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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 300 de 
misiuni in peste 31 de domenii diferite in care s-a lucrat in ultimii 15 ani (1992-
prezent). Mai jos sunt cateva exemplificari: 
1. realizarea a mai mult de 80 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 upgradarea 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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Noi oportunitati de dezvoltare a afacerilor pentru 
IMM-uri – Sustinerea e-economiei  

 

 
Incepand cu 02.09.2008, IMM-urile pot 
beneficia de noi oportunitati de finantare, 
prin intermediul Programului 
Operational Sectorial de Crestere a 
Competitivitatii Economice, Axa 
Prioritara III, Domeniul Major de 
Interventie 3 – Sustinerea E-economiei, 
Operatiunea “Sprijin pentru sisteme TIC 
integrate si alte aplicatii electronice 
pentru afaceri”. 
 
Astfel ca, IMM-urile care doresc sa isi 
eficientizeze derularea anumitor procese, 
au acum posibilitatea de a isi satisface 
aceasta nevoie, utilizandul fondurile 
structurale. Prin Programul mai sus 
mentionat, sunt eligibile o serie de 
activitati precum: 
 

1. Implementarea sau extinderea 
sistemelor ERP (Enterprise 
Resource Planning – Planificarea 
Resurselor Întreprinderii) 

2. Implementarea sau extinderea de 
sisteme pentru relaţii cu clienţii 
(CRM – Customer Relationship 
Management – Managementul 
Relaţiilor cu Clienţii) 

3. Implementarea de soluţii software 
pentru design şi/sau producţie, 
pentru imbunătăţirea 
managementului ciclului de viaţă 
al produselor 

4.  Implementarea sistemelor 
informatice de analiză economică 
şi suport decizional (business 
intelligence systems) şi a altor 

aplicaţii electronice pentru 
managementul afacerii.  

In cadrul acestui Program de finantare, 
sunt eligibile IMM-urile, infiintate 
potrivit legii 346/2004. Pe langa 
respectarea acestei cerinte obligatorii, 
solicitantii trebuie sa mai aibe in vedere 
respectarea unor conditii precum: 
indeplinirea obligatiilor de plata catre 
bugetul public local si de stat, dovedirea 
capacitatii financiare de implementare a 
proiectului, inexistenta situatiilor de 
insolventa, lichidare etc. 
 
Ceea ce ofera acestui Program de 
finantare, un plus de atractivitate, consta 
in gama de cheltuieli eligibile, dupa cum 
urmeaza: 
 

1. Cheltuieli pentru servicii de 
consultanţă (pentru realizarea 
planului de investitie, servicii de 
consultanta in domeniul 
managementului de proiect) 

2. Cheltuieli pentru achiziţionarea de 
echipamente TIC (achizitionarea 
de servere, calculatoare, 
echipamente de retea) 

3. Cheltuieli pentru dotări care pot 
intra în categoria mijloacelor fixe 
Cheltuieli pentru achiziţionarea de  
aplicaţii informatice, licenţe, 
brevete, mărci, know-how 

4. Cheltuieli pentru organizarea de 
cursuri de formare profesională 
(formarea profesionala a 
personalului care va utiliza 
produsele software implementate) 

5. Cheltuieli cu servicii de auditare 
finală a proiectului 

6. Cheltuieli de informare şi 
publicitate pentru proiect 

 

Pe scurt: 
� Descrierea Programului de finantare 
� Conditii de eligibilitate 
� Despre beneficiile accesarii acestui 

Program 
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Prin urmare, pe langa obiectul de baza al 
acestei linii de finantare – achizitionarea 
aplicatii electronice pentru dezvoltarea 
afacerilor – sunt eligibile conform 
ghidului solicitantului, si cheltuieli ce tin 
de pregatirea planului de afaceri / a 
planului de investitii, sau tin de 
pregatirea si implementarea proiectului. 
Totodata sunt eligibile si cheltuieli de 
instruire a personalului care va utiliza 
produsele software. Eligibilitatea acestor 
categorii de cheltuieli reprezinta un 
avantaj pentru potentialii solicitanti, 
deoarece, comparativ cu alte programe de 
finantare, unde acestea nu erau eligibile, 
solicitantii pot apela la o firma e 
consultanta care sa le pregateasca 
proiectul, maximizand astfel sansele unei 
reusite.  
 
Rata maxima de cofinantare este: 
 

• Pentru proiectele implementate in 
regiunea Bucuresti-Ilfov, pentru 
microintreprinderi si pentru 
intreprinderile mici, pentru 
cheltuieli legate de investitii, rata 
de cofinantare este de 60%. 

