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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 la 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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Peste 3 milioane Euro acordati organizatiilor 

din Romania pentru aplicarea de tehnologii si 
procese inovative  
 

Intreprinderile din Romania sunt sprijinite pentru dezvoltarea activitatilor de cercetare-
dezvoltare si inovare si aplicarea rezultatelor obtinute in urma realizarii acestor activitati. 
Pentru aceste intreprinderi se acorda finantare nerambursabila prin fonduri europene de 
pana la 15 milioane RON (circa 3,4 milioane euro) per proiect. 
 
Practic, se pot finanta activitatile de dezvoltare experimentala, prin decontarea de 
cheltuieli cu specialistii (interni sau externi), achizitionarea de echipamente si 
instrumente, brevete, materiale necesare pentru desfasurarea acestor tipuri de activitati, 
dar si achizitii de utilaje, instalatii si echipamente necesare pentru introducerea 
rezultatelor cercetarii in productie. 
   

 
Solicitanti eligibili:  
Pot solicita finantare nerambursabila in 
cadrul acestei linii de finantare 
intreprinderile din Romania 
(microintreprinderi, IMM-uri sau 
intreprinderi mari) care nu au ca obiect 
principal de activitate cercetarea-
dezvoltarea. Activitatea de cercetare-
dezvoltare se poate regasi in obiectul de 
activitate al intreprinderii, insa nu este 
conditie obligatorie pentru a aplica la 
acest program. 
 
O categorie aparte dintre 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, si care 
demonstreaza, prin situatiile financiare, 
ca valoarea cheltuielilor pentru cercetare-
dezvoltare a reprezentat cel putin 15% din 
costurile totale de operare in cel putin 
unul din ultimii 3 ani care preceda 
acordarea finantarii nerambursabile. 
 
Categorii de proiecte finantate: 
1. Proiecte tehnologice inovative – pot fi 
accesate de toti beneficiarii eligibili. Prin 
acest proiect se va realiza o inovare de 

produs, o inovare de produs si de proces, 
sau numai inovare de proces, atat pentru 
bunuri cat si pentru servicii, bazate pe 
exploatarea si utilizarea cunostintelor 
stiintifice si tehnologice sau pe idei 
brevetate. 
Participarea la aceste proiecte se face 
individual. Rezultatele proiectului apartin 
in totalitate intreprinderii care propune 
proiectul. Un proiect de inovare 
tehnologica poate sa prevada toate 
activitatile pe care trebuie sa le parcurga 
un produs sau un proces pentru a fi 
introdus pe piata sau intr-o intreprindere, 
indiferent ca sunt de natura stiintifica, 
tehnologica, organizatorica, financiara 
sau comerciala, daca acestea sunt 
necesare in procesul inovarii. 
 
2. Proiecte pentru intreprinderi nou-
create inovatoare - sunt numai pentru 
intreprinderile nou-create inovatoare, 
definite anterior. Prin proiectele de 
intreprinderi nou-create inovatoare 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. Managementul 
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de proiect este o activitate neeligibila, dar 
obligatorie in proiect. 
 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. 
 
Activitati eligibile: 
Operatiunea 2.3.3. Promovarea inovarii 
in cadrul intreprinderilor  finanteaza 
activitati precum: 
1. 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: 
a) construirea si testarea prototipurilor 
pentru produse/procese; 
b) realizarea si operarea planurilor pilot 
constand in: evaluarea ipotezelor, 
elaborarea de noi formule de productie, 
stabilirea de noi specificatii de productie, 
proiectarea unor echipamente si structuri 
speciale cerute de noi procese, pregatirea 
instructiunilor de operare sau a 
manualelor pentru procese, cu conditia ca 
acestea sa nu fie utilizate in scop 
comercial; 
c) activitatile necesare productiei 
experimentale si testarii  produselor si 
proceselor (din productia experimentala) 
in vederea productiei pe scara larga, cu 
conditia ca aceste loturi sa nu fie utilizate 
in scop comercial sau transformate spre a 
fi utilizate in aplicatii industriale; 
 
2. Alte activitati de inovare: 
a) obtinerea si validarea drepturilor de 
proprietate industriala (numai pentru 
IMM-uri); 
b) achizitionarea de servicii de 
consultanta pentru inovare (numai 
pentru IMM-uri) : consultanta 

manageriala, asistenta tehnologica, 
servicii de transfer de tehnologie, 
consultanta in materie de achizitie, 
protejare si comercializare a drepturilor 
de proprietate intelectuala si pentru 
contractele de acordare a licentelor, 
servicii de consiliere referitoare la 
utilizarea standardelor;  
c) achizitionarea de servicii de sprijinire a 
inovarii (numai pentru IMM-uri) pentru: 
inchirierea de spatii de lucru, acces la 
banci de date si biblioteci tehnice, studii 
de piata, utilizarea de laboratoare, 
etichetarea, testarea si certificarea 
calitatii; - detasarea/angajarea pe 
perioada determinata (max. 3 ani) de 
personal cu inalta calificare imprumutat 
din organizatii de cercetare sau 
intreprinderi mari pentru activitati de 
cercetare-dezvoltare-inovare (numai 
pentru IMM-uri). 
 
