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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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Realocare de fonduri in cadrul POS CCE: noi 

apeluri de proiecte in 2011  
 
Recent, Autoritatea de Management din cadrul Programului Operational Sectorial Cresterea 
Competitivitatii Economice a anuntat alocarea de fonduri suplimentare in 2011 pentru un set de 
operatiuni adresate intreprinderilor, pentru care bugetul aferent perioadei programatice 2007 – 
2013 a fost epuizat datorita cererii foarte mare.  

 
Comitetul de Monitorizare a POS CCE a 
aprobat propunerile de realocari in cadrul 
urmatoarelor axe prioritare: 

� Axa 1 „Un sistem de productie 
inovativ si eco-eficient” 

� Axa 2 „Cercetare, dezvoltare 
tehnologica si inovare pentru 
competitivitate”  

� Axa 4 „Cresterea eficientei 
energetice si a securitatii furnizarii, 
in contextul combaterii 
schimbarilor climatice” 

Desi fondurile alocate unor linii de 
finantare pentru perioada 2007-2013 au 
fost epuizate o data cu ultimele apeluri 
derulate (2009-2010), s-a decis 
realocarea de buget suplimentar, astfel 
incat sa poate fi redeschise noi apeluri de 
proiecte.  
Principalele operatiuni din cadrul POS 
CCE care au beneficiat de realocari de 
fonduri si implicit oportunitatea lansarii 
de noi apeluri de proiecte sunt 
urmatoarele: 
 
Operatiunea 1.1. a) Sprijin pentru 
consolidarea si modernizarea sectorului 
productiv prin investitii tangibile si 
intangibile: A1 - sprijin financiar cu 
valoare intre 1.075.001 LEI – 6.450.000 
LEI pentru intreprinderi mici si mijlocii 
(investitii mari) – conform 
Calendarului lansarilor estimative de 
apeluri de proiecte, o noua sesiune va fi 
lansata in luna februarie 2011. 
 
Operatiunea 1.1. a) Sprijin pentru 
consolidarea si modernizarea sectorului 
productiv prin investitii tangibile si 
intangibile: A2 - sprijin financiar de pana  

 
la 1.075.000 lei pentru intreprinderile 
mici si mijlocii (investitii mici) – 
aceasta operatiune urmeaza a fi 
redeschisa depunerii de proiecte 
estimativ in trimestrul IV 
(octombrie-decembrie) 2011.  
Per total, pentru liniile adresate 
investitiilor in cadrul IMM-urilor au fost 
alocate sumplimentar 195,07 milioane 
euro. 
 
Operatiunea 1.1 Sprijin pentru 
consolidarea si modernizarea sectorului 
productiv prin investitii tangibile si 
intangibile: sprijin financiar pentru 
intreprinderi mari – se estimeaza 
redeschiderea acestei linii de finantare in 
perioada ianuarie – februarie 2011. 
Bugetul realocat aprobat de catre 
Comitetul de Monitorizare POS CCE este 
de 97,53 milioane euro. 
 
Operatiunea 2.2.1 - Dezvoltarea 
infrastructurii C-D existente si crearea de 
noi infrastructuri C-D (laboratoare, 
centre de cercetare) - pentru aceste tipuri 
de investitii vor reveni, prin realocarile 
aprobate in cadrul Axei 2, suma de 35 
milioane euro. 
 
Operatiunea 4.2 Sprijinirea investitiilor in 
modernizarea si realizarea de noi 
capacitati de producere a energiei 
electrice si termice, prin valorificarea 
resurselor energetice regenerabile: a 
biomasei, a resurselor hidroenergetice ( 
in unitati cu putere instalata mai mica sau 
egala cu 10 MW), solare, eoliene, a 
biocombustibilului, a  resurselor 
geotermale si a altor resurse regenerabile 
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de energie – conform reprezentantilor 
Organismului Intermediar pentru 
Energie, un nou apel de proiecte va fi 
lansat cel mai probabil in intervalul trim. 
II – trim III 2011, insa redeschiderea 
liniei de finantare depinde de finalizarea 
evaluarii apelului din 2010. In cazul 
acestei linii de finantare, bugetul realocat 
este de aproximativ 100 milioane euro 
 
Toate aceste linii de finantare se 
adreseaza investitiilor de diferite tipuri – 
productive, cercetare-dezvolatare, 
valorificare resurse regenerabile -  
realizate de catre intreprinderi. Aceasta 
realocare de fonduri reprezinta o 
oportunitate importanta, avand in vedere 

numarul mare de proiecte depuse 
anterior in cadrul acestor operatiuni. 
 
