
                         
 
 
  

                            
 

 

 
                         

                                                                                     
 

   

Către: SC Professional Event Solutions SRL                                       Nr.2708/01.11.2022             

Adresa: Bucuresti, Str. Tincani nr. 10, bl. F13, ap.91, sector 6 

Telefon :0722239110 

E-mail: office@pesturism.ro 

 

 

Referire: Procedura pentru achizitia publica avand ca obiect achiziţionarea serviciilor de 

organizare eveniment necesare pentru buna desfasurare a evenimentului “Valorificarea rezultatelor 

cercetării. Mecanism de sprijin a transferului tehnologic”- in cadrul Activitatii A7 Elaborarea si testarea 

unei metodologii pentru sprijinirea exploatarii rezultatelor proiectelor de cercetare, dezvoltare si inovare 

prin intermediul unui mecanism de tip Common Exploitation Booster din cadrul proiectului “Creșterea 

capacității sistemului CDI de a răspunde provocărilor globale. Consolidarea capacității anticipatorii de 

elaborare a politicilor publice bazate pe dovezi - Cod MySMIS 127557, ce va avea loc la București, în data 

de 9 noiembrie 2022, in cadrul procedurii simplificate aplicate prin Normele procedurale proprii, ca 

urmare a invitatiei de participare nr.2626/24.10.2022 a fost publicata pe site-ul institutiei  

www.uefiscdi.ro la sectiunea Organizare evenimente 

 

Comunicare privind rezultatul procedurii de atribuire 

În conformitate cu prevederile art. 214, alin. (1) din Legea nr. 98/2016, prin prezenta vă informăm 

că în urma evaluării ofertei depuse la procedura mai sus menționată, oferta depusă de SC 

Professional Event Solutions SRL a fost declarată câștigătoare pentru achizitionarea serviciilor 

de organizare eveniment necesare pentru buna desfasurare a evenimentului “Valorificarea 

rezultatelor cercetării. Mecanism de sprijin a transferului tehnologic”, ce va avea loc la București, în data 

de 9 noiembrie 2022, după aplicarea criteriului de atribuire, ”prețul cel mai scăzut”, așa cum a fost 

publicat în invitatia  de participare.  

Pe baza acestor informații, autoritatea contractantă UEFISCDI, a stabilit oferta prezentata de SC 

Professional Event Solutions SRL ca fiind oferta câștigătoare pentru prețul de 36.000,00  lei fără 

TVA pentru achizitionarea serviciilor de organizare eveniment necesare pentru buna desfasurare a 

evenimentului “Valorificarea rezultatelor cercetării. Mecanism de sprijin a transferului tehnologic”- in 

cadrul Activitatii A7 Elaborarea si testarea unei metodologii pentru sprijinirea exploatarii rezultatelor 

proiectelor de cercetare, dezvoltare si inovare prin intermediul unui mecanism de tip Common Exploitation 

http://www.uefiscdi.ro/


                         
 
 
  

                            
 

 

 
                         

                                                                                     
 

Booster din cadrul proiectului “Creșterea capacității sistemului CDI de a răspunde provocărilor globale. 

Consolidarea capacității anticipatorii de elaborare a politicilor publice bazate pe dovezi - Cod MySMIS 

127557, ce va avea loc la București, în data de 9 noiembrie 2022 , așa cum a fost stabilit în propunerea 

financiară și pe baza propunerii tehnice prezentate. 

 

Luând în considerare termenele pentru utilizarea mecanismelor de remediere și de utilizare a 

căilor de atac prevăzute la art. 8 din Legea 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie 

de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de 

concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea 

Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, cu modificările și completările ulterioare, vă 

invităm să semnați contractul de achiziție publică în data de 02.11.2022  la ora 12.00. 

Vă rugăm să confirmați primirea prezentei comunicări utilizând următoarele coordonate: 

Persoana de contact:  Gabriela Popa 

Email: gabriela.popa@uefiscdi.ro 

 

Presedinte comisia de evaluare,        

Elena Simion      

 

Director General UEFISCDI, 

 Adrian CURAJ 

mailto:gabriela.popa@uefiscdi.ro