3. Activitati pentru introducerea in 
productie a rezultatelor cercetarii-
dezvoltarii sau a dreptului de 
proprietate industriala: 
a) achizitionarea de active necorporale 
(brevete, drepturi de utilizare etc);  
b) achizitionarea de utilaje, instalatii si 
echipamente strict necesare pentru 
introducerea rezultatelor cercetarii in 
ciclul productiv, dimensionate la volumul 
real de productie. 
 
Valoarea maxima a finantarii:  
Sprijinul financiar nerambursabil acordat 
este de maximum  15.000.000 RON 
(aproximativ 3.480.00 euro) pentru 
proiectele tehnologice inovative si 
3.500.000 RON (aproximativ 810.000 
euro) in cazul intreprinderilor nou create 
inovatoare. 
 
Finantarea se acorda diferit pentru 
fiecare tip de activitate, in functie 
de tipul intreprinderii, dupa cum 
urmeaza: 
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Tipul 
intreprinderii : 

Mare Mijlocie Mica 

A. Finantarea tuturor activitatilor, cu exceptia 
introducerii in productie a rezultatelor cercetarii: 

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 toate 
regiunile (exceptie 
Bucuresti – Ilfov) 

50% 60% 70% 

Pentru regiunea 
Bucuresti – Ilfov 

40% 50% 60% 

 
Depunerea proiectului: Proiectele se 
depun atat on-line – prin incarcarea 
cererii de finantare pe site-ul ANCS, cat si 
fizic, la birourile regionale ale DG-OI.  
Dosarul de finantare va cuprinde: 

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

eligibilitate, Declaratie privind 
incadrarea in categoria IMM, 
Declaratii pentru certificarea 
informatiilor furnizate; 

� Titlu de proprietate sau contracte 
de inchiriere pentru spatii/imobile, 
dupa caz; 

� Documente care justifica dreptul de 
utilizare al unui rezultat al 
cercetarii-dezvoltarii (brevet, 
licenta, cerere de brevet etc) 

� 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;  

� 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 Operatiunea 
2.3.3 – Promovarea inovarii in cadrul 
intreprinderii, DMI 2.3, Axa Prioritara 2 a 
POS CCE a fost lansat in anul 2011 si 
ramane deschis pentru depunerea 
continua a proiectelor, pana la epuizarea 
bugetului alocat. 
  
Durata realizarii unui dosar de finantare 
poate fi de 8-12 saptamani, in functie de 
complexitatea proiectului. In situatia in 
care intentionati sa investiti in aplicarea 
unor tehnologii si procese inovative in 
compania dumneavoastra, specialistii 
COMPASS recomanda realizarea unei 
scurte misiuni de evaluare a eligibilitatii 
proiectului dvs. Ulterior va putem sprijini 
in realizarea dosarului de finantare: 
cerere de finantare, plan de afaceri si 
anexe aferente. 
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Riscurile implementarii deficitare a proiectelor 

cu fonduri europene si alternative de 
management de proiect 
 

La inceputul anului 2012 se asteapta – si chiar au inceput a fi publicate - rezultatele finale 
ale evaluarii pentru proiectele depuse in ultima jumatate a anului 2011: POS CCE – 
Investitii pentru intreprinderi mari, Investitii pentru IMM, Internationalizare, TIC etc.  
Urmeaza deci ca multi solicitanti de fonduri europene sa semneze contractele de finantare 
si sa demareze faza de implementare a proiectelor. Prin urmare, avand in vedere ca este de 
asteptat ca numarul proiectelor ce vor trece in faza de implementare sa creasca exponential 
in perioada urmatoare, va propunem abordarea in cadrul newsletterului nostru a catorva 
aspecte ce tin de implementarea proiectelor.

 
Implementarea este etapa la sfarsitul 
careia investitia dumneavoastra va fi pusa 
in functiune si veti vedea cat reusiti sa 
decontati cu adevarat din co-finantarea 
contractata. 
 