• Pentru proiectele implementate in 
regiunea Bucuresti-Ilfov, pentru 
intreprinderile mijlocii, pentru 
cheltuieli legate de investitii, rata 
de cofinantare este de 50%. 

• Pentru Proiectele implementate in 
celelalte regiuni, pentru cheltuieli 
legate de investitii, pentru 
microintreprnderi si 
intreprinderile mici, rata de 
cofinantare este de 70%. 

• Pentru Proiectele implementate in 
celelalte regiuni, pentru 
intreprinderile mijlocii, pentru 
cheltuieli legate de investitii, rata 
de cofinantare este de 60% 

• Pentru cheltuieli legate de 
instruire, consultanta, 
management de proiect, audit, 
informare si publicitate, rata 

maxima de cofinantare, pentru 
microintreprinderi, intreprinderi 
mici si mijlocii, valabil pentru 
toate cele 8 regiuni, este de 70% 
(maxim 25% din valoarea eligibila 
a proiectului). 

 
Pentru a putea fi eligibil, suma minima ce 
trebuie sa fie accesata este de 35.000 
RON, iar finantarea maxima ce poate fi 
acordata este de 1.000.000 RON.  
 
Depunerea proiectelor 
Proiectele urmeaza a fi inscrise electronic, 
la urmatoarea adresa 
http://fonduri.mcti.ro,  urmand apoi 
a transmite la sediul Organismului 
Intermediar – MCTI – dosarul 
proiectului, respectand termenul limita 
de 5 zile lucratoare de la data inregistrarii 
on-line. Durata de înregistrare on-line a 
propunerilor de proiecte este cuprinsă 
între 2 septembrie - 12 decembrie 
2008 în limita fondurilor 
disponibile. 
 

COMPASS Consulting 
asista/consiliaza Intreprinderile Mari 
si IMM-urile in pregatirea documentatiei 
de finantare in vederea accesarii 
Fondurilor Structurale prin: 
� Pregatirea documentatiei specifice 

pentru accesarea finantarii (utilizand 
metodologia UNIDO, World Bank sau 
alte metodologii specifice) 

� Asistenta investitii/dezvoltare: studii 
de oportunitate, studii de 
(pre)fezabilitate, planuri de afaceri, 
dosare de achizitii, dosare de plati 

� Managementul proiectelor – 
Definirea si implementarea 
proiectelor, managementul 
proiectelor deja existente; Asistenta 
Proiecte Complexe (furnizare de 
asistenta locala/complementara, 
experti, infrastructura / resurse). 
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POS Cresterea Competitivitatii Economice – 
Axa 1– Operatiunea Sprijin pentru 

consolidarea si modernizarea sectorului 

productiv prin investitii tangibile si intangibile 
pentru Intreprinderile mari  

 
Prin utilizarea fondurilor alocate acestei 
linii de finantare, intreprinderile mari din 
Romania, adica intreprinderile care au 
peste 250 de angajati sau realizeaza o 
cifra de afaceri anuala neta de peste 50 de 
milionae euro sau detine active totale care 
depasesc 43 milioane euro, isi pot creste 
productivitatea si competitivitatea pe 
piata. Cu alte cuvinte, intreprinderile 
mari isi pot crea o noua unitate de 
productie, care poate fi atat fabrica, sectie 
sau instalatie, pot extinde o unitate deja 
existenta sau pot diversifica si moderniza 
procesul de productie prin lansarea unor 
produse noi. 
Acestea sunt o parte din activitatile 
eligibile in cadrul liniei de finantare mai 
sus mentionate. Insa exista si cateva 
mentiuni referitor la activitatile eligibile, 
care trebuie avute in vedere, dupa cum 
urmeaza: 

• Nu pot fi achiztionate 
echipamente noi cu scopul 
exclusive de a le inlocui pe cele 
uzate, cu exceptia situatiilor in 
care echipamentele noi 
achizitionate, vor duce la 
modernizarea si implicit la 
imbunatatirea unui proces. 

• Se vor finanta numai acele 
proiecte prin care se solicita 

sprijin financiar pentru activitati 
incluse intr-un singur cod CAEN, 
cu exceptia proiectelor in care este 
necesara achizitionarea unor 
echipamente si piese destinate 
realizarii unui intreg flux 
tehnologic. 

Proiectele depuse pe aceasta linie de 
finantare, pot fi implementate pe o 
perioada maxima de 36 de luni, din 
momentul semnarii contractului de 
finantare.  
 
