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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 

Oportunitati de finantare oferite de Programul de 
Competitivitate Economica – informatii utile pentru 

potentialii beneficiari 
 

 
Banii de la UE incep sa curga spre 
Romania. Peste 320 de milioane de euro, 
reprezentand plati in avans pentru cele 
cinci programe operationale aprobate la 
Bruxelles, se afla deja in conturile 
Ministerului Economiei si Finantelor. 
Este vorba despre un procent de 2% din 
sumele prevazute, pe anul 2007, pentru 
cele cinci Programe Operationale deja 
aprobate. 
 
60% din bani vin pentru infrastructura, 
iar legatura dintre cresterea economica si 
infrastructura este una cunoscuta. Mediul 
face parte din acest capitol, pentru ca 
infrastructura si mediul sunt privite 
unitar in Uniunea Europeana.5% vin 
pentru intarirea capacitatii 
administrative. Restul banilor se imparte 
intre Programul de Dezvoltare al 
Resurselor Umane (20%) si programul de 
Competitivitate Economica (15%). 
 
Prin Programul Operational Sectorial 
“Cresterea Competitivitatii Economice” 
(POS CCE) se vor finanta acele proiecte 
viabile si sustenabile care raspund 
obiectivului de crestere a productivitatii 
intreprinderilor romanesti si reducere a 
decalajelor fata de productivitatea medie 
la nivelul UE. Tinta este o crestere medie 
anuala a PIB pe angajat de cca. 5,5 %.  
 
Programul prevede ca in 2015 sa ajungem 
la 55% din productivitatea Uniunii 

Europene printr-o serie de programe de 
retehnologizare. 
 
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. 
 
Eligibilitate 
In cazul fiecarei operatiuni, categoriile 
care pot beneficia de sustinere din 
Programul de Competitivitate sunt 
identificati ca beneficiari. Beneficiarii 
sunt firme publice sau private care 
deruleaza proiecte individuale si primesc 
ajutor public. 
In cazul in care beneficiarii sunt 
intreprinderi, sunt relevante urmatoarele 
aspecte: 
� Marimea intreprinderii (intreprindere 

mare sau IMM, conform anexei 1 din 
Reg C.E. nr. 364/2004 si Legii nr. 
346/2004 amendata prin Legea nr. 
175/2006 ; 

� Forma legala conform legislatiei 
nationale; 

� Sectoarele economice de activitate 
identificate in codul CAEN. 

Productia agricola primara si pescuitul 
sunt sectoare excluse. Regulile Europene 
privind ajutorul de stat exclud anumite 
sectoare specifice sau contin limitari ale  
eligibilitatii unor sectoare. Asemenea 
indicatii privind sectoarele eligibile si 
neeligibile vor fi incluse in apelul de 
proiecte. 

Pe scurt: 
� Obiectivul Programului de 

Competitivitate Economica 
� Eligibilitatea  
� Implementarea 
� Platile 
� Mentinerea investitiilor 
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Proiectele eligibile sunt cele care raspund 
obiectivelor operatiunii. Categoriile de 
proiecte eligibile sunt prezentate in cazul 
fiecarei operatiuni (in continuare numite 
tipuri de proiecte). 
 
Eligibilitatea cheltuielilor este un alt 
aspect important care trebuie avut in 
vedere atunci cand se depune o cerere sau 
se elaboreaza un proiect. Cheltuielile 
eligibile (numite si costuri eligibile) si 
masura in care acestea pot fi finantate 
sunt definite in mod exact in cazul 
fiecarei operatiuni. 
 
In conformitate cu regulamentul privind 
FEDR urmatoarele cheltuieli nu sunt 
eligibile: 
- dobanzile la credite; 
- achizitionarea de terenuri la o valoare 
care depaseste 10% din cheltuielile totale 
eligibile aferente proiectului; 
- dezafectarea centralelor nucleare; 
- taxa pe valoare adaugata recuperabila. 
 
Guvernul a aprobat cadrul legal cu privire 
la regulile nationale de eligibilitate a 
cheltuielilor efectuate in cadrul 
operatiunilor finantate prin programele 
operationale. 
 
In cazul operatiunilor supuse ajutorului 
de stat, potrivit prevederilor Art. 87 din 
Tratatul privind Uniunea Europeana, 
conditiilor pe care trebuie sa le 
indeplineasca o cheltuiala pentru a fi 
eligibila li se adauga si prevederile 
nationale si comunitare specifice 
ajutorului de stat aplicabil, in masura in 
care acestea sunt mai stricte. 
 
