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Oferta servicii de consultanță 

Program POR 2.2 

Oferta noastră de servicii de consultanță și asistență tehnică pentru obținerea unei finanțări 

nerambursabile prin POR 2014-2020 - Axa 2 - Prioritate de investiții 2.2 - “Sprijinirea creării și 

extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor” și asigurarea serviciilor de 

consultanță în domeniul managementului de contract pentru un proiect privind execuția de lucrări 

de construire a spațiilor aferente activității și achiziționarea de echipamente, utilaje este 

următoarea: 

Etapa 1 – pregatirea/elaborarea proiectului pentru obtinerea finantarii 

 Elaborare plan de afaceri si anexe aferente 

 Realizarea previziunilor economico-financiare (venituri, cheltuieli, fluxuri de numerar, 

indicatori financiari) 

 Completarea cererii de acord de finantare (inclusiv anexe) specifice programului de 

finantare 

 Asistenta pe timpul perioadei de evaluare si contractare 

Etapa 2 – consultanta si asistenta pentru implementare proiectului 

 Asistenta tehnica si consultanta pentru derularea procedurilor de achizitie 

 Servicii de consultanta si managementul proiectului de investitii pe toata perioada 

derularii proiectului de investitii (inclusiv rapoarte tehnice, financiare si cereri de 

plata) 

 Asigurarea unui manager de proiect pe toata perioada derularii contractului de 

finantare si a investitiei 

Valoarea serviciilor de consultanta si asistenta pentru obtinerea unui ajutor financiar 

nerambursabil de 1,5 - 2 mil. Euro este de 75.000 euro plus TVA, din care 30.000 euro pentru 

Etapa 1 si 45.000 euro pentru Etapa 2. 
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Modalitatea de plata:  

 2.000 euro plus TVA in termen de 7 zile de la emiterea facturii dupa semnarea contractului de consultanta 

 2.000 euro plus TVA in termen de 7 zile de la emiterea facturii dupa depunerea proiectului la finantator 

 6.000 euro plus TVA in termen de 15 zile de la emiterea facturii dupa aprobarea proiectului la finantator 

 20.000 euro plus TVA in termen de 60 zile de la emiterea facturii, dupa semnarea contractului de finantare 

 

 15.000 euro plus TVA in termen de maxim 60 de zile de la emiterea facturii inainte de depunerea celei de-a 

doua cereri de plata a cheltuielilor, prin mecanismul cererilor de plata 

 15.000 euro plus TVA in termen de maxim 60 de zile de la emiterea facturii inainte de depunerea celei de-a 

treia cereri de plata a cheltuielilor, prin mecanismul cererilor de plata 

 15.000 euro plus TVA in termen de maxim 60 zile de la emiterea facturii inainte de depunerea ultimei cereri 

de plata a cheltuielilor, prin mecanismul cererilor de plata. 

Termen valabilitate ofertă: 30 de zile.  
Pentru orice nelămuriri sau detalii suplimentare vă stăm la dispoziție! 

 

 

Iulian Cătălin CAZACU  
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