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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 20 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 

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 

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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Pana la 250.000 Euro acordati IMM-urilor 

pentru investitii, prin fonduri europene  
 

Peste 560 de IMM-uri pot beneficia de sprijin pentru investitii de pana la 250.000 Euro, 
avand in vedere bugetul de 611,6 mil. lei anuntat anuntat pentru noul apel de proiecte 
(nr.4) deschis pana la 31.05.2012. 
 
Banii pot fi utilizati pentru achizitionarea de echipamente si instalatii, software specific, 
achizitionarea si amenajarea de cladiri dedicate instalarii echipamentelor necesare 
investitiei, consultanta si instruire corelata cu proiectul de investitii. Obiectivele urmarite 
pot fi extinderea sau modernizarea unei unitati de productie, diversificarea sau cresterea 
capacitatii de productie sau crearea unei  noi unitati (fabrica/sectie/instalatie). 
   

 
Solicitanti eligibili:  
Pot solicita finantare nerambursabila in 
cadrul acestei linii de finantare 
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 consolidarea 
si modernizarea sectorului productiv 
prin investitii tangibile si intangibile,  
Schema de finantare A1 - Sprijin 
financiar in valoarea de pana la 
1.065.000 lei pentru intreprinderile mici 
si mijlocii  finanteaza activitati precum: 
a) Crearea unei noi unitati de 
productie (fabrica/sectie/instalatie); 
b) Extinderea unei unitati existente 
pentru cresterea capacitatii de productie; 
c) Diversificarea productiei unui 
amplasament existent, prin lansarea de 
noi produse sau servicii; 
d) Modernizarea intreprinderii, 
inclusiv schimbari in procesul de 
productie al unui amplasament existent; 
(ex: modernizare instalatii, echipamente 
si instalatii inalt tehnologizate, 
automatizarea sau mecanizarea 
procesului de fabricatie, introducerea de 
noi tehnologii de productie). 
Echipamentele pentru protectia mediului, 
reciclarea deseurilor, tratarea apelor 

reziduale se finanteaza numai in legatura 
cu investitiile mentionate anterior; 
e) Achizitionarea de bunuri 
intangibile, cum ar fi software, brevete, 
licente, know-how sau solutii tehnice 
nebrevetate; 
f) Achizitia de servicii de 
consultanta si instruire specializata 
strict legate de activitatile de investitii 
specificate;  
 
 
In sensul implementarii acestor activitati 
se deconteaza urmatoarele tipuri de 
cheltuieli: 
a) achizitia terenurilor (max 15% din 
totalul cheltuielilor eligibile) si a cladirilor 
si instalatiilor aferente constructiilor 
(max 50%) legate de activitatea de 
investitii; 
b) servicii de consultanta strict legata de 
realizarea proiectului de investitie; 
c) Achizitia de bunuri (imobilizari 
corporale): instalatii si echipamente, 
mijloace de transport tehnologice;  
d) Achizitia de imobilizari necorporale: 
aplicatii informatice, brevete, licente, 
software legat de  procesul de 
productie si cerintele manageriale ale 
intreprinderii si in stricta legatura cu 
echipamentele achizitionate prin 
proiect 
e) Instruire specializata pentru personalul 
operativ (in cazul achizitiilor de 
tehnologie/echipamente/software). 
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Valoarea maxima a finantarii:  
Sprijinul financiar nerambursabil acordat 
este de maximum  1.065.000 RON 
(aproximativ 250.000 euro). 
 
Procentul maxim al finantarii 
nerambursabile este de: 

� 60% - 70% din totalul cheltuielilor 
eligibile ale proiectului pentru  
intreprinderile mici (in functie de 
regiunea in care se afla 
intreprinderea); 

� 50% - 60% din totalul cheltuielilor 
eligibile ale proiectului pentru 
intreprinderile mijlocii (in functie 
de regiunea in care se afla 
intreprinderea). 

 
Din acestea, serviciile de consultanta si 
instruire specializata nu pot depasi 10% 
din valoarea totala a cheltuielilor eligibile 
ale proiectului. 
 
