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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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Evaluarea unui proiect finantat prin Fonduri 
Europene 

 

 
Indiferent de tipul proiectului, fiecare 
solicitant de fonduri europene trebuie sa 
completeze o cerere de finantare. Asadar, 
pentru a putea obtine finantarea de care 
are nevoie, trebuie sa fie cat mai 
convingator si sa cunoasca foarte bine 
elementele pe care le iau in calcul 
evaluatorii cand analizeaza un dosar de 
finantare.  
 
Dupa depunerea Cererii de finantare la 
autoritatile competente pentru 
gestionarea Fondurilor Structurale si de 
Coeziune (Organisme Intermediare sau 
Autoritati de Management), un proiect 
trece mai multe etape de evaluare, fiecare 
dintre acestea fiind eliminatorie. 
 
Etapele de evaluare sunt: 
1. Verificarea formala sau verificarea 

conformitatii administrative a Cererii 
de finantare 

2. Verificarea eligibilitatii Cererii de 
finantare si a beneficiarului 

3. Verificarea tehnica si financiara a 
proiectului 

4. Evaluarea strategica a proiectului 
 
Verificarea formala va urmari, in 
principal, existenta si forma Cererii de 
finantare precum si a anexelor. De 
asemenea, se verifica valabilitatea 
documentelor solicitate de autoritati (ex. 
Certificat constator, Cazier judiciar).  

Verificarea eligibilitatii Cererii de 
finantare si a beneficiarului se 
realizeaza numai pentru Cererile de 
finantare conforme din punct de vedere 
administrativ, urmarindu-se indeplinirea 
conditiilor de eligibilitate din Ghidul 
Solicitantului. Eligibilitatea presupune 
atat verificarea modalitatii in care 
contribuie el la indeplinirea obiectivului 
programului, cat si aspecte legate de 
durata de implementare, valoarea totala, 
modul in care proiectul contribuie la 
politicile orizontale: asigurarea egalitatii 
de sansa, protectia mediului, legislatia in 
domeniul achizitiilor publice si regulile 
privind ajutorul de stat sau de minimis. 
Eligibilitatea beneficiarului presupune ca 
solicitantul de finantare se incadreaza in 
categoriile beneficiarilor enumerati in 
Ghidul Solicitantului, ca acesta are 
capacitatea operationala si financiara de 
implementare a proiectului.  
 
Verificarea tehnica si financiara a 
proiectului se realizeaza de regula de o 
echipa de experti evaluatori independenti 
contractati de Autoritatea de Mangement. 
In aceasta etapa se verifica relevanta, 
fezabilitatea si sustenabilitatea 
proiectului propus, din punctual de 
vedere al activitatilor prevazute, al 
cheltuielilor bugetate, al resurselor 
umane si de alta natura, prevazute a fi 
utilizate. Beneficiarul trebuie sa 
acumuleze un numar cat mai mare de 
puncte dintr-un numar maxim stabilit de 
Autoritatea de Management. 
 
Evaluarea strategica a proiectului va 
stabili masura in care proiectul este 
relevant in contextul strategiei de 
dezvoltare si reprezinta o prioritate 
pentru regiune. Cunoasterea strategiilor, 
planurilor de dezvoltare sau a altor 
documente strategice este foarte utila 

Etapele de evaluare sunt: 
1. Verificarea formala sau verificarea 

conformitatii administrative a 
Cererii de finantare 

2. Verificarea eligibilitatii Cererii de 
finantare si a beneficiarului 

3. Verificarea tehnica si financiara a 
proiectului 

4. Evaluarea strategica a proiectului 
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pentru completarea unuia dintre cele mai 
importante puncte ale Cererii de 
finantare – Justificarea proiectului. In 
masura in care proiectul raspunde 
prioritatilor strategice ale regiunii, acesta 
se va plasa intre primele sau ultimele 
proiecte pe lista celor care urmeaza a 
primi finantare. 
 
