proiect.  
 
Valoarea maxima a finantarii. In 
cadrul acestei opertiuni intensitatea 
ajutorului public nerambursabil poate 
varia intre 50% si 70%, functie de tipul 
intreprinderii, regiunea de unde provine 
si tipul de activitate pentru care se solicita 
finantare.  
 
Astfel, pentru activitati care intra sub 
incidenta Ajutorului de stat regional 
pentru investitii, procentul finantarii este 
de 60% pentru microintreprinderi si 
intreprinderi mici, respectiv 50% pentru 
intreprinderi mijlocii din regiunea 
Bucuresti-Ilfov. Pentru celelate regiuni 
intensitatea creste la 60%, respectiv 70%. 
 
De asemnea, pentru activitati care intra 
sub incidenta Ajutorului de minimis 
(instruire, consultanta, management de 
proiect, audit, informare si publicitate), 
intensitatea sprijinului nerambursabil 
este de 70% indiferent de tipul 
solicitantului si regiunea de unde provine. 

In cadrul acestei linii de finantare 
valoarea maxima a finantarii acordate 
este de 1.000.000 lei, in timp ce valoarea 
minima a finantarii acordate este de 
35.000 lei. 
 
Atentie! Pentru a depune un proiect in 
cadrul acestei operatiuni este necesara 
intai o inregistrare on-line a propunerilor 
de proiecte (cererea de finantare, la care 
va atasa toate documentele solicitate). In 
termen de maxim 5 zile lucratoare dupa 
inregistarea on-line, solicitantii trebuie sa 
depuna dosarul la sediul MCTI 
 
Important! Conform „Calendarului 
orientativ al lansarii operatiunilor din 
cadrul POS CCE aferente anului 2010” 
publicat recent de Autoritatea pentru 
Coordonarea Instrumentelor Structurale 
din Ministerul Finantelor Publice (ACIS), 
pentru aceasta linie de finatare europeana 
va fi lansata o noua  cerere de propuneri 
de proiecte in luna iulie 2010. Pentru 
acest apel se estimeaza ca va fi alocat un 
buget de aproximativ de 20 milioane 
Euro; astfel, din bugetul total 2007-2013 
al operatiunii mai ramane disponibila o 
suma de aproximativ 45 milioane euro 
pentru apeluri viitoare.  
 
Avand in vedere termenul apropiat de 
redeschidere a liniei, in eventualitatea in 
care sunteti interesati de accesarea unor 
astfel de fonduri europene, 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). 
 
*Nota: aceasta sinteza a fost intocmita in baza 
materialelor (Ghidul Solicitantului, Cerere de 
finantare, etc) aferente apelului din 2008 lansat 
pentru aceasta operatiune; materialele 
actualizate pentru anul 2010 nu au fost inca 
publicate; 
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Fonduri europene pentru dezvoltarea 
activitatilor turistice 

 
 

Masura 313 „Incurajarea activitatilor 
turistice ” se incadreaza in Axa III din 
cadrul PNDR – „Imbunatatirea calitatii 
vietii in zonele rurale si diversificarea 
economiei rurale” si are ca obiectiv 
general dezvoltarea activitatilor turistice 
in zonele rurale care sa contribuie la 
cresterea numarului de locuri de munca 
si a veniturilor alternative, precum si la 
cresterea atractivitatii spatiului rural. 
 
Solicitantii care pot beneficia de 
fondurile oferite prin intermediul acestei 
operatiuni trebuie sa se incadreze in 
urmatoarele categorii: 

� Micro-intreprinderile (inclusiv nou 
infiintate) 

� 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  

� Comunele prin reprezentantii lor 
legali conform legislatiei nationale 
in vigoare, precum si asociatiile de 
dezvoltare intercomunitara  

� ONG-urile; 
 
Activitati si cheltuieli eligibile: 
 

a) Investitii in infrastructura de 
primire turistica 

- Constructia, modernizarea, extinderea si 
dotarea structurilor de primire turistice 
(structuri agroturistice si alte tipuri de 
structuri de primire turistice realizate de 
o microintreprindere) avand pana la 15 
camere; 
Tipurile de structuri de primire turistice 
care pot fi finantate prin aceasta masura 
sunt: 
(a) vile, 
(b) bungalow-uri, 

(c) cabane turistice, 
(d) campinguri, sate de vacanta, popasuri 
turistice, casute tip camping, 
(e) pensiuni turistice si pensiuni 
agroturistice, 
(f) structuri de primire cu functiuni de 
cazare pe pontoane plutitoare.  
In cazul zonelor deja dezvoltate din punct 
de vedere turistic, este permisa doar 
modernizarea si extinderea structurilor 
de primire turistice. 
 

