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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. Planurile 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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Organizarea Procesului de Achizitii Publice 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In ultima perioada tot mai multe proiecte 
au fost finantate din fondurile publice, 
atat din fondurile structurale cat, si de la 
bugetul de stat. Majoritatea acestor 
proiecte necesita achizitionarea de 
produse/ servicii/ echipamente, si, cum 
orice achizitie realizata din banii publici 
necesita aplicarea procedurii de achizitie 
publica, cateva informatii despre acest 
proces ar putea fi utile. 

Pentru a asigura utilizarea eficienta a 
fondurilor publice, au fost elaborate o 
serie de documente legislative care 
reglementeaza procesul achizitiilor 
publice, delimitand foarte clar 
responsabilitatile si obligatiile tuturor 
partilor implicate in acest proces. Astfel, 
legislatia in vigoare aplicabila 
domeniului achizitiilor publice este 
reprezentata de: OUG 34/3006, 
Hotararea Guvernului nr. 925/2006, 
Ordinul 155/2006, Hotararea Guvernului 
nr. 1660/2006 

Pentru a veni in sprijinul celor care aplica 
procedura de achizitii publice, au fost 
infiintate cateva institutii care 
reglementeaza procesul achizitiilor 
publice si care asigura respectarea 
legislatiei in vigoare, precum: 

1. ANRMAP – Autoritatea Nationala 
Romana de Monitorizare a 
Achizitiilor Publice 
www.anrmap.ro 

2. SEAP – Serviciul Electronic al 
Achizitiilor Publice 

 
Pe scurt despre sistemul de 
achizitii publice 
 
Elementele componente ale 
sistemului de achizitii sunt: 
1. autoritatea de reglementare – 
autoritatile de management ale 
fondurilor publice 

2. autoritatea contractanta – 
beneficiarul unei finantari din 
fondurile publice 

3. operatori economici – cei care 
formuleaza o oferta conform 
nevoilor autoritatii contractante 

4. supraveghetorii sistemului – 
ANRMAP si SEAP. 

 
Exista 6 tipuri de proceduri de 
atribuire a contractului de achizitie, care 
pot fi aplicate in functie de o serie de 
factori:  
1. Licitatia deschisa 
2. Licitatia restransa 
3. Dialogul competititv 
4. Negocierea 
5. Cererea de oferte (procedura 
simplificata) 

6. Cumpararea directa 
 
Procedurile de licitatie deschisa si licitatie 
restransa reprezinta regula de atribuire a 
contractelor.  
 
Nota: Dialogul competitiv, 
negocierea, cererea de oferte si 
concursul de solutii reprezinta 
exceptii (pentru valori sub 5000 Euro se 
utilizeaza achizitia directa). 
 

Pe scurt: 

• Legislatia in domeniu 
• Institutiile cu atributii in acest 
domeniu 

• Elementele componente ale 
sistemului 

• Procesul de achizitie publica 
• Etapele procesului 
• Elaborarea documentatiei de 
atribuire 

• Dosarul achizitiei publice 
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Procedura de cerere de oferta este 
cea mai putin complexa comparativ cu 
celelalte proceduri (cu exceptia 
cumpararii directe, caz in care nu se 
solicita inscrierea in SEAP), si poate fi 
aplicata numai  in cazul in care valoarea 
estimata (fara TVA) a contractului de 
achizitie publica este mai mica decat 
echivalentul in lei a urmatoarelor 
praguri: 
1. Pentru produse 40.000 Euro 
2. Pentru servicii 40.000 Euro 
3. Pentru lucrari 250.000 Euro. 

 
Peste pragul de 40.000 Euro se aplica 
licitatia deschisa sau restransa. 
 
Sistemul achizitiilor publice, desi pare 
complex la prima vedere, poate fi 
abordat pe etape distincte, facilitand 
astfel si modul de lucru.  
 
