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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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Achizitie de sisteme TIC integrate si alte 

aplicatii electronice pentru afaceri cu sprijinul 
fondurilor europene  
 

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 



                   Pentru mai multe detalii despre COMPASS Consulting, click pe link-urile de mai jos:   

                                   

                                  Servicii oferite - www.compass.ro/ro/sectiune.p hp?s=42      Training - www.compass.ro/ro/sectiune.p hp?s=30  

                                  Fonduri UE - www.compass.ro/ro/sectiune.p hp?s=545              Programe de training - www.compass.ro/ro/sectiune.php?s=47  

                                  Realizari UE - www.compass.ro/ro/sectiune.p hp?s=546            Portofoliu training - www.compass.ro/ro/sectiune.php?s=52  

                                  Referinte UE - www.compass.ro/ro/sectiune.php?s=392            Impresii clienti - www.compass.ro/ro/sectiune.php?s=53  

   

  COMPASS Consulting * Phone: +4 021 321 5987 * www.compass.ro * email: office@compass.ro * Page: 3 of 6 

- 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 2011” 
publicat recent de Autoritatea de 
Management a Programului POS CCE 
(AMPOSCCE), pentru aceasta linie de 
finatare europeana va fi lansata o noua  
cerere de propuneri de proiecte estimativ 
in luna iunie 2011.  
 
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. 
 
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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Sprijin financiar nerambursabil pentru 

dezvoltare economica durabila acordat prin HG 
1680/2008  
 

Guvernul Romaniei, prin intermediul Ministerului Finantelor Publice, acorda fonduri 
nerambursabile de la bugetul de stat in baza schemei de ajutor de stat instituita prin HG 
nr. 1680/2008 privind acordarea de ajutoare de stat pentru asigurarea dezvoltarii 
economice durabile. 

 
Schema de stat instituita prin HG 
1680/2008  isi propune, in general, 
acordarea de finantare nerambursabila 
proiectelor care au un efect stimulativ, 
indeplinind unul sau mai multe dintre 
urmatoarele criterii: 
a) o crestere substantiala a dimensiunii 
proiectului/activitatii ca urmare a 
acordarii ajutorului; 
b) o crestere substantiala a domeniului de 
aplicare a proiectului/activitatii ca 
urmare a acordarii ajutorului; 
c) o crestere substantiala a valorii totale a 
costurilor suportate de beneficiar pentru 
proiect/activitate ca urmare a acordarii 
ajutorului; 
d) o crestere substantiala a ritmului de 
finalizare a proiectului/activitatii in 
cauza; 
e) proiectul nu ar fi fost realizat in 
regiunea asistata in cauza in absenta 
acordarii ajutorului. 
 
Unul dintre principalele avantaje al 
acestei scheme de ajutor de stat este 
faptul ca se adreseaza unei arii extinse de 
domenii de activitate, cu exceptia 
urmatoarelor:  

� pescuit si acvacultura,  
� productia primara de produse 

agricole cuprinse in anexa I la 
Tratatul de instituire a 
Comunitatilor Europene, 

� sectorul carbunelui,  
� sectorul siderurgic, 
� sectorul constructiilor navale, 
� sectorul fibrelor sintetice. 

 

 
 
Noutate! In Monitorul oficial nr. 297/ 
29 aprilie 2011 a fost publicata HG 
400/2011 prin care se modifica Anexele 2 
si 3 din HG 1680/2008.  
Cea mai importanta modificare se refera 
la faptul ca sunt considerate eligibile 
costurile asociate unei investitii initiale 
realizate in acelasi perimetru referitoare:  
   a) fie la imobilizarile corporale si/sau 
necorporale referitoare la infiintarea unei 
noi unitati, la extinderea unei unitati 
existente, la diversificarea productiei unei 
unitati pe noi piete de produse sau la o 
schimbare fundamentala a ansamblului 
procesului de productie a unei unitati 
existente;  
   b) fie la achizitia activelor fixe legate 
direct de o unitate, atunci cand unitatea 
s-a inchis sau s-ar fi inchis fara aceasta 
achizitie, iar activele sunt cumparate de 
un investitor independent. Simpla 
achizitie a actiunilor unei intreprinderi nu 
se considera investitie. 
 
