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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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Elemente esentiale pentru finantarea producatorilor 
romani din Fonduri Europene 

 

 
Pentru sectorul productiv, accesarea de 
Fonduri Europene pare o solutie pentru a 
face fata concurentei europene. In luna 
noiembrie 2007 Ministerul pentru 
Intreprinderi Mici si Mijlocii, Comert, 
Turism si Profesii Liberale a dat 
publicitatii, spre consultare, trei “Ghiduri 
ale Solicitantului” pentru accesarea de 
catre IMM-uri a fondurilor europene prin 
intermediul Programului Operational 
Sectorial “Cresterea Competitivitatii 
Economice” (POS CCE) – Axa prioritara 
1, denumita “Un sistem inovativ si 
ecoeficient de productie”. Chiar daca sunt 
inca in stadiul de lucru, cele trei 
documente ne ofera o imagine a 
cerintelor stabilite de autoritati pentru 
pregatirea proiectelor.  
 
In cele ce urmeaza vom enumera cateva 
elemente esentiale in obtinerea de 
finantari nerambursabile pentru sectorul 
productiv. Desigur, este foarte posibil ca 
datele problemei sa se modifice in decurs 
de 3-4 luni sau, mai ales, 3-4 ani. 
 
Garantii pentru accesarea 
Fondurilor Europene 
Pe langa cofinantare, beneficiarii 
finantarilor nerambursabile vor fi obligati 
sa depuna garantii atat pentru 
implementarea corecta a proiectului, cat 
si pentru mentinerea destinatiei 
investitiei pentru o perioada de trei pana 
la cinci ani. Regula se aplica numai in 
cazul proiectelor mari, dimensiunile 

exacte urmand a fi stabilite in curand de 
catre Autoritatea de Management. 
 

Jeremie, programul care sprijina 
intreprinderile mici si mijlocii pentru 
accesul la capialul de risc, va putea fi 
utilizat abia de la jumatatea lui 2008. 
Pana atunci, pentru a-si garanta 
investitia, intreprinderile pot apela la mai 
multe banci comerciale sau la Fondul 
National de Garantare (FNG). Acesta din 
urma ofera companiilor noi facilitati. Din 
2008, comisionul pentru garantiile 
clasice va fi redus de la 2% la 1%, 
indiferent de proiect. Decizia a fost luata 
in urma reducerii riscului prin filtru 
dublu de selectie a proiectelor intre 
Autoritatea de Management si finantator, 
iar procentajul de garantare poate ajunge 
pana la 80% din valoarea finantarii.  
 
Pe langa garantiile oferite pentru 
investitii, Fondul National de Garantare 
(FNG) va garanta si creditul pe care 
compania il ia pentru a-si plati 
consultantul. Alaturi de garantarea 
proiectului, Fondul National de 
Garantare propune un produs prin care se 
poate finanta inclusiv consultanta pe care 
o companie o va obtine de la orice firma 
din domeniu. Finantarea consultantei se 
poate ridica la 200.000 euro pentru o 
perioada de maximum trei ani, cu o 
perioada de gratie la plata ratelor de pana 
la un an. 
 
Proprietatea asupra infrastructurii 
si terenului 
Un alt lucru interesant pe care il aflam 
din aceste ghiduri este si acela ca, 
aplicantul trebuie sa aiba in proprietate 
terenul si/sau infrastructura pe care se 
face investitia. In situatia in care acesta 
nu este proprietarul terenului si/sau al  

Pe scurt: 
� Garantiile pentru accesarea 

Fondurilor Europene 
� Proprietatea asupra infrastructurii 

si terenului  
� Ajutorul de stat pe care il implica 

proiectele 
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infrastructurii, el trebuie sa faca dovada 
unui contract de concesiune/comodat 
care sa acopere o perioada de minim 25 
ani de la data depunerii Cererii de 
finantare.  
 

Foarte important, in cazul contractului de 
concesiune/comodat, trebuie sa se 
stipuleze clar dreptul de a face investitii 
pe terenul si cladirile aflate in 
concesiune/comodat, pe o perioada de 
minim 10 ani de la data depunerii Cererii 
de finantare.  
 
