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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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Studiul de fezabilitate in proiectele finantate prin 
Fonduri Structurale 

 

 
Pentru a primi finantare, proiectele care 
prevad activitati legate de constructii 
(drumuri, sisteme de alimentare cu apa si 
canalizare, sisteme integrate de 
management al deseurilor, hale de 
productie, constructia /renovarea 
/modernizarea structurilor turistice etc) 
trebuie insotite de un studiu de 
fezabilitate.  
 
Din ce este compus un studiu de 
fezabilitate? 
In ceea ce priveste Fondurile Structurale 
si de Coeziune, studiul de fezabilitate este 
o documentatie tehnico-economica ce 
cuprinde caractersticile principale si 
indicatorii tehnico-economici ai unei 
investitii in infrastructura. El este compus 
din parti scrise si parti desenate (planse). 
 
Partile scrise sunt reprezentate de: 
� Date generale pentru investitie 
� Date tehnice ale investitiei 
� Durata de realizare si etape principale 
� Costul estimativ al investitiei 
� Analiza economico-financiara 
� Finantarea investitiei 
� Avize cerute prin Certificatul de 

Urbanism si acorduri emise de 
organismele in drept, potrivit 
legislatiei in vigoare, necesare 
realizarii constructiei in cauza. 

 

Partile desenate constau in: 
� Planuri de amplasare in zona  
� Planuri generale 
� Planuri de arhitectura 

Noi reglementari privind 
continutul-cadru al unui studiu de 
fezabilitate 
Pentru realizarea unui studiu de 
fezabilitate, este nevoie de munca in 
comun a mai multor specialisti: 
proiectant (architect), economist, jurist 
s.a.). Este bine de stiut, ca studiile de 
fezabilitate realizate de atelierele de 
proiectare trebuiau realizate pana anul 
acesta dupa continutul cadru prevazut in 
Ordinul nr. 762/913 din 2005, emis de 
Ministerul Finantelor Publice si 
Ministerul Transporturilor, pentru 
completarea Ordinului 1013/873/2001. 
Insa, Hotararea de Guvern aprobata pe 9 
ianuarie 2008 formuleaza continutul-
cadru necesar pentru intocmirea studiului 
de fezabilitate, a documentatiei tehnico-
economice necesare pentru realizarea 
constructiilor noi, precum si a 
documentatiei de avizare pentru lucrarile 
de interventii, documentatie tehnico-
economica, similara studiului de 
fezabilitate, care se intocmeste pentru 
lucrari de interventii la constructii 
existente.  
 
Noile reglementari au scopul de a 
simplifica procedurile administrative 
pentru facilitarea accesarii 
instrumentelor structurale, necesare 
pregatirii proiectelor de investitii publice, 
precum si in scopul facilitarii procesului 
de aprobare interna a acestor proiecte, in 
special a celor care vor beneficia de 
finantare din fonduri europene.  
 

De asemenea au fost elaborate 
Metodologia privind elaborarea devizului 
general, structura devizului general si 
structura devizului obiectului. 
 
Astfel, proiectarea lucrarilor de 
constructii pentru obiective de investitii 

Pe scurt: 
� Din ce este compus un studiu de 

fezabilitate? 
� Noi reglementari privind 

continutul-cadru al unui studiu de 
fezabilitate 
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noi, inclusiv extinderi, se elaboreaza in 
urmatoarele faze:  
a) studiu de fezabilitate; 
b) proiect tehnic; 
c) detalii de executie. 
 
De asemenea, proiectarea lucrarilor de 
constructii pentru interventii la 
constructii existente, inclusiv instalatiile 
aferente, se elaboreaza in urmatoarele 
faze: 
a) expertiza tehnica, si dupa caz, audit 
energetic; 
b) documentatie de avizare a lucrarilor de 
interventii; 
c) proiect tehnic; 
d) detalii de executie.      
 

