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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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Ajutor de stat pentru asigurarea dezvoltarii 

durabile economice acordat prin  

HG 1680/2008 
 
Guvernul Romaniei, prin intermediul Ministerului Finantelor Publice, acorda fonduri 
nerambursabile de la bugetul de stat in baza schemei de ajutor de stat instituita prin H.G. nr. 
1680/2008 privind acordarea de ajutoare de stat pentru asigurarea dezvoltarii economice durabile. 

 
Schema de stat instituita prin HG 
1680/2008  isi propune, in general, 
acordarea de finantare nerambursabila 
proiectelor care au un efect stimulativ, 
indeplinind unul sau mai multe dintre 
urmatoarele criterii: 
a) o crestere substantiala a dimensiunii 
proiectului/activitatii ca urmare a 
acordarii ajutorului; 
b) o crestere substantiala a domeniului de 
aplicare a proiectului/activitatii ca 
urmare a acordarii ajutorului; 
c) o crestere substantiala a valorii totale a 
costurilor suportate de beneficiar pentru 
proiect/activitate ca urmare a acordarii 
ajutorului; 
d) o crestere substantiala a ritmului de 
finalizare a proiectului/activitatii in 
cauza; 
e) proiectul nu ar fi fost realizat in 
regiunea asistata in cauza in absenta 
acordarii ajutorului. 
 
Principalul avantaj al acestei scheme de 
ajutor de stat este faptul ca se adreseaza 
unei arii extinse de domenii de activitate, 
cu exceptia urmatoarelor:  

� agricultura, silvicultura si 
exploatare forestiera,  

� pescuit si acvacultura,  
� extractia carbunelui,  
� fabricarea bauturilor, a produselor 
din tutun,  

� fabricarea produselor textile si 
imbracamintei,  

� prelucrarea lemnului si fabricarea 
produselor din lemn,  

� fabricarea hartiei si a produselor 
din hartie,  

� tiparirea si reproducerea pe 
suporti a inregistrarilor 

� fabricarea substantelor si a 
produselor chimice,  

� industria metalurgica,  
� fabricarea de mobila,  
� repararea, intretinerea si 
instalarea masinilor si 
echipamentelor  

� fabricarea altor mijloace de 
transport (inclusiv constructia de 
nave maritime) 

 
Ministerul Finantelor Publie a modificat 
in sedinsa de guvern din 23 iunie 2010 
criteriile de eligibilitate referitoare la 
valoarea minima a investitiei si numarul 
minim de noi locuri de munca in sensul 
scaderii pragurilor initiale (mimim 30 
milioane euro si minim 300 locuri de 
munca).  
Asadar, in prezent se au in vedere trei 
categorii de proiecte eligibile: 
a) investitii intre 10 – 20 milioane euro, 
inclusiv, si minim 100 de noi locuri de 
munca; 
b) investitii intre 20 – 30 milioane euro, 
inclusiv si minim 200 de noi locuri de 
munca; 
c) investitii care depasesc 30 milioane 
euro si minim 300 de noi locuri de 
munca. 
 
