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INVITA IEăDEăPARTICIPARE 
 

........................................................................................... 
 

Adresa: ..................................................................................... 
 
Denumireăproiect:ă„ClusterulăEmergentăPrelMet” 
 
Denumire contract: “Organizarea de worshop-uri cu scopul facilitării 
schimbului de experienţă (knowledge transfer) şi creşterea încrederii între 
membrii clusterului” , “Organizarea de conferinţe în ţară , pentru asimilarea de 
bune practici naţionale sau internaţionale , în scopul proiectului.” 
 
Stimateădomn/Stimataădoamn ,ăă 
V ătransmitemăInvita iaădeăparticipare la procedura de cumpărare 
directă, având ca obiect 
 
“Organizarea de worshop-uri cu scopul facilitării schimbului de experienţă 
(knowledge transfer) şi creşterea încrederii între membrii clusterului” , 
“Organizarea de conferinţe în ţară , pentru asimilarea de bune practici 
naţionale sau internaţionale , în scopul proiectului.” 
 
 

INFORMA IIăDESPREăPROCEDUR  
                                                

Obiectulăşiăloculădeăimplementareăaăcontractului:: “Organizarea de worshop-

uri cu scopul facilitării schimbului de experienţă (knowledge transfer) şi creşterea 
încrederii între membrii clusterului” , Organizarea de conferinţe în ţară , pentru 
asimilarea de bune practici naţionale sau internaţionale , în scopul proiectului.”, în 
conformitate cu Caietul de sarcini  
 
Tipulăşiădurataăcontractului: contract de servicii , în conformitate cu Caietul de 
sarcini  
 
Valoareaăestimat :ă 

conferinţe : 44.800,00 lei cu TVA; 
workshop-uri : 18.000,00 lei cu TVA 

 
Criteriul de atribuire: preţul cel mai scăzut; 
 



Dataăşiăoraălimit ăde depunere a ofertelor: 05.12.2014, ora 1000 înn  Cugir, str. 
Victoriei, nr. 8A, Jud. Alba, România; 
 
Dataăşiăoraădeschideriiăofertelor:ă05.12.2014 ora 1100 înn  Cugir, str. Victoriei, 
nr. 8A, Jud. Alba, România; 
 
Adresa la care se transmit ofertele: Cugir, str. Victoriei, nr. 8A, Jud. Alba, 
România; 
 
Loculăşiămodulădeăob inereăaădocumenta ieiădeăatribuire:ădocumentaţia de 
elaborare a ofertei se găseşte pe site-ul:   
http://transilvaniaprelmet.wordpress.com  
 
De asemenea documentaţia  poate fi pusă la dispoziţia persoanelor interesate în 
mod gratuit pe suport de hârtie sau suport magnetic. 
 
Moneda folosită la întocmirea ofertei este RON; 
 
 
 Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la Asocia iaă Polul de 
Competitivitateă Prelucr riă Metaleă Transilvania,ă Metallclusterăă
Siebenburgen, Cluster Metal Manufactoring Transilvania (Entitatea de 
Management a Clusterului) cu sediul în Cugir, Str. Victoriei, nr 8A, judeţul Alba, 
cod postal 515600, Telefon: 0752164431, Fax: 0358401168, e-mail: 
prelmettransilvania@gmail.com. 
  
  

 
Asocia iaăPolulădeăCompetitivitateăPrelucr riăMetaleăTransilvania,ă

Metallcluster  Siebenburgen, Cluster Metal Manufactoring 
Transilvania 

 
Dr. Ioan Bele 
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