Pentru investitiile mari se recomanda 
realizarea unui studiu de pre-fezabilitate 
initial astfel incat atunci cand se porneste 
la drum pentru aplicarea propriu-zisa, 
acest proces sa fie mai mult accelerat. 
Pentru a fi mai pregatiti pentru accesarea 
fondurilor europene, recomandam 
beneficiarilor contactarea unei firme de 
consultanta care are o mai buna 
intelegere a intregului proces, precum si o 
cunoastere detaliata de procedura.  
 
Pentru mai multe detalii privind 
Fondurile Europene, click 
www.compass.ro/UE 
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POS Cresterea Competitivitatii Economice - 
Investitii cuprinse intre 250.000 - 1.500.000 

Euro pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii 

 

 
Obiectivul specific al acestei scheme de 
finantare este consolidarea si dezvoltarea 
sectorului productiv din Romania si va 
putea fi atins prin valorificarea sectorului 
productiv (IMM-uri) bazata pe extindere 
si modernizare, prin achizitionarea de 
tehnologii si echipamente noi, licente si 
know-how si prin inovarea proceselor de 
productie si a produselor. 
 
Se aplica procedura de Cerere deschisa 
de proiecte cu termen limita, care se 
lanseaza oficial prin apelul de proiecte si 
consta in primirea cererilor de finantare 
in mod continuu, pana la termenul limita 
anuntat in proiect. Procedura se 
deruleaza in acest mod pana la 
contractarea integrala a fondurilor 
alocate pentru aceasta operatiune. 
 
Eligibilitatea proiectelor: 
� Crearea unei noi unitati de productie 

(firma, sectie, instalatie) 

� Extinderea unei unitati existente 
pentru cresterea capacitatii de 
productie 

� Diversificarea productiei unei unitati 
existente, prin lansarea de noi produse 

� Modernizarea intreprinderii, inclusiv 
schimbari in procesul de productie 
(modernizarea de instalatii, 
echipamente si instalatii inalt 
tehnologizate; automatizarea 
procesului de productie; introducerea 
de noi tehnologii de productie) 

� Achizitionarea de bunuri intangibile: 
software, licente, brevete, know-how 

� Instruire specializata, strict legata de 
activitatile de investitii specifice 

 
Solicitanti eligibili: 
� Intreprinderi mici (intre 10 si 49 

salariati, Cifra de afaceri anuala neta 
sau Active totale pana la 10 mil. Eur) 

� Intreprinderi mijlocii (intre 50 si 249 
salariati, Cifra de afaceri anuala neta 
pana la 50 mil. Eur sau Active totale 
pana la 43 mil. Eur) 

� a desfasurat in mod legal activitate 
economica in perioada ultimului 
exercitiu financiar 

� a obtinut profit din exploatare in 
ultimul exercitiu financiar inainte de 
depunerea Cererii de finantare 

� nu desfasoara activitate intr-unul 
din urmatoarele sectoare de activitate: 
- pescuit si acvacultura 
- constructii navale 
- sectorul fibrelor sintetice 
- sectorul carbonifer 
- industria otelului 
- activitati legate de procesarea 

primara a produselor agricole 
 
 

Programul Operational Sectorial 
“Cresterea competitivitatii 
economice” (POS CCE) (2007-2013) 
Axa Prioritara 1 – Un sistem 
inovativ si ecoeficient de productie 
Domeniul Major de Interventie 
DMI 1.1 – Investitii productive si 
pregatirea pentru competitia pe piata a 
intreprinderilor, in special a IMM 
Operatiunea a) Sprijin pentru 
consolidarea si modernizarea 
sectorului productiv prin investitii 
tangibile si intangibile 
Schema de finantare S2 - 
Investitii mari pentru 
Intreprinderile Mici si Mijlocii 



                   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: 5 of 7 

Nu sunt eligibili in cadrul acestei cereri 
de proiecte microintreprinderile, 
organizatiile neguvernamentale, 
persoanele fizice si asociatiile familiale. 
 
