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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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Pregatirea si implementarea unui proiect finantat 
prin Fonduri Europene 

 

 
Principalul obiectiv al sprijinului acordat 
Romaniei prin Fondurile Structurale este 
dezvoltarea si modernizarea tuturor 
regiunilor tarii, in scopul de a aduce 
Romania la standardele celorlalte state 
membre. Adesea, logica fondurilor 
structurale urmareste sa construiasca pe 
ceva existent, sa modernizeze si/sau 
extinda infrastructuri, sa rezolve decalaje 
regionale, sa sporeasca nivelul de 
competitivitate, sa conecteze comunitati 
la informatie, sa investeasca in educatie si 
sanatate. Ca atare, este important sa se 
concentreze toate eforturile pentru a crea 
poli de crestere si pentru a avea un 
impact real asupra dezvoltarii economice 
si sociale a tarii.  
 
Sa invatam din experienta celor 
care au aderat la Uniunea 
Europeana in 2004! 
Integrarea europeana insasi depinde de 
optimizarea si eficientizarea absortiei 
fondurilor substantiale destinate 
Romaniei. Gradul de absorbtie in tarile 
care au aderat la Uniunea Europeana in 
2004 a fost destul de scazut in primul an 
de la aderare. Impreuna, cele zece state 
care au devenit membre ale comunitatii 
europene in anul 2004 (Cipru, Republica 
Ceha, Estonia, Ungaria, Letonia, Lituania, 
Malta, Polonia, Slovacia si Slovenia) au 
atras 11,5 miliarde de euro sub forma de 
fonduri europene, reprezentand aproape 

12% din cheltuielile totale ale comunitatii 
europene in 2006, pondere de doua ori 
mai mare decat cea inregistrata in anul 
aderarii, cand volumul fondurilor 
absorbite s-a ridicat la 2,4 miliarde de 
euro. Fondurile UE au avut o contributie 
semnificativ mai mare la Produsul 
National Brut in cazul celor zece membri 
noi ai blocului comunitar decat in cazul 
statelor vestice, ridicandu-se la 3,45% 
pentru Lituania, 3,25% pentru Malta si 
2,56% pentru Letonia. Principalii 
beneficiari ai fondurilor europene dintre 
statele care au aderat mai recent la blocul 
comunitar au fost tarile cu cea mai mare 
populatie, respectiv Polonia, care a atras 
5,3 miliarde de euro, Ungaria – 1,8 
miliarde de euro – si Cehia – 1,3 miliarde 
de euro. Cea mai mare rata de absorbtie 
in noile state membre este inregistrata in 
Slovenia - 64,7%. Cea mai redusa rata de 
absorbtie in noile state membre: Cipru – 
38,6%. Media nivelului de absorbtie in 
noile state membre este de 46,7%. 
Romania are avantajul ca poate invata din 
experienta acestor state si sa atraga cat 
mai multe fonduri. 
 
De la idee la proiect 
De la stadiul de idee si pana la 
implementarea unui proiect este o cale 
destul de lunga, pe care putini o parcurg. 
Experienta fondurilor de preaderare 
(SAPARD, Phare, ISPA) ne-a aratat ca 
este extrem de important sa acordam mai 
mult efort si timp fazei de pregatire a 
proiectelor. O idee buna nu este 
suficienta; pentru a atinge obiectivele 
propuse, este necesar sa fie urmata de o 
planificare pana in cel mai mic detaliu. 
Un proiect bine pregatit ar trebui sa aiba 
un bun studiu de fezabilitate, o conceptie 
tehnica solida, un bun plan de afaceri, o 
analiza cost-beneficiu, obiective clare si 
indicatori ce se urmareste a fi atinsi. 

Pe scurt: 
� Scopul si logica Fondurilor 
Structurale 

� Sa invatam din experienta celor care 
au aderat la Uniunea Europeana in 
2004! 

� De la idee la proiect 
� Consultantii in domeniul Fondurilor 
Structurale 
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In fine, cei care indeplinesc aceste 
conditii, se trezesc fata in fata cu o alta 
chestiune sensibila: implementarea 
efectiva a proiectului (punerea in practica 
a solutiei adoptate si aprobate de 
Autoritatea de Management). Cand vine 
vorba de implementarea efectiva a 
initiativelor, apare o problema deloc de 
neglijat: managementul proiectelor. 
Companiile private trebuie sa solutioneze 
aceasta problema inainte de a depune 
proiectul. Daca nu exista o persoana 
specializata in cadrul organizatiei,  este 
bine sa apelati la o firma de consultanta, 
careia sa-i delegati competentele de 
management de proiect, mai ales ca 
cheltuielile generate sunt eligibile pentru 
decontare. Indiferent de complexitatea 
proiectului, pot aparea dificultati in ceea 
ce priveste gestionarea lor. Faptul ca 
proiectul este mic nu inseamna ca este 
mai usor de gestionat. 
 
