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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 



                   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: 2 of 7 

Fondul European pentru Agricultura si Dezvoltare 
Rurala (FEADR) pentru investitii private 

 

 
In comparatie cu UE, care detine o 
suprafata agricola inregistrata de 41% din 
suprafata totala, Romania prezinta 
avantajul unei suprafete agricole mult 
mai mari in raport cu suprafata totala 
(aproximativ 62% din totalul suprafetei). 
Pornind de la aceste date rezulta ca tara 
noastra are un avantaj important fata de 
tarile Uniunii Europene, si anume o 
pondere mai mare a terenului agricol in 
suprafata tarii. Din pacate, starea actuala 
a agriculturii autohtone este precara si 
necesita sprijin pentru redresare. 
 
Fondul European pentru Dezvoltare 
Rurala (FEADR) este un instrument de 
finantare creat de Uniunea Europeana 
pentru a sprijini tarile membre in 
implementarea Politicii Agricole Comune. 
FEADR reprezinta o oportunitate de 
finantare pentru agricultura romaneasca, 
in valoare de aproximativ 7,5 miliarde de 
Euro pentru investitii si plati directe 
pentru dezvoltare in perioada 2007-2013. 
 
Suma exacta se va afla dupa ce Bruxelles-
ul va aproba Planul Strategic (PS), care 
precede Planul National pentru 
Agricultura si Dezvoltare Rurala 
(PNADR). Din bugetul alocat pana in 
2013 Romania va trebui sa incaseze 2,3 
miliarde Euro numai in primii doi de la 
aderare. Acesti bani vor permite 
continuarea investitiilor de tip SAPARD.  

Se are in vedere in primul rand finantarea 
investitiilor pentru restructurarea si 
modernizarea sectorului agroalimentar si  
cel forestier la care se adauga investitiile 
in dezvoltarea de noi tehnologii cum ar fi 
biomasa sau biocombustibili.  
 
Pentru a putea accesa aceste fonduri, 
proiectele trebuie sa fie in conformitate 
cu cerintele specificate in regulamentele 
privind Fondurile Structurale, programul 
operational, programul complement si in 
regulamentele europene si nationale 
relevante. Criteriile esentiale, conditiile si 
documentele necesare pentru accesul la 
finantare vor fi detaliate in apelul de 
proiecte si in documentele conexe, 
inclusiv ghidul pentru solicitanti. 
 
Ce se poate finanta prin FEADR?  
Fondurile nerambursabile europene vor fi 
acordate pentru urmatoarele tipuri de 
investitii private: 
� Modernizarea exploatatiilor agricole 

(exp: achizitionarea de tractoare noi, 
combine de recoltat, masini, utilaje, 
instalatii, echipamente si accesorii, 
echipamente si software specializate) 

� Cresterea valorii economice a 
padurilor (exp: masini, utilaje, 
echipamente si instalatii pentru 
activitatea de producere a puietilor 
forestieri, gospodarirea padurilor, 
inclusiv pentru activitatea de recoltare 
a produselor forestiere (lemnoase si 
nelemnoase)) 

� Cresterea valorii adaugate a 
produselor agricole si silvice (exp: 
constructii noi si/sau modernizari 
pentru depozitarea produselor, 
inclusiv depozite frigorifice en-gross; 
achizitionarea de noi utilaje, instalatii, 
echipamente, aparate, si costuri de 
instalare) 

Pe scurt: 
� Fondul European pentru 

Agricultura si Dezvoltare Rurala 
(FEADR) 

� Ce se poate finanta din FEADR? 
� Amplasamentul proiectului - terenul 
� Contributia financiara in proiect 
� Pasi pentru obtinerea de finantare 
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� Imbunatatirea si dezvoltarea 
infrastructurii legate de dezvoltarea si 
adaptarea agriculturii si silviculturii 

� Diversificarea activitatilor non-
agricole (exp: construirea, 
modernizarea, extinderea si dotarea 
cu echipamente specifice a 
structurilor agro-turistice si a 
infrastructurii de agrement; 
constructia, modernizarea extinderea 
si dotarea atelierelor mestesugaresti 
si de artizanat) 

� Incurajarea activitatilor turistice (exp: 
construirea, modernizarea si dotarea 
centrelor de informare, promovare, 
prezentare si vizitare turistica; 
investitii legate de activitati 
recreationale (alei pentru plimbari, 
plimbari cu mijloace de transport 
traditionale, popasuri etc.)) 

