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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 19 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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Investitii productive in intreprinderi mari - 

finantate cu pana la 5 milioane euro 
neramburabili  
 

Operatiunea “Sprijin pentru consolidarea si modernizarea sectorului productiv prin 
investitii tangibile si intangibile: sprijin financiar pentru intreprinderi mari”, din cadrul 
Programului Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice (POS CCE) 
reprezinta una dintre putinele oportunitati de finantare ce se adreseaza intreprinderilor 
mari.   

 
Scopul acestei linii de finantare este de a 
sprijini intreprinderile in cresterea cifrei 
de afaceri si implicit a exporturilor, in 
realizarea de investitii moderne si implicit 
la cresterea productivitatii, in 
introducerea de produse si tehnologii noi. 
Per ansamblu, prin intermediul acestor 
fonduri nerambursabile se urmareste 
sprijinirea firmele mari romanesti sa 
devina mai competitive, la standarde 
internationale. 
 
Conform estimarilor Autoritatii de 
Management a Programului POS CCE, 
operatiunea dedicata finantarii 
investitiilor realizate de catre 
intreprinderi mari va fi relansata in 
cursul lunii aprilie 2011.  
 
Va reamintim principalele aspecte 
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); 
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). 
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� 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 acestei sesiunii, este important sa 
aveti in vedere urmatoarele aspecte: 

• Aceasta sesiune programata pentru 
luna aprilie 2011 reprezinta 
ultimul apel de proiecte ce va fi 
lansat in cadrul acestei linii de 
finantare; fondurile alocate acestei 
operatiuni pentru perioada 
programatica 2007 – 2013 au fost 
epuizate inca din anul 2010, insa 
Autoritatea de Management a 
acestui program a aprobat o 
realocare de fonduri de 400 
milioane lei (bugetul acestui apel 
de proiecte). 

• Operatiunea este disponibila o 
perioada limitata de timp (circa 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. 

COMPASS Consulting are o vasta 
experienta in realizarea de documentatii 
specifice acestei linii de finantare (studii 
de fezabilitate, cereri de finantare, etc) – 
avand referinte din partea unor companii 
cu proiecte aprobate in cadrul acestei linii 
de finantare.
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Sprijin european pentru promovarea inovarii in 

cadrul intreprinderilor  
 
Intreprinderile din Romania pot beneficia de finantare neramburasbila atat pentru proiecte 
tehnologice inovative, cat si pentru proiecte depuse de intreprinderi nou-create inovatoare.  Astfel 
de fonduri se pot obtine prin intermediul Programului Operational Sectorial de Crestere a 
Competitivitatii Economice, Axa prioritara 2 – Cercetare, dezvoltare tehnologica si inovare pentru 

competitivitate, Operatiunea 2.3.3 “Promovarea inovarii in cadrul intreprinderilor”.

 
Operatiunea “Promovarea inovarii in 
cadrul intreprinderilor” are ca principal 
obiectiv stimularea inovarii in 
intreprinderi prin finantarea unor 
proiecte care dezvolta produse noi sau 
substantial imbunatatite in scopul 
productiei  si comercializarii. Specificul 
acestor proiecte consta in valorificarea 
unor rezultate de cercetare-dezvoltare sau  
idei brevetate, ca baza de pornire pentru 
dezvoltarea acelor bunuri sau servicii 
propuse in  cadrul acestor proiecte. 
 
Potentialii beneficiari eligibili ai 
acestei operatiuni sunt intreprinderile 
(microintreprinderi, IMM-uri sau 
intreprinderi mari).  
Pentru a fi eligibila in accesarea acestor 
tipuri de fonduri nerambursabile, 
intreprinderea solicitanta nu trebuie sa 
aiba ca obiect principal de activitate 
cercetarea-dezvoltarea. Activitatea de 
cercetare-dezvoltare poate sa nu existe in 
obiectul de activitate al intreprinderii. O 
categorie aparte intre potentialii 
beneficiari o constituie intreprinderile 
nou-create inovatoare, cu o vechime mai 
mica de 6 ani la momentul acordarii 
finantarii nerambursabile, dar care au cel 
putin 1 an vechime la momentul 
depunerii cererii de finantare. 
 
