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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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Stadiul absorbtiei fondurilor europene in 
Romania  
 
Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale a publicat recent stadiul absorbtiei 
instrumentelor structurale la data de 31 august 2010. 
Analizand in detaliu aceasta evidenta reies un set de informatii ce caracterizeaza situatia 
actuala a absorbtiei fondurilor europene in Romania. 

 
Astfel, desi au trecut deja mai bine de trei 
ani si jumatate de la integrarea Romaniei 
in Uniunea Europeana, rata de absorbtie 
a fondurilor europene continua sa fie 
foarte scazuta; Romania a absorbit pana 
la inceputul lunii septembrie doar 
12,16% din totalul fondurilor alocate 
pentru perioada de programare 2007 – 
2010, adica putin peste 1 miliard de 
euro, comparativ cu suma totala de 
aproximativ 8,67 miliarde euro alocata 
pentru perioada 2007 – 2010. 
 
Raportare

Euro Lei* Total Lei %

31.08.2010 8,669,952,688 36,980,816,195 4,650,403,195 12,16%

31.07.2010 8,669,952,688 37,920,639,067 4,037,154,664 10,31%

Diferenta - - 613,248,531

*calculat la curs infoeuro aferent lunii in cauza

** conform situatiei publicate de ACIS

Alocare UE 2007 - 2010 Plati catre beneficiari

 
 
In ceea ce priveste efectuarea platilor 
catre beneficiari (prefinantare si 
rambursare), in cadrul Programul 
Operational Regional (POR) s-au realizat 
cele mai multe plati, in suma totala de 
aproximativ 1,7 miliarde lei, adica 22,72% 
din alocarea 2007-2010.  
Urmatorul in ordinea descrescatoare a 
sumelor platite se afla Programul 
Operational Dezvoltarea Resurselor 
Umane (POS DRU) cu plati totale de 
aprovimativ 1 miliard lei, adica 14,66% 
din alocare.  
De asemenea, s-au realizat plati 
importante si in cadrul Programului 
Operational Mediu (POS Mediu) - 0,97 
miliarde lei, respectiv 11,25% din alocare -  
si Programului Operational Cresterea 
Competitivitatii Economice (POS CCE) –  
 

 
0,77 miliarde lei, adica 14,38% din 
alocare. 
 
Pana la sfarsitul lunii august 2010 au fost 
depuse un total de 19.371 proiecte in 
cadrul celor 7 Programe Operationale 
active in Romania. 
Cele mai multe proiecte au fost depuse in 
cadrul Programului Regional, 
Programului de Competitivitate si cel 
dedicat Resurselor Umane. Pe de alta 
parte, cel mai putin solicita program a 
fost cel dedicat transportului. 
Proiecte depuse
Program Nr. Proiecte Contributia UE

Lei

% in raport 

cu 

alocarea 

2007 - 2010
POR 6,143 31,772,487,861 438,39%

POS Mediu 262 15,316,947,638 182,14%

POS Transport 54 10,328,135,229 118,85%

POS CCE 6,260 24,953,978,070 481,15%

POS DRU 5,609 29,300,509,895 447,77%

PO DCA 974 1,100,471,650 197,21%

PO AT 69 267,156,187 77,20%

Total 19,371 113,039,686,530 305,67%  
 
In luna august 2010, comparativ cu luna 
anterioara, cele mai multe proiecte au fost 
depuse in cadrul Programului POR si 
anume 611 proiecte. In general, in luna 
august 2010, au fost depuse un numar  
redus de proiecte in cadrul tuturor 
celorlalte programe; de exemplu daca in 
cadrul POS CCE au fost depuse 81 de 
proiecte, in cadrul POS DRU au fost 
depuse doar 4 proiecte; acesta situatie s-a 
datorat in principal faptului ca au fost 
destul de putine linii deschise depunerii 
de proiecte in aceasta perioada. 
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Din totalul proiectelor depuse, pana la 
acest moment au fost aprobate un total de  
4.878 proiecte in cadrul celor 7 Programe 
Operationale. 
 
