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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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Calendar estimativ al lansarilor de cereri de 

proiecte. Stadiul absorbtiei fondurilor 
structurale.  
 
Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale (ACIS) din Ministerul Finantelor 
Publice, coordonatorul Fondurilor Structurale si de Coeziune in Romania a publicat recent 
Calendarul orientativ al lansarii operatiunilor din cadrul diferitelor Programe Operationale 
Sectoriale in 2010. 

 
Conform Calendarului orientativ al lansarii 
operatiunilor din cadrul diferitelor Programe 
Operationale Sectoriale in 2010, in  
urmatoarea peroada urmeaza a fi lansate 
o serie de linii de finantare relevante 
pentru intreprinderile romanesti. 
 
Astfel, in cadrul Programului Operational 
Cresterea Competitivitatii Economice 
(POS CCE) urmeaza a fi lansate 
urmatoarele operatiuni, care se adreseaza 
in general intreprinderilor de tip IMM 
(inclusiv microintreprinderi): 
 
Operatiunea 1.1. b) Sprijin pentru 
implementarea standardelor 
internationale – finanteaza cu maxim 
200.000 euro nerambursabili 
(reprezentand 70%/ 60% din totalul 
cheltuielilor eligibile ale proiectului) 
activitati de tipul: 
- infiintarea, modernizarea si acreditarea 
laboratoarelor de incercari si etalonari; 
- 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; 
- etichetarea ecologica; etc. 
Aceasta linie de finantare se estimeaza ca 
va fi deschisa depunerii de proiecte in 
luna noiembrie 2010. 
 
Operatiunea 1.1. c) Sprijin pentru accesul 
pe noi piete si internationalizare - 
finanteaza cu maxim 200.000 euro 
nerambursabili (reprezentand 70%/ 60%  
 

 
din totalul cheltuielilor eligibile ale 
proiectului) activitati de tipul: 
- participarea la targuri si expozitii 
internationale, organizate in tara sau 
strainatate, cu stand propriu; 
- participarea la misiuni economice in 
strainatate; 
- elaborarea si productia de materiale 
tiparite/inscriptionate de promovare a 
agentului economic, in vederea 
participarii la evenimentele/actiunile 
mentionate mai sus; 
- promovarea on-line; etc.  
Aceasta operatiune se preconizeaza a fi 
lansata in luna noiembrie 2010. 
 
Operatiunea 1.3.b Sprijin pentru 
consultanta acordat intreprinderilor mici 
si mijlocii – finanteaza cu maxim 40.000 
euro nerambursabili (70% din totalul 
cheltuielilor eligibile ale proiectului) 
urmatoarele: 
- elaborarea de strategii pentru solutii 
inovative si crearea de noi produse/ 
servicii 
- elaborarea de planuri de afaceri, studii 
de pre/ fezabilitate pentru implementarea 
de tehnologii ecoeficiente si competitive 
precum si crearea de produse competitive 
- elaborarea de studii si strategii de 
management, marketing si analize 
financiare pentru implementarea unui 
anumit proiect 
- elaborarea de strategii de mediatizare si 
planuri de promovare pentru un anumit 
proiect; etc. 
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De asemenea, si aceasta linie de finantare 
este programata a fi lansata in luna 
noiembrie 2010. 
 
Operatiunea 3.1.1 Sprijinirea accesului la 
broadband si la serviciile conexe – 
finanteaza cu maxim 82.000 lei (80%): 
- conectarea la Internet prin conexiuni 
broadband; 
- achizitionarea de echipamente TIC si 
periferice  
- construirea retelei LAN necesara pentru 
implementarea proiectului; 
- achizitionarea licentelor software pentru 
server, licentelor necesare operarii 
calculatoarelor personale tip 
desktop/portabile, licentelor software 
antivirus precum si pachetelor software 
tip office; etc. 
Conform calendarului estimativ aceasta 
operatiune se va redeschide in luna 
noiembrie 2010. 
 
Operatiunea 3.3.1 Sprijin pentru sisteme 
TIC integrate si alte aplicatii electronice 
pentru afaceri – finanteaza cu pana la 
1.000.000 lei nerambursabili (50%-70% 
din cheltuielile eligibile) urmatoarele: 
- implementarea sau extinderea 
sistemelor ERP (Enterprise Resource 
Planning – Planificarea Resurselor 
Intreprinderii); 
- implementarea sau extinderea de 
sisteme pentru relatii cu clientii (CRM – 
Customer Relationship Management); 
- implementarea de solutii software 
pentru design si/sau productie, pentru -
imbunatatirea managementului ciclului 
de viata al produselor; etc. 
Aceasta operatiune urmeaza a fi relansata 
in luna decembrie 2010. 
 
Operatiunea 3.3.2 Sprijin pentru 
dezvoltarea sistemelor de comert 
electronic si a altor solutii on-line pentru 
afaceri – finanteaza cu maxim 1.640.000 
lei activitati de tipul: 
- 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). 
De asemenea, si aceasta linie de finantare 
se va redeschide in luna decembrie 
2010, conform calendarului estimativ de 
lansari. 
 
Venind in sprijinul dumneavoastra, 
COMPASS Consulting va poate oferi :  

� Consiliere/ consultanta privind 
identificarea surselor de finantare 
si analiza alternativelor de 
investitii;  

� Elaborarea Cererilor de Finantare;  
� Verificari/ elaborari studii de 

marketing, prefezabilitate, 
fezabilitate si planuri de afaceri;  

� Asistenta in implementare – 
Managementul proiectelor. 

 
Stadiul absorbtiei. 
 