Contributia in natura poate fi considerata 
cheltuiala eligibila daca este sub forma 
terenurilor, cladirilor, echipamentelor, 
materialelor. In acest caz, este 
considerata cheltuiala proprie a 
beneficiarului si nu trebuie sa depaseasca 
cumulativ 20% din totalul contributiei 
acestuia, stabilita prin contractul de 

finantare. In cazul terenurilor, cladirilor 
si echipamentelor, valoarea este 
certificata de un evaluator independent 
autorizat. In cazul cladirilor si 
echipamentelor, acestea trebuie sa faca 
parte integranta si inseparabila din 
rezultatul operatiunii. Terenurile si 
cladirile trebuie sa fie libere de sarcini si 
sa nu faca obiectul unor litigii aflate pe 
rol. 
 
Actul normativ stabileste conditiile in 
care sunt eligibile si alte categorii de 
cheltuieli: amortizarea, cheltuielile 
generale de administratie, costul 
achizitiei de teren. 
Ca regula generala privind POS CCE, in 
afara de cazurile in care e indicat diferit, 
toate bunurile achizitionate trebuie sa fie 
noi. 
 
Implementare 
Beneficiarii vor realiza proiectele in 
functie de toate prevederile contractului 
incheiat cu Autoritatea de Management.  
Contractul cu beneficiarii va contine toate 
obligatiile si responsabilitatile 
beneficiarului care a obtinut finantarea. 
Obligatiile beneficiarului pot fi sintetizate 
astfel: 
a) Sa asigure ca cerintele de eligibilitate 
sunt mentinute pe parcursul 
implementarii proiectelor; 
b) Sa asigure ca angajamentele legate de 
criteriile de selectie sunt indeplinite; 
c) Sa respecte toate regulile aplicabile 
proiectului si beneficiarului; 
d) Sa implementeze proiectul in mod 
adecvat conform contractului; 
e) Sa utilizeze un sistem de contabilitate a 
proiectului separat sau un sistem de 
contabilitate adecvat pentru toate 
tranzactiile; 
f) Sa pastreze toate facturile si 
documentele justificative de cheltuieli si 
sa efectueze verificarea facturilor de la 
contractanti; 
g) Sa completeze cererea de rambursare 
conform prevederilor din contract; 
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h) Sa ofere toate documentele cerute in 
cazul unor controale ale autoritatilor 
nationale si/sau europene; 
i) Sa raporteze catre AM/OI progresele 
realizate pe parcursul implementarii 
proiectului; 
j) Sa colecteze si sa transmita date pentru 
monitorizare; 
k) Sa se conformeze cerintelor de 
publicitate si informare, in conformitate 
cu regulile aplicabile si cu prevederile 
privind comunicarea din contract. 
 
Platile 
In mod normal, platile granturilor sunt 
efectuate, prin rambursare, dupa executia 
partiala a proiectului, in doua sau trei 
transe, in functie de valoarea si durata 
proiectului. 
La depunerea cererilor de rambursare 
beneficiarii vor face dovada cheltuielilor 
efectuate precum si conformitatii acestora 
cu cerintele proiectului. Toate cererile de  
rambursare trebuie sa fie sustinute prin 
facturi si ordine de plata sau prin alte 

documente de valoare probativa 
echivalenta. 
Cererile de rambursare impreuna cu 
documentele corespunzatoare sunt 
depuse la OI/AM pentru verificare 
tehnica si financiara, OI inainteaza 
acestea catre AM pentru autorizare de 
plata. Unitatea de plata, (din cadrul MEC) 
ramburseaza cota cheltuielilor eligibile 
indicata in contract. 
Ultima rambursare poate fi efectuata 
dupa controlul final al realizarii efective a 
proiectului. Avansuri se pot acorda doar 
beneficiarilor publici (pana la 20% din 
valoarea contractului). 
 
Mentinerea investitiilor 
Investitiile finantate prin POS CCE vor 
trebui sa fie mentinute pentru o perioada 
minima de cel putin cinci ani dupa 
finalizarea proiectelor. In cazul IMM-
urilor, aceasta perioada poate fi redusa la 
un minim de trei ani, prin decizia statului 
membru. 
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Cerinte obligatorii pentru aplicatiile de 
finantare aferente proiectelor prin Fondurile 

Structurale 

 

 
Prin Fondurile Structurale si de Coeziune 
(FSC), Autoritatea de Management (AM) 
doreste sa obtina rezultate concrete. 
Tipurile de rezultate eligibile pentru 
finantare trebuie descrise in interventie. 
Interventia trebuie sa indice foarte clar ce 
anume este necesar. 
 