Valoarea contributiei UE aferente 
proiectelor aprobate reprezinta 84,30% 
din alocarea pe perioada 2007-2010. De 
asemenea se observa faptul ca, pentru 
unele programe, valoarea contributiei UE 
aferente proiectelor aprobate se apropie 
de 100%  in raport cu alocarea 2007  -
2010 (exemplu POR 92,82%) sau chiar 
depaseste (POS DRU 190,82%). In acest 
sens, in unele situatii s-a luat in 
considerare analiza realizarii de realocari, 
pentru inceput, in cadrul axelor din 
acelasi program operational; de exemplu, 
Comitetul de Monitorizare al POR (CM 
POR), la propunerea Autoritatii de 
Management a POR (AMPOR) a aprobat 
realocarea fondurilor neutilizate 
aferente Axei prioritare 4 ”Sprijinirea 
dezvoltarii mediului de afaceri regional si 
local” - Domeniului major de interventie 
4.2 „Reabilitarea siturilor industriale 
poluate si neutilizate si pregatirea pentru 
noi activitati” in valoare de 196,97 
milioane euro catre alte domenii majore 
de interventie. 
Proiecte aprobate
Program Nr. Proiecte Contributia UE

Lei

% in raport 

cu 

alocarea 

2007 - 2010
POR 937 6,727,499,305 92,82%

POS Mediu 142 6,544,991,860 77,83%

POS Transport 26 1,790,813,095 20,61%

POS CCE 1,724 3,158,707,056 60,90%

POS DRU 1,763 12,486,934,089 190,82%

PO DCA 232 253,933,533 45,51%

PO AT 54 210,585,946 60,85%

Total 4,878 31,173,464,884 84,30%  
 
In ceea ce priveste procesul de 
contractare, la nivelul lunii august 2010, 
au fost incheiate un numar total de 3.507 
proiecte (inclusiv decizii de finantare 
transmise catre beneficiari); conform 
situatiei publicate de ACIS, in luna august 
au fost incheiate 241 de contracte, in 

valoare totala de aproximativ 2,4 miliarde 
lei. 
Analizand situatia contractelor incheiate 
reise faptul ca valoarea acestora (inclusiv 
deciziile de finantare transmise) 
insumeaza o valoare aferenta contributiei 
UE ce reprezinta 64,31% din alocarea 
totala pentru periada 2007 – 2010.  
Proiecte contractate
Program Nr. Proiecte Contributia UE

Lei

% in raport cu 

alocarea 

2007 - 2010
POR 719 6,137,891,391 84,69%

POS Mediu 118 6,188,347,068 73,59%

POS Transport 24 1,631,736,497 18,78%

POS CCE 1,252 2,402,938,373 46,33%

POS DRU 1,139 7,012,124,306 107,16%

PO DCA 208 227,432,646 40,76%

PO AT 47 180,599,060 52,19%

Total 3,507 23,781,069,341 64,31%  
 
Analizand pe de o parte rata proiectelor 
contractate iar pe de alta parte valoarea 
platilor realizate catre beneficiari, se 
constata un decalaj foarte mare intre 
acesti doi indici.  
 
La momentul actual, desi, conform 
statisticilor si rapoartelor ACIS, sunt 
contractate sau au fost emise decizii de 
finantare catre beneficiari in valoare 
cumulata de 64,31% din alocarea pe 
2007-2010, valoarea platilor realizate 
efectiv (sub forma de prefinantari si 
rambursari) acopera doar 12,16% din 
aceasta alocare UE. 
Aceasta situatie poate avea mai multe 
cauze:  

� pe de o parte, intarzierea in 
implementare a proiectelor – din 
cauza lipsei finantarii pentru 
efectuarea in avans a cheltuielilor, 
sau intarzieri datorita dificultatilor 
intampinate la procedurile de 
achizitii (contestatii, erori, etc) 

� pe de alta parte , intarzieri in 
implementarea programelor – 
proceduri greoaie de acordare a 
prefinantarii sau de evaluare a 
dosarelor de rambursari, etc. 
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Finantarea proiectelor de cercetare in 
parteneriat intre intreprinderi si universitati/ 

institute de cercetare-dezvoltare 
 

Operatiunea 2.1.1 - Proiecte de CD in parteneriat intre universitati/institute de cercetare si 
intreprinderi din cadrul POS CCE incurajeaza parteneriatul pentru intensificarea 
activitatilor de C-D in sprijinul intreprinderilor si promovarea transferului tehnologic, in 
special in domenii stiintifice prioritare la nivel european sau de interes pentru Romania.  
 