Pentru a evita intarzieri in implementarea 
proiectelor, se impune acordarea unei 
atentii sporite planificarii corecte a 
timpului si a resurselor financiare si 
umane. Sunt, de asemenea, importante 
respectarea reglementarilor  nationale 
privind achizitiile, precum si 
monitorizarea  si supravegherea 
proiectelor de investitii. Procesul se afla 
abia la inceput si, ca atare, toate fazele 
sunt la fel de importante si trebuie 
abordate cu multa atentie. Institutiile 
administrative sunt responsabile pentru 
pentru un management financiar solid al 
programelor, iar potentialii beneficiari ar 
trebui sa fie atenti la toate fazele 
pregatirii si implementarii unui proiect: 
conceptie, achizitii, contracte, 
constructie/implementare, supraveghere, 
monitorizare, managementul proiectului 
si impactul proiectului. 
 
Exista totusi o categorie de solicitanti 
avantajata din punctul de vedere al 
pregatirii pentru accesarea fondurilor 

postaderare si al derularii proiectelor. 
Este vorba de cei care au aplicat pentru 
programele de preaderare, fie au primit 
sprijin de stat pentru a pregati proiecte. 
Din experienta lor pot invata lucruri utile 
si alti solicitanti interesati. 
 
Consultantii in domeniul 
Fondurilor Structurale 
Documentatia complexa si consistenta 
pentru pregatirea proiectelor (cererea de 
finantare, studiu de fezabilitate, plan de 
afaceri, analiza cost-benficiu, avize, 
certificate etc), precum si procedurile 
restrcitive de utilizare a banilor (de 
exemplu, procedurile de achizitii publice) 
fac ca majoritatea proiectelor finantate 
prin fonduri europene sa necesite 
consultanta. Chiar si solicitantii de 
finantare care au experienta fondurilor de 
preaderare (Phare, SAPARD) pot apela la 
consultanta, pentru a-si mari sansele de 
succes. Avand in vedere complexitatea 
proiectelor finantate din fonduri 
structurale si de coeziune, vor exista 
multe situatii in care consultantii vor 
actiona in retea sau in consortii, pentru a 
putea acoperi mai usor si mai eficient 
intreaga problematica a unui proiect. Este 
un lucru pozitiv, iar cei interesati de 
finantare trebuie sa ia in calcul si aceasta 
varianta. 
 
Consultantul ar putea sa se implice in 
proiect intr-o masura mai mare sau mai 
mica – cu alte cuvinte poate prelua doar o 
parte de activitati sau poate realiza 
intregul proiect. Un consultant ar trebui 
sa poata asigura tot ce tine de elaborarea 
documentatiei si implementarea unui 
proiect, inclusiv membrii in echipa de 
proiect. 
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Programul Operational Regional – Axa 
prioritara 4 – Domeniul de interventie 4.3 

Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor                                                                                                             

 

 
Eligibilitatea solicitantilor 
Microintreprinderi (pana la 9 salariati, 
cifra de afaceri neta sau active totale de 
pana la 2 mil. Euro) localizate in mediul 
urban, care isi desfasoara activitatea in 
domeniul productiei si/sau serviciilor 
si/sau constructiilor. 
Microintreprinderea indeplineste 
cumulativ urmatoarele conditii:  
� a desfasurat activitatea de baza pe o 
perioada corespunzatoare cel putin 
unui an fiscal 

� a obtinut venit operational din 
activitatea de baza in ultimul an 
inainte de data depunerii Cererii de 
finantare 

 
Activitati eligibile  
� achizitionarea de echipamente si 
tehnologii noi, moderne pentru 
activitati de productie, servicii, 
constructii 

� achizitionare sisteme IT (hard si soft) 
� construirea/extinderea/modernizarea 
spatiilor de productie 

 
Exemple de activitati/sectoare care 
pot beneficia de finantare 
nerambursabila: 
� cabinete medicale (stomatologice, 
oftalmologice etc) 

� service-uri 
auto/HVAC/telefonie/echipament 
sportiv 

� laboratoare foto profesioniste 

� minitipografii si centre de multiplicare 
� frizerii, coafuri si cabinete de 
cosmetica  

 
Valoarea totala a proiectului (suma 
cheltuielilor eligibile si neeligibile) - 
70.000 - 1.700.000 RON (20.000 - 
500.000 Euro) 
 
Valoarea maxima a finantarii 
nerambursabile - nu poate depasi 
200.000 Euro (echivalent in lei la data 
acordarii ajutorului sau EUR/RON 3,37) 
 
Contributia proprie a beneficiarilor – 
minim 40% pentru Regiunea Bucuresti – 
Ilfov si minim 30% pentru celelalte 
regiuni 
 
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, 
planuri de afaceri 

� Suplimentar fata de echipa 
permenenta, 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) 

 
 

Programul Operational Regional 
sprijina dezvoltarea 
microintreprinderilor productive si a 
celor prestatoare de servicii care vor fi 
incurajate sa utilizeze noi tehnologii si 
inovatii, echipamente IT si servicii.  
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Noutati  
 
� 21 septembrie 2007 Ministerul Economiei si Finantelor a dat publicitatii un 
proiect de hotarare pentru aprobarea constituirii Comitetului de Monitorizare 
(CM este organismul care asigura coordonarea instrumentelor structurale, precum si 
urmarirea eficientei si calitatii implementarii asistentei comunitare, modul de utilizare 
si impactul acesteia, cu respectarea prevederilor comunitare in materie) a Programului 
Operational Sectorial “Cresterea Competitivitatii Economice”.  