Depunerea proiectului: Proiectele se 
depun intr-o prima etapa prin 
inregistrare on-line. Ulterior, dupa 
obtinerea numarului aferent inregistrarii 
online, dosarul proiectului va fi depus la 
sediul OI/OTIMMC intr-un interval de 
timp specificat si va cuprinde: 

� Cererea de finantare; 
� Un set de declaratii: Declaratie de 

eligibilitate, Declaratie de 
angajament, Declaratie pe propria 
raspundere, Declaratie privind 
incadrarea in categoria IMM; 

� Planul de afaceri; 
� 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; 

� Dovada depunerii cererii pentru 
obtinerea avizului de mediu; 

� Scrisoare de confort bancar;  
� Alte documente care nu sunt 

obligatorii, dar se puncteaza 
suplimentar: CV-urile echipei de 
management al proiectului, 
Certificari ISO. 

 
Important!  
Apelul de proiecte pentru linia de 
finantare 1.1.1.A2 – Sprijin financiar cu 
valoarea de pana la 1.065.000 lei pentru 
investitii in intreprinderile mici si 
mijlocii, DMI 1.1, Axa Prioritara 1 a POS 
CCE a fost lansat in 22 noiembrie 2011, 
inscrierea on-line fiind anuntata a se 
deschide in 12.01.2012. 
Pana in prezent, din cauza unor probleme 
tehnice, OI IMM a anuntat amanarea 
deschiderii aplicatiei pentru o data inca 
necunoscuta.  
Acest apel de proiecte va fi deschis pana 
la data de 31 mai 2012, iar evaluarea 
proiectelor se va face dupa aceasta data, 
indiferent de numarul de ordine obtinut, 
importante fiind punctajul si calitatea 
proiectelor inscrise. 
 
Un aspect important de avut in vedere in 
eventualitatea in care sunteti interesati de 
accesarea de fonduri europene pentru 
investitii este durata estimativa de 
realizare a unui dosar de finantare – de 
circa 6-10 saptamani. Asadar, avand in 
vedere termenele limita indicate mai sus, 
dar si termenele estimate pentru 
realizarea documentatiei, specialistii 
COMPASS va recomanda sa demarati in 
cel mai scurt timp posibil identificarea si 
analiza alternativelor de investitii precum 
si elaborarea dosarului de proiect. 
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Fonduri nerambursabile pentru achizitionarea 

de servicii de consultanta: pana la 40.000 euro  
 

Microintreprinderile si intreprinderile mici si mijlocii din Romania pot accesa fonduri 
europene nerambursabile pentru achizitionarea de servicii de consultanta calificata 
nelegate de activitatea curenta a firmei. 

 
Fondurile nerambursabile pentru servicii 
de consultanta pot fi accesate in cadrul 
Programului Operational Cresterea 
Competitivitatii Economice, Axa proritara 
I – Un sistem inovativ si eco-eficient de 
productie, Domeniul major de interventie 
1.3 – Dezvoltarea durabila a 
antreprenoriatului, Operatiunea b –
Sprijin pentru consultanta acordat 
intreprinderilor mici si mijlocii.   
 
Serviciile de consultanta ce pot fi 
achizitionate prin intermediul acestei 
oportunitati de finantare se refera la unul 
dintre urmatoarele domenii principale:  
a) dezvoltarea unor strategii inovative 
pentru crearea de produse/servicii si 
tehnologii noi 
b) planuri de afaceri, studii de 
fezabilitate si pre-fezabilitate privind 
implementarea de tehnologii ecoeficiente 
si competitive 
c) management, marketing si/sau 
analize financiare pentru 
implementarea unui anumit proiect 
d) stategii de mediatizare si planuri 
de promovare pentru un anumit 
proiect 
e) consultanta financiara specifica 
unui anumit proiect 
f) strategii si planuri de dezvoltare 
si stimularea resurselor umane in 
vederea extinderii afacerii sau 
implementarii unui anumit proiect 
g) studii de evaluare si diagnostic 
pentru transferul afacerii 
h) studii asupra protectiei 
proprietatii intelectuale; 
 
Prin intermediul acestei operatiuni se vor 
finanta proiecte de sprijinire a IMM-

urilor, pentru achizitionarea de servicii de 
consultanta calificate aferente 
activitatilor/ codurilor CAEN ale 
proiectului, insa serviciile de consultanta 
nu pot fi solicitate pentru activitatile 
curente ale firmei, cum ar fi: 
contabilitate, servicii juridice, etc. 
 
