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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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Finantari deschise pentru dezvoltarea zonelor 
rurale 
 
Avand in vedere faptul ca in numarul anterior am tratat sursele de finantare valabile 
pentru  IMM-uri (POS CCE, Axa Prioritara 3, DMI 3 Sustinerea E-economiei, Operatiunea 
„Sprijin pentru sisteme TIC integrate si alte aplicatii electronice pentru afaceri”) si pentru 
Intreprinderile Mari (POSCCE, Axa Prioritara 1, DMI 1.1, Operatiunea Sprijin pentru 
consolidarea si modernizarea sectorului productiv prin investitii tangibile si intangibile 
pentru intreprinderile mari), in acest numar al Newsletter-ului lunar realizat de Compass 
Consulting, am ales sa prezentam doua surse de finantari destinate exclusiv dezvoltarii 
zonelor rurale. Aceste programe de finantare sunt detaliate in urmatoarele pagini ale 
Newsletter-ului, dupa cum urmeaza: 

a) Masura 312- Sprijin pentru Crearea si Dezvoltarea de Microintreprinderi, Planul 
National de Dezvoltare Rurala, Axa 3 ”Imbunatatirea calitatii vietii in zonele rurale 
si diversificarea economiei rurale”, Fondul European Agricol pentru Dezvoltare 
Rurala. 

b) Masura 313 – Incurajarea activitatilor Turistice, Planul National de Dezvoltare 
Rurala, Axa 3 ”Imbunatatirea calitatii vietii in zonele rurale si diversificarea 
economiei rurale”, Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala. 

 
Aceste surse de finantare au puncte comune si vizeaza in principal dezvoltarea zonelor 
rurale prin activitati non-agricole, care sa favorizeze cresterea numarului de locuri de 
munca si reducerea gradului de dependenta fata de activitatile agricole. 

 

 

Surse de finantare pentru sprijinirea dezvoltarii IMM-
urilor in zona rurala
 

 
Obiectivul general al acestei masuri de 
finantare consta in promovarea 
dezvoltarii durabile a economiei rurale 
prin sprijinirea activitatilor non-agricole. 
Ca obiective specifice, Masura 312 isi 
propune sa conduca la: 

1. cresterea locurilor de munca in 
mediul rural 

2. diversificarea serviciilor prestate 
de catre micro-intrprinderi in 
mediul rural 

3. incurajarea practicarii activitatilor 
non-agricole (micsorarea gradului 
de dependenta fata de sectorul 
agricol) 

Avand in vedere obiectivul general cat si 
obiectivele specifice anterior prezentate, 
prin finantarile oferite in cadrul acestei 
Masuri se  doreste in principal atingerea 
urmatoarelor rezultate: 

1. Crearea de micro-intreprinderi 
dar si dezvoltarea celor existente 
in sectorul non-agricol din mediul 
rural 

2. Sprijinirea initiativelor de afaceri 
in special de catre tineri si femei 

Pe scurt: 
Descrierea Programului de finantare: Masura 
312 Sprijin pentru Crearea si 
Dezvoltarea de Microintreprinderi, 
Fondul European pentru Dezvoltare 
Rurala 
� Conditii de eligibilitate 
� Despre beneficiile accesarii acestui Program 
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3. Incurajarea dezvoltarii 
activitatilor mestesugaresti si a 
altor activitati traditionale 

4. reducerea gradului de dependenta 
fata de agricultura 

Cine poate obtine finantare 

Pot beneficia de aceasta finantare atat 
micro-intreprinderile, persoanele fizice 
autorizate dar si persoanele fizice care nu 
s-au constituit inca intr-o forma juridica, 
din mediul rural. Singura conditie pentru 
acceptarea participarii persoanelor fizice 
in cadrul acestei Masuri de finantare, 
este ca pana la momentul semnarii 
contractului de finantare, acestia sa 
obtina personalitatea juridica.  

Pentru a putea obtine finantare in cadrul 
acestei Masuri de finantare, solicitantii 
trebuie sa indpelineasca o serie de criterii 
precum: 

1. sa demonstreze fezabilitatea 
investitiei prin realizarea unui 
studiu de fezabilitate 

2. sa faca dovada detinerii 
aptitudinilor manageriale prin CV-
urile, diplomele si recomandarile 
depuse 

3. sa prezinte toate avizele/ 
autorizatiile necesare relizarii 
investitiei 

4. sa dovedeasca dreptul de 
proprietate asupra terenului pe 
care urmeaza sa realizeze 
investitia sau dreptul de 
concesiune pe o perioada de cel 
putin 10 ani 

 

