
 
                        

                                                                                                                                                                                                                                                                  

                           
 

Către: SC Professional Event Solutions SRL                             Nr.2833/17.11.2022           

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

Telefon : +40217462191 

E-mail: office@pesturism.ro 

 

 

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

organizare eveniment necesare pentru buna desfasurare a evenimentului: ”Peer learning Activity - 

Fundamental values in Higher Education: Institutional autonomy” în cadrul proiectului internaţional 

“New building    blocks of the Bologna Process: fundamental values” (NewFAV), cod 101060970 care va 

avea loc la București, în perioada 5-7 decembrie 2022, in cadrul procedurii simplificate aplicate prin 

Normele procedurale proprii, ca urmare a anuntului de participare nr.2779/10.11.2022 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 : ”Peer 

learning Activity - Fundamental values in Higher Education: Institutional autonomy” în cadrul 

proiectului internaţional “New building    blocks of the Bologna Process: fundamental values” (NewFAV), 

cod 101060970 care va avea loc la București, în perioada 5-7 decembrie 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 45.550,00  lei fără 

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

evenimentului: ”Peer learning Activity - Fundamental values in Higher Education: Institutional 

autonomy” în cadrul proiectului internaţional “New building    blocks of the Bologna Process: 

fundamental values” (NewFAV), cod 101060970 care va avea loc la București, în perioada 5-7 decembrie 

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 

http://www.uefiscdi.ro/


 
                        

                                                                                                                                                                                                                                                                  

                           
 

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

semnați contractul de achiziție publică în data de 18.11.2022  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,        

Cezar Haj     

 

Director General UEFISCDI, 

 Adrian CURAJ 
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