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Data: 04.10.2013 
 
 

ANUNT PRIVIND ACHIZITIE „SERVICII DE INCHIRIERE SALA CONFERINTA”  
 

CPV 70310000-7 
 
 

Obiectul contractului de achizitie: “Servicii   de  inchiriere  sala  conferinta  in  cadrul   
proiectului    finantat  prin contractul POSDRU/81/3.2/S/48531” 

In atentia operatorilor economici interesati: 

 
ASOCIATIA ROMANA DE TRANSER TEHNOLOGIC SI INOVARE – ARoTT este  partenera 
in contractului de finanţare nr. POSDRU/81/3.2/S/48531,contract semnat pentru proiectul 
„Program de dezvoltare a resurselor umane din cadrul entităţilor Reţelei Naţionale pentru 
Inovare şi Transfer Tehnologic (ReNITT) în domeniul, managementului în vederea eficientizării 
procesului de transfer tehnologic” proiectul finanţat din următoarele surse: Contribuţie publică 
naţională – 6%, Contribuţie comunitară – FSE – 94%. Cofinanţarea din Fondul Social 
European se face prin „Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-
2013”, AP.3 „Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor”, DMI 3.2 „Formare şi 
sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii”. Coordonatorul 
proiectului este IRECSON Bucuresti. 

Pentru a realiza conferinta de inchidere a proiectului este necesara achizitia de “Servicii de 
inchiriere sala conferinta in cadrul  proiectului   finantat prin contractul 
POSDRU/81/3.2/S/48531” in cadrul proiectului mentionat mai sus. 

In aceste conditii, va invitam sa ne transmiteti oferta dumneavoastra in vederea achizitiei de :  
Nr. crt. Descrierea produsului/serviciului/lucrării Cant. 

1  Servicii de inchiriere sala pentru organizare conferinta constand in asigurarea  
logisticii necesare  pentru conferinta de inchidere a proiectului „Program de 
dezvoltare a resurselor umane din cadrul entităţilor Reţelei Naţionale pentru Inovare 
şi Transfer Tehnologic (ReNITT) în domeniul, managementului în vederea 
eficientizării procesului  de transfer tehnologic”. 
Logistica necesara consta in suport material si tehnic reprezentat de: 

 Sală conferinţe in Bucuresti  

 Servicii si instalatie de sonorizare+amplificare+4 microfoane la prezidiu 

 Acces Internet gratuit 

 Un panou de proiecţie; 

 Un video-proiector; 

 Spatiu pentru prezentare bannere si materiale publicitare 

 Mobilier :  

- scaune tip pentru sali conferinta (modalitatea de aranjament a 
mobilierului tip teatru) 

- masa prezidiu minim 4 locuri 

- 6 mese pentru catering 
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- cuier/e  pentru haine  

 Spatii de parcare  

 Instalatie de climatizare 

 Acces facil cu mijloacele de transpost in comun la locatia unde se ofera 
spatiul  

 Acces facil grupuri sanitare  
Locul de desfasurare : Bucuresti  
 
Nr. estimat de participanţi: 100 
 
Dată desfăşurare seminar: 18 octombrie  2013 
 
Durată de desfăşurare a conferintei: 4 ore si 30 min;  interval orar 09:30-14.00 

 

Criteriul aplicabil pentru atribuirea contractului şi stabilirea ofertei câştigătoare este preţul 
cel mai scăzut in conditiile respectarii cerintelor tehnice.   
 
Pretul ofertei va fi exprimat in lei, exclusiv TVA 
 
Adresa achizitorului: ASOCIATIA ROMANA DE TRANSER TEHNOLOGIC SI INOVARE – 
ARoTT, Str. Stefan cel Mare nr. 12, Craiova, tel: 0251. 412775, fax: 0251.418882, adresa 
internet : http://www.arott.ro/. 
 

Pentru informaţii suplimentare legate de contractul de achiziţie vă invităm să ne contactaţi la 
tel: 0251. 412775, fax: 0251.418882, sau email: mari.baciu13@gmail.com. 

Oferta va fi valabila pana la data de 10.10.2013. 

Oferta va fi depusa până la data de 10.10.2013 ora 14:00 direct la sediul ARoTT, str. Stefan cel 
Mare nr. 12, Craiova, prin fax la numerele 0251. 412775, 0251.418882, sau pe adresa de 
email: mari.baciu13@gmail.com. 
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