In cadrul acestei scheme de ajutor de stat, 
aportul beneficiarului destinat finantarii 
proiectului trebuie sa fie de cel putin 50% 
din costurile eligibile, sub o forma care sa 
nu faca obiectul niciunui alt ajutor public. 
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Nivelul maxim al ajutorului de stat de 
care poate beneficia un operator 
economic conform schemei H.G. nr 
1680/2008 este echivalentul in lei a 
28,125 milioane euro, daca realizeaza 
investitii si creeaza locuri de munca ca 
urmare a realizarii unei investitii initiale 
in orice regiune, mai putin regiunea de 
dezvoltare 8 Bucuresti - Ilfov. Pentru 
investitiile si locurile de munca create in 
regiunea de dezvoltare 8 Bucuresti - Ilfov 
nivelul maxim al ajutorului de stat de care 
poate beneficia un operator economic 
este echivalentul in lei a 22,5 milioane 
euro. 
Pentru intreprinderile din sectorul 
prelucrarii si comercializarii produselor 
agricole si care au mai putin de 750 de 
angajati si/sau o cifra de afaceri mai mica 
de 200 de milioane euro, intensitatea 
maxima este de 25% din costurile eligibile 
aferente investitiei initiale. 
Pentru investitiile ale caror costuri 
eligibile sunt mai mici de 50 milioane 
euro, intensitatea bruta a ajutorului de 
stat regional nu poate depasi 50% din 
costurile aferente investitiei initiale sau 
din costurile salariale pe o perioada de 2 
ani cu personalul nou-angajat. Pentru 
investitiile sau locurile de munca realizate 
in Regiunea de dezvoltare 8 Bucuresti - 
Ilfov, intensitatea maxima a ajutorului de 
stat este de 40%. 
Pentru proiectele mari de investitii - ale 
caror costuri eligibile depasesc 
echivalentul in lei a 50 milioane euro - 
intensitatea bruta se calculeaza 
ajustandu-se plafonul regional, in functie 
de valoarea costurilor eligibile, dupa cum 
urmeaza: 
- pentru costurile eligibile cu valoarea in 
lei sub echivalentul a 50 milioane euro, se 
aplica plafonul regional; 
- pentru transe din costurile eligibile cu 
valoare cuprinsa intre echivalentul in lei a 
50 milioane euro si echivalentul in lei a 
100 milioane euro, se aplica 50% din 
plafonul regional; 

- pentru transe din costurile eligibile a 
caror valoare depaseste echivalentul in lei 
a 100 milioane euro, se aplica 34% din 
plafonul regional. 
 
Durata acestei schemei este de 5 ani, 
respectiv 2009-2013. Bugetul maxim al 
schemei de ajutor de stat  este 
echivalentul in lei a 1 miliard euro, cu un 
buget mediu anual de 200 milioane euro, 
in limita plafoanelor bugetare anuale pe 
perioada celor 5 ani. 
 
In perioada 1 ianuarie 2009 – 30 iunie 
2010 Ministerul Finantelor Publice a 
acordat ajutoare de stat in valoare de 
100,1 mil. lei in baza schemelor de ajutor 
de stat pentru investitii mari avand ca 
obiectiv dezvoltarea regionala (HG nr. 
1680/2008 si HG nr. 753/2008). Cererile 
de plata aflate in curs de solutionare au o 
valoare totala de 12,6 mil. lei.  
Analizand datele de mai sus, reiese o 
disponibilitate inca ridicata a acestor 
fonduri, astfel incat, in situatia in care 
este de interes pentru dumneavoastra, 
specialistii COMPASS va recomanda 
demararea din timp a proiectului in 
eventualitatea depunerii fie in sesiunea 
aflata in derulare, fie intr-o sesiune 
viitoare (estimativ martie 2011). 
 
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 
 
IMPORTANT: COMPASS Consultunig 
are experienta recenta in scrierea si 
depunerea de proiecte in cadrul schemei 
de ajutor de stat HG 1680/2008. 
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Fonduri nerambursabile pentru consolidarea si 

modernizarea IMMurilor din sectorul productiv 
 

Intreprinderile mici si mijlocii din Romania pot obtine sprijin european nerambursabil 
pentru consolidarea si modernizarea sectorului productiv prin investitii tangibile si 
intangibile, in cadrul Programului Operational Cresterea Competitivitatii Economice (aflat 
in derulare in prezent). 
 
 

Proiectele de investitii pentru 
intreprinderi mici si mijlocii (IMM-uri) 
sunt finantate prin intermediul 
urmatoarelor operatiuni din cadrul POS 
CCE: 
- A2 sprijin financiar nerambursabil 
de pana la 1.075.000 lei pentru 
intreprinderile mici si mijlocii. 