Operatiunea isi propune finantarea unor 
parteneriate realizate intre intreprinderi, 
care au nevoie de activitate de cercetare 
pentru sustinerea activitatilor cu caracter 
economic si institutii de cercetare care 
pot furniza serviciile de cercetare cerute 
de intreprinderi. Proiectele nu implica 
activitati de CD in  colaborare intre 
institutia de cercetare si intreprindere, ci 
efectiv cercetare executata de institutia de 
cercetare pentru si in numele 
intreprinderii. Intreprinderea, ca 
principal interesat, va avea dreptul de 
proprietate asupra rezultatelor 
proiectului si va suporta riscul unui 
eventual esec al obtinerii rezultatului 
preconizat. 
 
In cadrul acestei operatiuni sunt finantate 
2 categorii de proiecte, si anume: 

� Proiectul de tip 1  
care are prestabilit parteneriatul la 
momentul depunerii propunerii de 
proiect. Cei doi parteneri, intreprindere 
respectiv institutie de cercetare, 
semneaza un contract de parteneriat, care 
devine document insotitor pentru 
propunerea de proiect (cererea de 
finantare). Acest tip de proiect se 
finanteaza in baza unei schemei de ajutor 
de stat pentru cercetare, dezvoltare si 
inovare.   

� Proiectul de tip 2  
care are prestabilite beneficiarul, 
intreprindere si serviciile de cercetare 
care ii sunt necesare acestuia. Aceste 
servicii pot fi achizitionate pe parcursul 
proiectului de la una sau mai multe 

institutii de cercetare. Acest tip de proiect 
se finanteaza in baza unei schemei de 
ajutor de minimis. 
De asemenea, operatiunea va fi 
concentrata pe urmatoarele cinci arii 
tematice prioritare: 

- Sanatate 
- Agricultura, siguranta si securitate 

alimentara 
- Energie 
- Mediu 
- Materiale, produse si procese 

inovative. 
 
Solicitanti eligibili: intreprinderi cu 
sau fara activitate de CD mentionata in 
statut, dar pentru care activitatea CD nu 
este activitate principala. 
Pentru proiectele de tip 1 parteneriatul se 
stabileste obligatoriu cu o organizatie de 
cercetare, care va fi mentionata in cererea 
de finantare. Din aceasta categorie fac 
parte institutii de drept public sau privat, 
care au ca obiect principal de activitate 
cercetarea-dezvoltarea, sau care sunt 
institutii de invatamant superior. 
Pentru proiectele de tip 2 serviciile de 
cercetare achizitionate pe parcursul 
derularii proiectelor pot fi executate de 
orice tip de institutie care are ca obiect 
principal de activitate cercetarea-
dezvoltarea sau este institutie de 
invatamant superior. 
 
Activitati eligibile: 
Atat pentru proiectele de tip 1, cat si 
pentru cele de tip 2 sunt eligibile 
urmatoarele tipuri de activitati:  
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- activitati de cercetare industriala 
(servicii de cercetare industriala); 

- activitati de dezvoltare 
experimentala (servicii de 
dezvoltare industriala); 

- activitati pentru obtinerea si 
validarea drepturilor de 
proprietate industriala (pentru 
IMM-uri) 

