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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 financiar nerambursabil pentru 

dezvoltare economica durabila 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 HG 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. 
 
Unul dintre principalele avantaje al 
acestei scheme de ajutor de stat este 
faptul ca se adreseaza unei arii extinse de 
domenii de activitate, cu exceptia 
urmatoarelor:  

� pescuit si acvacultura,  
� productia primara de produse 

agricole cuprinse in anexa I la 
Tratatul de instituire a 
Comunitatilor Europene, 

� sectorul carbunelui,  
� sectorul siderurgic, 
� sectorul constructiilor navale, 
� sectorul fibrelor sintetice. 

 
 

 
In cadrul acestei scheme de ajutor de stat, 
in prezent se au in vedere trei categorii de 
proiecte eligibile: 
a) investitii intre 10 – 20 mil. euro, 
inclusiv, si minim 100 de noi locuri de 
munca; 
b) investitii intre 20 – 30 mil. euro, 
inclusiv si minim 200 de noi locuri de 
munca; 
c) investitii care depasesc 30 mil. euro si 
minim 300 de noi locuri de munca. 
 
Ministerul Finantelor Publie a modificat 
in sedinta 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 
mil. euro si minim 300 locuri de munca) 
la intervalele minime prezentate mai sus. 
 
Insa, recent, a fost aprobat in sedinta de 
guvern din 29 septembrie 2010, un nou 
set de modificari care se refera la 
reducerea pragului minim al conditiei de 
eligibilitate referitoare la valoarea 
investitiei la minim 5 mil. de euro si 
a locurilor de munca nou create la 50. 
Aceste noi modificari nu au fost inca 
publicate in Monitorul Oficial, insa se 
preconizeaza ca acest lucru se va intampla 
in perioada imediat urmatoare. 
 
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 HG nr 
1680/2008 este echivalentul in lei a 
28,125 mil. 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 mil. 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 mil. euro, intensitatea maxima 
este de 25% din costurile eligibile aferente 
investitiei initiale. 
 
Pentru investitiile ale caror costuri 
eligibile sunt mai mici de 50 mil. 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 mil. 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 mil. euro, se 
aplica plafonul regional; 
- pentru transe din costurile eligibile cu 
valoare cuprinsa intre echivalentul in lei a 
50 mil. euro si echivalentul in lei a 100 

mil. euro, se aplica 50% din plafonul 
regional; 
- pentru transe din costurile eligibile a 
caror valoare depaseste echivalentul in lei 
a 100 mil. 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 mil. 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, fapt confirmat si de Premierul 
Romaniei care a precizat in cadrul 
conferintei de presa din data de 29 
septembrie faptul ca, pentru anul 2010,  
mai sunt la dispozitie aproximativ 65 mil. 
euro in cadrul acestei scheme de ajutor de 
stat. 
 
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).  
 
Mentionam ca echipa COMPASS 
Consulting are experienta recenta in 
scrierea si depunerea de proiecte in 
cadrul schemei de ajutor de stat HG 
1680/2008. 
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Dezvoltarea resurselor umane prin finantarea 

proiectelor de acces si participare la formare 
profesionala continua 
 

Domeniul Major de Interventie 2.3 „Acces si participare la formare profesionala continua” 
din cadrul POS DRU urmareste dezvoltarea capitalului uman si cresterea competitivitatii 
economice, prin activitati destinate calificarii si recalificarii angajatilor.  
 

Solicitanti eligibili. In cadrul acestui 
domeniu major de interventie (DMI) pot 
depune proiecte urmatoarele categorii de 
beneficiari eligibili: 

� Furnizori de FPC publici si privati; 
� MMFPS si structuri/agentii 

subordonate/coordonate acestuia; 
� Consiliul National pentru 

Formarea Profesionala a Adultilor; 
� Centre autorizate de Evaluare si 

Certificare a competentelor 
profesionale; 

� Furnizori de orientare si consiliere 
in cariera, publici si privati; 

� Institutii sau ONG-uri cu activitate 
relevanta pentru specificul acestui 
DMI; 

� Membri ai Comitetelor Sectoriale 
si Comitete Sectoriale cu 
personalitate juridica; 

� Organizatii sindicale; 
� Organizatii patronale; 
� Institutii si organizatii membre ale 

Pactelor Regionale si 
Parteneriatelor Locale pentru 
Ocupare si Incluziune Sociala; 

� Institutii si organizatii membre ale 
consortiilor si parteneriatelor 
regionale si locale in domeniile 
ocuparii, educatiei si formarii 
profesionale; 

� Asociatii profesionale; 
� Camere de comert si industrie. 

 
Proiectele depuse pot fi realizate in 
parteneriat cu parteneri nationali si/sau 
transnationali. 
 

