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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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Conectare la internet broadband si achizitie de 

infrastructura TIC cu sprijin european  
 

IMM-urile (inclusiv microintreprinderile) si ONG-urile din Romania pot accesa fonduri 
europene nerambursabile pentru conectarea/ upgradarea conexiunii la internet broadband 
(banda larga) si achizitia de infrastructura IT  si software aferent.   

 
Operatiunea 3.1.1. Sprijinirea accesului la 
Internet si la serviciile conexe din cadrul 
Programului Operational Sectorial  
Cresterea Competitivitatii Economice 
acorda pana la 100.000 lei 
nerambursabili pentru astfel de achizitii. 
Co-finantarea din partea solicitantului 
este de 10% din valoarea totala eligibila a 
proiectului pentru IMM-uri si de 5% 
pentru ONG-uri. 
 
In cadrul unui astfel de proiect sunt 
finantare urmatoarele tipuri de activitati: 
a) Conectarea la Internet prin conexiuni 
broadband sau upgradarea celor 
existente; 
b) Achizitionarea de echipamente TIC si 
periferice (server, calculatoare personale 
tip desktop/portabile, monitoare, 
echipamente de retea, echipamente 
periferice, etc.); 
c) Construirea retelei LAN necesara 
pentru implementarea proiectului (in 
interiorul cladirii si intre corpuri de 
cladire - daca apartin aceluiasi solicitant 
si sunt la aceeasi adresa postala); 
d) Achizitionarea licentelor software 
pentru server, licentelor necesare operarii 
calculatoarelor personale tip 
desktop/portabile, licentelor software 
antivirus precum si pachetelor software 
tip office; 
e) Achizitionarea unui website de 
prezentare a companiei/ONG-ului – in 
cazul in care beneficiarul nu are propriul 
site;  
f) Achizitionarea unui nume de domeniu 
nou “.ro” - in cazul in care beneficiarul nu 
are un domeniu;  

g) Achizitionarea si implementarea 
solutiei de semnatura electronica (de la 
furnizori autorizati); 
h) Achizitionarea de aplicatii informatice 
specifice pentru persoanele cu 
dizabilitati; 
i) Informarea si publicitatea pentru 
proiect; 
 
Pentru implementarea tipurilor de 
activitati mentionate mai sus sunt 
permise realizarea urmatoarelor 
cheltuieli, considerate eligibile: 

� Cheltuieli de conectare la Internet 
broadband sau upgradarea 
conexiunilor existente (de la 
furnizori  de internet autorizati de 
catre ANCOM); 

� Cheltuieli cu abonamentul pentru 
accesul la Internet broadband 
pentru o perioada de maxim 12 
luni consecutive de la data 
conectarii; 

� Cheltuieli pentru achizitionarea de 
echipamente TIC (server, 
calculatoare personale tip 
desktop/portabile, monitoare, 
echipamente de retea, 
echipamente periferice etc.); 

� Cheltuieli pentru realizarea retelei 
LAN necesara pentru 
implementarea proiectului (in 
interiorul cladirii unde se 
implementeaza proiectul si intre 
corpuri de cladire - daca apartin 
aceluiasi solicitant si sunt la 
aceeasi adresa postala); 

� Cheltuieli pentru achizitionarea 
licentelor software pentru server, 
licentelor necesare operarii 
calculatoarelor personale tip 
desktop/portabile, licentelor 
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software antivirus precum si 
pachetelor software tip office; 

� Cheltuieli pentru achizitionarea 
unui website de prezentare a 
companiei/ONG-ului – in cazul in 
care beneficiarul nu are propriul 
website la data depunerii cererii de 
finantare; 

� Cheltuieli pentru achizitionarea 
unui nume de domeniu nou “.ro” - 
in cazul in care beneficiarul nu are 
un domeniu la data depunerii 
cererii de finantare; 

� Cheltuieli privind achizitionarea 
solutiei de semnatura electronica 
(de la furnizori autorizati); 

� Cheltuieli privind achizitionarea de 
aplicatii informatice specifice 
pentru persoanele cu dizabilitati; 

�  Cheltuieli de informare si 
publicitate pentru proiect. 

Nota: Valoarea eligibila a echipamentelor 
achizitionate prin proiect include taxa de 
timbru verde aferenta, fara TVA. 
 