 
Proiectele de tip 1 se depun de catre 
solicitantul intreprindere, care realizeaza 
proiectul cu un singur partener tip 
„organizatie de cercetare” precizat in 
cererea de finantare. 
Propunerile de proiecte, la care 
intreprinderile sunt beneficiare si sunt 
realizate in parteneriat intreprindere-
organizatie de cercetare, pot fi generate in 
doua moduri: 
a. fie de catre organizatia de cercetare, 
care va realiza un proiect de cercetare 
(bazat pe competentele sale) si pentru 
care a gasit o intreprindere interesata sa 
preia rezultatele in conditiile 
obligativitatii co-finantarii de catre 
intreprindere cu sume care sa asigure 
remunerarea corespunzatoare a efortului 
de cercetare depus, 
b. fie de catre intreprinderea interesata, 
care are nevoie de anumite rezultate ale 
cercetarii, pentru care a gasit pe piata o 
organizatie de cercetare care i le poate 
oferi si pentru care intreprinderea va 
preciza termenele si conditiile de realizare 
a serviciilor de cercetare. 
  
Proiectele de tip 2 se depun de catre 
solicitantul intreprindere. 
Prin proiectul respectiv, intreprinderea isi 
propune obtinerea/achizitionarea unor 
servicii de cercetare industriala si/sau de 
dezvoltare experimentala, efectuate de 
una sau mai multe institutii de cercetare, 
in vederea realizarii unui produs/ proces/ 
serviciu nou sau imbunatatit. 
Intreprinderea va asigura, prin 
contributie proprie, finantarea 

cheltuielilor proiectului si va solicita 
rambursarea unei cote din cheltuielile 
eligibile corespunzator regulilor 
ajutorului de minimis. Beneficiarul 
intreprindere va avea dreptul de 
proprietate asupra rezultatelor 
proiectului si va suporta riscul unui 
eventual esec al rezultatelor proiectului. 
 
Valoarea maxima a finantarii 
Valoarea totala a asistentei financiare 
nerambursabile pentru un proiect de tip 1 
este de maxim 4.000.000 lei si nu poate 
depasi, la data semnarii contractului de 
finantare, echivalentul in lei a 1.000.000 
euro.  
Valoarea totala a asistentei financiare 
nerambursabile pentru un proiect de tip 2  
este de maxim 750.000 lei. Valoarea 
totala  a ajutoarelor de minimis acordate 
unei intreprinderi nu poate depasi la data 
semnarii contractului de finantare 
echivalentul in lei a 200.000 Euro,  pe o 
perioada de 3 ani fiscali consecutivi, 
indiferent daca ajutorul a fost acordat din 
surse nationale sau comunitare. 
Valoarea minima a asistentei 
nerambursabile pentru ambele tipuri de 
proiecte este de 40.000 lei. 
 
Intensitatea interventiei publice 
 

Mare Mijlocie Mică

Cercetare industrială 50% 60% 70%

Dezvoltare experimentală 25% 35% 45%

ObŃinerea şi validarea drepturilor de 

proprietate industrială (rezultate din  

cercetarea industrială)

- 60% 70%

ObŃinerea şi validarea  drepturilor de 

proprietate industrială (rezultate din  

dezvoltarea experimentală)

- 35% 45%

Tipul întreprinderii

P
ro

ie
c
t 
ti
p
 1

Activitate

90%Proiect tip 2  
 
Ghidul Solicitantului pentru aceasta linie 
de finantare urmeaza a fi lansat in 
varianta consultativa luna septembrie 
2010, conform Calendarului Orientativ al 
lansarilor din cadrul POS CCE. 
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Noutati 
� 15 Septembrie  2010 – Se lanseaza linia de finantare pentru depunerea proiectelor de 

formare profesionala continua (DMI 2.3). AM POSDRU lanseaza pe 17 septembrie linia de 
finantare pentru proiectele aferente DMI 2.3 “Acces si participare la formare profesionala continua”. 
Cererile de finantare se transmit exclusive on-line, prin intermediul aplicatiei Action Web, pana la data 
de 10.12.2010, ora 17.00. Datorita modificarilor aduse metodologiei, evaluarea se va face pe principiul 
“primul venit, primul servit”. Alocarea financiara orientativa este 317.580.000 lei.  

