
Iceland�
Liechtenstein Norway
Norway grants grants

SC Gram Events SRL 

Zf!:jzscdi 
f:xe�1Jl1ve /1qf:t:c/ fin H,ghl'r 

[:..h.1�3lion, R::-se;:ircl1, Llf•,•r!iGp,110,1: 

;mcl 1nno·.;c1Lc11 fur.'.:!mg 

Adresa: Bucuresti, Str. Drumul Gura Calitei m. 4-32, lot 8, bl 5, sc A, et.8, ap.117, sector 3 
Telefon: 0722393444 

E-mail: gram.events@gmail.com

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

organizare eveniment necesare pentru buna desfasurare a workshop-ului «Monitorizarea 

Programului Cercetare - imbuniitii(irea procesului de verificare a raportiirii Promotorilor de 

Proiecte �i verificarea indicatorilor care vizeazii aspecte de Open Access», care va avea loc la 

Sinaia, in perioada 2-4 iunie 2022, in cadrul procedurii simplificate aplicate prin Normele 

procedurale proprii, ca urmare a anuntului de participare nr.1440/19 .05 .2022 a fost publicata pe site

ul institutiei www.uefiscdi.ro la sectiunea Organizare evenimente 

COMUNICAREA OFERTEI CASTIGATOARE 

Va comunicam rezultatul procedurii de achizitia publica avand ca obiect achizitionarea ,,serviciilor de 

organizare eveniment" necesare pentru buna desfasurare a workshop-ului «Monitorizarea Programului 

Cercetare - imbuniitii(irea procesului de verificare a raportiirii Promotorilor de Proiecte �i 

verificarea indicatorilor care vizeazii aspecte de Open Access», care va avea loc la Sinaia, in 

perioada 2-4 iunie 2022, in cadrul procedurii simpl(ficate aplicate prin Normele procedurale proprii, 

ca urmare a anuntului de participare nr.1440/19.05.2022 a fost publicata pe site-ul institutiei 

www.uefiscdi.ro la sectiunea Organizare evenimente, oferta dvs a fost acceptata, fiind declarata 

castigatoare cu pretul eel mai scazut, in valoare de 24.945,00 lei Jara TVA. 

Va invitam 'in data de 27.05.2022 la ora 10.00 la sediul UEFISCDI pentru semnarea contractului de 

serv1c11. 

Va facem cunoscut ca paiiea vatamata se poate adresa Consiliului National de Solutionare a 

Contestatiilor in conformitate cu Legea nr.101/19.05.2016.

Alte informatii se pot obtine de la sediul UEFISCDI, persoana de contact: Gabriela Popa, telefon 

021/30.80.552. 

Va rugam sa confirmati primirea prezentei comunicari utilizand urmatoarele coordonate: 
Persoana de contact: Gabriela Popa si Email: g 1brie/u.popl1(e, .ueflsc.:di.ro 

Working together for a green, competitive and inclusive Europe
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