Concret, implementarea este etapa in care: 
1. Veti parcurge activitatile specificate in 
dosarul de finantare (conform graficului 
de executie); 
2. Veti efectua cheltuielile conform 
bugetului prezentat in dosarul de 
finantare si le veti deconta ulterior pe cele 
eligibile; 
3. Veti raporta periodic privind evolutia 
proiectului – raportarea va face referinta 
in permanenta la graficul de executie al 
investitiei; 
4. Veti atinge indicatorii de realizat 
asumati prin proiect (numar de 
echipamente achizitionate, servicii de 
consultanta contractate, locuri de munca 
nou create, personal instruit etc). 
 
Va prezentam in continuare exemple de 
riscuri asociate unui management 
de proiect deficitar al proiectelor co-
finantate prin fonduri nerambursabile: 

1. Intarzierea incasarii co-finantarii 
din partea organismelor abilitate, 
ca rezultat al depunerii unor 
documentatii de decontare 
incomplete / incorecte; 
 

2.  Incasarea partiala sau chiar 
neincasarea sumelor contractate pentru 
co-finantarea proiectului; 
3.  Blocarea de resurse financiare ale 
societatii pe termen scurt / mediu / lung; 
4.  Derularea prin forte proprii a unei 
investitii ce era rentabila pentru societate 
doar in conditiile obtinerii de co-finantare 
nerambursabila - constatarea neregulilor 
in implementare si deciziile de diminuare 
partiala sau chiar anulare a co-finantarii 
nerambursabile au loc dupa ce solicitantul 
a efectuat deja cheltuiala.  
5.  Crearea unor precedente negative 
asupra societatii si / sau reprezentantului 
legal al acesteia: imagine negativa in 
raport cu principalii stakeholderi, scadere 
rating in raport cu potentialii actionari / 
investitori / finantatori ai societatii, 
cresterea dificultatii pana la ajungerea in 
imposibilitatea de a accesa ulterior 
finantari nerambursabile (europene sau de 
la bugetul de stat); 
6.  Cresterea costului cu finantarea : fie 
pentru imprumuturile atrase pe termen 
scurt (sub 1 an) pentru a asigura 
sustenabilitatea investitiei aferent 
incasarilor intarziate comparativ cu 
proiectia fluxului de numerar, fie pentru 
imprumuturile atrase pe termen lung  
(peste 1 an) pentru a suporta modificarile 
bugetare (ex: diminuarea valorii asistentei 
financiare nerambursabile). 
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Pentru preventia acestor riscuri si 
derularea in bune conditii a 
implementarii, specialistii COMPASS va 
recomanda o comunicare profesionista cu 
toate partile implicate, dublate de un 
foarte bun management de proiect.  
 

Avand in vedere ca pentru implementarea 
proiectelor cu fonduri europene sunt 
necesare competente specifice (project 
management, achizitii publice, legislatie 
referitor la instrumentele structurale, 
comunicare cu autoritatile, etc) si multa 
experienta relevanta, recomandam a se 
face o evaluare a oportunitatii si a masurii 
in care aceste activitati specifice ar putea fi 
externalizate catre specialisti in 
implementarea proiectelor cu fonduri 
europene. Rolurile pe care consultantii le-
ar putea avea si tipul de asistenta acordata 
pot fi stabilite in functie de criterii 
precum: 

� Complexitatea proiectului; 
� Competentele si experienta echipei 

de implementare de care dispuneti 
intern; 

� Care sunt riscurile asociate 
proiectului, probabilitatea de 
aparitie a acestora si impactul in 
caz de aparitie; 

� Bugetul de care dispuneti pentru 
consultanta cu implementarea. 

 

COMPASS Consulting pune la dispozitia 
clientilor sai trei categorii principale de 
servicii de asistenta pentru  
implementarea proiectelor, dintre care 
puteti selecta varianta care se potriveste  
cel mai bine pentru proiectul si organizatia 
dvs:

Experienta vasta a COMPASS a fost 
obtinuta in peste 500 misiuni din mai 
mult de 31 industrii, pe un portofoliu 
complex de proiecte. Pentru a vederea 
referintele si recomandarile COMPASS, 
click www.compass.ro/referinte .  
In plus, ne recomanda: 

� know-how-ul de management de 
proiect (corelat cu Project 
Management Professional);  

� experienta relevanta in 
implementarea proiectelor (inclusiv 
co-finantate prin fonduri 
nerambursabile); 

� suntem parteneri agreati cel putin 
pentru divizia de fonduri europene 
pentru banci relevante din 
industrie;  

� expertiza dobandita in cadrul 
parteneriatului cu una din cele mai 
importante banci din Romania, in 
cadrul caruia COMPASS Consulting 
are rolul de validare a conformitatii 
implementarii proiectelor pentru 
clientii bancii, anterior depunerii 
cererilor de rambursare si a 
documentatiilor relevante catre OI, 
in scopul reducerii riscurilor 
aferente implementarii neconforme 
a proiectelor. A se vedea scrisoarea 
de recomandare. 