In cadrul acestor tipuri de proiecte, este 
importat de stiut ca exista un set de 
cheltuieli minime obligatorii: 

� cheltuieli de conectare la Internet 
broadband sau upgradarea celor 
existente (de la furnizori  de 
internet autorizati de catre 
ANCOM); 

� un calculator, impreuna cu 
sistemul de operare, pachetul 
software tip office si o aplicatie 
antivirus; 

� o imprimanta; 
� semnatura electronica; 
� cheltuieli pentru achizitionarea 

unui website de prezentare a 
companiei/ONG-ului – in cazul in 
care solicitantul nu are deja unul; 

� cheltuieli de informare si 
publicitate. 

 

De asemenea, pentru a fi considerat 
eligibil solicitantul trebuie sa  
inregistreaze profit din exploatare in 
ultimul exercitiu financiar incheiat (sau 
in primul semestru al anului in curs, 
pentru firmele infiintate in acest an). 
 
 
Printr-un astfel de  proiect se poate 
obtine finantare astfel: 

� pentru ONG-uri - maxim 10 
calculatoare  

� pentru IMM-uri – un numar de 
calculatoare egal cu numarul de 
angajati inscris in bilantul contabil 
pentru ultimul exercitiu financiar 
incheiat sau in situatia financiara 
semestriala (pentru firmele 
infiintate in acest an). Daca 
societatea nu are nici un angajat, 
se va finanta un singur calculator. 

 
De asemenea, prin proiect se poate 
finanta conectarea a maxim 3 sedii / 
puncte de lucru ce apartin solicitantului. 
 
In cazul in care solicitantul are deja 
conexiune(-i) broadband, este posibila 
upgradarea acesteia/acestora prin 
intermediul proiectului. 
 
Aceasta linie de finatare a fost deschisa 
depunerii de proiecte pe 20 decembrie 
2010 si are termen limita pe 29 iulie 2011.  
 
Evaluarea proiectelor se face continuu, 
functie de numarul de ordine la 
inregistrare. Asadar, daca este de interes 
pentru dumneavoastra accesarea acestei 
oportunitati de finantare europeana, 
specialistii COMPASS va recomanda sa 
intocmiti si sa depuneti proiectul din 
timp, astfel incat sa aiba sanse de reusita. 
 

Mentionam ca echipa noastra are 
experienta recenta in scrierea de proiecte 
specifice acestei linii de finantare. 
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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 ianuarie 2011. 
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 patru ani 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 ianuarie 2011 doar 9,34% din 
totalul fondurilor alocate pentru perioada 
de programare 2007 – 2013, adica 
aproximativ 1,8 miliarde euro, 
comparativ cu suma totala de aproximativ 
19,2 miliarde euro alocata pentru 
perioada 2007 – 2013. 
 

Euro Lei* Total Lei %

31.01.2011 19,213,036,712 82,372,052,295 8,021,977,934 9,34

31.12.2010 19,213,036,712 82,506,543,552 7,408,466,274 8,62

Diferenta - - 613,511,660 -

*calculat la curs infoeuro aferent lunii in cauza

** conform situatiei publicate de ACIS

Alocare UE 2007 - 2010 Plati catre beneficiariRaportare

 
 
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 2,7 miliarde lei, adica 15,86% 
din alocarea 2007-2013. Fata de aceeasi 
perioada a anului trecut (ianuarie 2010), 
in cadrul acestui program au fost 
efectuate plati in plus de 1,8 miliarde lei. 
 
Urmatorul in ordinea descrescatoare a 
sumelor platite se afla Programul 
Operational Dezvoltarea Resurselor 
Umane (POS DRU) cu plati totale de 
aprovimativ 2,3 miliarde lei, adica 14,95% 
din alocare.  
 
De asemenea, s-au realizat plati 
importante si in cadrul Programului  

 
Operational Sectorial Cresterea 
Competitivitatii Economice (POS CCE) - 
1,2 miliarde lei, respectiv 10,35% din 
alocare. 
 
Plati catre beneficiari

Program Prefinantare Rambursari Total plati % in raport 

cu 

alocarea 

2007 - 1013

POR 1,715,410,793 976,687,803 2,692,098,596 15,86

POS MEDIU 1,143,934,861 286,470,117 1,430,404,978 7,16

POS Transport 0 320,889,982 320,889,982 1,64

POS CCE 477,087,137 728,625,787 1,205,712,924 10,35

POS DRU 1,990,793,738 288,844,931 2,279,638,669 14,95

PO DCA 18,941,599 30,795,426 49,737,025 5,26

PO AT 5,065,022 38,431,737 43,496,759 5,89

TOTAL 5,351,233,150 2,670,745,783 8,021,977,934 9,34  
 
Pana la sfarsitul lunii ianuarie 2011 au 
fost depuse un total de 25.294 proiecte in 
cadrul celor 7 Programe Operationale 
active in Romania. Comparativ cu aceeasi 
luna a anului 2010, au fost depuse per 
total un plus de aproximativ 10.000 
proiecte (15.312 proiecte depuse la 
31.01.2010). 
 