Primul pas pe care trebuie sa-l 
indeplineasca proiectul finantat din FSC 
este sa se asigure ca definirea problemei 
este in concordanta cu interventia. Apoi, 
AM va analiza cine sunt beneficiarii 
proiectului si care sunt beneficiile lor. 
Aceasta inseamna ca documentul trebuie 
sa precizeze cine va beneficia in urma 
proiectului si cum. 
 
Acordarea de asistenta din Fondurile 
Structurale si de Coeziune va avea ca 
cerinta ca aplicatia sa demonstreze cum 
functioneaza impreuna aceste lucruri. 
� Activitatile sau input-urile creaza 

output-urile 
� Output-urile creaza rezultatele 
� Rezultatele au un impact masurabil 

asupra problemei, dupa cum este 
specificat in obiectivul general al 
proiectului 

� Impactul asupra problemei trebuie sa 
fie in concordanta cu interventia. 

 
Elemente obligatorii. Proiectele 
trebuie: 
1. sa fie in conformitate cu domeniul 
major de interventie (DMI) 
2. sa aiba identificat clar grupul tinta 
3. sa aiba obiective clare, realiste si 
realizabile 
4. sa aiba rezultate clare 
5. sa demonstreze ca rezultatele sunt 
realizabile in perioada de timp si cu 
resursele stabilite 
6. sa aiba promotori eligibili 
7. sa aiba activitati eligibile 
8. sa aiba costuri eligibile 
9. sa contina toate componentele 
demonstrate a fi necesare unui proiect de 
succes 
10. sa contina o evaluare realista a 
asteptarilor si dorintei de colaborare a 
partilor interesate 
11. sa contina o evaluare realista a 
asteptarilor beneficiarilor si a dorintei 
acestora de a se implica 
12. sa contina un mecanism de 
implementare care sa fie realist, iar 
resursele sa fie alocate eficient 
13. sa aiba la baza principiul 
parteneriatului 
14. sa aiba standarde clar stabilite 
15. sa contina indicatori masurabili si 
instrumente de monitorizare si evaluare 
stabilite si functionale 
16. sa aiba un management de proiect 
adecvat. 
 
 

 

Toate proiectele prin Fonduri 
Structurale trebuie sa inceapa cu o 
definire clara a problemei descoperite 
in regiune. Aceasta trebuie formulata 
clar si trebuie sa fie o problema vizata 
de interventie. Obiectivul proiectului 
trebuie sa fie in legatura cu problema 
si, de asemenea, cu interventia. 
Aceasta este denumita coerenta cu 
interventia. 
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Noutati 
 
� Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit (APDRP)  va lansa in 

curand primele indrumare pentru accesarea fondurilor europene. Aceasta lucreaza la 
definitivarea lor, pana la sfarsitul lunii. Indrumarele, care vor fi disponibile gratuit, vor 
prezenta elementele esentiale ale fiecarei masuri (domeniu finantabil), acestea urmand 
sa fie mai departe detaliate in ghidul solicitantului de fonduri (cu aparitie undeva prin 
toamna). Indrumarul „accesarii fondurilor europene pentru cresterea valorii adaugate 
a produselor agricole si forestiere" promite ca, „in timp util, va fi publicata lista 
regiunilor cu deficit de unitati de procesare si cu potential pentru dezvoltarea 
viitoarelor afaceri". O informatie care promite sa salveze milioane de euro de la irosirea 
in investitii fara o minima planificare.  

 
� Programul JEREMIE, care va demara in acest an la nivel european, a fost parafat si 

de Guvernul Romaniei. Este vorba de 100 de milioane de euro care ar putea ajunge in 
acest an, sub forma de granturi, in buzunarul micilor intreprinzatori.Executivul a 
aprobat, prin Hotarare de Guvern, Memorandumul de intelegere cu Fondul European 
de Investitii privind programul JEREMIE in Romania, care se adreseaza 
intreprinderilor mici si mijlocii. Potrivit unui comunicat oficial, se estimeaza ca in 
primul an al perioadei de programare 2007-2013 in fondul JEREMIE se vor vira 
aproximativ 100 de milioane de euro. Programul este coordonat, in Romania, de 
Ministerul Economiei si Finantelor. Pentru ca programul sa devina operational, 
trebuie selectate bancile prin intermediul carora sa fie derulate schemele de grant. 