 Cheltuielile eligibile in cadrul acestei 
Masuri sunt investitiile in active 
corporale si necorporale din 
sectorul non-agricol dupa cum 
urmeaza: 
 
a) Investitii corporale (constructia, 
modernizarea, extinderea cladirilor în 

scop productiv – pentru efectuarea 
activitatii vizate de proiect- precum si 
constructia de cladiri pentru marketingul 
produselor proprii; dotarea aferenta cu 
echipamente, utilaje etc., inclusiv 
achizitionarea în leasing a acestora); 
 
b) Investitii necorporale (software, 
patente, licente etc.), inclusiv 
achizitionarea în leasing a acestora. 
Investitiile corporale se pot realiza prin 
activitati non-agricole in domeniile 
industriei usoare (articole de pielarie, 
încaltaminte, lâna,blana, tricotaje, etc.), 
prin  activitati mestesugaresti, de 
artizanat si a alte activitati traditionale 
non-agricole cu specific local (prelucrarea 
fierului, lânii, olaritul, brodatul),prin 
servicii pentru populatia rurala cum ar fi: 
servicii de croitorie, frizerie, cizmarie; 
servicii de conectare si difuzare internet, 
etc. 

   

VALOAREA MAXIMA A 
FONDURILOR NERAMBURSABILE 
este de pâna la 70% din totalul 
cheltuielilor eligibile si nu va depasi: 
• 50.000 Euro/proiect daca 
beneficiarii sunt personae fizice 
autorizate; 
• 100.000 Euro/proiect pentru micro-
întreprinderile care îsi desfasoara 
activitatea în sectorul transportului 
rutier; 
• 200.000 Euro/proiect pentru alte 
micro-întreprinderi. 
 
Valoarea minima eligibila al unui 
proiect este de 5.000 Euro. 
 
 
Criterii de selectie a proiectelor 
In procesul de evaluare a proiectelor 
depuse, se vor lua in calcul urmatoarele 
criterii: 
-Aplicantul nu a mai primit fonduri 
comunitare pentru activitati similare în 
ultimii 3 ani 
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-Proiectele trebuie sa creeze prin 
activitatea propusa, mai mult de un loc de 
munca/25.000 Euro investiti 
-Un avantaj il vor avea proiectele care 
promoveaza activitati mestesugaresti, de 
artizanat si proiecte derulate de 
femei/tineri cu vârsta pâna în 40 de ani la 
data depunerii proiectelor (daca aplicantii 
sunt constituiti ca persoana fizica 
autorizata PFA/întreprindere 
individuala/societate cu raspundere 
limitata, cu asociat unic persoana fizica 
-Start-up-urile vor avea un avantaj 
(micro-întreprinderi nou înfiintate). 
 
DURATA  PROIECTULUI 
Durata de executie a contractului de 
finantare este de maxim 3 ani pentru 
proiectele care prevad investitii cu 
constructii montaj si/sau adaptarea la 
standarde. 
Prin exceptie, durata de executie a 
contractului este de maxim 2 ani, pentru 
proiectele de investitii care includ 
achizitii simple de utilaje, instalatii, 
echipamente si dotari noi. În conditiile 
nerespectarii duratei maxime de executie 

a Contractului de Finantare, 
beneficiarului i se va aplica o penalizare 
de 2% aplicata la valoarea eligibila 
nerambursabila a proiectului. 
 

 
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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Incurajarea activitatilor turistice in zonele rurale – 
sprijinirea construirii pensiunilor turistice 
 

 
 
Prin utilizarea fondurilor alocate acestei 
linii de finantare, se sprijina dezvoltarea 
activitatilor turistice in zonele rurale, care 
sa contribuie la cresterea numarului de 
locuri de munca si a veniturilor 
alternative, precum si la cresterea 
atractivitatii spatiului rural. 
Se pune accentul pe de o parte pe 
cresterea si mentinerea locurilor de 
munca prin activitati de turism, in special 
pentru tineri si femei iar pe de alta parte 
se doreste crearea, diversificarea si 
imbunatatirea infrastructurii si serviciilor 
turistice.   
 