In fiecare etapa de evaluare, Organismul 
intermediar/Autoritatea de management 
poate solicita informatii 
suplimentare/ clarificari care trebuie 
transmise de catre beneficiar in conditiile 
si pana la termenul limita precizat de 
autoritati. Faptul ca beneficiarul nu poate 
furniza clarificarile respective sau le  
trimite tarziu conduce la respingerea 
cererii de finantare. De asemenea, 
solicitantul este exclus din procesul de 
evaluare si selectie in situatia in care se 

constata ca se face vinovat de inducerea 
grava in eroare a autoritatilor sau de 
trafic de influenta.  
 
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 a detaliilor de procedura. 
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 mult accelerat. 
 

Pentru mai multe detalii/informatii 
privind Fondurile Europene, click: 
www.compass.ro/UE . 
 
 

 

 
 
 

 
 

 

 



                   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 8 

POS Cresterea Competitivitatii Economice – 
Axa prioritara 3 Tehnologia Informatiei si 

Comunicatiilor pentru sectoarele public si 

privat – Domeniul Major de Interventie 3 
Dezvoltarea E-economiei 

 

 
Axa prioritara 3 Tehnologia Informatiei si 
Comunicatiilor pentru sectoarele public si 
privat vine in sprijinul potentialilor 
beneficiari ai fondurilor structurale in 
domeniul IT&C. In cadrul acestei 
operatiuni se pot finanta proiecte care 
contin una sau mai multe dintre 
urmatoarele componente: 
� Implementarea sau extinderea 

sistemelor ERP (Enterprise Resource 
Planning) 

� Implementarea sau extinderea de 
sisteme pentru relatiile cu clientii 
(CRM – Customer Relationship 
Management) 

� Implementarea de solutii software 
pentru design si/sau productie, pentru 
imbunatatirea managementului 
ciclului de viata al produselor 

� Implementarea sistemelor informatice 
de analiza economica si suport 
decizional (business intelligence 
systems) si a altor aplicatii electronice 
pentru managementul afacerii 

 
Solicitanti elgibili 
� Solicitantul este intreprindere micro, 

mica sau mijlocie  
� Solicitantul este inregistrat la Registrul 

Comertului ca societate comerciala si 
opereaza pe teritoriul Romaniei 

� Solicitantul nu se afla in situatia de 
insolventa sau lichidare si nu 
inregistreaza datorii publice, nu are 
intarzieri la plata taxelor, obligatiilor si 
altor contributii la bugetul statului, 
bugetel speciale si bugetele locale 

� In cazul IMM-urilor infiintate in 
ultimii 2 ani, odata cu prima cerere de 
rambursare, solicitantul va prezenta o 
garantie eliberata de o institutie 
financiara pentru cel putin 20% din 
valoarea finantarii acordate pentru 
durata preconizata a implementarii 
proiectului 

� In cazul IMM-urilor infiintate de mai 
mult de 2 ani, solicitantul are profit din 
exploatare in ultimii 2 ani financiari 

 
Urmatoarele sectoare nu sunt 
eligibile: productia, procesarea primara 
si comercializarea produselor agricole, 
pescuitul si acvacultura, constructiile 
navale, sectorul carbonifer, industria 
otelului si cea a fibrelor sintetice. Sunt 
excluse si activitatile legate de export 
catre terte piete sau state membre si 
ajutorul care favorizeaza utilizarea 
produselor autohtone in detrimental celor 
importate. De asemenea, sunt excluse 
urmatoarele domenii din clasificarea 
codurilor CAEN: D Industria 
prelucratoare – producerea de arme si 
munitii, tutun, bauturi alcoolice si J 
Activiati bancare, financiare si de 
asigurari. 
 
Cheltuieli eligibile 
� Cheltuieli pentru consultanta si studii 

– care nu constituie o activitate 

Operatiunea 3.1 Suport pentru 
implementarea sistemelor informatice 
gen ERP (Enterprise Resource 
Planning), CRM (Customer 
Relationship Management) si altor 
aplicatii electronice pentru 
managementul afacerilor    
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permanenta sau periodica (exclus 
consultanta fiscala, juridical, 
publicitate) 

� Cheltuieli pentru achizitia de instalatii, 
utilaje si echipamente 

� Cheltuieli pentru dotari care pot intra 
in categoria mijloacelor fixe sau a 
obiectelor de inventar 

� Cheltuieli pentru achizitia de aplicatii 
informatice, licente, brevete, marci, 
know-how 

