
              
         

                                  
                                               

 

                           
 

          Nr.493/23.02.2023 

SC Gram Events SRL        
Adresa: Bucuresti, Str. Drumul Gura Calitei nr. 4-32, lot 8, bl 5, sc A, et.8, ap.117, sector 3 

Telefon : 0722/393444 

E-mail: office.gram.events@gmail.com 

 

 

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

organizarea evenimentului în cadrul programului ERA PerMed la Cluj-Napoca în perioada 28 

februarie-2 martie 2023, potrivit următorului calendar: JTC2018 Final Symposium, în perioada 

28 februarie – 1 martie 2023 si 13th Network Steering Committee Meeting (NSC meeting), în 

data de 2 martie 2023, in cadrul procedurii simplificate aplicate prin Normele procedurale proprii, 

ca urmare a anuntului de participare nr.421/16.02.2023 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 achiziţionarea 

serviciilor pentru organizarea evenimentului în cadrul programului ERA PerMed la Cluj-Napoca 

în perioada 28 februarie-2 martie 2023, potrivit următorului calendar: JTC2018 Final 

Symposium, în perioada 28 februarie – 1 martie 2023 si 13th Network Steering Committee 

Meeting (NSC meeting), în data de 2 martie 2023, in cadrul procedurii simplificate aplicate prin 

Normele procedurale proprii, ca urmare a anuntului de participare nr.421/16.02.2023 a fost publicata 

pe site-ul  institutiei  www.uefiscdi.ro la sectiunea Organizare evenimente,  oferta dvs a fost 

acceptată,  fiind declarata castigatoare cu preţul cel mai scazut, in valoare de 135.484,00 lei fara 

TVA. 
 Vă invităm în data de 24.02.2023 la ora 10.00 la sediul UEFISCDI pentru semnarea contractului de 

servicii. 

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

Contestatiilor in conformitate cu Legea nr.101/19.05.2016. 

Alte informaţii se pot obține de la sediul UEFISCDI, persoana de contact: Gabriela Popa, telefon 

021/30.80.552. 

Vă rugăm să confirmați primirea prezentei comunicări utilizând următoarele coordonate: 

Persoana de contact:  Gabriela Popa si  Email: gabriela.popa@uefiscdi.ro 

 

 

   Presedinte comisia de evaluare,        

        Mihaela Manole      

Director General UEFISCDI, 

                 ADRIAN CURAJ        
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