Activitati eligibile. Sunt considerate 
eligibile urmatoarele tipuri de activitati: 
 
A.1. Sprijin pentru angajati, in vederea 
calificarii/recalificarii prin: participare la 
programe FPC autorizate, desfasurate in 
Romania sau in UE, pentru dobandirea 
unei calificari sau pentru cresterea 
nivelului de calificare, certificarea 
competentelor dobandite in cadrul 
programelor FPC, etc 
 
A.2. Activitati de dezvoltare, 
implementare, monitorizare si evaluare a 
programelor FPC: elaborare programe de 
formare profesionala continua pentru 
calificarea si/sau recalificarea angajatilor 
din sectoarele economice eligibile, 
elaborare materiale-suport pentru 
invatare, autorizare in vederea furnizarii 
de programe de formare profesionala 
continua pentru calificarea si/sau 
recalificarea angajatilor din sectoarele 
economice eligibile, furnizare programe 
de formare profesionala continua pentru 
calificarea si/sau recalificarea angajatilor 
din sectoarele economice eligibile, etc 
 
A.3. Activitati de dezvoltare, 
implementare, monitorizare si evaluare a 
serviciilor de consiliere si orientare 
profesionala a angajatilor: elaborare 
materiale-suport pentru activitatea de 
consiliere si orientare profesionala, 
furnizare servicii de informare, consiliere 
si orientare profesionala, schimb de 
experienta si diseminare de bune practici 
in consiliere si orientare profesionala, etc. 
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A.4. Campanii de informare/ 
constientizare/ mediatizare care vizeaza: 
informarea cu privire la oportunitatile de 
dezvoltare a resurselor umane finantate 
in cadrul accestui domeniu major de 
interventie, informarea cu privire la 
modalitatile de calificare sau recalificare a 
angajatilor, constientizarea nevoii de 
formare profesionala continua a 
angajatilor, etc. 
 
Grupul tinta eligibil pentru tipurile de 
activitati prezentate mai sus cuprinde 
urmatoarele categorii: 

� Angajati; 
� Manageri. 

 
De asemenea, pentru derularea 
activitatilor eligibile, pot fi realizate 
urmatoarele tipuri de cheltuieli: 
1. cheltuieli cu personalul: salarii si 
asimilate acestora, onorarii, contributii 
sociale aferente cheltuielilor salariale si 
cheltuielilor asimilate acestora 
(contributii angajati si angajatori). 
2. cheltuieli cu cazarea, transportul si 
diurna: transport persoane (personal 
propriu, alte persoane), transport 
materiale si echipamente, cazare, diurna. 
3. cheltuieli aferente managementului de 
proiect: multiplicare, traducere si 
interpretare, servicii de sonorizare, 
prelucrare date, conectare la retele 
informatice, intretinere, actualizare si 
dezvoltare aplicatii informatice, cheltuieli 
aferente procedurilor de achizitie publica, 
achizitionare de publicatii, carti, reviste 
de specialitate relevante pentru 
operatiune, in format tiparit si/ sau 
electronic,�concesiuni, brevete, licente, 
marci comerciale, drepturi si active 
similare, materiale consumabile, 
materiale de natura obiectelor de 
inventar. 
4. taxe: taxe de certificare a 
competentelor (inclusiv taxe de certificare 
a competentelor profesionale obtinute pe 
alte cai decat cele formale), taxe de 

participare la programe de formare/ 
educatie. 
5. cheltuieli financiare si juridice: prime 
de asigurare (imobile, bunuri si 
raspundere profesionala), cheltuieli 
aferente deschiderii si gestionarii contului 
bancar al proiectului, costul aferent 
garantiilor oferite de banci sau alte 
institutii financiare, onorarii pentru 
consultanta juridica, taxe notariale, 
expertize tehnice si financiare, audit, 
contabilitate. 
6. cheltuieli pentru inchirieri: inchiriere 
(locatii, bunuri), amortizare active; 
7. subventii si burse 
8. cheltuieli generale de administratie: 
utilitati, servicii de administrare, etc. 
9. cheltuieli de informare si publicitate 
10.cheltuieli de tip Fondul European 
pentru Dezvoltare Regionala (FEDR): 
constructii – reabilitare/modernizare 
cladiri, instalatii tehnice, mobilier, 
aparatura, birotica, echipamente de  
 
Proiectele strategice finantate prin POS 
DRU sunt proiectele implementate la 
nivel national, multi-regional sau 
sectorial, punandu-se accent pe 
promovarea proiectelor in parteneriat, 
inclusiv prin cooperare transnationala. 
 
Valoarea totala a unui proiect poate fi 
cuprinsa intre echivalentul in lei a 
minimum 500.000 euro si maximum 
5.000.000 euro. 
 
Valoarea contributiei solicitantului 
se incadreaza intre 2% si 5% din valoarea 
totala a cheltuielilor eligibile, functie de 
tipul solicitantului. 
 