Ajutorul de stat pe care il implica 
proiectele 
Din Ghidurile de finantare care vizeaza 
sprijin pentru investitii in sectorul 
productiv, aflam ca "Ajutorul de stat 
acordat in cadrul schemei nu se va 
cumula cu alte ajutoare de stat conform 
art. 87 (1) din Tratat sau cu alte fonduri 
comunitare sau nationale care sunt 
acordate in raport cu aceleasi costuri 
eligibile sau proiect de investitii…".  
 
Vestea buna este ca, in acest caz, 
beneficiarul nu intra pe schema de ajutor 
de stat „de minimis” care il limiteaza la a 
primi maxim 200.000 euro pe o perioada 
de 3 ani consecutivi. Drept urmare, spre 
exemplu, suma primita de un IMM 
printr-un astfel de proiect, nu va trebui 
luata in calcul in situatia in care 
beneficiarul respectiv aplica in anul  
urmator pentru un alt proiect care intra 
pe schema „de minimis”.  
 

Este recomandabil ca acei beneficiari care 
aplica si primesc finantari 
nerambursabile din mai multe surse, sa 
tina o evidenta foarte stricta a tipului de 
ajutor de stat in care se incadreaza 
proiectele lor, intrucat in cazul aplicarii 
pentru proiecte care cad sub incidenta 
schemei „de minimis”, aplicantul trebuie 
sa dea o declaratie pe proprie raspundere 
privind sumele pe care le-a primit 
anterior sub aceasta schema. 
 
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 3 Tehnologia Informatiilor si 

Comunicatiilor – Sprijinirea accesului la 

broadband si la serviciile conexe 
 

 
Obiectivul specific al acestei scheme de 
finantari este cresterea utilizarii 
Tehnologiei Informatiei si Comunicatiilor 
(TIC) prin sustinerea conectarii la 
broadband precum si prin consolidarea 
infrastructurii TIC (in special in zonele de 
esec ale pietei – zone rurale si urbane 
mici dezavantajate din punct de vedere al 
accesului la mijloacele moderne de 
comunicatii), pentru facilitarea accesului 
public la aceasta. 
 
Solicitanti eligibili 
Solicitantul se incadreaza intr-una din 
urmatoarele categorii eligibile: IMM 
definite  conform Legii nr. 346/2004, cu 
modificarile si completarile ulterioare, 
sau Organizatii Non-Guvernamentale 
(ONG) care functioneaza conform 
prevederilor OG 26/2000 cu privire la 
asociatii si fundatii. 
 
Eligibiliatatea solicitantului 
� Solicitantul IMM este inregistrat la 

Registrul Comertului ca societate 
comerciala si opereaza pe teritoriul 
Romaniei 

� Este microintreprindere, intreprindere 
mica sau mijlocie 

� Nu se afla in stare de insolventa sau 
lichidare, afacerea sa nu este condusa 
de un administrator judiciar, nu are 
restrictii asupra activitatilor sale 
comerciale, iar acestea nu sunt puse la 
dispozitia creditorilor 

� Nu are debite publice restante, nu are 
intarzieri la plata taxelor, obligatiilor 
si a altor contributii la bugetul de stat, 
bugetul asigurarilor sociale de stat si 
bugetele locale 

� Respecta “Regula de minimis” [nu a 
beneficiat in ultimii 2 ani fiscali si in 
anul in curs ajutor de stat care, 
cumulat cu suma pe care o solicita, 
depaseste suma de 200.000 Euro] 

� Are profit din exploatare in ultimul 
exercitiu financiar incheiat – pentru 
IMM-uri 

� Se angajeaza sa mentina investitia si 
sa achite taxele aferente pentru 
conexiunea Internet broadband, 
precum si toate cheltuielile de operare 
pentru cel putin 36 de luni dupa 
finalizarea proiectului 