De aceasta finantare se pot bucura 
urmatoarele categorii de solicitanti 
eligibili: 
1. Micro-intreprinderile   
2. Persoane fizice (neinregistrate ca 
agent economici) - care se vor angaja ca 
pana la data semnării contractului de 
finanţare sa se autorizeze cu un statut 
minim de persoană fizică autorizată  şi să 
funcţioneze ca microîntreprindere. 
3. Comunele prin reprezentanţii lor 
legali conform legislaţiei naţionale în 
vigoare,precum şi asociaţiile de 
dezvoltare intercomunitară realizate 
doar între comune şi înfiinţate 
conform legislaţiei naţionale în vigoare 
(Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale cu modificările şi 
completările ulterioare şi Ordonanţa 
Guvernului nr. 26/2000 cu privire la 
asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi 
completările ulterioare); 
4. ONG-uri, definite conform legislaţiei 
naţionale în vigoare 
 
Pentru obtinerea finantarii, 
solicitantii trebuie sa indeplineasca 
o serie de conditii minime 
obligatorii precum: 
1.Micro-întreprinderile, atât cele 
existente cât şi cele nou înfiinţate trebuie 
să fie înregistrate şi să-şi desfăşoare 
activitatea propusă prin proiect în spaţiul 
rural (atât sediul social, cât şi punctul de 
lucru trebuie să fie amplasate în mediul 
rural) 
2. În cazul investiţiilor în agroturism, 
beneficiarul/membrul gospodăriei 
agricole trebuie să desfăşoare o activitate 
agricolă în momentul aplicării; 
3. Beneficiarul trebuie să demonstreze 
viabilitatea investiţiei; 
4. Pentru investiţii noi, modernizare şi 
extindere în cazul structurilor de primire 
turistice rurale, altele decât cele 
agroturistice, nivelul de confort şi 
calitatea serviciilor propuse prin proiect 
trebuie să atingă standardul de calitate de 
minim 3 flori/stele; 
5. Pentru investiţii în structuri de primire 
agro-turistice (se va respecta definiţia 
agroturismului din ghidul solicitantului)  
iar nivelul de confort şi calitatea 
serviciilor propuse prin proiect trebuie să 
atingă standardul de calitate de minim o 
floare; 
6.  În cazul zonelor deja dezvoltate din 
punct de vedere turistic, este permisă 
doar modernizarea şi extinderea 
structurilor de primire turistice, (vezi 
Anexa nr. 9 la Ghid link www.apdrp.ro)  
7. Pentru investiţiile noi în structurile de 
primire turistice, suprafaţa de teren 

Pana la sfarsitul lunii Octombrie 
2008, micro-intreprinderile, ONG-
urile, persoanele fizice autorizate si 
comunele prin reprezentantii lor 
legali, pot beneficia de finantare 
neramburasbila prin intermediul 
Masurii 313  - Incurajarea 
activitatilor Turistice, pentru a putea 
construi, moderniza, extinde 
structuri de cazare turistice.  
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aferentă structurii de primire turistice 
(inclusiv în structuri de primire 
agroturistice) trebuie să fie de cel puţin 
1000 mp 
8. Angajament din partea beneficiarului 
că va introduce obiectivul investiţional în 
circuitul turistic; 
9. Beneficiarul sau responsabilul legal de 
proiect să facă dovada deţinerii de 
aptitudini manageriale / marketing sau în 
acord cu activitatea propusă prin proiect 
(experienţă / cursuri de formare 
profesională absolvite – cel puţin nivel de 
iniţiere, cursuri de calificare, etc.) sau să 
le dobândească până la efectuarea ultimei 
plăţi; 
10. Beneficiarul trebuie să dovedească 
dreptul de proprietate asupra terenului pe 
care urmează să realizeze investiţia sau 
dreptul de concesiune pe o perioadă de 
cel puţin 10 ani; 
In cadrul acestei finantari, cheltuielile 
eligibile sunt urmatoarele: 

1. investitii in infrastructura de 
primire turistica (constructia, 
modernizarea si extinderea 
structurilor de primire, avand pana 
la 15 camere) 

2. investitii in activitati recreationale 
3. Investiţii în infrastructură la scară 

mică precum centrele de 
informare, amenajarea de marcaje 
turistice 

4. Dezvoltarea şi/sau marketingul 
serviciilor turistice legate de 
turismul rural 

5. achiziţionarea de utilaje, 
echipamente, hardware, soft-uri, 
inclusiv achiziţionarea în leasing a 
acestora, costurile de instalare şi 
montaj 

6. costurile generale legate de 
întocmirea proiectului precum taxe 
pentru arhitecţi, ingineri şi 
consultanţi, studii de 
fezabilitate/memorii justificative, 
taxe pentru eliberarea certificatelor, 
avizelor şi autorizaţiilor necesare 
implementarii proiectelor, aşa cum 

sunt ele menţionate în legislaţia 
naţională, achiziţia de patente şi 
licenţe, în limita unui procent de 10% 
din valoarea totală a proiectului, iar 
pentru proiectele care nu prevăd 
construcţii, în limita a 5%. 
 

