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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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Fonduri nerambursabile pentru domeniul 

alimentar in 2011  
 

Oportunitatile de sprijin nerambursabil destinate unitatilor de procesare agroalimentare 
sunt foarte restranse in Romania. Insa, Programul National pentru Dezvoltare Rurala 
(PNDR) prevede doua linii de finantare prin intermediul carora pot obtine finantare 
proiecte de investitii din acest domeniu. 

 
Masura 123 – Cresterea valorii 
adaugate a produselor agricole si 
forestiere 
 
Masura 123 se incadreaza in Axa I – 
„Cresterea competitivitatii sectorului 
agricol si forestier” a PNDR si are ca 
obiectiv general cresterea competitivitatii 
intreprinderilor de procesare 
agroalimentare si forestiere, prin 
imbunatatirea performantei generale a 
intreprinderilor din sectorul de procesare 
si marketing a produselor agricole si 
forestiere, printr-o mai buna utilizare a 
resurselor umane si a altor factori de 
productie. 
 
Beneficiarii eligibili pentru sprijinul 
acordat prin Masura 123 sunt: 
- persoane fizice autorizate si persoane 
juridice inregistrate in Romania ca 
microintreprinderi, intreprinderi mici si 
mijlocii si alte care au mai putin de 750 
angajati sau cu o cifra de afaceri care nu 
depaseste 200 milioane Euro; 
- cooperative agricole de procesare a 
produselor agricole; 
- societati cooperative de valorificare; 
- intreprinderi familiale/ intreprinderi 
individuale. 
 
In cadrul acestei linii de finantare vor 
primi sprijin unitatile din sectoarele 
prioritare precum: 

� lapte si produse lactate;  
� carne, produse din carne si oua; 
� cereale; 
� legume, fructe si cartofi;  
� seminte oleaginoase;  
� miere de albine;  

 
� vin. 

 
Tipurile de investitii finantate prin 
intermediul acestei masuri se refera la: 

� Investitii in active corporale: 
a) Constructii noi si/sau modernizarea 
cladirilor folosite pentru procesul de 
productie, inclusiv constructii destinate 
protectiei mediului, infrastructura interna 
si utilitati, precum si bransamente si 
racorduri necesare proiectelor; 
b) Constructii noi si/sau modernizari 
pentru depozitarea produselor, inclusiv 
depozite frigorifice en-gross; 
c) Achizitionarea sau achizitionarea in 
leasing de noi utilaje, instalatii, 
echipamente, aparate si costuri de 
instalare; 
d) Investitii pentru imbunatatirea 
controlului intern al calitatii materiei 
prime, semifabricatelor, produselor si 
subproduselor obtinute in cadrul 
unitatilor de procesare si marketing; 
e) Investitii pentru producerea si 
utilizarea energiei din surse regenerabile; 
f) Achizitionarea sau achizitionarea in 
leasing de noi mijloace de transport 
specializate, necesare activitatii de 
productie si, identificate ca necesare prin 
studiul de fezabilitate sau memoriul 
justificativ. 

� Investitii in active necorporale: 
a) Organizarea si implementarea 
sistemelor de management a calitatii si de 
siguranta alimentara, daca sunt in 
legatura cu investitiile corporale ale 
proiectului; 
b) Cumpararea de tehnologii (know-how), 
achizitionarea de patente si licente pentru 
pregatirea implementarii proiectului; 
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c) Costurile generale ale proiectului, cum 
ar fi: taxe pentru arhitecti, ingineri si 
consultanti, studii de fezabilitate, taxe 
pentru eliberarea certificatelor, avizelor si 
autorizatiilor necesare implementarii 
proiectelor, asa cum sunt ele mentionate 
in legislatia nationala, pentru pregatirea 
implementarii proiectului (maxim 8% din 
valoarea totala eligibila a proiectului, 
daca proiectul prevede si constructii si 
maxim 3% in cazul in care proiectul nu 
prevede realizarea constructiilor); 
d) Achizitionarea de software, identificat 
ca necesar prin studiul de fezabilitate sau 
memoriul justificativ. 
 