 
Rata maxima de finantare 
nerambursabila 
� 80% pentru IMM-uri si 

microintreprinderi 
� 95% pentru ONG-uri 
 
Marimea finantarii nerambursabile 
� Valoarea maxima a finantarii: 82.000 

RON 
� Valoarea minima a finantarii: 7.000 

RON pentru microintreprinderi care 
au intre 1 si 3 angajati; 14.000 RON 
pentru microintreprinderile care au 

Programul Operational Sectorial 
“Cresterea competitivitatii 
economice” (POS CCE) (2007-2013) 
Axa Prioritara 3 – Tehnologia 
Informatiei si Comunicatiilor 
Domeniul Major de Interventie 
DMI 3.1 – Sustinerea utilizarii 
tehnologiei informatiei si 
comunicatiilor 
Operatiunea 1 Sprijinirea accesului 
la broadband si la serviciile conexe 
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peste trei angajati si pentru restul 
IMM-urilor. In cazul ONG-urilor, 
valoarea minima a finantarii acordate 
este de 7.000 RON. 

 
Domenii de activitate neeligibile 
� Sectorul pescuit si acvacultura  
� Productia primara a produselor 

agricole  
� Procesare si marketing a produselor 

agricole  
� Sectorul carbonifer 
� Industria prelucratoare – producerea 

de arme si munitii, tutun, bauturi 
alcoolice 

� Activitati bancare, financiare si de 
asigurari 

 
Eligibilitatea proiectului 
� Durata maxima de implementare este 

de 6 luni de la semnarea contractului 
de finantare 

� Proiectul este implementat pe 
teritoriul Romaniei 

� Proiectul respecta principiul 
neutralitatii tehnologice (nu se 
favorizeaza o anumita marca, 
tehnologie) 

� Proiectul indeplineste cerintele 
tehnice minime 

� Proiectul poate finanta un numar 
maxim de 10 calculatoare. In cazul 
IMM-urilor, numarul calculatoarelor 
solicitate trebuie sa fie mai mic sau/si 
decat 50% din numarul mediu de 
angajati din ultimul an si decat 50% 
din numarul de angajati din momentul 
depunerii proiectului. In plus, se poate 
achizitiona un server in cadrul retelei 
create 

 
Cheltuieli eligibile 
� Cheltuieli de conectare la Internet 

broadband 
� Cheltuieli cu abonamentul pentru 

acces la Internet broadband pentru 
maxim 12 luni consecutive 

� Cheltuieli pentru achizitionarea de 
echipamente TIC (server, calculatoare 
personale tip desktop/portabile, 
monitoare, echipamente de retea, 
echipamente periferice etc) 

� Cheltuieli pentru realizarea retelei 
LAN necesara pentru implementarea 
proiectului 

� Cheltuieli pentru achizitionarea 
licentelor software 

� Cheltuieli pentru achizitionarea unui 
website 

� Cheltuieli pentru achizitionarea unui 
nume de domeniu “.ro” 

� Cheltuieli pentru achizitionarea 
solutiei de semnatura electronica 

 
Nota: Este obligatorie asigurarea 
proiectului, cel putin la valoarea finantarii 
primite din fonduri structurale. Polita de 
asigurare se va cesiona catre Organismul 
Intermediar. Asigurarea trebuie facuta pe 
o perioada cel putin egala cu perioada de 
implementare a proiectului plus cele 36 
de luni (perioada post-implementare) in 
care este obligatorie asigurarea 
sustenabilitatii. 
 
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 
� 21 februarie 2008 Dupa multe luni de negociere intre autoritatile romane si 

