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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 la 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 de 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 

Nr. 45/Aprilie 2012 
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Peste 18,5 milioane Euro acordati 

intreprinderilor din sectorul productiv pentru 
imbunatatirea eficientei energetice  
 

Intreprinderile din sectorul industial vor beneficia de sprijin pentru realizarea de investitii 
in instalatii si echipamente  care sa conduca la obtinerea de economii de energie in scopul 
imbunatatirii eficientei energetice prin programul POS CCE Axa 4.1 operatiunea A.  
 
Aceasta facilitate oferita intreprinderilor din sectorul industrial poate reprezenta un ajutor 
semnificativ pentru adaptarea la cerintele si exigentele tot mai mari – la nivel European - 
in ceea ce priveste reducerea consumurilor de energie.  Cu atat mai mult cu cat ajutorul 
financiar acordat este unul consistent (pana la 18,6 milioane Euro), iar prefinantarea 
acordata (pana la 35%) este menita sa usureze eforturile financiare ale companiilor. 
Pe de alta parte, imbunatatirea performantelor energetice obtinute in urma implementarii 
proiectelor va putea conduce la costuri cu utilitatile (energia) semnificativ mai mari.   

 
Solicitanti eligibili:  
Pot beneficia de finantare in cadrul 
acestei linii de finantare 
microintreprinderile si intreprinderile 
mici, mijlocii si mari din Romania care 
activeaza in sectorul industrial, respectiv: 

� Industria extractiva (cu exceptia 
Claselor CAEN 0510 Extractia 
carbunelui superior, 0520 
Extractia carbunelui inferior, 0892 
Extractia turbei) si 

� Industria prelucratoare (cu 
exceptia industriilor: alimentara, a 
bauturilor, a tutunului si parial a 
unor clase CAEN din domeniul 
fabricarii produselor de cocserie, a 
otelului, fontei si metalelor 
feroase). 

 
Pentru a fi eligibili, solicitantii trebuie sa 
fi desfasurat activitate economica cel 
putin un an si sa fi obtinut profit sau 
profit din exploatare in anul anterior 
depunerii cererii de finantare.  
Pe de alta parte, solicitantii trebuie sa 
demonstreze ca nu inregistreaza datorii 
restante la bugetul de stat sau la bugetul 
local la data depunerii cererii. 
 
 
 

 
Activitati eligibile: 
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” finanteaza activitati legate de 
achizitionarea si implementarea de: 
a) Instalatii sau echipamente 
specifice, in scopul obtinerii unei 
economii de energie (de exemplu: 
compresoare de aer, pompe, instalatii, 
echipamente, sisteme de ventilatie, 
sisteme de incalzire/racire, boilere, 
arzatoare, schimbatoare de caldura, 
convertoare de frecventa, sisteme 
integrate de management al consumului 
de energie si altele); 
b) Unitati de cogenerare de inalta 
eficienta: fie modernizarea centralelor 
de cogenerare existente, fie construirea 
unora noi; 
c) Constructii aferente procesului 
industrial care fac obiectul proiectului 
de eficienta energetica – aferente 
echipamentelor modernizate.  
 
In sensul implementarii acestor activitati 
se deconteaza urmatoarele tipuri de 
cheltuieli: 
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a) pentru constructii si instalatii 
legate de constructii: cladiri; constructii 
speciale; instalatii aferente constructiilor, 
precum: instalatii electrice, sanitare, 
instalatii interioare de alimentare cu gaze 
naturale, instalatii de incalzire, ventilare, 
climatizare, P.S.I., telecomunicatii si alte 
tipuri de instalatii impuse de destinatia 
obiectivului investitiei; 
b) pentru montajul utilajelor 
tehnologice si al utilajelor incluse in 
instalatiile functionale, inclusiv retelele 
aferente necesare functionarii acestora; 
c) pentru utilaje si echipamente 
tehnologice si functionale cu 
montaj; 
d) pentru utilaje si echipamente 
fara montaj, precum si echipamente de 
transport tehnologic; 
e) pentru achizitia de active 
necorporale: aplicatii informatice, 
licente, brevete, know-how sau alte 
cunostinte tehnice nebrevetate – max 
50% din totalul cheltuielilor eligibile, 
pentru intreprinderi mari. 
 
