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Oferta noastră de servicii de consultanță și asistență pentru elaborarea unui proiect integrat de investiţii 

pentru sisteme de detectare, semnalizare, alarmare incendii & instalatii electrice, de ventilare și 

tratare a aerului  & infrastructura de fluide medicale, este următoarea: 

 

1. Servicii de consultanță pentru elaborarea proiectului                  69.500 lei plus TVA 

 Elaborarea cererii de finanțare nerambursabilă si anexelor; 

 Consultanță în vederea optimizării punctajului proiectului; 

 Consultanță și asistență tehnică în relația cu proiectantul; 

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

 Asistență pentru încărcarea documentelor si completarea secțiunilor din cererea de finanțare, in MySMIS; 

 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 precontractare. 

 

Valoarea serviciilor de consultanta ofertate este de 69.500 Lei plus TVA. 

Serviciile ofertate sunt pentru un proiect integrat ce cuprinde ambele tipuri de actiuni finantabile: 

Acţiuni de tip A: Instalarea de sisteme de detectare, semnalizare, alarmare incendii, cu acoperire 
totală și de detectare semnalizare și alarmare în cazul depășirii concentrației maxime admise de oxigen 
în atmosferă pentru creșterea gradului de securitate la incendii 

Acţiuni de tip B: Reabilitarea / modernizarea / extinderea infrastructurii electrice, de ventilare și 
tratare a aerului, precum și infrastructura de fluide medicale. 

 

Modalitatea de plata:  

 10.000 lei plus TVA in termen de 30 zile de la inregistrarea cererii de finantare in MYSMIS; 

 59.500 lei plus TVA in termen de 30 zile de la semnarea contractului de finantare; 

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 

Ofertă prestări servicii consultanță pentru elaborare proiect în cadrul 
POIM 2014-2020 Axa 9, O.S. 9.1 Creșterea capacității de gestionare a 

crizei sanitare COVID-19 – Apel martie 2021 – martie 2022 
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