Prin intermediul acestei scheme de ajutor 
de stat se finanteaza active corporale ce 
pot consta in: 

� echipamente, 
� constructii industriale (hala de 

productie),  
� constructii turistice (structura de 

primire turistica, avand in incinta 
functiuni integrate de cazare 
turistica, alimentatie publica si 
agrement), 



                   Pentru mai multe detalii despre COMPASS Consulting, click pe link-urile de mai jos:   

                                   

                                  Servicii oferite - www.compass.ro/ro/sectiune.p hp?s=42      Training - www.compass.ro/ro/sectiune.p hp?s=30  

                                  Fonduri UE - www.compass.ro/ro/sectiune.p hp?s=545              Programe de training - www.compass.ro/ro/sectiune.php?s=47  

                                  Realizari UE - www.compass.ro/ro/sectiune.p hp?s=546            Portofoliu training - www.compass.ro/ro/sectiune.php?s=52  

                                  Referinte UE - www.compass.ro/ro/sectiune.php?s=392            Impresii clienti - www.compass.ro/ro/sectiune.php?s=53  

   

  COMPASS Consulting * Phone: +4 021 321 5987 * www.compass.ro * email: office@compass.ro * Page: 5 of 6 

� constructii medicale (unitate de 
specialitate pentru asistenta 
medicala);  

De asemenea, pot fi finantate si active 
necorporale constand in: 

� transfer de tehnologie prin 
achizitionarea de drepturi 
referitoare la brevete, licente, 
know – how sau cunostinte tehnice 
nebrevetate. 

 
In cadrul acestei scheme de ajutor de stat, 
in prezent se au in vedere patru categorii 
de proiecte eligibile: 
a) investitii intre 5-10 milioane euro si 
minim 50 de locuri de munca; 
b) investitii intre 10 - 20 milioane euro si 
minim 100 de noi locuri de munca;  
c) investitii intre 20 - 30 milioane euro si 
minim 200 de noi locuri de munca; 
d) investitii care depasesc 30 milioane 
euro si minim 300 de noi locuri de 
munca. 
 
In cadrul acestei scheme de ajutor de stat, 
aportul beneficiarului destinat finantarii 
proiectului trebuie sa fie de cel putin 50% 
din costurile eligibile, sub o forma care sa 
nu faca obiectul niciunui alt ajutor public. 
 
Nivelul maxim al ajutorului de stat de 
care poate beneficia un operator 
economic conform schemei HG nr 
1680/2008 este echivalentul in lei a 
28,125 mil. euro, daca realizeaza investitii 
si creeaza locuri de munca ca urmare a 
realizarii unei investitii initiale in orice 
regiune, mai putin regiunea de dezvoltare 
8 Bucuresti - Ilfov. Pentru investitiile si 
locurile de munca create in regiunea de 
dezvoltare 8 Bucuresti - Ilfov nivelul 
maxim al ajutorului de stat de care poate 
beneficia un operator economic este 
echivalentul in lei a 22,5 mil. euro. 
Pentru intreprinderile din sectorul 
prelucrarii si comercializarii produselor 
agricole si care au mai putin de 750 de 
angajati si/sau o cifra de afaceri mai mica 

de 200 de mil. euro, intensitatea maxima 
este de 25% din costurile eligibile aferente 
investitiei initiale. 
 
Pentru investitiile ale caror costuri 
eligibile sunt mai mici de 50 mil. euro, 
intensitatea bruta a ajutorului de stat 
regional nu poate depasi 50% din 
costurile aferente investitiei initiale sau 
din costurile salariale pe o perioada de 2 
ani cu personalul nou-angajat. Pentru 
investitiile sau locurile de munca realizate 
in Regiunea de dezvoltare 8 Bucuresti - 
Ilfov, intensitatea maxima a ajutorului de 
stat este de 40%. 
 
Pentru proiectele mari de investitii - ale 
caror costuri eligibile depasesc 
echivalentul in lei a 50 mil. euro - 
intensitatea bruta se calculeaza 
ajustandu-se plafonul regional, in functie 
de valoarea costurilor eligibile, dupa cum 
urmeaza: 
- pentru costurile eligibile cu valoarea in 
lei sub echivalentul a 50 mil. euro, se 
aplica plafonul regional; 
- pentru transe din costurile eligibile cu 
valoare cuprinsa intre echivalentul in lei a 
50 mil. euro si echivalentul in lei a 100 
mil. euro, se aplica 50% din plafonul 
regional; 
- pentru transe din costurile eligibile a 
caror valoare depaseste echivalentul in lei 
a 100 mil. euro, se aplica 34% din 
plafonul regional. 
 
