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Asociaţia Română pentru Transfer Tehnologic şi Inovare  

str. Unirii, Nr. 86, Craiova, jud. Dolj, Romania 
tel/fax: +40-251-417740; 

e-mail: office@ipacv.ro;  web site: www.arott.ro 

 
Nr. 681/18.12.2017 

 
 

ANUNŢ DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE PRESTARI SERVICII 
PENTRU ORGANIZAREA DE SERVICII ORGANIZARE EVENIMENTE ŞI DE SERVICII 

TRANSPORT, “Servicii de reuniuni și conferințe organizate la hotel”, cod CPV 
55120000-7”Servicii evenimente” cod CPV 79952000-2, “Servicii de cazare la 

hotel” cod CPV 55110000-4, “Servicii de catering” cod CPV 55520000-1, “Servicii 
închiriere de autobuze și de autocare cu șofer” cod CPV 60172000-4 

 
Cod proiect: 16.4.2.088, RO-BG 187 
Proiect: “Îmbunătăţirea mobilităţii şi a ocupării forţei de muncă în industriile 
cultural şi creative din zona transfrontalieră RO-BG” 
 

1. Denumirea, adresa şi datele de contact ale achizitorului: 
Asociaţia Română pentru Transfer Tehnologic şi Inovare – ARoTT, cu sediul în 
Craiova, strada Ştefan cel Mare, Nr. 12, judet Dolj, telefon/fax 0251.417740, e-
mail: diana_nedelcu@ymail.com. 

2. Categoria, descrierea serviciilor ce urmează  a fi prestate:  
Achiziţionare Servicii de reuniuni și conferințe organizate la hotel”, cod CPV 
55120000-7”Servicii evenimente” cod CPV 79952000-2, “Servicii de cazare 
la hotel” cod CPV 55110000-4, “Servicii de catering” cod CPV 55520000-1, 
“Servicii închiriere de autobuze și de autocare cu șofer” cod CPV 60172000-
4 în vederea organizării de evenimente şi asigurării transportului participanţilor 
la evenimente, conform specificaţiilor tehnice din documentatia de atribuire si 
din oferta tehnica. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
www.interregrobg.eu 

 

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene 

 
 

 
Asociaţia Română pentru Transfer Tehnologic şi Inovare  

str. Unirii, Nr. 86, Craiova, jud. Dolj, Romania 
tel/fax: +40-251-417740; 

e-mail: office@ipacv.ro;  web site: www.arott.ro 

3. Data atribuirii contractului: 11.12.2017 
4. Procedura aplicată: 

Procedura simplificată pentru beneficiarii români care nu au statut de 
autoritate contractantă în conformitate cu Instrucţiunea nr. 2 din 20.09.2016, 
Programul INTERREG V-A România-Bulgaria 2014-2020.   

5. Număr de oferte primite: 1 (una) 

6. Numele şi adresa ofertantului câştigător: SC PS MULTISERVICES SRL 

Adresa: Str. Calea Unirii, nr. 30, Localitatea Craiova, Judeţ Dolj. 

7. Valoarea la care a fost atribuit contractul: 251649,54  lei (fără TVA) 
8. Data publicării anunţului de participare pe site-ul www.interregrobg.eu: 

14.11.2017. 

9. Numărul şi data contractului care a făcut obiectul procedurii simplificate:  

664/ 11.12.2017. 

  

  Preşedinte ARoTT, 

                                                     Gabriel Cătălin VLĂDUŢ 

                                         
 