- A1 sprijin financiar nerambursabil 
intre 1.075.001 - 6.450.000 lei 
pentru intreprinderi mici si 
mijlocii. 

 
Cine poate depune proiecte.  Pentru 
ambele tipuri de finantari pot depune 
proiecte intreprinderile mici si mijlocii 
(inclusiv societati cooperative), cu 
exceptia microintreprinderilor (pentru 
acestea din urma existand oportunitati de 
finantare dedicate). De asemenea, sunt 
eligibile doar 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). 

 

Ce tipuri de activitati sunt eligibile. 
Aceste doua linii de finantare au in 
comun tipurile de activitati eligibile 
pentru care se pot obtine fonduri 
nerambursabile. Astfel, proiecte trebuie 
sa cuprinda activitati de tipul: 

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. 
 
Ce tipuri de cheltuieli sunt eligibile. 
Aferent tipurilor de activitati prezentate 
mai sus, pot fi realizate cheltuieli pentru: 

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. 
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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). 
 
In situatia ambelor opeatiuni, procentul 
maxim al finantarii nerambursabile 
este aceeasi, adica: 

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.  
De asemenea, durata maxima a 
proiectului este de 24 luni. 
 
Important pentru potentialii beneficiari 
este faptul ca, in cadrul acestor tipuri de 
finantari europene se acorda prefinatare 
de maxim 35% din valoarea ajutorului 
financiar nerambursabil aprobat in cadul 
fiecarui proiect. 
 
Pentru ambele tipuri de finantari 
nerambursabile, pana la momentul de 
fata, au fost lansate deja doua apeluri de 
proiecte, unul in anul 2008, iar celalalt in 
anul 2009.  
 
Important! Pentru ambele linii de 
finantare vor fi lansate cereri de 

propuneri de proiecte si in 2010, cu 
mentiunea ca acestea vor fi ultimele 
apeluri, deoarece va fi alocat 
bugetul integral ramas disponibil 
pe operatiune pe intreaga perioada 
de programare (2007 - 2013).  
 
Conform Caledarului orientativ al 
lansarilor din carul POS CCE pentru 2010 
(actualizat, publicat la 30 iunie 2010), 
Operatiunea 1.1.1. A2 Sprijin financiar in 
valoare de pana la 1.075.000 lei acordat 
pentru investitii in IMM urmeaza a fi 
redeschisa depunerii de proiecte in luna 
iulie 2010 (al treilea apel) si va avea un 
buget alocat de aproximativ 70 milioane 
euro.  
In ceea ce priveste Operatiunea 1.1.1 A1 
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 trimestrul IV 2010. 
Buget alocat nu este inca cunoscut 
deoarece va reprezenta o realocare in 
cadrul axelor POS CCE; bugetul ramas pe 
aceasta operatiune a fost redirectionat 
spre finantarea unui numar mai mare de 
proiecte depuse si aprobate in cadrul 
apelului din 2009. 
 
Avand in vedere 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. 
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Noutati 
 
� 9 Iulie  2010 – Se suplimenteaza bugetul alocat pentru investitiile in “energie verde”! 
Organism Intermediar pentru Energie din cadrul Ministerului Economiei, responsabil cu Axa 4 a 
POSCCE, a anuntat suplimentarea de la 420 de milioane lei la 801.162.000 lei a bugetului alocat 
apelului de proiecte pentru Operatiunea 4.2. - "Sprijinirea investitiilor in modernizarea si realizarea de 
noi surse de producere a energiei electrice si termice, prin valorificarea resurselor regenerabile de 
energie", desfasurat in perioada 4 ianuarie 2010 - 30 aprilie 2010. 