Prima etapa in procesul de achizitie 
publica il reprezinta planificarea, etapa 
in care este necesara identificarea 
nevoilor autoritatii contractante in ceea 
ce priveste achizitia unor produse sau 
servicii.  
Dupa identificarea nevoilor de achizitii, 
este necesara estimarea valorii totale pe 
care urmeaza sa o aibe contractul. 
Estimarea se realizeaza prin cercetarea 
pietii si prin estimarea costurilor legate 
de indeplinirea contractului. 
Autoritatea contractanta are obligatia de 
a realiza programul anual de achizitie, 
care cuprinde toate contractele care se 
intentioneaza a fi atribuite pe anul in 
curs. Acest program se bazeaza pe 
anticiparile de fonduri ce urmeaza a fi 
alocate, pe necesitatea de produse/ 
servicii cat si pe gradul de prioritate. 
Tot in etapa planificarii, autoritatea 
contractanta trebuie sa identifice 
procedura de achizitie ce urmeaza a fi 
aplicata.  
Pentru selectarea oricarei procedurii de 
atribuire a contractului de achizitie 
publica, autoritatea contractanta are 

obligatia de a realiza o nota justificativa 
prin care sa explice de ce a ales respectiva 
procedura. 
 
A doua etapa a procesului de achizitie 
publica, consta in elaborarea 
documentatiei de atribuire, 
urmatoarele documente fiind necesare: 
1. Completarea fisei de date; 
2. Realizarea Caietului de Sarcini, 
care trebuie sa contina in mod 
obligatoriu descrieri tehnice ale 
produselor/ serviciilor ce se 
doresc a fi achizitionate; 

3. Stabilirea Clauzelor contractuale; 
4. Stabilirea cerintelor minime de 
calificare;  

5. Stabilirea criteriului de atribuire, 
care poate fi cel mai scazut pret 
sau cea mai avantajoasa oferta 
economica; 

6. Stabilirea Formularelor pe care 
ofertantii trebuie sa le anexeze 
dosarului de oferta. Aceste 
formulare sunt stabilite de 
autoritatea contractanta, si pot fi 
declaratii de elegibilitate, copii 
dupa actele doveditoare de 
infiintare si functionare a 
persoanei juridice, etc. 

7. Numirea Comisiei de Evaluare a 
Ofertelor, care trebuie sa aibe in 
componenta sa membrii ai 
autoritatii contractante. 

 
O parte a formularelor necesare realizarii 
documentatiei necesare se regaseste in 
HG 925/2006, pe site-ul 
www.anrmap.ro. 
 
A treia etapa in procesul de atribuire, 
consta in chemarea la competitie a 
ofertantilor, prin publicarea in SEAP a 
anuntului de participare. Totodata, 
autoritatea contractanta are obligatia de a 
pune la dispozitia ofertantilor toata 
documentatia de atribuire si, in acelasi 
timp, are obligatia de a raspunde la 
eventualele solicitari de clarificari.  



                   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  

   

 COMPASS Consulting * Phone/Fax: +4 021 321 5987 * www.compass.ro * email: office@compass.ro * Page: 4 of 9 

 
In functie de procedura de atribuire 
aleasa, numarul de zile in care anuntul de 
participare trebuie as fie disponibil in 
SEAP, respectiv perioada in care se pot 
depune ofertele, difera. Acest aspect este 
precizat in OUG 34/2006.  
 
 Dupa ce procedura de atribuire a fost 
elaborata de autoritatea contractanta, si 
dupa de toata documentatia a fost 
aprobata si publicata in SEAP, aceasta nu 
mai poate fi schimbata sau modificata. 
Ofertantii pot accepta sau nu conditiile de 
participare si criteriile de selectie/ 
evaluare impuse de autoritatea 
contractanta. Insa, autoritatea 
contractanta trebuie sa stabileasca aceste 
conditii de asa natura incat sa se asigure 
ca sunt suficienti ofertanti implicati 
(minim 3 oferte valide) si ca respecta 
totodata prevederile legale si principiile 
achizitiilor publice. 
 

A patra etapa a procesului de atribuire 
a contractului, consta in derularea 
procedurii, perioada in care se primesc 
si se analizeaza ofertele, urmand a se 
stabili oferta castigatoare, pe baza 
criteriului de atribuire stabilit si a 
punctajului stabilit (detaliate in Caietul 
de Sarcini). 
 