Cine poate solicita finantare: 
Pentru a fi considerati eligibili, solicitantii 
– microintreprinderi, intreprinderi mici 
si mijlocii - trebuie sa indeplineasca o 
serie de conditii precum: 

� sa fi obtinut profit in ultimul 
exercitiu financiar inainte de data 
depunerii cererii 

� nu isi desfasoare activitatea in unul 
dintre urmatoarele domenii: 
pescuit si acvacultura, productia 
primara a produselor agricole, 
procesarea si comercializarea 
produselor agricole, sectorul 
carbonifer. 

� nu inregistreaza datorii restante la 
bugetul de stat sau bugetul local. 

 
Care este modalitatea de finantare: 
Valoarea maxima ce poate fi primita prin 
intermediul acestei linii de finantare este 
de 170.000 Ron (aproximativ 40.000 
Euro) per proiect. 
In cadrul apelului de proiecte poate fi 
depusa o singura cerere de finantare. 
Totusi, sunt admise la finantare 
proiectele care contin achizitionarea mai 
multor servicii de consultanta, din 
domenii diferite, nelegate de activitatea 
curenta a firmei. 
 
Finantarea nerambursabila poate fi 
primita in proportie de maxim 70% 
din totalul cheltuielilor eligibile. 
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In ce consta depunerea proiectului: 
Proiectul se depune in prealabil on-line, 
ocazie cu care primeste un numar unic de 
inregistrare. Ulterior, dosarul proiectului 
se depune in format fizic la sediul OI 
IMM/OTIMMC  si va cuprinde 
urmatoarele documente: 

� Cererea de finantare; 
� Un set de declaratii: declaratie de 

eligibilitate, 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;  
� CV-urile echipei de management al 

proiectului. 
 
In prezent, Ghidul Solicitantului pentru 
Operatiunea b –Sprijin pentru 
consultanta acordat intreprinderilor mici 
si mijlocii se afla in faza de consultari, 
etapa care se va incheia la 31 ianuarie 
2012. Conform Ghidului Solicitantului, in 
februarie 2012 se va deschide linia 
de finantare si aplicatia pentru 
depunerea proiectelor pentru o 
perioada de 30 de zile. Dupa prima 
sesiune de evaluari, daca ramane buget 
disponibil se va redeschide aplicatia 
pentru depunere, urmand aceleasi etape. 
Linia de finantare este prevazuta a se 
inchide la 31.10.2012. 
 
Pentru mai multe detalii pentru 
configurarea unui proiect pentru 
aceasta linie de finantare va rugam 
sa ne contactati!  
 

Aceasta facilitate oferita IMM-urilor 
poate reprezenta un ajutor semnificativ 
atat pentru cofinantarea eforturilor 
de profesionalizare a activitatii 
(pentru trecerea dintr-o etapa 
antreprenoriala catre o etapa 
corporatista, cu sisteme, indicatori si 
procese de afaceri bine stabilite), cat si 
pentru cofinantarea studiilor necesare 
pentru noi investitii (si eventual ulterior 
aplicarea pentru cofinantare 
suplimentara prin fonduri structurale). 
 
COMPASS Consulting are o vasta 
experienta in: 

a) Realizarea de planuri de 
afaceri, studii de fezabilitate 
si prefezabilitate (peste 60 de 
proiecte de anvergura) 
management, marketing 
si/sau analize financiare 
pentru implementarea unui 
anumit proiect 

b) strategii si planuri de 
dezvoltare si stimularea 
resurselor umane in vederea 
extinderii afacerii sau 
implementarii unui anumit proiect 

c) Realizarea si implementarea 
de proiecte pentru obtinerea 
de fonduri europene 

 
dar si un portofoliu relevant de clienti 
care ne recomanda.  
 