In cadrul acestei linii de finantare pot 
obtine sprijin financiar nerambursabil 
doua tipuri de proiecte: 

1. Proiecte tehnologice inovative 
– pot fi accesate de toti beneficiarii 
eligibili.  

 

 
Activitatile care pot fi finantate in cadrul 
acestor proiecte se pot grupa astfel: 
 
A. Activitati de dezvoltare experimentala  
- cele prin care se concretizeaza rezultate 
obtinute din activitati anterioare de 
cercetare, dezvoltare tehnica si validare 
tehnica sau din idei brevetate, in scopul 
obtinerii unor produse noi sau pentru 
realizarea de noi procese, ca de exemplu: 
- construirea si testarea prototipurilor 
pentru produse/procese; 
- realizarea si operarea planurilor pilot 
constand in: evaluarea ipotezelor, 
elaborarea de noi formule de productie, 
stabilirea de noi specificatii de productie, 
proiectarea unor echipemente si structuri 
speciale cerute de noi procese, etc; 
- activitatile necesare productiei 
experimentale si testarii  produselor si 
proceselor (din productia experimentala) 
in vederea productiei pe scara larga. 
 
B. Alte activitati de inovare: 
- obtinerea si validarea drepturilor de 
proprietate industriala, 
- achizitionarea de servicii de consultanta 
pentru inovare: consultanta manageriala, 
asistenta tehnologica, servicii de transfer 
de tehnologie, consultanta in materie de 
achizitie, protejare si comercializare a 
drepturilor de proprietate, etc, 
- achizitionarea de servicii de sprijinire a 
inovarii pentru: inchirierea de spatii de 
lucru, acces la biblioteci tehnice, studii de 
piata, utilizarea de laboratoare, testarea si 
certificarea calitatii, etc;  
- detasarea/angajarea pe perioada 
determinata (max. 3 ani) de personal cu 
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inalta calificare imprumutat din 
organizatii de cercetare sau intreprinderi 
mari pentru activitati de cercetare-
dezvoltare-inovare. 
 
C. Activitati pentru introducerea in 
productie a rezultatelor cercetarii-
dezvoltarii sau a dreptului de proprietate 
industriala: 
- achizitionarea de active necorporale si 
de utilaje, instalatii si echipamente strict 
necesare pentru introducerea rezultatelor 
cercetarii in ciclul productiv, 
dimensionate la volumul real de 
productie. 
 

2. Proiecte pentru intreprinderi 
nou-create inovatoare - sunt 
numai pentru intreprinderile nou-
create inovatoare, definite mai sus. 

Astfel sunt sprijinite activitatile de 
cercetare industriala si/sau de dezvoltare 
experimentala, precum si activitatile care 
sustin introducerea in productie, 
producerea si livrarea pe piata a unui 
produs (bun sau serviciu), nou sau 
substantial imbunatatit.  
In cadrul acestor tipuri de proiecte este 
permisa achizitia de echipamente, 
instrumente si utilaje cu performante 
tehnologice ridicate sau care cresc 
performantele tehnologice ale liniei de 
fabricatie necesare producerii de bunuri 
si procese si de comercializare a acestora. 
 
Plafonul bugetar care poate fi accesat 
este in valoare de maxim 15 milioane lei 
in cazul proiectelor tehnologice inovative, 
si de maxim 3.5 milioane lei in cazul 
intreprinderilor nou-create inovatoare. 
 
Modalitati de finantare: 
 
A. Finantarea tuturor activitatilor mai 
putin cele aferente introducerii in 
productie a rezultatelor cercetarii: 
 
 

Tipul intreprinderii : Mare Mijlocie Mica 

Dezvoltare 
experimentala 

25% 35% 45% 

Obtinerea si validarea  
drepturilor de 
proprietate industriala 
(pentru dezvoltare 
experimentala) 

- 35% 45% 

Servicii de consultanta 
in domeniul inovarii si 
servicii de sprijinire a 
inovarii 

- Max. 0,2 
milioane Euro 
per 3 ani 

Detasarea/angajarea 
de personal cu inalta 
calificare 

- 50% 

 
B. Finantarea acordata pentru 
introducerea in productie a rezultatelor 
cercetarii: 

� pentru intreprinderi mari: 50% 
(40% in  regiunea Bucuresti Ilfov)  

� pentru intreprinderi medii: 60% 
(50% in regiunea  BI) 

� pentru intreprinderi mici: 70% 
(60% in regiunea  BI). 

De asemenea, activitatile din cadrul 
proiectelor realizate de intreprinderile 
nou-create inovatoare se finanteaza cu 
100% din costurile eligibile pe perioada in 
care beneficiarul indeplineste conditiile 
de intreprindere nou-creata inovatoare. 
 
Apelul de proiecte pentru aceasta linie de 
finantare a fost lansat pe 11 martie 
2011, fiind vorba de o cerere cu depunere 
cotinua de proiecte  (evaluarea 
proiectelor se face in mod continuu, 
functie de momentul cand sunt depuse/ 
inregistrate). 
 