 

� Administratia Fondului pentru Mediu (AFM) a deschis o sesiune de depunere a 
cererilor de finantare pentru proiecte, in perioada 15 august - 10 septembrie 2007. 
Vor fi finantate proiectele propuse de catre operatori economici, organizatii 
neguvernamentale, autoritati publice locale si unitati de invatamant. Printre categoriile 
de proiecte eligibile pentru finantare din Fondul pentru Mediu se numara: gestionarea 
deseurilor, inclusiv a deseurilor periculoase; conservarea biodiversitatii; administrarea 
ariilor naturale protejate; cresterea productiei de energie din surse regenerabile; 
prevenirea poluarii; reducerea impactului asupra atmosferei, apei si solului; reducerea 
nivelurilor de zgomot; utilizarea de tehnologii curate; reducerea emisiilor de gaze cu 
efect de sera; reconstructia ecologica si gospodarirea durabila a padurilor; protectia 
resurselor de apa, statiile de tratare, statiile de epurare pentru comunitati locale etc. 

 

� Ministerul Agriculturii ar putea incheia cu Casa de Economii si 
Consemnatiuni (CEC), in toamna acestui an, un acord de colaborare pentru 
derularea proiectelor cu finantare europeana destinate producatorilor agricoli, a 
declarat ministrul agriculturii, Decebal Traian Remes. Conform acestuia, Ministerul 
este in discutii avansate cu CEC si derularea proiectelor europene prin intermediul 
CEC va fi in avantajul tuturor partilor. 

 

� Peste 320 de milioane de euro, reprezentand plati in avans pentru cele cinci programe 
operationale aprobate la Bruxelles, se afla deja in conturile Ministerului Economiei si 
Finantelor. Acesti bani vor fi la dispozitia Autoritatilor de Management in momentul in 
care vor incepe contractarea efectiva a proiectelor. Este vorba despre un procent de 2% 
din sumele prevazute, pe anul 2007, pentru cele cinci Programe Operationale deja 
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aprobate. Conform declaratiei  Ministrului Dezvoltarii, Laszlo Borbely, 27 de 
proiecte de infrastructura regionala vor fi finalizate si vor putea fi lansate 
imediat dupa reuniunea Comitetului de Monitorizare a Programului Operational 
Regional (POR), din 16 august. Tot pentru Axa 2 a POR sunt elaborate 50 de studii 
de fezabilitate. In cadrul Axei 4 „Sprijinirea dezvoltarii mediului de afaceri regional 
si local” sunt in pregatire 14 proiecte, din care sunt finalizate 11 studii de fezabilitate. 
Valoarea totala a proiectelor se ridica la circa 115 milioane euro. Pentru Axa 5 
„Dezvoltarea durabila si promovarea turismului” Ministerul transmite ca sunt 
pregatite 29 de proiecte. Dintre acestea sunt finalizate 19 studii de fezabilitate si 3 
proiecte tehnice. Valoarea totala a proiectelor, in acest moment se ridica la peste 248 
milioane euro. 

 
� Proiectele de accesare a fondurilor UE destinate pescuitului vor putea fi depuse in cel 

mult patru luni, dupa aprobarea Programului Operational pentru Pescuit. 
Acesta a fost trimis spre avizarea Comisiei Europene (CE), la sfarsitul lunii iulie. In 
perioada 2007-2013, Romania primeste 230 de milioane de euro din Fondul European 
pentru Pescuit (FEP), iar institutia care va gestiona aceste fonduri este Agentia 
Nationala pentru Pescuit si Acvacultura (ANPA). Proiectele pentru dezvoltarea 
acvaculturii pot beneficia de o cofinantare de 60 %, din care 45 % reprezinta fonduri 
europene, iar diferenta este asigurata de la bugetul de stat. 

 

� Al saptelea program cadru pentru cercetare si dezvoltare tehnologica (PC 7) este 
principalul instrument pentru finantarea cercetarii în Europa, care se deruleaza in 
perioada 2007-2013, este succesorul Programului Cadru 6 . Programul se va derula in 
perioada 2007-2013 si are un buget de  53.2 miliarde de euro pentru cei 7 ani.  
Participarea in cadrul PC 7 este deschisa universitatilor, centrelor de cercetare, 
corporatiilor multinationale, IMM, administratiei publice, persoanelor fizice de 
oriunde din lume. Regulile de participare difera in functie de initiativa de cercetare. 

 

 

 
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  