b) Investitii in activitati 
recreationale 

Investitii private in infrastructura 
turistica de agrement independenta sau 
dependenta de structura de primire 
turistica precum: spatii de campare, 
amenajari de stranduri si piscine, 
achizitionare de mijloace de transport 
traditionale pentru plimbari, trasee 
pentru echitatie, inclusiv prima achizitie 
de cai in scop turistic si asigurarea 
adaposturilor acestora, rafting, etc. 
 

c) Investitii in infrastructura la 
scara mica precum centrele de 
informare, amenajarea de 
marcaje turistice, etc. 

• Construirea, modernizarea si dotarea 
centrelor locale de informare in scopul 
promovarii, prezentarii si vizitarii 
turistice; 
• Dezvoltarea de sisteme electronice 
locale de rezervare pentru structurile de 
primire turistice din spatiul rural, 
conectate la sistemele regionale si 
nationale; 
• Amenajarea de marcaje turistice, refugii 
turistice de utilitate publica, etc.; 
• Investitii de refacere in scop turistic a 
vechilor trasee de cale ferata cu 
ecartament ingust, reconditionarea 
echipamentelor si utilajelor; 
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• Investitii legate de infiintarea si 
amenajarea de trasee tematice (ex: 
“drumul vinului”, „al olaritului”, 
„cioplitorilor in lemn”, etc.). 
 

d) Dezvoltarea si/sau marketingul 
serviciilor turistice rurale 

• Elaborare de materiale promotionale 
precum prima editare a materialelor in 
scopul promovarii actiunilor turistice: 
brosuri de prezentare, panouri de 
informare, etc. 
 
Pentru toate tipurile de actiuni, vor fi 
sustinute cheltuielile cu: 
- achizitionarea de utilaje, echipamente, 
hardware, soft-uri, inclusiv achizitionarea 
in leasing a acestora, costurile de 
instalare si montaj; 
- costurile generale legate de intocmirea 
proiectului precum taxe pentru arhitecti, 
ingineri si consultanti, studii de 
fezabilitate/memorii justificative, taxe 
pentru eliberarea certificatelor, avizelor si 
autorizatiilor necesare implementarii, 
achizitia de patente si licente, in limita 
unui procent de 10% din valoarea totala a 
proiectului, iar pentru proiectele care nu 
prevad constructii, in limita a 5%. 
 
Valoarea si intensitatea maxima a  
finantarii acordate.  
• Pentru investitiile in interes public 
negeneratoare de profit, sprijinul public 
nerambursabil va fi de pana la 100% din 
totalul cheltuielilor eligibile si nu va 
depasi valoarea de 200.000 Euro/proiect; 
• Pentru investitiile generatoare de profit, 
ajutorul public nerambursabil va fi de 
pana la: 

- 70% (60% pentru Bucuresti-
Ilfov) din totalul cheltuielilor 
eligibile si nu va depasi 70.000 
Euro/proiect in cazul proiectelor 
de investitii in agroturism; 

- 50% (40% pentru Bucuresti-
Ilfov) din totalul cheltuielilor 
eligibile si nu va depasi 200.000 
Euro/proiect pentru alte tipuri 
de investitii in turismul rural.  

 
In cadrul acestei linii de finantare, la fel 
ca si in cazul tuturor celorlalte 
oportunitati de finantare din cadrul 
Programului National pentru Dezvoltare 
Rurala (PNDR), se poate solicita o 
prefinantare (avans) de 50% din valoarea 
eligibila nerambursabila aferenta 
proiectului. 
 
ATENTIE: Ca noutate fata de apelurile 
anterioare, in cadrul apelului ce urmeaza 
a fi lansat s-a introdus o cerinta noua, si 
anume: solicitantul va prezenta in termen 
de maxim 60 de zile calendaristice de la 
data primirii notificarii de finantare a 
proiectului, sursa cofinantarii in vederea 
incheierii Contractului de finantare. (prin 
extras de cont bancar si scrisoare de 
confort). 
 
IMPORTANT: Aceasta linie de finantare 
se estimeaza a fi redeschisa depunerii de 
proiecte in perioana 1- 30 iulie 2010. De 
asemenea, in acest an va fi lansata o 
singura sesiune de depunere de proiecte, 
bugetul total alocat fiind de 136.055.694 
euro. 
 