In eventualitatea in care aceste 
oportunitati de finantare nerambursabila 
sunt de interes pentru dumneavoastra si 
avand in vedere bugetul limitat si 
concurenta foarte mare in cadrul acestor 
linii de finantare, specialistii COMPASS 
va recomanda pregatirea din timp a 
proiectului, pentru a va asigura sanse 
maxime de reusita (incadrare in bugetul 
limitat).  
 
 
 

 

 

2011: Apel final pentru proiecte de investitii in 
intreprinderi mari - pana la 5 milioane euro 

neramburabili 
 

Avand in vedere faptul ca posibilitatile de accesare fonduri nerambursabile pentru 
intreprinderi mari sunt destul de limitate, realocarea de fonduri pentru linia de finantare 
POS CCE 1.1 Sprijin financiar pentru intreprinderi mari reprezinta o reala oportunitate 
pentru acest tip de intreprinderi. 
 

Conform estimarilor Autoritatii de 
Management a Programului POS CCE, 
operatiunea dedicata finantarii 
investitiilor realizate de catre 
intreprinderi mari va fi relansata la 
inceputul anului 2011, lunile ianuarie-
februarie.  
 
Va reamintim principalele detalii referitor 
la aceasta linie de finantare. 
 
Solicitanti eligibili. Singurii solicitanti 
eligibili in cadrul acestei operatiuni sunt 
intreprinderile mari (sau asimilate 
intreprinderilor mari). Acestea se 
refera la orice operator economic 
inregistrat legal in Romania, care are 
peste 250 de angajati sau realizeaza o 
cifra de afaceri anuala neta de peste 50 de 

milioane euro (sau detine active totale ce 
depasesc 43 milioane euro).  
De asemenea, pentru a fi eligibili, 
solicitantii trebuie sa desfasoare activitati 
ce se incadreaza in una sau mai multe 
dintre activitatile urmatoare (conform 
CAEN – rev. 2): 
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, 2051, 206, 
241, 242, 243, 2451, 2452, 254, 2591, 301, 
304, 331, 332); 
E – Distributia apei, salubritate, 
gestionarea deseurilor, activitati de 
decontaminare (cu exceptia codurilor 
360, 370, 381, 382, 390); 
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F – Constructii (cu exceptia codurilor 411, 
4399). 
 
Activitati eligibile. Prin intermediul 
acestei linii de finantare se pot obtine 
fonduri nerambursabile pentru proiecte 
ce vizeaza activitati de investitii, de tipul: 

� Crearea unei noi unitati de 
productie (fabrica/sectie/etc). 

� Extinderea unei unitati existente 
pentru cresterea capacitatii de 
productie. 

� Diversificarea productiei unei 
unitati existente, prin lansarea de 
noi produse. 

� Modernizarea intreprinderii, 
inclusiv schimbari in procesul de 
productie a unei unitati existente 
(ex: modernizare instalatii, dotari 
cu echipamente si instalatii inalt 
tehnologizate, automatizarea 
procesului de fabricatie, etc). 

� Echipamentele pentru protectia 
mediului, reciclarea deseurilor, 
tratarea apelor reziduale, se 
finanteaza numai in legatura cu 
investitiile mentionate anterior. 

Cheltuieli eligibile. Pentru implementarea 
activitatilor de investitii propuse prin 
proiect pot fi intreprinse un set mai larg 
de cheltuieli, dintre acestea fiind 
considerate eligibile urmatoarele tipuri: 
1) Cheltuieli pentru achizitia de teren 
(eligibile in limita a 10% din totalul 
cheltuielilor eligibile ale proiectului). 
2) Cheltuieli pentru cladiri si instalatii 
aferente constructiilor (in limita a 50% 
din totalul cheltuielilor eligibile ale 
proiectului) precum: 
- Achizitie cladiri, cu exceptia leasing-ului 
imobiliar 
- Constructie si modernizare cladiri, 
inclusiv instalatii aferente constructiilor. 
3) Cheltuieli pentru achizitia de bunuri 
din categoria mijloacelor fixe sau a 
obiectelor de inventar (imobilizari 
corporale) precum: 
- Achizitia de instalatii si echipamente  

- Achizitia de mijloace de transport 
tehnologice care sunt strict necesare 
pentru si legate de ciclul de productie  
4) Cheltuieli pentru achizitia de 
imobilizari necorporale (maxim 50% din 
totalul cheltuielilor eligibile): 
- Aplicatii informatice legate de proiect 
- Brevete, licente si know-how, solutii 
tehnice nebrevetate, incluzand software 
legat de procesul de productie si cerintele 
manageriale ale intreprinderii. 
 
