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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 18 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 dezvoltarea 
sistemelor de comert electronic si a altor 

solutii on-line pentru afaceri 
 
Operatiunea 3.3.2 „Sprijin pentru dezvoltarea sistemelor de comert electronic  si a altor solutii on-
line 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. 

 
Aceaste tipuri de finantari 
nerambursabile se adreseaza proiectelor 
ce vizeaza, in principal, 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. 
 
Cine poate solicita finantare: In 
cadrul acestei linii de finantare pot obtine 
sprijin nerambursabil:  

� microintreprinderile,  
� intreprinderile mici si  
� intreprinderile mijjlocii,  

definite conform Legii nr. 346/2004, cu 
modificarile si completarile ulterioare. 
 
Ce se finanteaza: Prin intermediul 
acestei operatiuni se pot obtine fonduri 
europene nerambursabile pentru 
achizitionarea de aplicatii software, 
echipamente TIC si alte mijloace fixe 
necesare, servicii de consultanta si 
training specializat pentru: 

� implementarea de sisteme 
informatice de comert electronic;  

� implementarea de sisteme 
informatice pentru licitatii 
electronice; 

� implementarea de sisteme 
informatice pentru tranzactii 
electronice securizate; 

� implementarea de sisteme 
informatice de e-payment (plati 
electronice); 

 
� implementarea de sisteme de e-

learning (invatamant la distanta) 
pentru IMM-uri; 

� implementarea altor sisteme 
informatice pentru 
dezvoltarea/optimizarea activitatii 
companiei (B2B, B2C). 

 
Asadar, 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 realizarea 
continutului initial (pentru proiectele de 
e-learning). 
c) 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. 
d) Cheltuieli pentru dotari care pot intra 
in categoria mijloacelor fixe, care nu intra 
in categoria de mai sus, necesare pentru 
functionarea aplicatiei informatice. 
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e) 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, 
pentru realizarea carora poate fi necesara 
parcurgerea urmatoarelor etape: analiza 
necesitatilor, dezvoltarea aplicatiei, 
implementarea si testarea aplicatiei. 
f) Cheltuieli pentru organizarea de cursuri 
de formare profesionala: 
- cheltuieli legate de formarea 
profesionala a personalului care va utiliza 
produsele software implementate;  
- 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. 
 
Care este 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 1.640.000 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 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 august 2010. Pentru 
acest apel se estimeaza ca va fi alocat un 
buget aproximativ de 10 mil Euro; astfel, 
din bugetul total 2007-2013 al operatiunii 
mai ramane disponibila o suma de 
aproximativ 30 mil 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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Implementarea standardelor internationale si 
accesul pe noi piete si internationalizare prin 

intermediul finantarilor europene 
 

Microintreprinderile si intreprinderile mici si mijlocii din Romania pot beneficia de 
finantare neramburasbila pentru diverse activitati necesare implementarii standardelor 
internationale, dar si pentru accesul pe noi piete prin participarea la targuri si expozitii 
internationale, participarea la misiuni economice, promovare on-line, etc. Astfel de 
fonduri se pot obtine prin intermediul Programului Operational Sectorial de Crestere a 
Competitivitatii Economice, Axa prioritara 1 – Un sistem inovativ si ecoeficient de 
productie, DMI 1.1 – Investitii productive si pregatirea pentru competitia pe piata a 
intreprinderilor, in special a IMM, Operatiunile Sprijin pentru implementarea 
standardelor internationale, respectiv Sprijin pentru accesul pe noi piete si 
internationalizarea IMM. 
 
 

Solicitanti eligibili: Pot solicita 
finantare nerambursabila in cadrul 
acestor doua linii de finantare 
microintreprinderile si intreprinderile 
mici si mijlocii, care au derulat activitate 
economica pe perioada exercitiului 
financiar precedent si au obtinut profit 
sau profit din exploatare. 
 
Activitati eligibile: 
Operatiunea Sprijin pentru 
implementarea standardelor 
internationale finanteaza activitati de 
tipul: 
a) infiintarea, modernizarea si acreditarea 
laboratoare de incercari si etalonari; 
b) implementarea si/sau certificarea 
sistemului de management al calitatii ISO 
9001 (produselor si/sau serviciilor), 
sistemelor de management al mediului 
ISO 14001 sau EMAS sau sistemului de 
management integrat calitate/mediu; 
c) etichetarea ecologica; 
d) certificarea produselor/ serviciilor/ 
proceselor. 
In sensul implementarii acestor activitati 
se deconteaza urmatoarele tipuri de 
cheltuieli: 
- cheltuieli pentru lucrari de constructie si 
modernizare laboratoare, inclusiv 
instalatii aferente constructiilor; 