Cele mai multe proiecte au fost depuse in 
cadrul Programului dedicat Resurselor 
Umane. Pe de alta parte, cel mai putin 
solicit program a fost cel dedicat 
transportului. 
 
Din totalul proiectelor depuse, pana la 
acest moment au fost aprobate un total de  
6.843 proiecte in cadrul celor 7 Programe 
Operationale. 
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Proiecte depuse

Program Nr. proiecte Contributia UE

Lei

% in raport 

cu alocarea 

2007 - 1013

POR 7,585 30,955,753,840 193,78

POS MEDIU 288 18,570,303,049 95,99

POS Transport 70 15,274,163,099 78,03

POS CCE 7,702 26,127,201,184 238,59

POS DRU 8,326 36,405,968,549 244,28

PO DCA 1,248 1,880,373,707 210,86

PO AT 75 269,680,857 36,95

TOTAL 2,529 129,483,444,285 157,19  
 
Valoarea contributiei UE aferente 
proiectelor aprobate reprezinta 50,23% 
din alocarea pe perioada 2007-2013. De 
asemenea se observa faptul ca, pentru 
Programul de Resurse Umane, valoarea 
contributiei UE aferente proiectelor 
aprobate se apropie de 100%  in raport cu 
alocarea 2007  -2013 – 95,64%.  
 
Proiecte aprobate

Program Nr. proiecte Contributia UE

Lei

% in raport 

cu alocarea 

2007 - 1013

POR 1,309 8,977,239,114 56,20

POS MEDIU 170 9,342,042,053 48,29

POS Transport 40 2,990,083,719 15,27

POS CCE 2,333 5,193,952,119 47,43

POS DRU 2,626 14,253,534,375 95,64

PO DCA 306 398,592,412 44,70

PO AT 59 216,178,564 29,62

TOTAL 6,843 41,371,622,356 50,23  
 
In ceea ce priveste procesul de 
contractare, la nivelul lunii ianuarie 2011, 
au fost incheiate un numar total de 5.130 
proiecte (inclusiv decizii de finantare 
transmise catre beneficiari); conform 
situatiei publicate de ACIS, in luna 
ianuarie 2011 au fost incheiate 118 de 
contracte, in valoare totala de 
aproximativ 700 milioane lei. 
 
Analizand situatia contractelor incheiate 
reise faptul ca valoarea acestora (inclusiv 
deciziile de finantare transmise) 
insumeaza o valoare aferenta contributiei 
UE ce reprezinta 43% din alocarea totala 
pentru periada 2007 – 2013.  

Proiecte contractate

Program Nr. proiecte Contributia UE

Lei

% in raport 

cu alocarea 

2007 - 1013

POR 1,091 8,609,689,348 53,89

POS MEDIU 154 8,441,108,094 43,63

POS Transport 33 2,751,423,227 14,06

POS CCE 1,516 3,363,521,166 30,72

POS DRU 1,998 11,717,696,744 78,62

PO DCA 279 322,928,553 36,21

PO AT 59 216,178,564 29,62

TOTAL 5,130 35,421,545,695 50,23  
 
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 43% din alocarea pe 2007-
2013, valoarea platilor realizate efectiv 
(sub forma de prefinantari si rambursari) 
acopera doar 9,34% din aceasta alocare 
UE. 
 
Aceasta situatie poate avea mai multe 
cauze:  

� pe de o parte, intarzierea in 
implementare a proiectelor – din 
cauza lipsei finantarii din partea 
beneficiarilor 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 
pre/finantarii sau de evaluare a 
dosarelor de rambursari, etc. Sau 
chiar lipsa fondurilor in bugetul 
Ministerului de Finante (asa cum 
s-a intamplat in cazul recent al 
intrazieirii platilor prefinantarilor 
in cazul proiectelor POS DRU). 
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Noutati 
� 14 Martie 2011 – S-a lansat apelul din 2011 pentru promovarea inovarii in cadrul 

intreprinderilor. A fost aprobata o noua competitie de proiecte pentru Operatiunea 233 “Promovarea 
inovarii in cadrul intreprinderilor” din cadrul POSCCE. Apelul este unul cu depunere continua si are o 
alocare financiara disponibila de 225 milioane lei. 