Dupa selectarea ofertei castigatoare, 
autoritatea contractanta trebuie sa 
notifice, prin publicarea unui anunt in 
SEAP, oferta castigatoare, sa justifice 
motivele pentru care respectiva oferta a 
fost aleasa. De asemenea, autoritatea 
contractanta trebuie sa raspunda 
posibilelor contestatii care pot aparea in 
urma notificarii ofertei castigatoare. 
 
 
 
  
 
 

 

POS Dezvoltarea Resurselor Umane – Axa 3 

Cresterea Adaptabilitatii lucratorilor si a 

Intreprinderilor – Sprijin pentru Intreprinderi 
si Angajati 

 
 
Pana in data de 29 August 2008 
mai pot fi depuse proiecte pe Axa 
Prioritara 3 ”Cresterea 
adaptabilitatii lucratorilor si a 
Intreprinderilor – Sprijin pentru 
Intreprinderi si Angajati”. Oferta 
acestui Program Sectorial – POS 
DRU – este foarte atractiva 
deoarece ofera finantare de pana 
la 95% din costul total eligibil al 
proiectului, pentru proiecte de 
pana la 1.849.999 RON.   
 

Obiectivul general al POS DRU il 
constituie ”dezvoltarea capitalului uman 
si cresterea competitivitatii, prin 
corelarea educatiei si invatarii pe tot 
parcursul vietii cu piata muncii si 
asigurarea de oportunitati sporite 
pentru participarea viitoare pe o piata a 
muncii moderna, flexibila si inclusiva a 
1.650.000 de persoane”.  
Altfel spus, 1.650.000  de persoane pot 
beneficia de participarea la programe de 
training gratuite, fie in cadrul 
companiei unde lucreaza, fie in mod 
independent prin inscrierea la diferite 
programe de training organizate de 
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firme specializate in furnizarea acestor 
servicii. Acest lucru reprezinta un 
avantaj pentru aceste firme specializate 
in livrarea de servicii de formare 
profesionala. 
 
Obiectivele specifice ale acestei 
scheme de finantare sunt: 

1. Imbunatatirea adaptabilitatii, 
atat a intreprinderilor, in special 
a microintreprinderilor si IMM-
urilor, cat si a angajatilor, la 
mediul economic in schimbare;  

2. Promovarea formelor flexibile de 
organizare a muncii, a formarii 
profesionale specifice. 

 
Categoriile de solicitanti eligibili: 
1. Intreprinderi; 
2. Furnizori de Formare 
Profesionala autorizati, publici si 
privati; 

3. Organizatii sindicale si patronale; 
4. Asociatii professionale si asociatii 
ale IMM-urilor; 

5. Institute de Cercetare; 
 
Nota bene: constituie un avantaj 
depunerea proiectului in 
parteneriat. 
 
 
Conditii de eligibilitate pe care  
solicitantii trebuie sa le 
indeplineasca:  
1. inregistrarea la Registrul 
Comertului ca societate 
comerciala si operarea pe 
teritoriul Romaniei; 

2. nu se afla in situatia de 
insolventa sau lichidare,  nu are 
restrictii aspra activitatilor sale 
comerciale, iar acestea nu sunt 
puse la dispozitia creditorilor; 

3. nu inregistreaza datorii publice, 
nu are intarzieri la plata taxelor, 
obligatiilor si a altor contributii 

la bugetul de stat, bugetele 
speciale si bugetele locale; 

4. nu se afla in dificultate potrivit 
ghidului comunitar referitor la 
ajutorul de stat pentru 
recuperarea si restructurarea 
firmelor aflate in dificultate; 

5. este direct responsabil de 
pregatirea si managementul 
proiectului si nu actioneaza ca 
intermediar; 

6. declara ca are capacitatea de a 
acoperi diferenta dintre 
finantarea publica si costul 
proiectului prin resurse proprii 
sau atrase.  