� Renovarea, dezvoltarea satelor, 
conservarea si imbunatatirea 
mostenirii rurale (exp: crearea si 
modernizarea infrastructurii rurale; 
amenajarea spatiilor de interes public 
al localitatii) 

 
Amplasamentul proiectului – 
terenul 
Pentru a fi eligibila o investitie realizata 
cu ajutorul FEADR, aceasta trebuie sa fie 
amplasata pe teritoriul Romaniei (atat in 
spatiul rural, ca si in orase sau municipii) 
in care se pot desfasura, cu respectarea 
prevederilor legislatiei in vigoare, 
activitati incadrate in urmatoarele 
domenii economice: 

1) productie agricola vegetala si/sau 
zootehnica si silvica; 

2) procesarea industriala a 
produselor agricole, silvice pentru 
prima si a doua procesare (mai 
putin sectorul silvic pentru a doua 
procesare); 

3) servicii de turism si de agrement 
rural 

 
Potentialul beneficiar trebuie sa prezinte 
o situatie juridica clara a terenului pe care 

se va amplasa investitia. Astfel, 
beneficiarul va prezenta fie o copie dupa 
titulul de proprietate asupra terenului 
si/sau tabelul centralizator emis de 
Primarie, semnat de persoanele 
autorizate conform legii continand 
sumarul contractelor de arendare, fie un 
act doveditor al dreptului de folosinta, 
cum ar fi contractul de concesiune, insotit 
de adresa emisa de concedent. 
Amplasarea unui proiect trebuie sa aiba 
in vedere respectarea cerintelor propuse 
prin Planul de Urbanism General (PUG) 
si Planurile de Urbanism Zonal (PUZ). 
Pentru proiectele care prevad constructii 
trebuie prezentat si Certificatul de 
Urbanism. 
 
Contributia financiara in proiect 
Prin FEADR se pot acorda fonduri 
nerambursabile intre 50 si 70% din 
valoarea eligibila a proiectului 
reprezentand cofinantarea publica, la care 
trebuie sa se adauge cofinantarea privata, 
acea contributie financiara a celui care 
solicita fondurile europene. Cofinatarea 
publica reprezinta sprijinul financiar 
acordat beneficiarilor FEADR de catre 
Uniunea European si Guvernul Romaniei.  
 
De asemenea, amplasarea unei investitii 
poate oferi un grad de cofinantare diferit. 
Astfel, pentru investitiile amplasate in 
zona montana sau alte zone cu handicap 
natural, cofinantarea publica poate fi de 
65%, iar in arii protejate “Natura 2000”, 
cofinantarea publica poate ajunge la 70%. 
 
Pasi pentru obtinerea de finantare 
Pentru a putea obtine fonduri 
nerambursabile prin FEADR trebuie mai 
intai sa identificati domeniul in care 
doriti sa investiti (exp: industria 
agroalimentara, turism rural, silvicultura 
etc).  De asemenea, un potential 
beneficiar trebuie sa parcurga mai multi 
pasi: 
1) Elaborarea/pregatirea proiectului 

(studiu de fezabilitate, plan de afaceri, 
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completare cerere de finantare si 
anexe, elaborare strategie de 
marketing pentru turism dupa caz). 
Pentru aceasta etapa este recomandat 
sa se apeleze la o firma de consultanta 
specializata dupa o analiza atenta a 
ofertei pe piata. 

2) Cererea de finantare si documentele 
solicitate este transmisa Oficiului 
Judetean de Plata pentru Dezvoltare 
Rurala si Pescuit (OJPDRP), Serviciul 
Cereri de finantare, unde este 
amplasata investitia. 

3) Este verificata conformitatea 
administrativa a cererii de finantare, 
se efectueaza o vizita pe teren din 
partea specialistilor din cadrul 
OJPDRP, iar pentru proiectele care 
presupun achizitii simple, fara 
constructii-montaj se verifica tot la 
OJPDRP criteriile de eligibilitate si de 
selectie si daca este cazul, se cer 
informatii suplimentare de la 
beneficiar. 

4) Pentru proiectele complexe (care 
presupun constructii-montaj), dupa 
vizita pe teren, OJPDRP transmite 
cererea de finantare conforma catre 
Centrul Regional pentru Dezvoltare 

Rurala si Pescuit, unde sunt verificate 
criteriile de eligibilitate si selectie si 
daca este cazul, se cer informatii 
suplimentare de la beneficiar. 

5) Evaluarea tehnica si financiara 
conform criteriilor Agentiei de Plati 
pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit 
(APDRP). 

6) Selectarea, aprobarea si semnarea 
contractului de finantare. 