� 6 Iulie  2010 – Pragul maxim pentru atribuirea contractelor publice prin cerere de oferte a 
fost majorat! Limita maxima pana la care institutiile publice pot atribui in licitatii contracte prin 
procedura cererii de oferte a fost majorata de la 100.000 euro la 125.000 euro, in cazul furnizarii de 
servicii, si de la 750.000 euro la 1.000.000 euro pentru contracte de lucrari. In cazul furnizarii de 
bunuri, pragul maxim la procedura de cerere de a fost mentinut la 100.000 euro. 

� 1 Iulie  2010 – S-a deschis linia de finantare destinata turismului in mediul rural! APDRP a 
lansat o noua sesiune de depunere de proiecte in cadrul Masurii 313 „Incurajarea activitatilor turistice”, 
PNDR. Fondurile disponibile sunt de 136.055.694 euro, iar suma maxima nerambursabila care poate fi 
acordata pentru finantarea unui proiect din cadrul acestei masuri este de 200.000 euro. Termenul 
limita pentru depunerea proiectelor este 30 iulie 2010. 

� 1 Iulie 2010 – In luna iulie, firmele din mediul rural pot accesa fonduri pentru panificatie, 
dulciuri si procesarea produselor lemnoase si nelemnoase! APDRP a lansat prima sesiune 
pentru depunerea proiectelor din cadrul Schemei de Ajutor de Stat N578/ 2009 aferenta Masurii 123 
„Cresterea valorii adaugate a produselor agricole si forestiere” a PNDR. Fondurile totale disponibile, in 
cadrul acestei sesiuni de primire a proiectelor, sunt de 99 de mil de euro, din care 79,2 mil de euro sunt 
alocati pentru investitiile care vizeaza sectorul agricol si 19,8 mil de euro pentru investitiile care se 
incadreaza in sectorul forestier.  

� 29 Iunie 2010 – Un nou apel de proiecte in cadrul Programului Ungaria-Slovacia-Romania-
Ucraina! Agentia Nationala de Dezvoltare din Ungaria, in calitate de Autoritate Comuna de 
Management, a lansat cea de-a doua solicitare de propuneri de proiecte in cadrul Programului 
Operational Comun ENPI CBC Ungaria-Slovacia-Romania-Ucraina 2007-2013. In cadrul prezentei 
solicitari de propuneri de proiecte sunt disponibile fonduri in valoare de 14.000 000.euro.  

� 25 Iunie 2010 – POSCCE: Ghidul pentru investitii mici, publicat spre consultare! Organismul 
Intermediar pentru IMM-uri a publicat spre consultare Ghidul Solicitantului aferent apelului din 2010 
pentru Operatiunea 1.1.A2) “Sprijin financiar de pana la 1.075.000 lei acordat pentru investitii pentru 
intreprinderile mici si mijlocii” din cadrul Axei 1 a POSCCE. Confom ghidului, apelul urmeaza sa se 
lanseze in luna iulie, iar alocarea financiara disponibila este de 301 milioane lei , defalcata pe regiuni 
dupa cum urmeaza: Bucuresti - Ilfov - 30 milioane lei, Regiunile Centru, Nord -Vest, Vest si Sud Est - 
120 milioane lei, Regiunile Nord Est, Sud Muntenia, Sud Vest Oltenia - 151 milioane lei   

� 17 Iunie 2010 – POSDRU: Noul ghid al solicitantului pentru proiectele strategice si de grant 
lansat spre consultare!  Autoritatea de Management pentru Programul Operational Sectorial 
Dezvoltarea Resurselor Umane a publicat spre consultare noul Ghid al Solicitantului – Conditii Generale 
pentru proiectele de grant si strategice.  

� 16 Iunie 2010– AM POSDRU cere acordul CE pentru realocarea a 400 milioane de euro! AM 
POSDRU a solicitat CE acordul pentru realocarea unei sume de 400 de milioane de euro dinspre axele 
prioritare pe care nu au fost accesate aceste fonduri catre cele pe care au fost depuse mai multe proiecte 
eligibile decat alocarea financiara aferenta. 

  

 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.  