 
 
 
 

a. PRELUAREA managementului de proiect 
/ implementarii de către Consultant

b. Acordarea de ASISTENȚĂ în 
implementarea proiectului

c. Acordarea de consultanță sub forma de 
INTERVENȚII PUNCTUALE / ocazionale

Responsabilitatea managementului de 
proiect este preluată de către Consultant:
- Asigură coordonarea echipei de proiect;
- Produce rezultatele angajate prin proiect;
- Întreține relația cu stakeholderii proiectului.

Consultantul are rol de membru în echipa de 
proiect “Expert fonduri nerambursabile”: 
- acordă asistență de specialitate / 
recomandări din perspectiva fondurilor 
nerambursabile;
- elaborează / validează documente specifice 
din perspectiva fondurilor nerambursabile.

Consultantul are rol de expert / “auditor de 
procedură” din perspectiva fondurilor 
nerambursabile. Consultantul acordă
consultanță de specialitate la cerere, de tip 
intervenție punctuală, nu este neapărat 
implicat în proiect pe toată perioada de 
implementare a acestuia.
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                                  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  
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Noutati 

 
� 23 Februarie 2012 –TVA a devenit cheltuiala eligibila pentru beneficiarii de fonduri 

europene. Pentru proiectele depuse incepand cu data de 01.01.2012, cheltuiala cu taxa pe valoarea 
adaugata nedeductibila este eligibila pentru toate programele operationale finantate din instrumente 
structurale – conform HG nr. 1135/09.11.2011 pentru modificarea si completarea HG nr.759/2007 
privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate  in cadrul operatiunilor finantate prin programele 
operationale 

� februarie 2012  - Dificultati in rambursarile pentru proiectele finantate din fonduri 
structurale la inceputul anului 2012 - Autoritatile romane nu au reusit in ianuarie sa ramburseze 
nicio factura pentru proiectele pe fonduri structurale, platile definitive stationand la pragul de 1 miliard 
de euro, respectiv un grad de absorbtie de 5,5% (sursa: Ziarul financiar) 

� 16 februarie 2012 - OI IMM a publicat calendarul actualizat al lansarilor de apeluri de 
proiecte pe liniile de finantare din cadrul POS CCE, Axa 1. Conform calendarului, in luna 
februarie este programata lansarea apelului de proiecte pentru Operatiunea 1.3.2 „Sprijin pentru 
consultanta acordat intreprinderilor mici si mijlocii”. 

� 16 februarie 2012 – Termenul de depunere pentru proiectele pentru Implementarea 
standardelor internationale a fost prelungit. OI IMM a anuntat prelungirea termenului de 
depunere a proiectelor pentru "Sprijin pentru implementarea standardelor internationale" pana pe data 
de 13 aprilie a.c., fara modificarea altor informatii din Ghidul Solicitantului sau Cererii de proiecte. 

� februarie 2012 – In luna februarie se asteapta lansarea apelului de proiecte pentru POS 
MEDIU – Lansare apel de proiecte pe POS Mediu Axa 4 – estimata pentru luna martie 
2012. In vederea lansarii unui nou apel de proiecte anuntat pentru luna martie 2012, AM POS Mediu a 
publicat, spre consultare, Ghidul Solicitantului pentru Axa 4 „Implementarea sistemelor adecvate de 
management pentru protectia naturii”. 

� februarie 2012 – Din luna martie 2012 se pot depune noi proiecte pentru Operatiunea 
„Crearea Centrelor Nationale de Informare si Promovare Turistica (CNIPT) si dotarea 
acestora”.  AM POR a lansat un nou apel de proiecte, cu depunere continua, pentru Operatiunea 
„Crearea Centrelor Nationale de Informare si Promovare Turistica (CNIPT) si dotarea acestora” din 
cadrul DMI 5.3. „Promovarea potentialului turistic si crearea infrastructurii necesare, in scopul cresterii 
atractivitatii Romaniei ca destinatie turistica”. Cererile de finantare pot fi depuse la sediul Organismului 
Intermediar pentru Turism, din cadrul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului, incepand cu 
data de 12 martie 2012. 
 

 

 

 

 
NOTA: 

Acest email are caracter informativ. V-a fost oferit din unul sau mai multe dintre 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 sau 
fondurieuropene@compass.ro.  