� Cheltuieli pentru organizarea de 
cursuri de formare specifica 

 
Marimea finantarii acordate 
� Valoarea maxima a finantarii 

acordate: 1.020.000 RON (cca. 
300.000 EURO) 

� Valoarea minima a finantarii 
acordate: 34.000 RON (cca. 10.000 
EURO) 

 
Valoarea maxima a finantarii 
nerambursabile 
� 65 % (55% daca sunt localizate in 

Regiunea Bucuresti Ilfov) pentru 
componenta de investitii (minim 
60% din valoarea eligibila a 
proiectului) 

� 50% pentru componenta de 
consultanta (maxim 30% din 
valoarea eligibila a proiectului) 

� 45% pentru componenta de 
instruire (maxim 10% din valoarea 
eligibila a proiectului) 

 
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) 

 
 

Noutati  
 
� 15 octombrie 2007 Proiectele de cercetare si inovare ale institutelor de 

specialitate sau ale IMM-urilor ar putea primi finantari de 200 milioane euro din 
fonduri structurale, pana la sfarsitul acestui an. Fondurile structurale destinate 
domeniului cercetarii se ridica la 646 milioane euro pentru urmatorii sapte ani. 
Valoarea proiectelor depuse pentru obtinerea fondurilor structurale trebuie sa se 
incadreze intre 3 si 20 milioane euro, iar finantarea europeana va constitui pana la 
50% din aceasta valoare. Peste 90 la suta din fondurile structurale pentru cercetare 
sunt distribuite institutelor romanesti de specialitate si firmelor care aplica cu proiecte 
de cercetare-dezvoltare pe baze competitionale. Pentru a veni in ajutorul cercetatorilor 
care doresc sa obtina bani europeni dar nu pot investi jumatatea de cofinantare din 
proiect, Autoritatea Nationala pentru Cercetare Stiintifica (ANCS) a semnat 
un acord de parteneriat cu Banca de Export-Import a Romaniei 
(Eximbank) prin care aceasta banca va acorda mai usor credite cercetatorilor care 
primesc finantare din bani UE. Firmele care depun proiecte de cercetare si inovare 
pentru obtinerea fondurilor structurale pot apela la Eximbank pentru a sustine restul 
de 50 la suta din valoarea proiectului. 
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� 16 octombrie 2007 Ministrul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor, 
Laszlo Borbely, a declarat ca la sfarsitul lui 2008 se va putea lua in discutie, pe baza 
unor date statistice mai ample, o echilibrare, o redistribuire, o "reasezare" pe 
regiuni si pe axe a sumelor de bani alocate. “Suntem de acord sa discutam, anul 
viitor, pe baza acestor date si daca este necesar putem ca, din 2009, sa avem o 
reasezare, si intre axe si intre regiuni, a acestor sume de bani, pe date si pe discutii 
corecte. In functie de cum vom putea cheltui banii, vom analiza impreuna in comitetul 
de monitorizare acest aspect" - a precizat ministrul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si 
Locuintelor. El a recunoscut ca "au fost discutii de ce si cum s-au impartit banii, de ce o 
regiune primeste mai mult si alta mai putin, de ce nu au fost cuantificate mai multe 
date". 

 
� 17 octombrie 2007 Ministrul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei, Iuliu 

Winkler, a anuntat ca s-a publicat pentru consultare Ghidul Beneficiarului pentru 
operatiunile Axei Prioritare 3 Tehnologiei Informatiei si Comunicatiilor 
(TIC) din cadrul POS Cresterea Competitivitatii Economice: DMI 3.1. Sustinerea 
utilizarii tehnologiei informatiei (include operatiunea de sprijinire a accesului la 
broadband si la serviciile conexe, avand drept beneficiari IMM-uri, ONG-uri. Marimea 
maxima grantului (RON) : 85.000, cu o rata maxima de co-finantare  de  80% IMM-
uri si  95% - ONG-uri); DMI 3.3. Dezvoltarea e-economiei (Operatiunea 1 
Implementarea sistemelor informatice integrate, destinate managementului afacerilor 
(aceasta operatiune vizeaza implementarea sau, dupa caz, extinderea sistemelor ERP 
(Enterprise Resource Planning), a sistemelor pentru relatii cu clientii (CRM – 
Customer Relationship Management), precum si implementarea de solutii software 
pentru design si/sau productie, si a sistemelor de business intelligence si de 
management al informatiei); Operatiunea 2 Sustinerea dezvoltarii sistemelor de 
comert electronic si a altor solutii electronice pentru afaceri). 