In cazul in care doriti sa solicitati fonduri 
nerambursabile prin intermediul acestei 
oportunitatii POS CCE, 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) pentru a asigura 
reusita proiectelor dumneavoastra.
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Noutati 
� 11 Aprilie 2011 – Ghidurile finale pentru microintreprinderile din mediul rural si pentru 

imbunatatirea infrastructurii agricole si silvice. APDRP a publicat variantele finale ale 
Ghidurilor Solicitantului pentru Masurile 312 „Sprijin pentru crearea si dezvoltarea 
microintreprinderilor” si 125 „Imbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea si 
adaptarea agriculturii si silviculturii” din cadrul PNDR. Cele doua linii de finantare urmeaza sa fie 
lansate pe 2 mai 2011, cu termen de depunere 31 mai 2011.  Mai multe detalii pe www.apdrp.ro. 

� 5 Aprilie 2011 – Ghidul pentru eficienta energetica – versiunea finala. OI pentru Energie a 
publicat versiunea finala a Ghidului Solicitantului pentru Operatiunea 4.1.a) „Sprijinirea investitiilor in 
instalatii si echipamente pentru intreprinderi din industrie, care sa conduca la economii de energie, in 
scopul imbunatatirii eficientei energetice” din cadrul POSCCE. Mai multe detalii pe 
http://oie.minind.ro. 

� 4 Aprilie 2011 – Lansare apeluri de proiecte in cadrul Programului Operational pentru 
Pescuit. Directia Generala Pescuit - Autoritatea de Management pentru POP (DGP-AMPOP) a anuntat 
lansarea sesiunii deschise de primire cereri de finantare pentru masurile din cadrul Axelor prioritare 1, 2 
si 3 pentru acordarea fondurilor nerambursabile pentru pescuit si acvacultura conform masurilor din 
cadrul POP. Termenul limita pentru depunerea proiectelor este 30 noiembrie 2011. 

� 1 Aprilie 2011 – S-au lansat doua apeluri de proiecte in cadrul PNDR! APDRP a lansat apelurile 
de proiecte pentru Masura 121 „Modernizarea exploatatiilor agricole” si Schema de Ajutor de Stat 
N578/2009 „Stimularea dezvoltarii regionale prin realizarea de investitii pentru procesarea produselor 
agricole si forestiere in vederea obtinerii de produse neagricole” aferenta Masurii 123 „Cresterea valorii 
adaugate a produselor agricole si forestiere” din cadrul PNDR. Termenul limita pentru depunerea 
proiectelor este 29 aprilie 2011. 

� 30 Martie 2011 – POSCCE: Calendarul actualizat al lansarilor de apeluri de proiecte pe Axa 
1. OI IMM a publicat astazi calendarul actualizat al lansarilor operatiunilor din cadrul Axei 1 a POSCCE. 
Conform acestuia, in 2011 se vor lansa cinci operatiuni in cadrul Axei: 
Op. 1.1.1. "Sprijin financiar in valoare de pana la 1.062.500 lei acordat pentru investitii in IMM-uri" - 
Septembrie 2011; 
Op. 1.1.1. "Sprijin financiar cu valoarea cuprinsa intre 1.062.501 lei si 6.375.000 lei acordat pentru 
investitii in IMM-uri" - Aprilie 2011;  
Op. 1.1.2. "Sprijin pentru implementarea standardelor" – Mai 2011; 
Op. 1.1.3. "Sprijin pentru accesul pe noi piete si internationalizare" – Mai 2011; 
Op. 1.3.2. “Sprijin pentru consultanta acordat intreprinderilor mici si mijlocii” – Noiembrie 2011. 

� 24 Martie 2011 – MADR nu mai accepta scrisori de confort emise de IFN-uri, motivand ca 
sunt obtinute prea usor! Ministerul Agriculturii nu mai accepta scrisori de confort emise de institutii 
financiare nebancare, motivand ca acestea au fost obtinute „foarte usor de catre solicitanti, fara o 
verificare reala a bonitatii acestora”, potrivit unei scrisori transmise de minister unor IFN-uri. Incepand 
cu sesiunile lansate in anul acesta, scrisorile de confort emise de IFN-uri sa nu mai fie acceptate la 
depunerea cererii de finantare. 

� 18 Martie 2011 – Ghidul pentru crearea de centre de informare si promovare turistica, 
publicat spre consultare! Organismul Intermediar pentru Turism din cadrul MDRT a lansat spre 
consultare publica Ghidul Solicitantului pentru DMI 5.3 “Promovarea potentialului turistic si crearea 
infrastructurii necesare in scopul cresterii atractivitatii Romaniei ca destinatie turistica”, Operatiunea 
"Crearea Centrelor Nationale de Informare si Promovare Turistica (CNIPT) si dotarea acestora" din 
cadrul POR. Mai multe detali pe www.inforegio.ro. 

   

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.  