 
Activitatile eligibile a fi 
finantate sunt:  
1. Furnizarea programelor de 
formare profesionala pentru 
angajati in scopul obtinerii 
competentelor necesare 
pentru imbunatatirea calitatii 
si productivitatii muncii; 

2. Formare profesionala si 
servicii de consiliere pentru 
personlaul de conducere din 
intreprinderi, in scopul 
imbunatatirii 
managementului; 

3. Dezvoltarea si furnizarea unor 
module de formare 
profesionala si activitati de 
diseminare pentru crearea 
unei culturi privind protectia 
mediului, imbunatatirea 
competentelor privind 
controlul poluarii; 

4. Dezvoltarea si implementarea 
metodelor inovatoare in 
vederea organizarii flexibile a 
munii.  

 
Grupuri Tinta Eligibile: 
1. Angajat; 
2. Intreprinzatori 
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3. Persoane Fizice autorizate 
4. Manageri de la toate nivelurile 
5. Personalul din sectorul sanatatii 
6. Specialisti in domeniul medicinii 
muncii. 

 
Cheltuieli eligibile:  
1. Cheltuieli cu personalul (salarii si 

onorarii); 
2. Cheltuieli cu cazarea, transportul 

si diurna; 
3. Cheltuieli aferente 

managementului de proiect 
(prelucrare date, traducere si 
interpretare, multiplicare); 

4. Taxe pentru autorizarea 
cursurilor de catre Consiliul 
National de Formare 
Profesionala a Adultilor; 

5. Cheltuieli pentru inchirieri, 
amortizari si leasing; 

6. Subventii si burse (subventii 
pentru angajatori si pentru 
angajati ce fac parte din grupuri 
vulnerabile); 

7. Cheltuieli generale de 
administratie; 

8. Chletuieli de informare si 
publicitate; 

9. Cheltuieli de tip FEDR 
(constructii, echipamente, 
mobilier, aparatura, etc) ; 
 

Valoarea minima si maxima a 
proiectelor: 

• Minim 185.000 Ron 
• Maxim 1.849.999 Ron 
 
Contributia solicitantului: 

• 2% din valoarea totala a 
cheltuielilor eligibile daca 
reprezinta o persoana juridica de 
drept privat fara scop patrimonial 

• 5% din valoarea totala a 
cheltuielilor eligibile daca 
reprezinta o persoana juridica de 
drept privat cu scop patrimonial 

 
Procedura de aplicare: 

• Se face online accesand 
www.fseromania.ro 

• Data limita de transmitere: 
29.08.2008 ora 17.00 

 
 
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 
 
� 19 iulie  2008 O noua schema de ajutor de stat destinata sprijinirii dezvoltarii 
regionale, a fost aprobata de Guvern. Beneficiarii acestei scheme de ajutor de stat sunt 
agentii economici care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii: 

1. Realizeaza investitii cu o valoare care depaseste echivalentul in lei a 100 
milioane euro. 

2. Creeaza cel putin 500 de locuri noi de munca, ca urmare a realizarii 
investitiei initiale. 

Ajutorul de stat se va acorda numai intreprinderilor care realizeaza proiecte mari de 
investitii care pot fi considerate invetitii initiale, ca de exemplu investitia in active fixe, 
corporale si necorporale referitoare la crearea unei unitati noi, extinderea unei unitati 
existente, diversificarea productiei unei unitati. Valoarea ajutorului de stat se 
calculeaza in functie de valoarea investitiei si de plafonul regional valabil pentru 
regiunea in care se face investitia initiala, plafon care este de 40% pentru regiunea de 
dezvoltare Bucuresti-Ilfov si de 50% pentru celelalte 7 regiuni de dezvoltare ale 
Romaniei. Durata schemei de ajutor de stat este de 5 ani, 2008-2012, cu posibilitatea 
prelungirii pana in 2013.  

 
� 19 iulie 2008 Ministerul pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii, Comert, Turism si 
Profesii Liberale, a lansat Ghidurile  Solicitantului privind: 

1. “Sprijin pentru implementarea standardelor internationale”, cu un buget 
alocat pentru anul 2008  de 4,1 milioane euro.  

2. “Sprijin pentru accesul pe noi piete si internationalizare”. 
Proiectele pot fi depuse incepand cu data de 18 August 2008, iar suma maxima pe care 
o poate solicita o firma este de 200.000 euro, cu respectarea ajutorului de minimis.  

