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Oferta noastră de servicii de consultanță și asistență pentru elaborarea dosarului de finanţare, în vederea 

obținerii unei finanțări nerambursabile prin AFM - Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect 

de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant 

din punct de vedere energetic: staţii de reîncărcare pentru vehicule electrice în localități și pentru 

managementul contractului de finanțare pe toată perioada de implementare, este următoarea: 

1. Servicii de consultanță pentru pregătirea dosarului de finanțare: 

 Elaborarea cererii de finanțare nerambursabilă și anexelor; 

 Asistență acordată proiectantului în vederea îndeplinirii cerințelor de conformitate, eligibilitate 

și tehnico-financiare;  

 Consultanță în vederea optimizării punctajului proiectului; 

 Verificarea documentelor anexă la cererea de finanțare, din punct de vedere al conformității, 

valabilității si eligibilității; 

 Asistență pentru depunerea și transmiterea dosarului de finanțare; 

 Asistență pentru întocmirea răspunsurilor la solicitările de informații suplimentare; 

 Asistență pentru depunerea documentelor necesare pentru etapa de contractare; 

 Asistență pe toată perioada de evaluare a proiectului și în perioada de contractare a finanțării. 

2. Servicii de consultanță pentru managementul contractului de finanțare și al proiectului: 

 Servicii de consultanță în scopul elaborării documentației de atribuire și/sau aplicării procedurilor 

de atribuire a contractelor de achiziție publică; 

 Consultanță pentru întocmire cereri de decontare și elaborare raport final de monitorizare cu 

informaţii referitoare la activitatea desfăşurată. 

Valoarea serviciilor de consultanta este direct proportionala cu valoarea maxima a finantarii nerambursabile, astfel:  

Valoare finantare nerambursabila Valoare servicii de consultanta 

Pana la 1.000.000 lei 20.000 lei + TVA 

1.000.001 - 2.500.000 lei 40.000 lei + TVA 

Peste 2.500.000 lei 50.000 lei + TVA 

Modalitatea de plată:  

 5.000 Lei plus TVA la emiterea facturii dupa depunerea proiectului la finantator  

 10.000 Lei plus TVA la emiterea facturii dupa semnarea contractului de finanțare  

 diferenta la emiterea facturii înainte de ultima cerere de decontare 

Pentru orice nelamuriri sau detalii suplimentare va stam la dispozitie! 

 

Cu stimă, 

Radu Onofrei - Director General 

RomActiv Business Consulting SRL 

Str. Maria Rosetti, Nr. 34, Parter, Sector 2, Bucuresti 

T/F: 021 210 4349 | F: 0372 870 806 | M: 0722 612 314 

Email: radu.onofrei@romactiv.ro | Web: www.romactiv.ro 
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