Durata acestei scheme este de 5 ani, 
respectiv 2009-2013. Bugetul maxim al 
schemei de ajutor de stat  este 
echivalentul in lei a 1 miliard euro, cu un 
buget mediu anual de 200 mil. euro, in 
limita plafoanelor bugetare anuale pe 
perioada celor 5 ani. 
 
Mentionam ca echipa COMPASS 
Consulting are experienta in scrierea si 
depunerea de proiecte specifice in cadrul 
schemei de ajutor de stat HG 1680/2008. 
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Noutati 
� 9 Mai 2011 – POSCCE: IMM-urile a caror cofinantare nu depaseste 100.000 euro nu 

trebuie sa prezinte dovezi privind capacitatea de cofinantare! OI IMM a anuntat ca, in cazul in 
care valoarea cumulata a cofinantarii cheltuielilor eligibile si a celor neeligibile (inclusiv TVA) nu 
depaseste suma de 100.000 euro (echivalent in lei), solicitantul nu are obligatia de a prezenta scrisoare 
de confort (angajanta)/ extras de cont (cu depozit colateral)/ contract/ linie de credit, emise de o 
institutie financiara bancara din Romania, ramanand suficienta Declaratia de Angajament anexata la 
Cererea de Finantare depusa (Formularul B). 

� 5 Mai 2011 – Pe 13 mai se lanseaza apelul pe proiecte pentru eficienta energetica! Incepand 
cu 13 mai 2011 intreprinderile vor putea depune proiecte in cadrul apelului de anul acesta 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”, Axa 4 a 
POSCCE. 
Conform OI pentru Energie, termenul limita pentru depunerea proiectelor este 15 decembrie 2011. 

� 3 Mai 2011 – Se suspenda depunerea de proiecte pentru restaurarea patrimoniului cultural 
in Regiunea Bucuresti-Ilfov! AM POR a anuntat ca, incepand cu data de 13 mai 2011, ora 12:00, se 
suspenda procesul de depunere a cererilor de finantare in cadrul DMI 5.1 – „Restaurarea si valorificarea 
durabila a patrimoniului cultural, precum si crearea/modernizarea infrastructurilor conexe”, in 
Regiunea Bucuresti-Ilfov. 

� 2 Mai 2011 – 3 apeluri de proiecte deschise in cadrul PNDR! APDRP a lansat apeluri de proiecte 
pentru urmatoarele masuri: 
Masura 125 „Imbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea si adaptarea agriculturii 
si silviculturii”; 
Masura 221 „Prima impadurire a terenurilor agricole”; 
Masura 312 „Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro-intreprinderi”. 
Termenul limita de depunere a proiectelor este 31 mai 2011 

� 21 Aprilie 2011 – POSDRU: Calendarul actualizat al lansarilor de apeluri pentru 2011. 
Conform noului calendar, in 2011 nu se vor mai lansa urmatoarele linii de granturi, desi ele se regaseau 
in versiunile anterioare ale calendarului: 
DMI 1.1. Acces la educatie si formare profesionala initiala de calitate  
DMI 1.4. Calitate in formarea profesionala continua  
DMI 6.2. Imbunatatirea accesului si a participarii grupurilor vulnerabile pe piata muncii 

� 19 Aprilie 2011 – Se suspenda depunerea de proiecte pentru dezvoltarea de structuri de 
afaceri in Regiunea Sud-Est! AM POR a anuntat ca, incepand cu data de 10 mai 2011, orele 12:00, se 
suspenda procesul de depunere a cererilor de finantare in cadrul DMI 4.1 „Dezvoltarea durabila a 
structurilor de sprijinire a afacerilor de importanta regionala si locala”, in Regiunea Sud-Est. 

� 18 Aprilie 2011 – OI IMM lanseaza o aplicatie informatica pentru calculul indicatorilor 
economici din proiectele de investitii ale IMM-urilor! OI IMM informeaza solicitantii interesati 
in accesarea fondurilor nerambursabile in cadrul Apelului 3 de proiecte al operatiunii 1.1.1.A1 „Sprijin 
financiar cu valoare cuprinsa intre 1.065.000 si 6.375.000 lei acordat pentru investitii in intreprinderile 
mici si mijlocii”, ca pentru calculul indicatorilor economici solicitati la Pct. 8 — Planul Financiar din 
Planul de Afaceri (Formularul E, anexat la Cererea de Finantare) se va utiliza aplicatia informatica aflata 
pe site-ul www.metodologie.ro/CalculFinanciar. (aceeasi aplicatie este utilizata si in cazul operatiunii 
dedicate intreprinderilor mari) 

   

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.  