Valoare finantare. In cadrul acestei linii 
de finantare, un proiect poate obtine o 
finantare nerambursabila de pana la 5 
milioane euro (valoarea intregului proiect 
putand fi mai mare). Mai mult, valoarea 
maxima a finantarii nerambursabile din 
totalul cheltuielilor eligibile ale 
proiectului nu poate depasi: 

� 40% din totalul cheltuielilor 
eligibile, pentru proiectele din  
regiunea Bucuresti Ilfov; 

� 50% din totalul cheltuielilor 
eligibile, pentru proiectele care se 
realizeaza in celelalte 7 regiuni de 
dezvoltare (NE, NV, S, SV, SE, V si 
Centru). 

Recomandari: In eventualitatea in care 
va propuneti sa depuneti un proiect in 
cadrul sesiunii de la inceputul anului 
2011, este important sa aveti in vedere 
urmatoarele aspecte: 

• Operatiunea este disponibila o 
perioada limitata de timp (1 luna); 
din aceasta perspectiva trebuie sa 
aveti in considerare finalizarea 
proiectului in timp util. 

• Dosarul proiectului trebuie sa 
includa un Studiu de fezabilitate al 
investitiei, iar intocmirea 
conforma si temeinica a unui astfel 
de studiu necesita un numar 
considerabil de ore de lucru si, 
astfel, trebuie sa planificati din 
timp realizarea acestui document, 
precum si a celorlalte necesare la 
intocmirea dosarului de finantare. 
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COMPASS Consulting: Bilant activitate 2010 
 
 

2010 – Realizari COMPASS Consulting 
 
In anul 2010 COMPASS Consulting a 
colaborat cu clientii sai  pentru a le oferi 
consultanta in vederea accesarii 
fondurilor nerambursabile pentru mai 
multe tipuri de finantari disponibile, 
printre care: 

• Programul Operational Sectorial 
Cresterea Competitivitatii 
Economice POS CCE, Axa I - 
elaborare proiecte de investitii 
pentru intreprinderi mari (bugete 
de peste 6-7 milioane euro); 

• Programul Operational Sectorial 
Cresterea Competitivitatii 
Economice POS CCE, Axa III - 
investitii in domeniul  IT&C 

• Programul Operational Sectorial 
Cresterea Competitivitatii 
Economice POS CCE, Axa IV - 
realizare proiecte pentru 
beneficiari din sectorul energetic, 
pentru investitii de tipul: parcuri 
eoliene, centrale biomasa, 
cogenerare, etc (bugete de peste 65 
milioane euro);  

• Programul privind cresterea 
productiei de energie din surse 
regenerabile, administrat de 
Administatia Fondului de Mediu 
AFM - realizare proiecte pentru 
beneficiari din sectorul energetic 
(bugete de circa 27 milioane euro); 

• Programul Operational Regional 
POR, Axa IV - proiecte pentru 
investitii realizate de catre 
microintreprinderi (investitii de 
pana la 200.000 euro); 

• Programul Operational Sectorial 
Mediu POS MEDIU, Axa IV - 
dezvoltarea infrastructurii si a 
planurilor de management pentru 
protejarea biodiversitatii si Natura 

2000 (bugete de aproximativ 
350.000 euro); 

• Schema de ajutor de stat HG 
1680/2008 privind asigurarea 
dezvoltarii economice durabile 
(bugete de aproximativ 30 
milioane euro); 

 
 
2011 – Finantari disponibilie in prima 
parte a anului 
 
In prima parte a anului 2011 vor fi 
disponibile un set de oportunitati de 
finantare nerambursabila; in tabelul de 
mai jos, gasiti graficul estimativ al 
lansarilor de sesiuni de depunere 
proiecte, pentru trimestrul I 2011 
(ianuarie - martie). 
 