Valoarea maxima a finantarii 
nerambursabile: 
� intre 250.000 – 1.500.000 Euro 
� Intreprinderi mici  

- maxim 60% pentru Regiunea 
Bucuresti-Ilfov 

- maxim 70% pentru celelalte 
regiuni 

� Intreprinderi mijlocii 
- maxim 50% pentru Regiunea 

Bucuresti-Ilfov 
- maxim 60% pentru celelalte 

regiuni 
 
 
Cheltuieli eligibile: 
� cheltuieli pentru achizitia de teren, 

maxim 10% din valoarea cheltuielilor 
eligibile 

� cheltuieli pentru lucrari de constructie 
si modernizare – maxim 50% din 
valoarea cheltuielilor eligibile 

� cheltuieli pentru achizitia de instalatii 
si echipamente 

� cheltuieli pentru achizitia, inchirierea 
si leasingul de mijloace de transport 
tehnologice strict legate de activitatea 
de productie (doar pentru cod CAEN 

F-Constructii si CB-Industria 
extractiva – produse non energetice) 

� cheltuieli pentru achizitia de brevete, 
licente, know-how, software 

� cheltuieli pentru proiectare, 
organizare de santier, studii de 
fezabilitate – maxim 10% din valoare 
cheltuielilor eligibile 

� cheltuieli pentru studii de 
amplasament si geologice 

 
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 (furnizare 
asistenta locala si/sau preluarea 
intregii raportari, experti, 
infrastructura/resurse). 

 

 

Noutati 
 
� 30 ianuarie 2008 Licitatiile de proiecte pentru comert online, cel mai 

probabil in martie. Firmele care vor sa realizeze un proiect de conexiune la internet 
pe banda larga sau de e-business trebuie sa stie ca unele cheltuieli pot fi decontate 
chiar daca au fost realizate inaintea semnarii contractului de finantare. Reprezentantii 
MCTI au organizat un seminar, in cadrul caruia au oferit informatii utile pentru cei 
care doresc sa obtina finantare. In cadrul seminarului s-a vorbit despre faptul ca, 
microinterprinderile pot solicita finantare pentru proiecte in domeniul 
IT&C, s-au dat exemple de cheltuieli care pot fi decontate chiar daca au fost realizate 
inainte de semnarea contractului de finantare, s-a pus problema costurilor cu 
consultanta (care nu trebuie sa depaseasca 20% din cheltuielile eligibile).  
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� 28 ianuarie 2008 Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor 
lanseaza cererea deschisa de proiecte pentru Axa 3 a Programului Operational 
Regional - "Imbunatatirea infrastructurii sociale", domeniul major de 
interventie 3.2 "Reabilitarea / modernizarea/ dezvoltarea si echiparea 
infrastructurii serviciilor sociale". Proiectele eligibile in cadrul acestui domeniu 
vizeaza reabilitarea/ modernizarea/ dezvoltarea si echiparea infrastructurii serviciilor 
sociale din mediu rural si urban. Incepand cu 28 ianuarie, fiecare din cele 8 Agentii 
pentru Dezvoltare Regionala pot primi cereri de finantare, continuu, pana la 
contractarea integrala a fondurilor alocate. 

 
� 28 ianuarie 2008 In atentia solicitantilor de finantare - Phare 2006/018-147.04.02, 

referinta 03 - Promovarea invatarii pe parcursul intregii vieti pentru 
calificarea si recalificarea fortei de munca: Termenul limita pentru primirea 
solicitarilor de finantare nerambursabila este 21-Apr-2008, ora 16.00.  

 
� 16 ianuarie 2008 Autoritatea de Management pentru Programul Operational 

Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane anunta crearea, la nivel national, a 
unei baze de date a potentialilor evaluatori independenti, in vederea asigurarii unui 
plus de valoare si impartialitate procesului de evaluare a proiectelor finantate din 
Fondul Social European. Din baza de date astfel creata se vor selecta, printr-o 
procedura care va fi anuntata ulterior, evaluatorii independenti pentru proiectele 
depuse in cadrul Programului Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane. 