 
� 25 octombrie 2007 COMPASS Consulting a participat la seminarul Cum se 

finanteaza afacerile prin credite bancare, de la Bucuresti, Hotel Phoenicia, 
organizat de Clubul Intreprinzatorului Roman, initiat de Banca Transilvania. 

 

� 26 octombrie 2007 COMPASS Consulting a participat la evenimentul pentru lansarea 
in Romania a initiativei EUGA (European Union Grant Advisor), program ce a fost 
implementat in 23 de tari si reprezinta o baza de date completa de finantari pentru 
IMM-uri si un instrument de mediere intre acestea si programele publice de finantare 
ale UE. Partenerii implicati in acest proiect sunt Microsoft Romania, Hewlett-
Packard si Banca Transilvania. 

 

� 26 octombrie 2007 Autoritatea de Management pentru Programul Operational 
Sectorial Dezvoltarea  Resurselor Umane din cadrul Ministerului Muncii, 
Familiei si Egalitatii de Sanse a lansat vineri, 19 octombrie 2007, pagina de internet: 
www.fseromania.ro. Intr-un nou format de prezentare, www.fseromania.ro isi propune 
sa devina principalul punct de informare privind finantarile oferite din Fondul Social 
European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane. 

 

� 6 noiembrie 2007 Comisia Europeana va aproba Planul National de Dezvoltare 
Rurala cel mai probabil in luna ianuarie a anului viitor, urmand ca proiectele 
pentru accesarea de fonduri pentru agricultura sa poata fi depuse ulterior, a aratat, 
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intr-un seminar pe probleme de retail si agricultura, secretarul de stat din Ministerul 
Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR), Cornelia Harabagiu. Potrivit acesteia, 
procesul de negociere cu Comisia Europeana in privinta PNDR dureaza circa sase luni 
de la depunerea oficiala a programului (programul a fost depus in luna iunie a acestui 
an). Ulterior, Comisia a transmis tuturor directiilor din subordine varianta trimisa de 
autoritatile din Romania, iar pe data de 3 octombrie comentariile au fost trimise catre 
autoritatile de la Bucuresti. Varianta revizuita a PNDR va fi depusa din nou in 
decembrie. In ianuarie va intra in comitetul de dezvoltare rurala si apoi va fi aprobat, a 
explicat Harabagiu. Cat priveste ghidul solicitantului, secretarul de stat a 
mentionat ca circa 90 la suta din cuprinsul acestuia este finalizat, urmand ca in 
perioada urmatoare sa fie finalizati termenii de ordin financiar. Potrivit lui Harabagiu 
acestia vor fi disponibili o data cu aprobarea programului. 

 
� 6 noiembrie 2007 Ministerul Agriculturii va asigura fondurile necesare pentru a 

garanta creditele luate de cei care vor intocmi proiecte finantate prin Planul National 
de Dezvoltare Rurala. „Garantiile solicitate de banci sunt de natura imobiliara sau 
financiara. Noi vom oferi o garantie de tip financiar. Cu bani de la Ministerul 
Agriculturii vom capitaliza Fondul de Garantare a Creditului Rural (FGCR), 
prin intermediul caruia vom oferi garantii. Acest tip de garantare va functiona in 
primii trei ani, dupa care vom incerca sa folosim si fonduri structurale pentru 
garantare“, a declarat Cornelia Harabagiu, secretar de stat in Ministerul Agriculturii. 
In acest fel se continua programul de garantare aplicat si in anii precedenti pentru 
creditele luate de cei care au accesat programul SAPARD. Investitorii apeleaza la un 
credit la o banca, pe care fondul il poate garanta cu 70%, maximum 80%. 
Ministerul Agriculturii pune la dispozitia fondului sumele necesare acordarii 
garantiei“, a spus Veronica Toncea, directorul general al FGCR. Potrivit estimarilor 
facute pina acum de oficialii romani, reiese ca pentru 2008 si 2009 vor fi asigurate 
credite de 100 de milioane de euro pentru fiecare an. 