Prin Masura 123 se pot acorda 
beneficiarilor eligibili si selectati fonduri 
nerambursabile in procent de pana la 
50%.  
Pentru microintreprinderi si intreprinderi 
mici si mijlocii – cuantumul sprijinului 
este de 50% din valoarea eligibila a 
investitiei, cu un plafon maxim al 
sprijinului public nerambursabil de 
2.000.000 de Euro/ proiect. 
Pentru investitiile care apartin unei forme 
asociative si care deservesc membrii 
acesteia – cuantumul sprijinului este de 
50% din valoarea eligibila a investitiei, cu 
un plafon maxim al sprijinului public 
nerambursabil de 3.000.000 de Euro/ 
proiect. Intensitatea sprijinului pentru 
Regiunea de Dezvoltare 8 Bucuresti – 
Ilfov se limiteaza la 40%. 
Pentru alte intreprinderi – cuantumul 
sprijinului este de 25% din valoarea 
eligibila a proiectului, cu un plafon 
maxim al sprijinului public 
nerambursabil de 2.000.000 de Euro/ 
proiect. 
Intensitatea sprijinului pentru regiunea 
Regiunea de Dezvoltare 8 Bucuresti-Ilfov 
se limiteaza la 20% din valoarea eligibila 
a proiectului. 
 
Urmatoarea sesiune pentru depunerea de 
proiecte pe aceasta masura urmeaza a fi 
redeschisa in intrevalul 1 – 31 martie 

2011, avand un buget total de 
aproximativ 130 milioane euro. 
 
Schema de ajutor de stat nr. N578 
privind „Stimularea dezvoltarii 
regionale prin realizarea de 
investitii pentru procesarea 
produselor agricole si forestiere in 
vederea obtinerii de produse 
neagricole” aferenta Masurii 123 
 
Beneficiarii eligibili pentru sprijinul 
acordat prin Schema de Ajutor de Stat – 
sunt intreprinderile care sunt inregistrate 
conform Legii nr 31/ 1990 privind 
societatile comerciale, republicata cu 
modificarile si completarile ulterioare, 
Legii nr. 346/ 2004 privind stimularea 
infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor 
mici si mijlocii, cu modificarile si 
completarile ulterioare. 
 
Printe domeniile de activitate vizate de 
aceasta schema se numara: 

� Fabricarea painii si a produselor 
proaspete de patiserie; 

� Fabricarea biscuitilor, piscoturilor 
si altor produse similare; 

� Fabricarea macaroanelor, taiteilor, 
cuscusului si altor produse 
fainoase similare; 

� Fabricarea produselor din cacao, a 
ciocolatei si a produselor 
zaharoase; 

� Fabricarea inghetatei; 
� Fabricarea de supe si ciorbe - 

prafului de oua etc.; 
� Producerea de biocombustibili – 

biodiesel si bioetanol – pentru 
transport. 

 
Investitiile eligibile pe aceasta schema 
sunt asemanatoare cu cele finantate in 
cadrul Masurii 123 (constructie/ 
modernizare cladiri si depozite, achizitie 
instalatii, echipamente, masini, achizitie 
mijloace de transport specializate, etc). 
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De asemenea, intensitatea sprijinului 
nerambursabil este tot de maxim 50% (40 
% din totalul cheltuielilor eligibile 
aferente proiectelor ce se realizeaza in 
regiunea 8 Bucuresti-Ilfov) pentru IMM-
uri si 25% (respectiv 20% in Bucuresti-
Ilfov) pentru intreprinderi mari. 
Valoarea maxima a ajutorului in cadrul 
schemei nu poate depasi 3.000.000 
Euro/proiect. 
 
Beneficiarii interesati de accesarea 
acestor tipuri de finantari pot depune un 
proiect in perioada 1 – 29 aprilie 2011, 

cand se estimeaza ca va fi redeschisa 
aceasta schema. 
 
Pregatirea unui proiect de investitie 
necesita parcurgerea unor etape de 
documentare, verificari, obtinere avize, 
realizare Studiu de fezabilitate (tehnico-
financiar si de marketing) si Cerere de 
finantare, etc, astfel ca recomandarea 
COMPASS Consulting este sa initiati din 
timp pregatirea proiectului pentru a 
maximiza sansele de reusita prin 
intocmirea completa, corecta si in timp a 
dosarului finantare. 
 

 

Sprijin pentru implementarea standardelor 

internationale si accesul pe noi piete si 

internationalizare 
 

IMM-urile (inclusiv microintreprinderile) 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. Programul 
Operational Sectorial de Crestere a Competitivitatii Economice pune la dispozitie astfel de 
fonduri prin 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; 
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 - 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; 
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. 

 
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 de 
management al proiectului. 