reprezentantii Comisiei Europene, Planul National de Dezvoltare Rurala 
(PNDR) a fost in sfarsit aprobat. Aprobarea PNDR va fi anuntata oficial de catre 
Comisia Europeana cel mai probabil in luna mai a acestui an. "Din 3 martie, fermierii 
vor putea depune proiectele la Oficiile Judetene ale Agentiei de Plati pentru Dezvoltare 
Rurala si Pescuit pentru cele trei masuri privind investitiile in ferme, in 
unitatile de procesare si dezvoltarea infrastructurii rurale. Pentru 
celelalte masuri vor putea fi depuse proiecte in iunie, iar pentru unele 
chiar in toamna. Ghidurile solicitantului se afla publicate pe site-ul Agentiei si vor fi 
si tiparite in zilele urmatoare, astfel incit cei interesati sa dezvolte proiecte sa stie ce au 
de facut", a spus Dacian Ciolos, ministrul Agriculturii. Proiectele depuse vor fi 
analizate si pentru cele eligibile vor fi semnate contractele. "Cele care vor fi selectate 
vor primi la momentul semnarii contractului si un avans de 10% din suma totala 
eligibila a proiectului. Este vorba despre un bilet la ordin cu care se poate prezenta 
la banca pentru a primi bani de cofinantare, bilet care il poate ajuta sa negocieze 
avantajos cu banca dobinzile si perioada de gratie. Eu am discutat deja cu cinci cele 
mai importante banci care vor pregati produse bancare specifice avantajoase, iar cel 
mai probabil la inceputul lunii martie ne vom reintilni pentru a vedea care este oferta 
lor pentru fermieri", a spus Ciolos. El a estimat ca primii bani de la UE, cei de avans, 
vor ajunge in Romania prin luna mai.  

 
� 16 februarie 2008 Comisarul european Vladimir Spidla a lansat la Bucuresti 16 
licitatii de proiecte pentru care sunt alocate 177 de milioane de euro de la 
UE prin Programul Operational "Dezvoltarea Resurselor Umane". 
Proiectele pentru finantare se pot depune online. Este vorba despre proiecte 
"strategice", de dimensiuni mari (la nivel regional sau national), cu valori de minim 
500.000 de euro si maxim 5 milioane de euro. Solicitantii sunt autoritatile 
publice locale nationale si locale. Pentru restul proiectelor, care au valoarea cuprinsa 
intre 50.000 si 500.000 de euro, solicitantii vor putea depune proiecte, cel tarziu, 
peste doua luni. Potrivit Cristinei Iova, pana in 2013, 30% din fondurile UE pentru 
dezvoltarea resurselor umane trebuie atrase de institutii ale statului.  

 
� 15 februarie 2008 Guvernul a adoptat o ordonanta de urgenta care stabileste cadrul 

financiar general pentru plata contributiei financiare de catre Guvernul Romaniei la 
fondul de participare JEREMIE (Joint European Resources for Micro to 
Medium Enterprises – Resurse europene comune pentru intreprinderile 
mici si mijlocii). Noile reglementari sunt necesare pentru a face posibil accesul 
intreprinderilor mici si mijlocii din Romania la finantare in cadrul Programul 
Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice. Implementarea acestui 
program are scopul de a stimula accesul la finantare pentru intreprinderile mici si 
mijlocii si dezvoltarea, pe termen lung, a antreprenoriatului si contributia la un mediu 
de afaceri dinamic. Plata contributiei financiare a Guvernului la fondul de participare 
JEREMIE se efectueaza din sumele de prefinantare primite de la Comisia Europeana 
in vederea asigurarii accesului la finantare pentru intreprinderi mici si mijlocii. Potrivit 
actului normativ, Ministerul Economiei si Finantelor, prin Autoritatea de Certificare si 
Plata, va efectua, in baza Acordului de finantare, plata sumei de 100 milioane de 
euro catre fondul JEREMIE intr-un cont deschis de Fondul European de 
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Investitii (FEI), organism desemnat sa administreze acest fond de participare in 
Romania.  

 
� 13 februarie 2008 A fost publicata versiunea de lucru a Ghidului Solicitantului 

in cadrul Programului Operational Sectorial - Cresterea Competitivitatii Economice, 
Axa Prioritara 4 - "Cresterea eficientei energetice si a securitatii furnizarii 
in contextul combaterii schimbarilor climatice", Domeniul major de 
interventie 4.1. "Energie eficienta si durabila (imbunatatirea eficientei energetice si 
dezvoltarea durabila a sistemului energetic din punct de vedere al mediului) - 
Operatiunea indicativa "Sprijinirea investitiilor in extinderea si modernizarea 
retelelor de transport al energiei electrice, gazelor naturale si petrolului, precum si ale 
retelelor de distributie a energiei electrice si gazelor naturale, in scopul reducerii 
pierderilor in retea si realizarii in conditii de siguranta si continuitate a serviciului de 
transport si distributie" - numai pentru partea de transport.  