Gradul de absorbtie al fondurilor 
structurale in Romania (% plati 
contributie UE realizate catre beneficiari 
in raport cu alocarea UE 2007 - 2010) a 
crescut de la 13,48% in luna septembrie, 
la 15,04 in luna octombrie. 
Din totalul celor 7 programe operationale 
in derulare, cea mai importanta evolutie a 
inregistrat-o Programul de Dezvoltare a 
Resurselor Umane (POS DRU), cu o 
crestere a absorbtiei de la 19,06% la 
23,30%. 
La polul opus, cel mai slab grad de 
absorbtie se inregistreaza in cadrul 
Programului de Transport, cu doar  1,83% 
procent de plati efectuate. 
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Fonduri nerambursabile 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 finantare 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. Aceasta operatiune 
finanteaza 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 decembrie 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. 
 
Ghidul consultativ pentru aceasta 
operatiune a fost deja  publicat, urmand 
ca in periada imediat urmatoare sa fie 
publicate si materialele (Ghidul 
Solicitantului, Cerere de finantare, Anexe, 
etc) in varianta finala, anuntandu-se si 
termenul de deschidere si intervalul de  
depunere de proiecte aferente apelului. 
 
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). 
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Noutati 
� 1 Noiembrie 2010 – S-a deschis cea de-a patra sesiune de proiecte in domeniul protectiei 

naturii. AM POS Mediu a lansat, ieri, cea de-a patra sesiune de selectie de proiecte in domeniul 
protectiei naturii, aferenta Axei 4  - „Implementarea Sistemelor Adecvate de Management pentru 
Protectia Naturii”. Data limita de transmitere a proiectelor este 31 ianuarie 2011, orele 16,00.  
Depunerea proiectelor va fi continua (pana la data limita mentionata), iar procedura de evaluare va 
incepe imediat dupa depunerea acestora la Organismele Intermediare. 

� 25 Octombrie 2010 – POR: Se suspenda depunerea proiectelor pentru promovarea 
turismului intern! Incepand de vineri, 12 noiembrie 2010, ora 12:00, se va suspenda procesul de 
depunere a cererilor de finantare in cadrul operatiunii "Dezvoltarea si consolidarea turismului intern 
prin sprijinirea promovarii produselor specifice si a activitatilor de marketing specifice", DMI 5.3. Mai 
mult, se va suspenda si demararea etapei privind verificarea conformitatii administrative si a 
eligibilitatii cererilor de finantare depuse in perioada 22 octombrie – 12 noiembrie.  

� 20 Octombrie 2010 – Achizitii publice: Pragul pentru aplicarea cererii de oferta, mentinut la 
750.000 euro! Autoritatile publice vor putea aplica, in continuare, procedura cererii de oferta pentru o 
valoare estimata de maximum 750.000 de euro, si nu de un milion de euro, cum a propus Guvernul prin 
OUG 76/2010. Senatul a adoptat cu 84 de voturi pentru si o abtinere actul normativ al Guvernului, cu 
un amendament care mentine valoarea pana la care se poate aplica cererea de oferta pentru achizitiile 
publice. 

� 19 Octombrie 2010 – Modificari importante aduse Programului Operational pentru Pescuit. 
Directia Generala Pescuit – AM POP a anuntat faptul ca in urma revizuirii si modificarii Programului 
Operational pentru Pescuit 2007 - 2013, potentialii aplicanti vor trebui sa depuna cererile de finantare 
in conformitate cu noua versiune a Programului Operational pentru Pescuit 2007-2013. Cererile de 
finantare vor fi depuse conform noii renumerotari a Programului Operational pentru Pescuit, imediat 
dupa primirea deciziei Comisie Europene de aprobare. Incepand cu data de 20.10.2010, AM POP va 
publica si draft-urile ghidurilor, conform noii numerotari.  

� 15 Octombrie 2010 – Ghidul pentru proiectele strategice de acces si participare la FPC, 
publicat spre consultare!  CNDIPT-OIPOSDRU a publicat, spre consultare, Ghidul Solicitantului – 
Conditii Specifice pentru cererea de propuneri de proiecte strategice aferenta DMI 2.3. „Acces si 
participare la formare profesionala continua”, POSDRU.  

� 14 Octombrie 2010 – S-a lansat apelul de proiecte pentru cercetare in parteneriat intre 
universitati sau institutii de C-D si intreprinderi! Incepand cu 14 octombrie 2010 se pot depune 
proiecte in cadrul Operatiunii 2.1.1. “Proiecte de cercetare in parteneriat intre universitati/ institutii de 
cercetare-dezvoltare si intreprinderi", POSCCE. Apelul de proiecte este cu depunere continua pana la 
epuizarea bugetului. Periodic se vor organiza sesiuni de evaluare, prima sesiune urmand sa inceapa la 6 
saptamani dupa lansarea competitiei. Alocarea financiara disponibila pentru acest apel de proiecte este 
de 200 milioane lei. Solicitantii eligibili sunt intreprinderile cu sau fara activitate C-D mentionata in 
statut, dar pentru care cercetarea-dezvoltarea nu constituie obiectul principal de activitate. 

� 14 Octombrie 2010– Sesiunea de proiecte pentru infrastructura agricola si silvica, amanata 
pana in decembrie! APDRP a anuntat amanarea sesiunii de proiecte aferenta Masurii 125 – 
„Imbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii agricole si silvice” din cadrul PNDR pentru perioada 2-31 
decembrie 2010. Initial, apelul ar fi urmat sa se deschida pe 15 octombrie, termenul limita de depunere 
fiind 15 noiembrie 2010. Prima sesiune, desfasurata in perioada 15 martie – 15 aprilie, a suscitat un 
interes crescut al beneficiarilor fiind depuse un numar mare de cereri de finantare nerambursabila la 
sediile judetene ale APDRP. 

 
  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.  


