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OFERTA GENERALA pentru SERVICII DE CONSULTANTA 

Elaborare si implementare proiecte – prin POR 2.2 

 

FDI TOP CONSULT SRL va ofera urmatoarele servicii de consultanta pentru elaborarea si implementarea 
unui proiect de investitii finantat in cadrul POR, Axa prioritara 2 - Imbunatatirea competitivitatii 
intreprinderilor mici si mijlocii - Prioritatea de investitii 2.2  -Sprijinirea creării și extinderea 
capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor  – Apel 2019 - 2020 

 

Servicii de consultanta pentru elaborarea proiectului si obtinerea finantarii  

 Intocmirea planului de afaceri si a cererii de finantare;  

 Asistenta la depunerea proiectului si redactarea raspunsurilor la solicitarile de informatii 
suplimentare primite pe parcursul evaluarii proiectului.  

 

Servicii de consultanta pentru managementul de proiect al obiectivului de investitii  

 Servicii de consultanta pe toata perioada derularii proiectului de investitii – consiliere in vederea 
implementarii proiectului in conformitate cu prevederile contractului de finantare  

 

Valoarea serviciilor – este dependenta de valoarea si continutul proiectului, de complexitatea sa si de 
perioada de implementare previzionata.  

Ca si reper financiar cu privire la costurile serviciilor de consultanta, punctam:  

Pentru un proiect de achizitii simple (care nu cuprinde lucrari de construire): 9% din valoarea 
investitiei de baza 

o 4,5% din valoarea investitiei = contravaloarea serviciilor de elaborare a proiectului  

o 4,5% din valoarea investitiei = contravaloarea serviciilor de management al investitiei 
(implementarii)  

 

Pentru un proiect complex (care include lucrari de construire): 10% din valoarea investitiei de baza  

o 5% din valoarea investitiei = contravaloarea serviciilor de elaborare a proiectului  

o 5% din valoarea investitiei = contravaloarea serviciilor de management al investitiei 
(implementarii)  

 

NOTA: 

*In functie de continutul proiectului, complexitatea si valoarea sa, valoarea serviciilor poate fi 

ajustata, prin discounturi aplicate valorilor indicative prezentate mai sus. 

 

Va rugam sa ne contactati pentru orice informatii considerati necesare. 
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