Pe toata durata contractului, toate 
criteriile de eligibilitate si selectie 
asumate in cererea de finantare vor trebui 
respectate. Beneficiarul nu are voie sa 
modifice proiectul pe o perioada de cinci 
ani de la ultima plata efectuata de Agentia 
de Plati pentru Dezvoltare Rurala si 
Pescuit (APDRP). Pe scurt, in orice 
moment din perioada de monitorizare a 
investitiei toate criteriile care au dus la 
acceptarea proiectului raman obligatorii. 
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Finantare din Fondul European Agricol si 
Dezvoltare Rurala (FEADR) pentru industria 

agroalimentara 

 

 
In perioada 2000-2006, prin masura 1.1 
“Imbunatatirea prelucrarii si 
marketingului produselor agricole si 
piscicole” din cadrul Programului 
SAPARD, a fost utilizat un sprijin 
financiar in valoare de 379,51 milioane 
euro (fonduri publice) pentru infiintarea 
si modernizarea unitatilor de procesare, 
prelucrare si marketing a produselor 
agricole si piscicole, dar in principal 
pentru infiintarea si modernizarea de 
abatoare, unitati de procesare carne si 
produse din carne, procesare lapte. 
Majoritatea investiilor realizate au vizat 
implementarea cerintelor acquisului 
comunitar, conditii ce trebuiau 
indeplinite pana la data aderarii. 
 
Industria alimentara va beneficia si ea, in 
perioada 2007-2013 de sprijin financiar 
prin  Fondul European Agricol pentru 
Dezvoltare Rurala (FEADR), masura 123 
“Cresterea valorii adaugate a produselor 
agricole si forestiere”. Alocarea financiara 
pentru aceasta masura reprezinta 27% 
din FEADR, adica 856.939.385 Euro. 
Obiectivul general al acestei masuri este 
imbunatatirea conditiilor economice ale 
intreprinderilor de procesare din 
sectoarele alimentar si forestier prin mai 
buna utilizare a factorilor de productie, 
incluzand introducerea de noi produse si 

tehnologii menite sa imbunatateasca 
calitatea, siguranta alimentara si sa 
protejeze mediul. 
 
Tipuri de investitii 

• Construirea, modernizarea si 
achizitionarea de cladiri si alte 
activitati necesare pentru 
infrastructura rutiera interna, utilitati 
si racorduri necesare realizarii 
proiectului; 

• Constructii noi si/sau modernizari 
pentru depozitarea produselor, 
inclusiv depozite frigorifice en-gross; 

• Achizitionarea de noi utilaje, instalatii, 
echipamente, aparate; 

• Constructia si modernizarea de 
laboratoare; 

• Achizitionarea de noi mijloace de 
transport specializate, necesare 
proiectului; 

• Achizitionarea terenurilor pentru 
constructii cu scop administrativ si de 
productie, care nu depasesc 10% din 
valoarea eligibila a proiectului. 

• Organizarea si implementarea 
sistemelor de management al calitatii 
si de siguranta alimentara; 

• Cumpararea de tehnologii (know-
how), achizitionarea de patente si 
licente pentru pregatirea 
implementarii proiectului; 

• Achizitionarea de software. 
 
Pentru mai multe detalii, click 
http://www.compass.ro/ro/sectiune.php
?s=547 .

 

In prezent industria agroalimentara 
reprezinta un sector important in 
cadrul industriei prelucratoare 
romanesti, atat prin ponderea pe care o 
detine in cadrul acesteia (aprox. 14 %) 
cat si prin numarul de intreprinderi 
(aprox 11.000). 
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Noutati  

 
� Autoritatea de Management pentru Programul Operational Sectorial Mediu pune la 

dispozitia celor interesati, spre consultare, Ghidul solicitantului pentru Axa 
prioritara 1 din POS Mediu – Extinderea si modernizarea sistemelor de apa si apa 
uzata si un draft Cerere de finantare. 

 
� Agricultorii care vor accesa fonduri europene prin PNDR vor primi o prefinantare 
de 20% din valoarea investititei, dupa incheierea contractelor si a procedurilor de 
achizitii. Proiectele finantate prin programul SAPARD nu au primit prefinantari, 
aceasta fiind una din dificultatile pe care fermierii le-au intampinat in accesarea 
fondurilor europene. Primele proiecte vor putea fi depuse inca din a doua jumatate a 
lunii octombrie, o data cu lansarea a trei dintre masurile programului de dezvoltare 
rurala, insa incheierea contractelor de finantare se va face numai dupa ce Comisia 
Europeana aproba PNDR-ul. 

