
 

 
 

 
 

Investeste in oameni! 
Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Prograamul Operational Sectorial Dezvoltarea 

Resurselor Umane 2007-2013 
 

Nr./Data: 147/02.02.2015 

 

ANUNT/INVITATIE DE PARTICIPARE 

ACHIZITIE INCHIRIERE SALA PENTRU DESFASURARE MESE ROTUNDE 

 

Obiectul contractului de achizitie: Servicii de inchiriere sala pentru desfasurarea meselor 

rotunde, cod CPV 70310000 -7 - Servicii de închiriere sau de vânzare de imobile 

Asociatia Romana pentru Transfer Tehnologic si Inovarea - ARoTT, cu sediul social 

in Craiova str. Stefan cel Mare, nr. 12,  in calitate de partener in cadrul proiectului “O sansa in 

plus la un loc de munca” POSDRU/130/5.1/G/124906, proiect finantat prin Programul 

Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară 5 Promovarea 

masurilor active de ocupare, Domeniul major de intervenţie 5.1. Dezvoltarea si implementarea 

masurilor active de ocupare,  lansează invitaţia pentru depunerea ofertei pentru achiziţia având ca 

obiect:  

Servicii de inchiriere sala pentru desfasurarea meselor rotunde, cod CPV 70310000-7 

In cadrul proiectului “O sansa in plus la un loc de munca” se vor organiza 3 mese 

rotunde, in alte localitati decat Craiova si Slatina, dupa cum urmeaza: Drobeta Turnu Severin 

(judetul Mehedinti), Ramnicu Valcea (judetul Valcea) si Targiu Jiu (judetul Gorj), pentru care, 

conform bugetului proiectului, se solicita inchirierea de sali pentru desfasurarea evenimentelor, 

in perioada 15.02.2015 – 31.03.2015, la date certe ce vor fi comunicate ulterior de catre 

achizitor. 

Pentru o buna desfasurare a meselor rotunde mentionate, serviciile de inchiriere vor 

consta in urmatoarele: 

- Sala ce va fi inchiriata va avea un spatiu corespunzator desfasurarii evenimentelor, 

suficient pentru minim 30 de persoane si pentru asigurarea serviciilor de catering 

atasate fiecarui eveniment in parte; 

- Spatiul va avea acces la grupul sanitar, va fi iluminat pe cat posibil natural; 



- Spatiul va fi in buna stare si complet functional la data desfasurarii evenimentului. 

 

Tip şi durată contract: Contract de prestări servicii pe o perioadă de 12 luni 

Valoarea estimată:  2419,35  lei fara TVA (806,45 lei fara TVA/fiecare din cele 3 mese 

rotunde mentionate mai sus) 

Criteriu de selectie aplicat: preţul cel mai scăzut 

Procedura de atribuire aplicata: Achiziţie directa, având în vedere Ordinul Ministrului 

Fondurilor Europene nr. 1120 din 15.10.2013 pentru procedurile simplificate aplicate de 

beneficiarii privati in cadrul proiectelor finantate din instrumente structurale, obiectivul 

"Convergenta" publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 650/22.10.2013. 

Adresa la care se transmit ofertele: ofertele se depun in plic sigilat, la adresa str. Stefan 

cel Mare nr. 12, Craiova, cod poştal 200130, Judeţ  Dolj 

Ofertantul va depune o oferta din care sa rezulte atat conditiile serviciilor oferite, cat si 

pretul acestora. 

Data limită, ora si locul pentru depunerea ofertelor: 10.02.2015, ora 12:00, la sediul 

AROTT, str. Stefan cel Mare, nr. 12, Craiova. 

Data, ora şi locul deschiderii ofertelor: 10.02.2015 ora 14:00, la sediul AROTT, 

str. Stefan cel Mare, nr. 12, Craiova. 

 

Cursul de referinţă leu/euro aplicabil curs BNR din data de 02.02.2015. 

Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la AROTT cu sediul social in Stefan cel 

Mare, nr. 12 , judetul Dolj, tel  0251 418882 / fax 0251 412290, Diana Nedelcu e-mail: 

diana_nedelcu@ymail.com si adresa internet: www.arott.ro. 

            In cazul in care doriti sa ne furnizati serviciile mai sus mentionate, asteptam ofertele 

dumneavoastra pe adresa Stefan cel Mare, nr. 12 , judetul Dolj, . 

mailto:diana_nedelcu@ymail.com
http://www.arott.ro/

