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OFERTĂ ICGbusiness SUD-EST SRL privind obținerea de finanțări nerambursabile prin 

Granturi pentru Investiții (Ordonanţa de Urgenţă privind unele măsuri pentru acordarea de 

sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului Operaţional 

Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei COVID-19): 

 

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 (via e-mail/telefon) 

 

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)  

• Suport în negocierea contractelor cu furnizorii 

  

• Suport la vizita finanțatorului pentru certificarea cheltuielilor   

 

Valoarea serviciilor de consultanta si asistenta pentru o investitie de 200.000 Euro este de 

14.000 euro, însemnând 67.900 lei din care 2000 euro (9700 lei) se platesc în cadrul primei 

tranșe la semnarea contractului.  

 

Modalitatea de plata:  

-9.700 lei in termen de 5 zile de la emiterea facturii dupa semnarea contractului de consultanta  

-30.000 lei in termen de 10 zile de la emiterea facturii, de la anunțarea câștigării proiectului, 

-14.100 lei in termen de maxim 60 de zile calendaristice de la emiterea facturii inainte de demararea 

achizițiilor și procedurilor de implementare 

-14.100 lei în termen de maxim 180 de zile calendaristice de la câștigarea proiectului.  

http://www.icgbusiness.ro/
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Termen valabilitate oferta: 30 de zile.  

Pentru orice nelamuriri sau detalii suplimentare va stam la dispoziție! 

 

Antonio A. Costea 

Manager proiect 

Valentin G. Mărișoiu 

Consultant Fonduri Europene 

0741459281 / 0741082133 

ICGbusiness SUD-EST SRL 

Mun. Galați, Str. Regimentului-11-Siret, nr. 47, bl. GS1, ap 1 

E-mail: team@icgbusiness.ro, Web: www.icgbusiness.ro 

 

 

http://www.icgbusiness.ro/
mailto:team@icgbusiness.ro
http://www.icgbusiness.ro/