Atractivitatea acestui Program de 
finantare consta in primul rand, in 
plafonul bugetar care poate fi accesat, in 
valoare de maxim 5 milioane de Euro, 
echivalent in Lei la cursul Infoeuro din 
data depunerii cererii de finantare. 
Pe de alta parte, rata maxima de 
cofinantare, nu poate depasi urmatoarele 
plafoane: 

• 40% din totalul cheltuielilor 
eligibile, pentru proiectele 
implementate in regiunea 
Bucuresti-Ilfov 

• 50% din totalul cheltuielilor 
eligibile, pentru proiectele 
implementate in celelalte 7 regiuni 
de dezvoltare (Nord-Est, Nord-

Pana pe data de 14.10.2008, Intreprinderile mari din Romania pot beneficia de 
finantare neramburasbila prin intermediul Programului Operational Sectorial de 
Crestere a Competitivitatii Economice, Axa prioritara 1 – Un sistem inovativ si 
ecoeficient de productie, DMI 1.1 – Investitii productive si pregatirea pentru competitia 
pe piata a intreprinderilor, in special a IMM, Operatiunea Sprijin pentru consolidarea si 
modernizarea sectorului productiv prin investitii tangibile si intangibile pentru 
intreprinderile mari. 
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Vest, Sud-Vest, Sud-Est, Sud, 
Centru si Vest). 

 
Ceea ce inseamna ca, Intreprinderile in 
calitate de solicitanti, vor contribui din 
punct de vedere financiar, la realizarea 
proiectului, cu 60% daca implementeaza 
proiectul in regiunea Bucuresti-Ilfov, 
respectiv cu 50%  daca implementeaza 
proiectul in celelalte 7 regiuni, anterior 
mentionate. 
 
Avand in vedere ca, scopul principal al 
acestui Program de finantare consta in 
cresterea productivitatii intreprinderilor 
mari, iar printre obiectivele specifice ale 
acestei Operatiunii se regasesc obiective 
precum achizitionarea de noi 
echipamente , tehnologii si know-how, 
care sa contribuie implicit la indeplinirea 
obiectivului general, cheltuielile 
considerate a fi eligibile vin in 
intampinarea acestor obiective, dupa cum 
urmeaza: 

• Cheltuieli pentru achizitia de 
teren (maxim 10 % din totalul 
cheltuielilor eligibile ale 
proiectului) 

• Cheltuieli pentru cladiri si 
instalatii aferente constructiilor 
(maxim 50% din totalul 
cheltuielilor eligibile ale 
proiectului) 

• Cheltuieli pentru achizitia de 
bunuri din categoria mijloacelor 
fixe au a obiectelor de inventar 
(imobilizari corporale), precum 

achizitia de echipamente si 
instalatii 

• Achizitia de imobilizari 
necorporale (maxim 50% din 
totalul cheltuielilor eligibile ale 
proiectului), precum achizitia de 
aplicatii informatice, brevete, 
licente si know-how. 

 
Avand in vedere faptul ca, implementarea 
unui astfel de proiect implica pe de o 
parte investitii mari, iar pe de alta parte 
presupun un grad sporit de complexitate, 
este obligatorie realizarea unui studiu de 
fezabilitate, pe langa intreaga 
documentatie a proiectului.   
 
COMPASS Consulting va poate oferi :  
� Consiliere / consultanta per ora 

privind identificarea surselor de 
finantare si analiza alternativelor de 
investitii  

� Elaborarea Cererilor de Finantare 
� Verificari / elaborari studii de 

marketing, prefezabilitate, fezabilitate 
si planuri de afaceri 

� Suplimentar fata de echipa 
permanenta, putem crea echipe 
complexe cu specialisti din RNE 
(Registrul National al Expertilor 
www.experts.ro : peste 800 de experti 
in peste 70 de domenii diverse) pentru 
realizarea de proiecte la cheie, studii 
tehnice 

� Asistenta in implementare – 
Managementul proiectelor  
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Noutati 
 
� 30 August 2008 – MCTI (Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei) a 

lansat inca 7 apeluri pe proiecte. Dintre acestea, apelul pentru Domeniul Major de 
interventie 3 „Dezvoltarea e-economiei”, este cel mai relevant in ceea ce priveste 
dezvoltarea si modernizarea IMM-urilor, intrucat acestea pot beneficia achzitionarea 
unor sisteme software integrate de tip ERP (Entreprise Resource Planning) sau CRM 
(Customer Relationship Management), dar pot beneficia in acelasi timp si de 
achizitionarea echipamentelor TIC. Incepand cu 02.09.2008, IMM-urile pot inregistra 
online cererile de proiect pentru acest Domeniu major de Interventie, termenul limita 
fiind pana la 12.12.2008, ora 09:00.  