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 

� Management de proiect 
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Noutati 
 
� 14 Iunie  2010 – S-a deschis linia de finantare pentru crearea de microintreprinderi in 

mediul rural! APDRP a anuntat deschiderea celei de-a cincea sesiuni pentru depunerea proiectelor 
din cadrul Masurii 312 - “Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro-intreprinderi”, PNDR. 
Potentialii beneficiari pot depune proiectele incepand de astazi, 14 iunie 2010, si pana pe 15 iulie 2010. 

� 8 Iunie  2010 – IMM-urile nu mai pot depune proiecte pentru ajutorul de minimis. Bugetul 
a fost epuizat! Unitatea de implementare a schemei de ajutor de stat de minimis din cadrul 
Ministerului Finantelor Publice a anuntat epuizarea bugetului alocat schemei de ajutor de minimis 
pentru dezvoltarea sau modernizarea IMM-urilor in valoare de 100 de milioane euro pe perioada 2007-
2011. Cererile de acord de principiu pentru finantare au fost analizate si selectate, in limita bugetului 
anual alocat schemei, in functie de data si numarul de inregistrare la Ministerul Finantelor Publice pana 
la nr.25576/26.02.2010, inclusiv. 

� 1 Iunie  2010 – Pragul de achizitii directe ar putea fi ridicat la 50.000 euro pentru bunuri si 
servicii si 100.000 euro pentru lucrari! Pragul achizitiilor publice directe ar putea fi majorat de la 
15.000 euro la 50.000 euro pentru bunuri si servicii si de la 40.000 euro la 100.000 euro in cazul 
lucrarilor, iar limita maxima pana la care pot fi atribuite contracte de lucrari prin procedura cererii de 
oferte ar urma sa creasca de peste sase ori, la 4,85 milioane euro. Modificarile au fost incluse intr-un 
document elaborat de Secretariatul General al Guvernului sub forma unei ordonante de urgenta, care a 
fost trimis pe circuitul de avizare. 

� 31 Mai 2010 – POSDRU: Lansarea granturilor se amana din nou!! Cu toate ca liniile de granturi 
fusesera initial programate pentru luna aprilie si, mai apoi, pentru luna iunie, ele vor fi deschise abia in 
perioada iulie-august. Astfel, pentru DMI 5.1. lansarea este estimata pentru iulie, in timp ce depunerea 
de proiecte in cadrul DMI 2.1, 5.2 si 6.1 ar urma sa se deschida in luna august. 

� 26 Mai 2010 – Oficial BEI: Avem fonduri de 1,5 mld. euro pentru Romania in 2010. Banca 
Europeana de Investitii (BEI) are alocate fonduri de 1 - 1,5 miliarde de euro pentru a finanta proiecte in 
Romania in 2010, nivel similar cu cel din 2009, spune Milena Messori, seful reprezentantei institutiei 
financiare in Romania. "Fondurile sunt disponibile pentru a ajuta economia sa reporneasca pe baze mai 
solide. Problema este sa vedem daca sunt proiecte pe care sa le putem finanta".  

� 25 Mai 2010 – Noi linii de finantare lansate in domeniul pescuitului! AM POP a anuntat ieri, 
25 mai 2010, lansarea sesiunilor de primire a cererilor de finantare pentru urmatoarele masuri din 
cadrul Programului Operational pentru Pescuit:  
Masura 1.1 – Ajutor public pentru incetarea permanenta a activitatilor de pescuit;  
Masura 1.2 – Ajutor public pentru incetarea temporara a activitatilor de pescuit;  
Masura 1.3 – Investitii la bordul navelor si selectivitate;  
Masura 1.4 – Pescuitul de coasta la scara redusa;  
Masura 1.5 – Compensatii socio-economice pentru managementul flotei comunitare: 
Masura 2.5  - Pescuit in apele interioare;  

� 21 Mai 2010 – Finantarea acordata microintreprinderilor va fi de 100%. A fost eliminata 
contributia solicitantului!  In cadrul Comitetului de Monitorizare al POR, desfasurat in perioada 19-
20 mai, au fost luate o serie de masuri cu scopul accelerarii implementarii proiectelor si a implementarii 
financiare a fondurilor POR. Astfel, pentru DMI 4.3 „Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor”, CM 
POR a decis eliminarea contributiei proprii a beneficiarilor la cheltuielile aferente cererilor de finantare. 
In consecinta, valoarea maxima a finantarii acordate va fi de 100% din cheltuielile eligibile ale 
proiectului, nu mai mult de 200.000 de euro.  

  

 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.  