*Prezentul material a fost realizat in baza 
documentelor specifice Operatiunii 1.3.b –Sprijin 
pentru consultanta acordat intreprinderilor mici 
si mijlocii publicate consultativ la nivelul anului 
2011 (Ghidul Solicitantului – varianta proiect). 
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Noutati 

 
� 20 Ianuarie 2012 – Procedura de rambursare a TVA, de catre beneficiarii proiectelor 

operationale. Ministrul finantelor publice a emis un ordin prin care reglementeaza procedura 
aplicabila persoanelor care solicita autoritatilor de management ale programelor operationale finantate 
din instrumente structurale in cadrul obiectivului de convergenta, rambursarea cheltuielilor eligibile, 
reprezentand taxa pe valoarea adaugata nedeductibila, efectuate de beneficiari in cadrul proiectelor. 

� 18 ianuarie 2012 - Romania a primit, in cei cinci ani de apartenenta la UE, cu 5,7 miliarde 
de euro mai mult din bugetul comunitar decat a contribuit, a explicat ministrul Leonard 
Orban. "La sfarsitul anului 2011, sumele primite de Romania de la bugetul UE se ridicau la aproximativ 
11,9 miliarde de euro, in timp ce sumele platite de Romania la bugetul UE au fost de 6,2 miliarde de 
euro", a aratat Leonard Orban 

� 17 ianuarie 2012 – Calendarul lansarilor de proiecte POS CCE. AM POSCCE a publicat 
calendarul orientativ al lansarilor de apeluri de proiecte pe 2012. Conform acestuia, in acest an vor fi 
lansate doar 6 apeluri, avand in vedere ca unele operatiuni sunt deja in derulare, iar pentru altele 
bugetele au fost epuizate la apelurile anterioare 

� 13 ianuarie 2012 - Premierul a cerut scurtarea la 45 de zile a duratei de procesare a 
cererilor de rambursare si pentru proiectele PNDR. In cadrul Comitetului interministerial 
desfasurat pe aceasta tema, la Palatul Victoria, s-a decis aplicarea si pentru fondurile europene din 
sectorul agriculturii a masurii de procesare a cererilor de rambursare ale beneficiarilor in termen de 
maxim 45 de zile de la data prezentarii cererilor. Aceasta masura este deja in vigoare pentru fondurile 
structurale si de coeziune si va intra in vigoare dupa emiterea unui ordin al ministrului Agriculturii, in 
cursul lunii ianuarie.   

� 12 ianuarie 2012 – Absorbtia fondurilor europene la 31.12.2011. ACIS a publicat stadiul la 31 
decembrie 2011 al absorbtiei fondurilor structurale si de coeziune, precum si lista contractelor de 
finantare semnate pana la aceasta data in cadrul tuturor programelor de finantare. Conform 
informatiilor publicate, pana la finele lui 2011 s-au facut plati catre beneficiari in valoare de circa 13, 605 
miliarde de lei ceea ce corespunde unei absorbtii interne de 15,08%. In ceea ce priveste absorbtia reala, 
calculata ca plati rambursate efectiv de CE, aceasta se situeaza la 5,55% din alocarea totala pe 2007-
2013. 

� 12 ianuarie 2012 – Calendarul lansarilor de proiecte POSDRU. AM POSDRU a publicat un nou 
calendar orientativ al lansarilor cererilor de propuneri de proiecte in 2012. O noutate este anuntarea 
lansarii liniei de granturi pe DMI 2.1. „Tranzitia de la scoala la viata activa”. In plus, urmeaza sa se mai 
lanseze si urmatoarele linii de finantare: 
- Granturi pe DMI 2.2. „Prevenirea si corectarea parasirii timpurii a scolii” 
- Granturi pe DMI 2.3. „Acces si participare la FPC” 
- Strategice pe DMI 6.4. „Initiative trans-nationale pentru o piata incluziva” 

� 6 ianuarie 2012 - PNDR: Situatia proiectelor pe sesiuni la data de 6 ianuarie 2012 - 
Autoritatea de Management pentru Programul National de Dezvoltare Rurala a publicat situatia 
actualizata a proiectelor, pe sesiuni, la data de 6.01.2012 
 

 

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.  