 
� 26 August 2008 – IMM-urile pot depune incepand cu 26.08.2008, proiecte pentru 

achizitionarea de licente software si sisteme TIC, prin intermediul Programului 
Operational Sectorial de Competitivitate Economica. Prin acest program se pot finanta 
proiectele care au ca scop cresterea competitivitatii firmelor romanesti atat pe piata 
interna cat si pe pietele externe, prin adoptarea de tehnologii inovatoare si solutii 
informatice de tip e-business. Se pot achizitiona utilaje de productie inovatoare, 
echipamente TIC, solutii software, licente , brevete, servicii de consultanta, servicii de 
instruire. In cadrul acestui program sunt eligibile atat persoanele fizice autorizate, care 
pot primi sume in valoare de pana la 33.450 Ron. Pentru IMM-uri, valoarea finantarii 
pe care o primii variaza intre 223.000 Ron si 446.000 Ron. Proiectele pot fi depuse in 
perioada 26 august-24 noiembrie. 

 
� 25 August 2008 – Termenele de depunere a proiectelor pentru POSDRU se 

prelungesc, tocmai pentru a acorda sansa unui numar mai mare de potentiali 
beneficari, de a putea aplica. Astfel ca termenul pentru proiectele de grant (proiectele 
implementate la nivel regional, local, cu sume cuprinse intre 50.000 si 500.000 Euro) 
se prelungeste pana pe 31.10.2008. pentru proiectele strategice, termenul de depunere 
se prelungeste pana pe 20.10.2008.  

 
� 19 August 2008 – IMM-urile pot beneficia de sprijin financiar din partea BRD, pentru 

implementarea proiectelor finantate din fondurile europene. BRD a lansat o gama 
diversificata de servicii si produse, destinate sa faciliteze accesul IMM-urilor la 
finantari din fondurile structurale, in special pentru accesarea Programului 
Operational Sectorial de Crestere a Competitivitatii Economice, a Programului 
Operational Regional si a Programului Operational Sectorial de Dezvoltare a 
Resurselor Umane. Unul din aceste produse este EUROBRD Investitii, destinat pentru 
co-finantarea contributiei private necesara implementarii proiectului cu componenta 
fonduri europene post-aderare. Creditul poate fi acordat in lei sau in euro, pe o 
perioada de 15 ani maxim, cu o perioada de gratie de pana la 36 de luni.  
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� 13 August 2008 – Potrivit studiului realizat de compania Omnitek Soft, cu scopul  de a 

analiza gradul de interes al intreprinderilor mici si mijlocii fata de prezentarea 
companiilor in site-uri proprii, numai un procent de aproximativ 55,34 % din aceste 
IMM-uri detin un site propriu, ceea ce denota pe de o parte un interes relativ scazut 
fata de importanta si eficienta utilizarii unui site propriu, sau pe de alta parte, poate 
denota faptul ca multe din aceste IMM-uri, nu dispun de resure financiare proprii 
pentru a isi dezvolta o platforma web. Studiul a fost realizat in lunile Iunie-Iulie 2008, 
pe un esantion de aproximativ 2140 IMM-uri (microintreprinderi, intreprinderi mici si 
mijlocii), care activeza in diferite domenii economice, din toate regiunile tarii. Pentru 
situatia in care IMM-urile nu dispun de fonduri suficiente pentru a isi crea un site 
propriu,  exista solutii de finantare prin intermediul POS de Competitivitate 
Economica, pentru care exista in prezent deschise linii de finantare.  

 
� 8 August 2008 – O veste buna pentru potentialii beneficiari ai POSDRU, 

consta in posibilitatea acordarii prefinantarii atat la inceputul perioadei de 
implementare a proiectului, cat si pe parcursul derularii proiectelor, potrivit 
modificarilor aduse de Ordonanta de urgenta 19/2008. Astfel ca, din aceste sume, se 
pot plati iclusiv facturile in avans. Prin urmare, modificarile aduse de aceasta 
Ordonanta, inlesnesc accesul solicitantilor la finantare, intrucat neacordarea 
prefinantarii este de  multe ori un motiv intemeiat de a un demara un proiect bun. 

 

 
 

 
 



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

                                   

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

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

                                  Realizari UE - www.compass.ro/ro/sectiune.php?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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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/fax 021 

321 5987 sau office@compass.ro.  

Pasul urmator: 

1. primim de la dumneavoastra o cerere concreta si o prezentare a nevoii 

dumneavoastra  

2. evaluam cum putem sa va raspundem cel mai bine nevoii dumneavoastra si va 

trimitem o propunere  
3. eventual stabilim o intalnire pentru a discuta direct  