 
Important! Aceste linii de finantare vor 
fi deschise depunerii de propuneri de 
proiecte in perioada imediat urmatoare, 
astfel: 

- Operatiunea de standardizare – 
estimativ luna aprilie 2011; 

- Operatiounea de internationalizare 
– estimativ luna martie 2011.  
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Noutati 
� 15 Februarie 2011 – POSCCE: Solicitantii vor trebui sa prezinte scrisori de confort de la 

banci la depunerea proiectelor. AM POSCCE a anuntat ca, incepand din anul 2011, s-a stabilit 
obligativitatea prezentarii unei scrisori de confort angajante la depunerea cererii de finantare pentru 
proiectele care intra sub incidenta ajutorului de stat sau de minimis, urmand ca aceasta scrisoare sa fie 
reconfirmata / prelungita in cazul semnarii unui contract de finantare. Depunerea scrisorii de confort nu 
este necesara in cazul proiectelor la care contributia proprie a beneficiarului este mai mica decat 
echivalentul in lei a 100.000 euro (respectiv 420.000 lei). 

� 3 Februarie 2011 – Ghidul pentru investitii mari realizate de IMM-uri, publicat spre 
consultare! OI IMM a publicat spre consultare Ghidul Solicitantului pentru Operatiunea “Sprijin 
financiar cu valoarea cuprinsa intre 1.062.500 - 6.375.000 lei acordat pentru investitii in intreprinderile 
mici si mijlocii”, aferenta axei 1 a POSCCE. Observatiile si propunerile in vederea imbunatatirii acestui 
document pot fi transmise pana la data de 2 martie 2011. Conform Calendarului orientativ al lansarilor 
de apeluri de proiecte publicat de AM POSCCE, linia de finantare ar urma sa se deschida in martie 2011. 

� 2 Februarie 2011 – Ghidurile pentru activitati turistice in mediul rural si cresterea valorii 
adaugate a produselor agricole si forestiere, publicate spre consultare! APDRP a publicat, 
spre consultare, Ghidurile Solicitantului pentru Masurile 313 „Incurajarea activitatilor turistice” si 123 
„Cresterea valorii adaugate a produselor agricole si forestiere” din cadrul PNDR. Conform calendarului 
orientativ al lansarilor de apeluri de proiecte, aceste linii de finantare ar urma sa fie lansate pe 1 martie 
2011, cu termen de depunere 31 martie 2011. 

� 2 Februarie 2011 – APDRP lanseaza campania de informare “Fonduri europene pentru 
mediul rural”. APDRP lanseaza campania de informare pentru PNDR „Fonduri europene pentru 
mediul rural”. Campania, care se va desfasura pe parcursul a cinci luni, urmareste sa constientizeze 
publicul interesat din mediul rural asupra oportunitatilor de finantare oferite de PNDR.  

� 28 Ianuarie 2011 – S-a deschis apelul de proiecte in cadrul Programului ESPON. Pe data de 
24 ianuarie 2011, in cadrul Programului ESPON 2013 – Reteaua europeana de observare a dezvoltarii si 
coeziunii teritoriale, au fost lansate noi oportunitati de cercetare/finantare a cercetarii teritoriului 
european adresate institutiilor de cercetare din domeniul dezvoltarii teritoriale si autoritatilor publice 
interesate de studierea unor fenomene teritoriale nationale sau locale intr-un context european extins.  

� 26 Ianuarie 2011 – Anul acesta, IMM-urile vor putea accesa peste 500 de milioane de euro 
din fonduri europene, pentru investitii. In 2011, IMM-urile vor beneficia de peste 500 de 
milioane de euro din fonduri europene in cadrul POSCCE, atat sub forma de granturi directe, cat si sub 
forma de imprumuturi in conditii preferentiale acordate prin initiativa JEREMIE. 
Suma realocata pentru sprijinul IMM-urilor este de 195,07 milioane euro, cele 2 linii de finantare fiind 
preconizate a fi lansate astfel: 
Operatiunea "Sprijin financiar de pana la 1.075.000 lei pentru intreprinderile mici si mijlocii"– 
septembrie 2011 
Operatiunea "Sprijin financiar intre 1.075.000 – 6.450.000 lei acordat pentru intreprinderile mici si 
mijlocii" – martie 2011. 

� 24 Ianuarie 2011 – Finantari nerambursabile pentru investitii in eficienta economica in 
mediul rural APDRP finanteaza investitii incluse in Planul European de Redresare Economica (PERE) 
pentru domeniul dezvoltarii rurale, mai precis pentru folosirea energiei regenerabile, reducerea poluarii 
si calitatea produselor agricole. Aceste finantari sunt bugetate separat de alocarile PNDR si insumeaza 
pana in prezent peste 120 de milioane de euro. Banii disponibili prin PERE se pot accesa numai 
impreuna cu sprijinul financiar acordat prin PNDR pentru un proiect de investitii, insa beneficiarul 
trebuie sa alcatuiasca un buget separat pentru ceea ce doreste a fi finantat prin aceasta oportunitate.  

  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.  