 

� 14 ianuarie 2008 In cadrul Programului Operational Regional, Axa prioritara 2 
“Imbunatatirea infrastructurii de transport regionale si locale”, domeniul 
major de interventie 2.1. "Reabilitarea si modernizarea retelei de drumuri 
judetene si strazi urbane - inclusiv constructia/ reabilitarea soselelor de 
centura”, au fost depuse 56 de proiecte, care se afla in proces de evaluare si selectie. 
Valoarea totala estimata pentru realizarea acestor proiecte este de aproximativ 700 
milioane euro, din care 566 milioane euro reprezinta valoarea finantarii 
nerambursabile. Din totalul numarului de proiecte depuse, 4 proiecte vizeaza 
constructia sau reabilitarea de sosele de centura, 39 de proiecte au ca scop reabilitarea 
sau modernizarea de drumuri judetene si 13 proiecte necesita finantare pentru 
reabilitarea sau modernizarea de strazi urbane. 

 
� 10 ianuarie 2008 Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit 

(APDRP) a incheiat un protocol de colaborare cu Ministerul Mediului si 
Gospodaririi Apelor (MMGA), vizand scurtarea timpului de obtinere a avizelor de 
mediu pentru proiectele de dezvoltare rurala finantate din fonduri UE. Acordul 
stabileste cadrul legislativ, administrativ si operational in temeiul caruia APDRP, 
Agentia Nationala pentru Protectia Mediului si Garda Nationala de Mediu vor colabora 
la verificarea proiectelor finantate prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare 
Rurala (FEADR). 

 

� 8 ianuarie 2008 Ministrul Agriculturii, Dacian Ciolos sustine ca proiectele pentru 
banii din Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR) vor putea fi depuse in 
prima jumatate a lunii martie. Pana la sfarsitul acestei luni va fi definitivat ghidul 
solicitantului, pentru masurile privind investitii in ferme, in untitati de procesare si 
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renovarea satelor, urmand ca in luna februarie sa fie publicate pe pagina de internet a 
institutiei. 

 
� 7 ianuarie 2008 Autoritatea de Management POS Mediu pune la dispozitia celor 

interesati, spre consultare, Ghidul solicitantului pentru Axa prioritara 2 din 
POS Mediu, Domeniul Major de Interventie 1 "Dezvoltarea sistemelor integrate de 
management al deseurilor si extinderea infrastructurii de management al 
deseurilor". 

 

� 21 decembrie 2007 Romania a transmis pe 21 decembrie 2007, Executivului European 
Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR), documentul ce urmeaza a fi 
aprobat in luna februarie 2008, a declarat secretarul de stat in Ministerul Agriculturii, 
Cristina Harabagiu, informeaza Rompres. PNDR a fost trimis la Bruxelles pentru 
prima data in 29 iunie, dar Executivul Comunitar a avut unele comentarii legate de 
introducerea unor criterii de prioritizare pentru anumite masuri avand in vedere 
anvelopa financiara a Romaniei. Primul program revizuit, in urma comentariilor 
primite in 28 septembrie, a fost transmis intr-o forma neoficiala la finele lunii 
noiembrie. In conditiile in care Romania are al patrulea buget de dezvoltare rurala 
dintre statele Uniunii Europene, de circa 8,02 miliarde euro, pentru perioada 2007-
2013, la care se mai adauga inca 1,7 miliarde euro de la bugetul national, aprobarea 
PNDR-ului este extrem de importanta. 

 

� 18 decembrie 2007 Comisia Europeana a aprobat Programul Operational 
pentru Pescuit. Ca urmare, Romania va primi un avans de circa 16 milioane de euro, 
reprezentand 7 % din fondurile alocate pana in 2013. In Program sunt stabilite cinci 
axe prioritare pentru alocarea banilor: adaptarea flotei de pescuit, acvacultura, 
masuri de interes comun, dezvoltarea durabila a zonelor pescaresti si asistenta tehnica. 
Potrivit acestui program, pescarii pot primi plati compensatorii pentru incetarea 
temporara a activitatii sau pentru pensionare anticipata. 

 
 

 
 
 
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  