 
Cateva exemple de masuri pentru 
imbunatatirea eficientei energetice 
care pot fi sprijinite prin aceasta linie de 
finantare, fara a se limita la acestea, sunt: 

� imbunatatirea consumurilor in 
procesele de fabricatie: utilizarea 
mai eficienta a aerului comprimat, 
a condensatului, a 
intrerupatoarelor si valvelor, 
folosirea unui sistem automat si 
integrat, regimuri eficiente "in 
asteptare" etc.; 

� motoare si sisteme de transmisie: 
cresterea gradului de utilizare a 
comenzilor electronice, variatoare 
de viteza, programe de aplicare 
integrata, convertizoare de 
frecventa, motoare electrice cu 
eficienta ridicata etc.; 

� ventilatoare, variatoare de viteza si 
ventilatie: dispozitive/sisteme noi, 
utilizarea ventilatiei naturale etc.; 

� gestiunea raspunsului la cerere: 
gestiunea sarcinii, sisteme de 
control al taierii varfului de sarcina 
etc.; 

� cogenerare de inalta eficienta: 
aparate de producere combinata a 
energiei electrice si termice. 

 
Valoarea maxima a finantarii:  
Sprijinul financiar nerambursabil acordat 
este de maximum  80.000.000 RON 
(aproximativ 18.6 milioane euro). 
 
Procentul maxim al finantarii 
nerambursabile se acorda diferit, in 
functie de tipul intreprinderii si de 
regiunea in care se implementeaza 
proiectul, dupa cum urmeaza: 
 
Regiune/Tip 
intreprindere 

Micro 
si mici 

Medii Mari 

Bucuresti-
Ilfov 

60% 50% 40% 

Alte regiuni 70% 60% 50% 
 
Depunerea proiectului: Proiectele se 
depun in format fizic la sediul 
Organismului Intermediar pentru 
Energie de la Ministerul Economiei, 
Comertului si Mediului de Afaceri din 
Bucuresti.  
Dosarul de finantare va cuprinde: 

� Cererea de finantare; 
� Un set de declaratii: de eligibilitate, 

de angajament, declaratie privind 
incadrarea in categoria IMM, 
declaratie privind conformitatea cu 
regulile ajutorului de stat; 

� Studiu de fezabilitate; 
� Bilantul energetic sau concluziile 

bilantului energetic; 
� Autoevaluarea in raport cu criteriile 

de mediu; 
� Hotararea AGA/ CA de aprobare a 

proiectului, a cheltuielilor si a 
bilantului energetic; 

� Situatiile financiare: Bilantul 
contabil - pentru ultimele 3 exercitii 
financiare;  
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� Certificatul constatator in original;  
� CV-urile echipei de management al 

proiectului; 
� Scrisoare de confort bancar. 

 
Important!  
Se estimeaza ca apelul de proiecte pentru 
Operatiunea 4.1. A a POS CCE va fi lansat 
in aprilie 2012 (conform calendarelor 
estimative lansate de autoritati) si va 
ramane deschis pentru depunerea 
continua a proiectelor, pana la epuizarea 
bugetului alocat. 
  
In cazul in care doriti sa solicitati fonduri 
nerambursabile prin intermediul 
oportunitatii POS CCE 4.1 prezentata mai 
sus, va recomandam sa demarati din timp 
identificarea si analiza alternativelor de 
investitii, elaborarea bilantului energetic 
precum si elaborarea dosarului de 
proiect. Avand in vedere ca este vorba 
despre un apel de proiecte de tip 
depunere continua, iar proiectele sunt 
evaluate si acceptate la finantare pe 

masura ce sunt depuse, cu cat realizarea 
si depunerea proiectului se face mai 
rapid, cu atat sansele de obtinere a 
ajutorului financiar nerambursabil sunt 
mai mari. 
 
Durata realizarii unui dosar de finantare 
poate fi de 6-10 saptamani, in functie de 
complexitatea proiectului. Tinand cont de 
precizarile anterioare, 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, studiu de fezabilitate 
si anexe aferente.  
 