� 10 Septembrie 2010 – Se suspenda depunerea de proiecte pentru dezvoltarea 
microintreprinderilor din Regiunea Bucuresti-Ilfov! AM POR a anuntat suspendarea, incepand 
cu data de 4 octombrie 2010, ora 12:00, a depunerii de proiecte in cadrul DMI 4.3. "Sprijinirea 
dezvoltarii microintreprinderilor" in regiunea Bucuresti-Ilfov. De asemenea, demararea etapei de 
verificare preliminara a cererilor de finantare depuse in perioada 13 septembrie - 4 octombrie 2010 se 
suspenda. Reluarea procesului va face obiectul unei analize la nivelul AMPOR asupra disponibilitatii 
fondurilor alocate regiunii.  

� 8 Septembrie 2010 – Din 20 septembrie se redeschide linia de finantare pentru parteneriate 
si strategii de dezvoltare locala in domeniul pescuitului! AM POP a anuntat redeschiderea, 
incepand cu data de 20 septembrie 2010, a liniei de finantare “Sprijin pentru infiintarea parteneriatelor 
public-private si elaborarea strategiilor locale integrate a zonelor pescaresti”. Termenul limita de 
depunere a proiectelor este 20 octombrie 2010. 

� 6 Septembrie 2010 – Competitie acerba pentru fondurile destinate IMM-urilor. Inscrierea 
de proiecte, oprita ca urmare a depasirii bugetului! La nici doua ore de la deschiderea liniei de 
finantare “Sprijin financiar de pana la 1.075.000 lei pentru intreprinderile mici si mijlocii” din cadrul 
POSCCE, deja inregistrarea on-line de proiecte nu mai era posibila ca urmare a atingerii prin proiectele 
transmise a dublului bugetului alocat fiecarei regiuni in parte, conditie stabilita pe AM POSCCE privind 
inchiderea liniei de finantare. Pana la ora 10:21 fusesera deja inregistrate on-line 688 de proiecte, in 
conditiile in care apelul de proiecte fusese deschis in aceasta dimineata, la ora 9:00. IMM-urile care si-
au inregistrat on-line proiectele au la dispozitie 7 zile lucratoare pentru a depune la sediul OI IMM sau la 
sediul oricarui Oficiu Teritorial pentru IMM si Cooperatie proiectele alaturi de anexele cerute in Ghidul 
Solicitantului; n caz contrar, acestea vor fi respinse.  

� 1 Septembrie 2010 – Un nou apel de proiecte pentru tinerii fermieri! Incepand cu 1 septembrie 
2010 se pot depune proiecte in cadrul unui nou apel de proiecte aferent Masurii 112  - „Instalarea 
tinerilor fermieri” din cadrul PNDR.cSuma totala alocata este de 61.426.400 euro, un tanar fermier 
putand obtine sprijin nerambursabil intre minimum 10.000 de euro si maximum 25.000 de 
euro.cTermenul limita pentru depunerea proiectelor este 30 septembrie 2010, ora 12:00.  

� 30 Aaugust 2010 – POR: Modificare privind materialele de informare!  Conform unui 
comunicat oficial al AM POR, incepand de luni, 30 august 2010, in cadrul tuturor materialelor de 
informare si promotionale realizate prin POR se va inlocui sigla Guvernului Romaniei cu sigla MDRT. 
Noile modele ale Comunicatului de presa, Anuntului de presa, Foii de corespondenta, continand noua 
sigla, precum si Manualul de Identitate Vizuala a MDRT, se regasesc pe siteul www.inforegio.ro.  

� 24 August 2010– AM POSDRU a modificat ordinul privind cheltuielile eligibile! AM POSDRU 
a anuntat aprobarea si publicarea in Monitorul Oficial a noului Ordin privind cheltuielile eligibile in 
cadrul operatiunilor finantate prin POSDRU. Modificarile introduse prin actul normativ privesc atat 
completarea si reformularea anumitor articole, rearanjari ale anumitor cheltuieli in cadrul capitolelor 
bugetare, cat si introducerea unor noi cheltuieli eligibile. Mai multe detalii pe www.fseromania.ro. 

 
  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.  