 
� 7 februarie 2008 In data de 05 februarie 2008 a avut loc, la initiativa ministrului 

Agriculturii, Dacian CIOLOS, reuniunea informala a Comitetului de 
Monitorizare (CM) pentru Programul National de Dezvoltare Rurala 2007-
2013. La reuniune au participat alaturi de reprezentanti ai Directiei Generale 
Dezvoltare Rurala, reprezentanti ai asociatiilor profesionale si ONG-uri, ai Asociatiei 
Romane a Bancilor, ai celorlalte institutii publice implicate si membrii propusi ai 
Comitetului de Monitorizare pentru PNDR. Cu aceasta ocazie, celor prezenti la 
intalnire le-au fost prezentate continutul Programului National de Dezvoltare Rurala si 
calendarul de lansare a masurilor cuprinse in Program. Primele masuri ce vor fi 
lansate in luna martie vizeaza investitii in domeniul fermelor, al industriei 
alimentare si al infrastructurii rurale, astfel 121 Modernizarea exploatatiilor agricole; 
123 Cresterea valorii adaugate a produselor agricole si forestiere; 322 Renovarea, 
dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia 
rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale.  

 
� 5 februarie 2008 Ministerul Agriculturii a lansat licitatia pentru selectarea 
bancilor care vor gestiona fonduri UE de peste 5,8 miliarde euro, estimate pentru 
sectorul agricol in perioada 2008-2011. "Nivelul estimativ al intrarilor de fonduri 
pentru perioada 2008-2011 din Fondul European de Garantare Agricola 
(FEGA), Fondul European de Pescuit (FEP) si Fondul European Agricol de 
Dezvoltare Rurala (FEADR) este de 5,86 miliarde euro", se arata in anuntul de 
licitatie. Ofertele pot fi depuse pana la data de 3 martie, ora 11.00, iar ministerul 
intentioneaza sa incheie un acord-cadru pe patru ani, pe perioada 2008-2011 pentru 
serviciile bancare.  Potrivit estimarilor realizate de agentiile care gestioneaza banii de 
la UE, valoarea fondurilor europene se va ridica in acest an la 1,1 miliarde euro.  

 
� 2 februarie 2008 Joi, 31 ianuarie 2008, la sediul MDLPL, in cadrul unei conferinte de 

presa, dl. Laszlo Borbely, Ministrul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor a 
prezentat si stadiul in care se afla Programul Operational Regional. "Acest 
program este unul dintre cele mai avansate, fiind lansate cererile pentru depunerea de 
proiecte pentru 4 domenii majore de interventie, iar pana la sfarsitul lunii martie 
vor fi lansate licitatiile si pentru restul de 8", a declarat ministrul dezvoltarii, 
lucrarilor publice si locuintelor. Pentru Axa 2, au fost depuse 81 de proiecte, in valoare 
de 926.267.000 Euro, suma care depaseste deja alocarea financiara pentru cei 7 ani.  
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� 2 februarie 2008 Intreprinderile mici si mijlocii (IMM) care vor investi in crearea de 

noi amplasamente de productie, extinderea unui spatiu existent sau in diversificarea 
portofoliului pot beneficia de un ajutor de stat regional, dupa ce Consiliul 
Concurentei (CC) a avizat schema acestuia. Valoarea maxima a finantarii 
nerambursabile nu poate depasi 1,5 milioane euro, alocarea financiara pentru 
perioada 2007-2013 pentru aceasta schema (care va fi implementata de Ministerul 
pentru IMM-uri) fiind de 122 milioane de euro. Reamintim ca, ajutoarele de stat sunt 
interzise de Uniunea Europeana pentru a nu afecta libera competitie. Sunt cateva 
exceptii acceptate de Bruxelles, printre care si ajutorul de stat regional acordat IMM-
urilor.  

 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
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  