 
� 7 noiembrie 2007 Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit 

(APDRP) a simplificat procedurile pentru contractarea fondurilor nerambursabile 
care vor fi alocate prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala (FEADR). 
"Abordarea va fi una descentralizata, iar procedurile simplificate. Beneficiarul 
interactioneaza doar cu oficiul judetean. Contractul de finantare si cererea de plata se 
semneaza la oficiile judetene, nu la centrele regionale. Documentatiile sunt 
mult mai simplificate fata de SAPARD, se pot finanta mai multe investitii eligibile, iar 
finantarile sunt mai generoase. Ca volum total, este o finantare de sapte ori mai mare 
decat cea pe care am avut-o prin SAPARD", a declarat Laszlo Klaric, director general al 
APDRP. 

 

� 9 noiembrie 2007 Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse a anuntat 
ultimele doua granturi PHARE pentru Romania. Unul dintre ele este destinat 
somerilor si reprezinta 4,87 de milioane de euro din care 3,65 milioane euro sunt 
bani din partea Uniunii Europene iar restul de 1,22 milioane de euro este co-finantare 
nationala. Al doilea grant va fi folosit pentru calificarea fortei de munca si se ridica 
la 5,14 milioane de euro dintre care 3,85 milioane provin din fonduri PHARE iar 1,29 
milioane de euro reprezinta fonduri interne. Bugetul alocat regiunii Bucuresti-ilfov 
este de 0,258 milioane Euro. Fondurile din aceasta schema de finantare vor putea 
fi folosite pentru dezvoltarea si furnizarea de programe de formare profesionala pentru 
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personalul din toate tipurile de intreprinderi, inclusiv din IMM-uri dar si pentru 
evaluarea si certificarea competentelor. Aceste ultime finantari PHARE pot fi solicitate 
pana in data de 5 februarie 2008. 

 

� 9 noiembrie 2007 Primele proiecte pe mediul de afaceri regional vor putea fi depuse in 
ianuarie 2008. Depunerea solicitarilor de finantare se va face in mod continuu, cu 
exceptia domeniului de interventie 4.3 Sprijinirea dezvoltarii 
microintreprinderilor, unde va exista un termen limita de depunere, a anuntat 
Gabriel Friptu, director AM POR. 

 

� 13 noiembrie 2007 S-a lansat spre consultare un proiect al Ghidurilor 
Solicitantilor pentru Programul operational Sectorial Cresterea Competitivitatii 
Economice Axa Prioritara 1- Un sistem inovativ si eco-eficient de productie 
(Ghid consultanta IMM, Ghid Investitii Mari pentru IMM, Ghid Investitii 
Mici pentru IMM). Aceste documente reprezinta o versiune de lucru a Ghidurilor 
solicitantului in cadrul Programului Operational Sectorial - Cresterea 
Competitivitatii Economice, Axa Prioritara 1 - Un sistem de productie inovativ si 
ecoeficient. Publicarea in aceasta varianta are ca scop informarea si familiarizarea 
potentialilor solicitanti din randul intreprinderilor mici si mijlocii, cu conditiile de 
accesare a finantarii din cadrul acestei axe prioritare a POS CCE. Varianta finala a 
ghidurilor va fi pusa la dispozitia tuturor celor interesati odata cu lansarea oficiala a 
acestora. 

 

� 14 noiembrie 2007 Aproape 100 de milioane de euro, bani nerambursabili veniti 
prin Mecanismul Financiar al Spatiului Economic European si prin 
Programul Norvegian de Cooperare, vor fi acordati pana in 2009 
antreprenorilor romani. Granturile vor fi acordate pentru proiecte in domenii ca 
eficienta energetica, protectia mediului, productie, sanatate, protejarea patrimoniului 
cultural si resurse umane. Startul pentru depunerea proiectelor se va da in perioada 
urmatoare, data limita pana la care acestea trebuie depuse la Ministerul Finantelor 
fiind 30 aprilie 2009. 

 

 
 
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  