 
� Ministerul Dezvoltarii Lucrarilor Publice si Locuintelor a lansat spre consultare 

Ghidurile Solicitantului pentru Axele prioritare 3, 4 si 5 din cadrul Programului 
Operational Regional: Axa prioritara 3 – Imbunatatirea infrastructurii sociale, 
Domeniile de interventie 3.1 Reabilitarea /modernizarea/ echiparea infrastructurii 
serviciilor de sanatate si 3.2 Reabilitarea /modernizarea/ dezvoltarea si echiparea 
infrastructurii serviciilor sociale; Axa prioritara 4 - Sprijinirea dezvoltarii mediului 
de afaceri regional si local, Domeniile de interventie 4.2 Reabilitarea siturilor 
industriale poluate si neutilizate si pregatirea pentru noi activitati si 4.3 Sprijinirea 
dezvoltarii microîntreprinderilor; Axa prioritara 5 – Dezvoltarea durabila a 
turismului regional si local, Domeniile de interventie 5.1 Restaurarea si valorificarea 
durabila a patrimoniului cultural, crearea si modernizarea infrastructurilor conexe si 
5.2 Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea 
resusrselor naturale si cresterea calitatii serviciilor turistice. 

 

� Fondurile romanesti de garantare a creditelor pentru IMM-uri propun infiintarea unui 
fond de contragarantare, care ar creste gradul de absorbtie al fondurilor 
structurale de 18 ori, pana in 2013, a declarat presedintele Fondului National de 
Garantare a Creditelor pentru IMM-uri, Aurel Saramet. Propunerea de infiintare a 
fondului de contragarantare vine din partea FNGCIMM, a Fondului de Garantare a 
Creditului Rural si a Fondului de Garantare a Creditelor din Romania. "Estimam ca in 
primii doi ani de la infiintare acest fond de contragarantare va avea un capital social de 
150 milioane euro, urmand ca, pana in 2013, acesta sa ajunga la 250 milioane euro", a 
precizat presedintele FNGCIMM. Astfel, un fond de 250 milioane euro va putea 
garanta credite in valoare de 4,5 miliarde euro, a mentionat Aurel Saraman. Acest fond 
de contragarantare a creditelor poate avea trei dimensiuni, adica de 150 milioane euro, 
200 milioane euro si 250 milioane euro. 

 
� Programul Operational pentru Resurse Umane va fi semnat cel mai probabil la 
sfarsitul lunii septembrie sau in prima saptamana a lunii octombrie, la 
Bucuresti, in prezenta comisarului european Vladimir Spidla. Negocierile cu Comisia 
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Europeana pentru aprobarea Programului Operational Sectorial pentru Dezvoltarea 
Resurselor Umane (POS DRU) s-au incheiat in 31 august, iar Comisia nu a facut nici 
un comentariu referitor la continutul documentului, potrivit Cristinei Iova, directorul 
Autoritatii de Management pentru Programul Operational Sectorial pentru 
Dezvoltarea Resurselor Umane. Desi teoretic, dupa semnare ar putea incepe 
depunerea proiectelor, beneficiarii vor avea nevoie de timp pentru a le pregati, astfel 
incat primele vor sosi in luna noiembrie, dupa cum estimeaza Iova. 

 

� Ministerul Comunicatiilor (MCTI) va organiza in luna noiembrie prima sesiune pentru 
depunerea de proiecte in vederea accesarii fondurilor structurale europene pentru 
finantarea proiectelor IT&C, a declarat Zoltan Somodi, secretar de stat in MCTI. 
"Sectorul romanesc de IT&C va beneficia, in perioada 2007-2013, de fonduri 
structurale in valoare de 383 mil. euro. In luna noiembrie vom organiza primul apel 
pentru proiectele din domeniul e-business. Bugetul alocat acestui domeniu pentru 
prima sesiune de proiecte se ridica la 31 mil. euro, iar valoarea maxima de finantare 
pentru un proiect nu va depasi 500.000 de euro", a precizat Somodi.  Pana in 2013, 
domeniul e-business va beneficia de fonduri in valoare de 115 mil. euro. Fondurile 
europene vor fi directionate si catre domenille de comunicatii si servicii electronice. In 
cazul proiectelor propuse de administratiile publice locale sau centrale si ONG-uri, 
fondurile europene vor acoperi 98% din valoarea totala a acestora. Pentru IMM-uri 
cofinantarea va fi de 70%, iar la firmele mari de 60%. 

 
� Pentru a veni in intampinarea tuturor celor interesati, Autoritatea de Management 

pentru Programul Operational Sectorial de Mediu (AM POS Mediu) a pus la 
dispozitia publicului larg, spre consultare, Ghidul solicitantului pentru Axa 
Prioritara 4 din POS Mediu –Implementarea sistemelor adecvate de management 
pentru protectia naturii si un draft Cerere 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  