� 9 Martie 2011 – Ghidul final pentru schema dedicata investitiilor pentru obtinerea de 
produse neagricole! APDRP a publicat varianta finala a Ghidului Solicitantului pentru Schema de 
ajutor de stat nr. N 578/ 2009 „Stimularea dezvoltarii regionale prin realizarea de investitii pentru 
procesarea produselor agricole si forestiere in vederea obtinerii de produse neagricole” aferenta Masurii 
123 din cadrul PNDR. Conform calendarului orientativ al lansarilor de apeluri de proiecte, aceasta linie 
de finantare urmeaza sa fie lansata pe 1 aprilie 2011, cu termen de depunere 29 aprilie 2011. 

� 3 Martie 2011 – Functionarii publici vor putea fi remunerati in cadrul proiectelor 
europene. Guvernul a adoptat, printr-o Ordonanta de Urgenta, o serie de masuri al caror scop este, pe 
de o parte, sa atraga in cadrul echipelor de proiecte finantate din fonduri externe nerambursabile cei 
mai buni specialisti, iar, pe de alta parte, sa mentina in sistemul public personalul calificat. Personalul 
din autoritatile si institutiile publice centrale, din structurile subordonate acestora si din autoritatile 
publice locale va putea desfasura activitati in cadrul proiectelor finantate din fonduri externe 
nerambursabile in afara programului de lucru, pe baza de contract de prestari servicii. Exceptie de la 
aceasta prevedere vor face demnitarii, alesii locali, auditorii si persoanele cu atributii de control 
financiar. 

� 1 Martie 2011 – S-au deschis liniile pentru turismul rural si cresterea valorii adaugate a 
produselor agricole si forestiere. In perioada 1 – 31 martie 2011, se vor desfasura primele sesiuni 
din acest an pentru depunerea proiectelor de finantare aferente Masurii 123 - “Cresterea valorii 
adaugate a produselor agricole si forestiere” si Masurii 313 - “Incurajarea activitatilor turistice” din 
cadrul PNDR.  

� 24 Februarie 2011 – Ministerul Economiei a lansat „Strategia guvernamentala pentru 
dezvoltarea sectorulului IMM pana in anul 2013”! Ministerul Economiei, Comertului si Mediului 
de Afaceri a organizat conferinta de incheiere a proiectului “Elaborarea Strategiei Guvernamentale 
pentru dezvoltarea sectorului IMM, in perioada 2009-2013”, finantat prin PODCA. Proiectul s-a 
concretizat in realizarea Strategiei Guvernamentale pentru dezvoltarea sectorului IMM pana in anul 
2013 si a Planului de actiuni aferent. Strategia guvernamentala actualizeaza si adapteaza prioritatile de 
politica publica a Romaniei in domeniul IMM, la noile evolutii pe plan european. Acest cadru general se 
conformeaza politicilor promovate de catre Comisia Europeana prin „Small Business Act for Europe” 
(SBAE), care a trasat cadrul pentru evolutia dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii din Uniunea 
Europeana. 

� 16 Februarie 2011 – POSDRU: Lansarea apelurilor de granturi, amanata pana la jumatatea 
anului! AM POSDRU a publicat Calendarul actualizat al lansarilor de apeluri de proiecte pentru anul in 
curs. Conform noului calendar, lansarea celor mai multe dintre liniile de finantare anuntate a fost 
amanata pana la jumatatea anului. lansarea apelurilor de granturi pe DMI 1.1."Acces la educatie si 
formare profesionala initiala de calitate", DMI 1.2. "Calitate in invatamantul superior" , DMI 1.4. 
"Calitate in formarea profesionala continua" si DMI 2.2. “Prevenirea si corectarea parasirii timpurii a 
scolii", anuntata, la finalul lui 2010, pentru perioada februarie-martie 2011 a fost amanata pentru iunie-
iulie 2011. Si linia de granturi aferenta DMI 6.2. “Imbunatatirea accesului si a participarii grupurilor 
vulnerabile pe piata muncii” si cele de strategice din cadrul DMI 6.4. “Initiative trans-nationale pentru o 
piata incluziva a muncii” si DMI 2.3. “Acces si participare la FPC”, au fost amanate pentru perioada 
aprilie-mai 2011. 

  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.  