 
� 17 Iulie 2008 Comisia Europeana deschide noua campanie de selectie a 
propunerilor de proiecte Life+ pentru anul 2008.  Life+  este format din trei 
componente:Life+ Natura si Biodiversitate, Life+ Politica si Guvernare in materie de 
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mediu, Life+ Informare si Comunicare.  Bugetul alocat pentru perioada 2007-2013 
este de 2,143 miliarde de euro. Pot beneficia de finantare prin Life+ organisme, actori 
si institutii publice si/sau private. Propunerile de proiecte se depun la Ministerul 
Mediului si Dezvoltarii Durabile, pana la data de 21 Noiembrie 2008.  Vor primi 
finantare proiectele care: 

1. sustin mentinerea si dezvoltarea retelelor care au legatura directa cu 
aplicarea politicii si legislatiei comunitare in materie de mediu, 

2.  propun solutii de gestionare a siturilor si speciilor, inclusiv imbunatatirea 
coerentei ecologice a releteli Natura 2000. 

 
� 15 iulie  2008 Incepand cu luna iulie, intreprinderile mari pot depune proiecte pentru 
accesarea fondurilor structurale, in cadrul Programului Operational Sectorial 
“Cresterea Competitivitatii Economice”, Axa Prioritara 1 “Un sistem de productie 
inovativ si eco-eficient”, Domeniul Major de Interventie 1.1 “Investitii productive si 
pregatirea pentru competitia pe piata a intreprinderilor”, Operatiunea a) “Sprijin 
pentru consoloidarea si modernizarea sectorului productiv prin investitii tangibile si 
intangibile”. Autoritatea de Management responsabila pentru acest apel de proiecte 
este Organismul Intermediar din cadrul Ministerului Economiei si Finantelor. 
Perioada de depunere a cererilor de finantare este intre 14.07.2008 – 14.10.2008. 

 
� 15 iulie 2008 Prima sesiune pentru depunerea proiectelor de investitii in cadrul 
Programului Operational pentru Pescuit va fi deschisa pe 11 August 2008. Agentia 
Nationala de Acvacultura si Pescuit sustine ca, in aceasta prima licitatie de proiecte, 
vor fi finantate proiectele care: 

1. Investitii la bordul Navelor de Pescuit, pentru modernizarea flotei de pescuit 
la Marea Neagra. 

2. Investitii in procesare si marketing, pentru investitii in activitati de 
procesare si comercializare a produselor provenite din acvacultura si pescuit. 

Prin acest Program sunt alocate 307 milioane euro, din care 230 milioane de euro 
reprezinta fonduri nerambursabile acordate de Uniunea Europeana, si 77 milioane de 
euro reprezinta contrbutia Guvernului Romaniei. 

 
� 14 iulie 2008 Companiile mici si mijlocii, dar si cele mari pot beneficia de cofinantari 
europene pentru proiecte de energie regenerabila in valoare de maximum 20 de 
milioane de euro, fondurile puse la dispozitie de Guvernul roman si din bugetul UE 
insumand 260 de milioane de euro.  Din acest total, 220 de milionae euro vin de la 
bugetul UE si numai 40 de milioane euro sunt oferiti de la bugetul de stat. Valoarea 
maxima a unui grant este de 20 de milioane de euro, valoarea totala a proiectului 
neputand depasi 50 de milioane de euro. Procedura de evaluare si selectie a proiectelor 
urmeaza a fi deifnitivata in cursul lunii iulie de catre Ministerul Economiei si 
Finantelor.     

 
� 4 iulie 2008 Incepand cu luna iulie IMM-urile, microintreprinderile, persoanele fizice 
autorizate pot solicita fonduri nerambursabile pentru proiectele de e-
business, pentru cresterea competitivitatii. In functie de tipul solicitantului, 
cofinantarea acordata poate fi intre 15% si 40% din valoarea proiectului, iar suma 
maxima solicitata nu poate depasi  446.000 Ron. Decontarea cheltuielilor se va face 
in 3-4 transe pe parcursul anului 2009, ultima solicitare de plata nu trebuie sa fie mai 
mica de 15% din valoarea proiectului. In perioada iulie-octombrie 2008 vor putea fi 
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depuse cererile de proiect, urmand ca cel mai devreme in decembrie sa fie semnate 
contractele de finantare.  

 
 
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  