 - cheltuieli pentru obtinerea de acorduri, 
avize autorizatii; 
 - achizitionare si instalarea de 
instrumente, echipamente si mobilier 
pentru laboratoarele de incercari si 
etalonari; 
 - achizitia de echipamente IT si programe 
informatice; 
 - consultanta pentru elaborarea 
documentelor de acreditare; 
- cursuri specializate pentru utilizarea 
echipamentelor achizitionate; 
 - cheltuieli aferente implementarii si/sau 
certificarii sistemului de management al 
calitatii (produselor si/sau serviciilor), 
sistemelor de management al mediului 
ISO 14001 sau EMAS sau sistemului de 
management integrat calitate/mediu; 
- achizitie dispozitive de masurare si 
monitorizare a proceselor/produselor. 
- cheltuieli aferente etichetarii ecologice; 
- cheltuieli aferente certificarii 
produselor/serviciilor/proceselor; 
  
Pe de alta parte, operatiunea Sprijin 
pentru accesul pe noi piete si 
internationalizarea IMM finanteaza 
activitati precum: 
a) participarea la targuri si expozitii 
internationale, organizate in tara sau 
strainatate, cu stand propriu; 
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b) participarea la misiuni economice in 
strainatate; 
c) elaborarea si productia de materiale 
tiparite/inscriptionate de promovare a 
agentului economic, in vederea 
participarii la evenimentele de mai sus; 
d) promovarea on-line 
(imbunatatirea/realizarea unui site pe 
Internet pentru prezentarea activitatii 
solicitantului si a produselor promovate); 
e) servicii legate de activitati de 
promovare pe noi piete interne, pe piete 
internationale si marketing; 
f) servicii de identificare a 
furnizorilor/clientilor externi prin 
programele Hosted Buyers. 
 
Valoarea maxima a finantarii: Prin 
intermediul fiecareia dintre aceste doua 
linii de finantare se pot obtine maxim 
200.000 euro (ajutor de minimis). 
In situatia ambelor opeatiuni, procentul 
maxim al finantarii nerambursabile 
este acelasi, adica: 

� 70% din totalul cheltuielilor 
eligibile ale proiectului pentru 
microintreprinderi si 
intreprinderile mici; 

� 60% din totalul cheltuielilor 
eligibile ale proiectului pentru 
intreprinderile mijlocii. 

De asemenea, proiectul poate avea o 
durata maxima 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. 
 
Depunerea proiectului: In cadrul 
ambelor linii de finantare, prealabil 
depunerii fizice a proiectului, este 
necesara o inregistrare on-line a acestuia. 
Astfel, dosarul proiectului va fi depus la 
sediul OI/OTIMMC, dupa inscrierea on-
line si numai in intervalul specificat, si va 
cuprinde: 

- Cererea de finantare  
- Un set de declaratii: Declaratie de 
angajament, Declaratie pe propria 
raspundere, Declaratie privind incadrarea 
in categoria IMM 
- Hotararea AGA/ CA de aprobare a 
proiectului si a cheltuielilor  
- Situatiile financiare: Bilantul contabil, 
inclusiv Contul de profit si pierdere si 
Datele informative  
- Certificatul constatator in original  
- Alte documente care nu sunt obligatorii, 
dar se puncteaza suplimentar: CV-urile 
echipei care asigura managementul 
proiectului, etc. 
 
Important! Pentru ambele linii de 
finantare vor fi lansate cereri de 
propuneri de proiecte estimativ in 
perioada august-septembrie 2010. Astfel, 
pentru acest apel, operatiunea de 
standardizarea va avea un buget estimativ 
de ~ 9,5 mil. euro; din bugetul total 2007-
2013 al operatiunii ramane pentru 
urmatoarele apeluri o suma de ~ 35 mil. 
euro. De asemenea, operatiunea de 
internationalizare va avea un buget 
estimativ de ~ 6 mil. euro; astfel, din 
bugetul total 2007-2013 al operatiunii, 
ramane pentru urmatoarele apeluri o 
suma de ~ 15 mil. euro. 
 