 
� 22 septembrie 2007 Banca Mondiala si Ministerul Mediului si Dezvoltarii 

Durabile (MMDD) vor oferi consultanta pentru 12 judete, in vederea atragerii de 
finantari de la Uniunea Europeana (UE), in cadrul unui proiect de 106,2 milioane euro, 
a anuntat institutia internationala. Proiectul pentru servicii municipale vizeaza 
facilitarea procesului de indeplinire, de catre Romania, a directivelor UE referitoare la 
mediul inconjurator, prin pregatirea unor programe de investitii pentru 12 judete, care 
vor fi finantate din fonduri europene, dar si pentru dezvoltarea infrastructurii in 
municipiile Bucuresti si Arad. 

 
� 24 septembrie 2007 Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor vine in 
sprijinul beneficiarilor si lanseaza spre consultanta Ghidul Solicitantului pentru POR 
Axa prioritara 4 - Sprijinirea dezvoltarii mediului de afaceri regional si  local, 
domeniul de interventie 4.1 Dezvoltarea durabila a structurilor de sprijinire a 
afacerilor de importanta regionala si locala. Procesul de consultare are ca scop 
familiarizarea potentialilor beneficiari cu cerintele de accesare a finantarii. 

 
� 24 septembrie 2007 Rata de absorbtie a fondurilor europene se va situa, in medie, la 

40% in perioada 2007-2013, potrivit estimarilor Bancii Comerciale Romane 
(BCR), prezentate, la Bratislava, in cadrul Capital Markets Day. Mediul, transporturile 
si dezvoltarea regionala sunt principalele sectoare care vor beneficia de finantare 
europeana, conform BCR. In ceea ce priveste indicatorii macroeconomici, BCR 
anticipeaza ca inflatia de la finele anului se va situa la circa 4,5%. Tinta de inflatie 
stabilita de guvern si Banca Nationala a Romaniei pentru acest an este de 4%. 

 
� 27 septembrie 2007 Guvernul a decis schimbarea procedurilor privind achizitiile 

publice. Guvernul a decis sa aplice sanctiuni pentru cei care depun contestatii 
nejustificat si care ingreuneaza procedura de licitatie. De asemenea, Guvernul a 
majorat plafonul pentru care o institutie publica poate face achizitii directe si a redus 
termenul de organizare a licitatiilor de la 52 de zile la 24 de zile. Autoritatile 
vor putea achizitiona produse direct, fara aplicarea procedurilor de achizitie publica, in 
valoare de pana la 10.000 de euro fata de 5.000 euro cat era in prezent, iar 
cererile de oferta, fara licitatie, vor putea fi aplicate pentru servicii de pana la 
75.000 euro fata de 40.000 euro. In plus, la aceste licitatii nu mai pot participa 
companiile care si-au indeplinit in mod defectuos obligatiile contractuale. Companiile 
care incheie contracte de lucrari subventionate cu peste 50% din valoarea totala de 
catre o autoritate publica ar putea fi obligate sa respecte Legea achizitiilor publice doar 
daca nivelul acordurilor depaseste 2,5 milioane de euro, potrivit unui proiect de 
ordonanta de urgenta. Totodata, pentru contractele de servicii ar putea fi introdus un 
plafon de 125.000 de euro, se arata in proiectul de act normativ care modifica Legea 
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achizitiilor publice. Orice institutie publica centrala sau locala va fi obligata sa 
infiinteze, pana la 1 ianuarie 2008, un compartiment intern specializat in 
domeniul achizitiilor publice. 

 

� 28 septembrie 2007 Intreprinderile Mici si Mijlocii (IMM) care activeaza in industria 
prelucratoare, comert, reparatii, hoteluri si restaurante, tranzactii imobiliare, inchirieri 
si prestari servicii pot beneficia de ajutor de stat in limita a cinci milioane de 
euro, repartizat pe 5 ani. Conditiile acordarii ajutorului pentru dezvoltarea sau 
modernizarea firmelor din aceste sectoare au fost aprobate, miercuri, 26 septembrie 
printr-o hotarare a Guvernului. Potrivit actului normativ, ajutorul se acorda de la 
bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Economiei si Finantelor (MEF), sub 
forma de granturi. Valoarea ajutorului acordat se exprima in forma bruta, adica 
inainte de deducerea impozitelor directe. Durata schemei este de cinci ani, respectiv 
2007 – 2011 cu posibilitatea prelungirii. Firmele sunt obligate sa transmita MEF 
anual, timp de trei ani de la finalizarea investitiei, o raportare privind efectele 
finantarii, pana la 1 iunie a anului in curs pentru anul precedent. 

 
 

 
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  