VALOAREA MAXIMĂ A 
FONDURILOR NERAMBURSABILE 
 
Pentru investiţiile în interes public 
negeneratoare de profit, intensitatea 
sprijinului public nerambursabil este de 
până la 100% din totalul cheltuielilor 
eligibile şi nu va depăşi valoarea de 
200.000 Euro/proiect. Pentru 
investiţiile generatoare de profit, 
intensitatea ajutorului public 
nerambursabil va fi de până la: 
 70% din totalul cheltuielilor eligibile şi 
nu va depăşi 70.000 Euro/proiect în 
cazul proiectelor de investiţii în 
agroturism; 
50%  din totalul cheltuielilor eligibile şi 
nu va depăşi 200.000 Euro/proiect 
pentru alte tipuri de investiţii în turismul 
rural. 
Valoarea minimă eligibilă a unui 
proiect este de 5.000 Euro. 
 
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 
 
� 18 Septembrie 2008 – Programe Nationale pentru finantarea IMM-urilor.    

Pe 18.09.2008 a fost aprobat Ordinul nr.1147 din 09.09.2008 privind procedurile de 
implementare a programelor pentru sustinerea finantarii intreprinderilor mici si 
mijlocii, pentru: 

• Programul national multianual pe perioada 2002-2011 pentru sustinerea 
mestesugurilor si artizanatului (Ordinul ministrului pentru intreprinderi mici si 
mijlocii, comert, turism si profesii liberale nr.790/2008, publicat in MO nr. 
505/2008) 

• Programul de dezvoltare si modernizare a activitatilor de comercializare a 
produselor si serviciilor de piata (Ordinul ministrului pentru intreprinderi mici si 
mijlocii, comert, turism si profesii liberale nr.724/2008, publicat in MO 
nr.431/2008 ) 

• Programul national pe perioada 2006-2011 pentru sustinerea accesului 
microintreprinderilor si intreprinderilor mici la servicii de instruire si consultanta 
(Ordinul ministrului pentru intreprinderi mici si mijlocii, comert, turism si 
profesii liberale nr.791/2008, publicat in MO nr.475/2008) 

• Programul pentru sprijinirea dezvoltarii IMM prin fonduri in limita sumelor 
platite pentru profitul brut reinvestit (Ordinul ministrului pentru intreprinderi 
mici si mijlocii, comert, turism si profesii liberale nr.725/2008, publicat in MO 
nr.434/2008).  

 
� 15 Septembrie 2008 – Credite pentru IMM-uri in valoare de 30 miliarde de 

euro.  Ministrii de Finante ai Uniunii Europene au adoptat in data de 15.09.2008 un 
program de finantare de 30 de miliarde de euro, destinat imprumuturilor acordate de 
Banca Europeana pentru investitii in IMM-uri in urmatorii trei ani. Oficialii au 
solicitat mai multe credite din partea institutiei de credit pentru IMM-uri, pentru a 
asigura finantarea acestor firme pe masura ce incetinirea cresterii economice 
ingreuneaza obtinerea de imprumuturi de la bancile comerciale, afectate de criza 
globala a sistemului financiar. 

 
� 4 Septembrie 2008 – Linie de finantare deschisa pentru depunerea 

proiectelor pentru comertul electronic si pentru sisteme informatice 
integrate. Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei a anuntat  
deschiderea inregistrarii proiectelor pentru Domeniul Major de Interventie 3, 
Operatiunea 3.1 – “Suport pentru implementarea sistemelor informatice integrate si a 
altor aplicatii electronice pentru managementul afacerilor” si operatiunea 3.2 “Suport 
pentru dezvoltarea sistemelor de comert electronic si a altor solutii electronice pentru 
afaceri”. Inregistrarea proiectelor se poate face on-line in mod continuu, 
incepand cu data de 2 septembrie 2008 ora 9.00 pana in data de 12 
decembrie 2008 ora 16.30, la adresa http://fonduri.mcti.ro, urmand ca in termen 
de 5 zile lucratoare de la inregistrarea on-line, proiectul sa fie depus la registratura 
MCTI, din B-dul Libertatii. Nr.14, Sector 5, Bucuresti. Beneficiarii eligibili pentru 
aceste operatiuni sunt intreprinderile mici si mijlocii ce functioneaza in conformitate 
cu Legea nr. 346/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.  
 

� 1 Septembrie 2008 – 30 de Proiecte respinse la ADR Sud Muntenia – din 
totalul de 73 proiecte depuse. Pana la data de 28 august 2008 la sediul Agentiei 
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pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia au fost depuse 73 de proiecte prin care se 
solicita finantare nerambursabila prin cadrul Programului Operational Regional. 
Din cele 73 proiecte depuse, 28 au fost respinse in urma verificarii conformitatii 
administrative si eligibilitatii, iar doua in urma verificarii eligibilitatii. 

 
 

 
 
 
 

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  