*Nota: aceasta sinteza a fost intocmita in baza 
materialelor (Ghidul Solicitantului, Cerere de 
finantare, etc) aferente apelului din 2009 lansat 
pentru aceasta operatiune; materialele 
actualizate pentru anul 2010 nu au fost inca 
publicate; 

 
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 
� 10 August  2010 – IMM-urile care vor fonduri europene pentru investitii mici pot depune 

proiecte incepand cu 6 septembrie! OI IMM a publicat varianta finala a Ghidului Solicitantului 
aferent cererii de propuneri de proiecte pentru schema de ajutor financiar A2 – “Sprijin financiar 
nerambursabil de pana la 1.075.000 lei pentru intreprinderile mici si mijlocii” din cadrul Operatiunii a) 
Sprijin pentru consolidarea si modernizarea sectorului productiv prin investitii tangibile si intangibile, 
POSCCE. Inscrierea on-line a proiectelor se va putea face incepand cu data de 06 septembrie 2010, ora 
9:00, in cadrul sectiunii speciale deschisa pe site-ul web al OI IMM - http://oiimm.mimmcma.ro. 

� 6 August  2010 – Calendarul lansarilor de apeluri de proiecte. Luna aceasta sunt anuntate 
15 linii de finantare! In luna august, ar urma sa se lanseze 15 linii de finantare, dintre care: 
7 in cadrul POSDRU, respectiv: DMI 1.5 (proiecte strategice), 2.1 (proiecte de tip grant), 2.3 (grant), 

4.1 (strategice), 5.1 (grant), 5.2 (grant), 6.1 (grant) 
8 in cadrul POS CCE, respectiv: operatiunile 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 2.1.1, 3.1.1, 3.2.4, 3.3.1, 3.3.2.  
Mai multe detalii gasiti pe www.fonduri-ue.ro.  

� 27 Iulie 2010 – POSCCE: Ghidul pentru cercetare in parteneriat intre universitati sau 
institutii de C-D si intreprinderi, lansat spre consultare! ANCS, in calitate de Organism 
Intermediar pentru Cercetare, a lansat spre consultare Ghidul Solicitantului pentru apelul din 2010 
aferent Operatiunii 211 „Proiecte de cercetare in parteneriat intre universitati/ institutii de cercetare-
dezvoltare si intreprinderi” din cadrul POSCCE. Solicitantii eligibili sunt intreprinderile cu sau fara 
activitate de C-D mentionata in statut, dar pentru care activitatea CD nu este activitate principala.  

� 23 Iulie 2010 – AMPOSDRU a publicat Ghidul Solicitantului – Conditii Generale, versiunea 
revizuita! AMPOSDRU a publicat Ghidul Solicitantului - Conditii Generale, versiunea revizuita, 
aferent cererilor de propuneri de proiecte ce vor fi lansate anul acesta, urmare a integrarii comentariilor 
relevante primite de la potentialii solicitanti ai fondurilor europene pentru dezvoltarea reusrselor 
umane.  

� 23 Iulie 2010 – POS Mediu: Ghid spre consultare! Ministerul Mediului si Padurilor, in calitate de 
AM pentru POS Mediu, a publicat spre consultare variantele preliminare ale Ghidului Solicitantului si 
Cererii de Finantare aferente Axei Prioritare 4 POS Mediu "Implementarea Sistemelor Adecvate de 
Management pentru Protectia Naturii" - Sesiunea de proiecte 4/2010.  www.mmediu.ro  

� 20 Iulie 2010 – Activele fixe achizitionate din bani europeni pot fi ipotecate! A fost publicata 
HG nr. 606/23.06.2010 privind stabilirea unor masuri de accelerare a implementarii instrumentelor 
structurale. Pentru asigurarea finantarii cheltuielilor necesare implementarii proiectului finantat din 
instrumente structurale, beneficiarul poate constitui garantii in favoarea unei institutii de credit, sub 
forma gajarii sau ipotecarii asupra activelor fixe care fac obiectul contractului/deciziei/ordinului de 
finantare.  

� 16 Iulie 2010 – S-a lansat versiunea revizuita a Documentului Cadru de Implementare a 
POSDRU!  AMPOSDRU a publicat versiunea revizuita a Documentului Cadru de Implementare a 
Programului Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, aprobata prin Ordinul comun al 
ministrului muncii, familiei si protectiei sociale si al ministrului finantelor publice nr. 547/1984/iulie 
2010. Mai multe detalii pe www.fseromania.ro.  

� 14 Iulie 2010– Absorbtia efectiva a instrumentelor structurale: 10,17%! Potrivit situatiei 
prezentate de primul-ministru in sedinta comitetului interministerial, doar 10,17% din alocarea 
financiara pe 2007-2010 a fost absorbita efectiv pana in momnetul de fata, astfel, au fost depuse 18.177 
de proiecte in valoare de 38,98 miliarde de euro, au fost aprobate 4.421 de proiecte in valoare de 9,4 
miliarde de euro, au fost incheiate contracte si decizii de finantare pentru 3.146 de proiecte in valoare de 
6,06 miliarde de euro si au fost efectuate plati in suma de 882 de milioane 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.  