*Prezentul material a fost realizat in baza 
documentelor specifice Operatiunii 4.1A 
„Sprijinirea investitiilor in instalatii si 
echipamente pentru intreprinderi din industrie, 
care sa conduca la economii de energie, in scopul 
imbunatatirii eficientei energetice”–  publicate in 
anul 2012 (Ghidul Solicitantului – varianta 
consultativa). 
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Ultimul apel, ultima luna in care se mai poate 

incepe realizarea proiectelor pentru 
cofinantarea investitiilor pentru IMM-uri  -  

pana la 250.000 Euro! 
 

De la jumatatea lunii februarie 2012 s-a deschis apelul POS CCE 1.1.1, Operatiunea A2 – 
Sprijin financiar cu valoarea de pana la 1.065.000 lei pentru investitii in intreprinderile 
mici si mijlocii.  Un calcul simplu arata ca ar putea fi finantate in cadrul acestui apel de 
proiecte peste 570 de IMM-uri, cu suma maxima acordata (1.065.000 RON), avand in 
vedere bugetul alocat acestui apel de 611,6 milioane lei. Iar pana la data de 16 aprilie au 
fost inregistrate in sistemul de depunere on-line doar 270 de proiecte.  
Apelul ramane deschis pana la 31.05.2012 si este ultima alocare pe aceasta linie de 
finantare! Demararea proiectelor mai poate incepe doar luna aceasta! 
 
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 valoare 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 



                   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: 6 of 7 

(max 50%) legate de activitatea de 
investitii; 
b) servicii de consultanta strict legate 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 legate 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). 
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). 

 
Dintre 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. 
 
Avand in vedere termenul limita pentru 
depunerea dosarului, respectiv 
31.05.2012, 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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*Prezentul material a fost realizat in baza 
documentelor specifice Operatiunii 1.1.1.A2 
„Sprijin financiar cu valoarea de pana la 

1.065.000 lei pentru investitii in intreprinderile 
mici si mijlocii”–  publicate (Ghidul Solicitantului 
– varianta finala). 

 
 

 

Noutati 

 
� 12 Aprilie 2012 – Masuri de simplificare a procedurilor pentru proiectele finantate din 

fonduri structurale. Facturile cu valoare mai mica de 1000 Ron vor fi verificate prin esantionare. In 
plus, autoritatile de management vor avea libertatea de a stabili o lista de documente care trebuie 
depuse cu cererea de rambursare. Aceste doua masuri au menirea sa simplifice implementarea 
proiectelor de catre beneficiari, dar si functionarea programelor operationale, pentru autoritati de 
management si organisme intermediare, reducand numarul documentelor justificative depuse de catre 
beneficiari si verificate de catre autoritatile de management.  

� 12 Aprilie 2012 – Pe 2 aprilie 2012 ANCS a lansat un nou apel de proiecte pentru 
Operatiunea 2.3.2  “Dezvoltarea infrastructurii de CD a intreprinderilor si crearea de noi locuri de 
munca pentru CD” din cadrul POSCCE. Pana pe 27 iulie intreprinderile pot depune proiecte pentru 
dezvoltarea infrastructurii de cercetare-dezvoltare in cadrul acestui apel de proiecte. 

� 10 aprilie 2012 – In 4 aprilie 2012 Comisia Europeana a aprobat modificarile la PNDR 
propuse de autoritatile romane, in scopul cresterii absortiei fondurilor alocate Romaniei din 
FEADR in perioada 2007-2013. Masurile au impact asupra mai multor masuri din cadrul PNDR. In 
cazul Masurii 313 „Incurajarea activitatilor turistice” intensitatea sprijinului a crescut de la 70% la 85% 
pentru investitiile in agro-turism, precum si plafonul maxim pentru investitiile in agro-turism, de la 
70.000 euro la 100.000 euro/proiect. De asemenea, intensitatea sprijinului a crescut de la 50% la 85% 
pentru investitiile in activitati recreationale. 
 
 
 

 

 

 

 

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  pe adresa de e-
mail fondurieuropene@compass.ro.  