Ianuarie Februarie Martie

Investitii in siteme 

informatice integrate (ERP, 

CRM, etc)

Sprijin pentru accesul pe noi 

piete si internationalizare

Dezvoltarea sistemelor 

electronice pentru comert 

electronic si a altor solutii 

electronice pentru afaceri (e-

learning, etc) 

Investitii realizate de catre 

intreprinderi mari

Investitii mari (250.001 – 

1.500.000 euro) realizate de 

catre IMMuri

Implementarea standardelor 

internationale

2011
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Noutati 
� 13 Decembrie 2010 – POSCCE: se lanseaza apelul pentru sprijinirea accesului la Internet. 

MCSI anunta lansarea in data de 20 decembrie 2010 a apelului de proiecte pentru Operatiunea 3.1.1 
„Sprijinirea accesului la Internet si la serviciile conexe” din cadrul Axei 3 „Tehnologia Informatiei si 
Comunicatiilor pentru sectoarele privat si public” a POSCCE. Bugetul total alocat acestui apel de 
proiecte este de 63.750.000 lei.  Valoarea maxima a finantarii nerambursabile acordate este de 100.000 
lei. Inregistrarea propunerilor de proiect se va realiza on-line, in mod continuu, incepand cu 20 
decembrie 2010 ora 9:00 si se va incheia in 29 iulie 2011 ora 14:30. 

� 6 Decembrie 2010 – S-a reluat procesul de depunere a cererilor de finantare in cadrul 
schemei de ajutor de stat pentru dezvoltarea economica durabila! Ministerul Finantelor 
Publice a anuntat ca, incepand cu data de 3 decembrie 2010, s-a reluat sesiunea de depunere a Cererilor 
de acord pentru finantare in temeiul H.G. nr.1680/2008 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat 
privind asigurarea dezvoltarii economice durabile. Depunerea cererilor de finantare fusese suspendata 
la finalul lunii octombrie in asteptarea emiterii de catre Ministrul Finantelor Publice si Ministrul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului a ordinului comun pentru stabilirea standardelor de cost aferente 
constructiilor. Acest ordin a fost publicat in M.O. nr. 806 din 2 decembrie 2010.  

� 26 Noiembrie 2010 – In 2011, primariile nu vor mai avea voie sa finanteze investitii noi, 
daca au proiecte in derulare care inregistreaza intarzieri! Guvernul va interzice autoritatilor 
locale sa mai finanteze lucrari de investitii noi si le va obliga sa asigure in prealabil surse de finantare a 
proiectelor aflate deja in derulare, administratiile din teritoriu fiind obligate sa incheie in primul rand 
investitiile cu termen de finalizare depasit. Astfel, conform Mediafax, restrictia privind initierea unor 
proiecte de investitii noi este prevazuta in forma finala a proiectului de buget pentru 2011. 

� 23 Noiembrie 2010 – PNDR: Se amana lansarea masurii privind imbunatatirea si 
dezvoltarea infrastructurii agricole si silvice. AM PNDR a anuntat amanarea sesiunii de 
depunere a proiectelor pentru Masura 125 “Imbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii legate de 
dezvoltarea si adaptarea agriculturii si silviculturii”, programata pentru perioada 02 – 29 decembrie 
2010. Data lansarii va fi comunicata ulterior.  

� 8 Noiembrie 2010 – Se lanseaza linia de granturi pentru sprijinirea somerilor din mediul 
rural!  Conform AM POSDRU, pe 8 noiembrie 2010, ora 16.00, s-a lansat linia de finantare pentru 
proiectele de grant aferente DMI 5.2 - „Promovarea sustenabilitatii pe termen lung a zonelor rurale in 
ceea ce priveste dezvoltarea resurselor umane si ocuparea fortei de munca”. Alocarea financiara 
orientativa pentru aceasta cerere de propuneri de proiecte este de 328.774.600 lei (echivalentul in lei a 
77.000.000 euro). Datorita numarului mare de proiecte depuse, AM a decis suspendarea liniei de 
finantare in mai putin de 24 de ore, incepand cu 9 noiembrie 2010, ora 15.00.  

� 3 Noiembrie 2010 – Situatia absorbtiei de fonduri europene pana la 29 octombrie 2010! Din 
2007 pana la 29 octombrie 2010, in cadrul celor sapte programe operationale sectoriale au fost depuse 
22.890 proiecte, din care au fost aprobate 5.983, iar pentru 4.318 proiecte au fost semnate deja 
contractele sau deciziile de finantare. Tot pe ansamblul celor sapte programe, platile efectuate pana la 
aceeasi data catre beneficiari insumeaza mai mult de 5,8 miliarde lei. 

� 2 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. 

  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.  