Conform Calendarului orientativ al 
lansarilor de cereri de proiecte in cadrul 
POS DRU, un urmator apel pentru DMI 
2.3, proiecte strategice, urmeaza a fi 
lansat in luna octombrie 2010. 
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Noutati 
� 5 Octombrie2010 – Proiectele POSCCE vor fi verificate si controlate de companii 

specializate! In urma castigarii unei licitatii organizate de AM POSCCE, un consortiu format din firme 
de consultanta va efectua procedurile de control al proiectelor din cadrul acestui program operational. 
Astfel, consortiul va avea sarcina verificarii si controlarii periodice a stadiului implementarii proiectelor, 
precum si a legalitatii si conformitatii cheltuielilor efectuate in implementarea proiectelor cu 
reglementarile in vigoare si cu cele declarate in cererea de finantare.  

� 4 Octombrie 2010 – Se inchide linia de granturi “Acces si participare la formare 
profesionala continua”! Ca urmate a numarului mare de proiecte depuse, OI POSDRU – Centrul 
National de Dezvoltare a Invatamantului Profesional si Tehnic a decis inchiderea cererii de propuneri de 
proiecte nr.108 “Acces si participare la formare profesionala continua” incepand cu data de 04 
octombrie 2010, ora 14.00. Conform CNDIPT, pana la data de 01.10.2010, ora 00.00, au fost transmise 
prin sistemul informatic Actionweb 339 cereri de finantare, cu o valoare totala a finantarii 
nerambursabile de 621.945.693,89 lei. 

� 28 Septembrie 2010 – Peste 14.000 de proiecte primesc finantare nerambursabila prin 
FEADR! De la demararea PNDR in martie 2008, au fost selectate pentru a fi contractate 14.039 de 
cereri de finantare, dintre care pana in prezent au fost contractate efectiv aproximativ 98%. De 
asemenea, au fost efectuate plati in valoare totala de 1,60 miliarde de euro, din care 663,96 milioane de 
euro pentru contractele incheiate de APDRP, la care se adauga si aproximativ 940 de milioane de euro, 
platile efectuate pentru Masurile de sprijin pe suprafata implementate de APIA..  

� 27 Septembrie 2010 – S-a lansat linia de granturi „Tranzitia de la scoala la viata activa”! Luni, 
27 septembrie 2010, ora 10.00, s-a lansat linia de finantare pentru proiecte de tip grant nr. 109 - 
„Tranzitia de la scoala la viata activa” (DMI 2.1). Alocarea financiara pentru aceasta linie de finantare 
este de 9.437.819 lei, respectiv 2.228.845 euro. Fiecare proiect poate primi o finantare de minim 211.720 
lei (echivalentul a 50.000 euro) si maxim 2.117.195,76 lei (echivalentul a 499.999 euro). Durata de 
implementare a unui proiect va fi cuprinsa intre sase luni si doi ani. Cererile de finantare se transmit 
exclusiv on-line, pana la data de 10.12.2010 ora 17.00, prin intermediul aplicatiei Actionweb..  

� 27 Septembrie 2010 – Redeschiderea liniei pentru parteneriate si strategii de dezvoltare 
locala in domeniul pescuitului!  AM POP a anuntat ca sesiunea de depunere a aplicatiilor pentru 
actiunea “Sprijin pentru infiintarea parteneriatelor public-private si elaborarea strategiilor de dezvoltare 
locala integrate a zonelor pescaresti” se va redeschide incepand cu 27.09.2010. Noul termen limita de 
depunere a proiectelor va fi 27 octombrie 2010.  

� 24 Septembrie 2010 – MCSI a publicat spre consultare Ghidul solicitantului pentru 
operatiunea 3.3.1! In vederea lansarii unui nou apel de propuneri de proiecte, MCSI a publicat spre 
consultare Ghidul Solicitantului pentru Operatiunea 331 - „Sprijin pentru sisteme TIC integrate si alte 
aplicatii electronice pentru afaceri”, din cadrul POSCCE. Solicitantii eligibili in cadrul acestei operatiuni 
sunt IMM-urile, acestea putand solicita fonduri nerambursabile pentru implementarea sau extinderea 
sistemelor ERP, sistemelor pentru relatii cu clientii (CRM), implementarea de solutii software pentru 
design si/sau productie sau de analiza economica si suport decizional (business intelligence systems).  

� 21 Septembrie 2010– 50 de milioane de euro pentru „Prima impadurire a terenurilor 
agricole”! Conform unui comunicat al MADR, in perioada 1 octombrie – 29 octombrie 2010 se va 
desfasura sesiunea pentru depunerea proiectelor de finantare aferente Masurii 221 - „Prima impadurire 
a terenurilor agricole”. Astfel, pentru aceasta sesiune va fi alocata suma de 50.000.000 euro, conform 
calendarului si alocarilor indicative pentru sesiunile de depunere aferente anului 2010. 

 
  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.  


