Stimata Doamna,
Stimate Domn,
1. Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior şi Cercetării, Dezvoltării şi Inovării
doreste să folosească o parte din fondurile alocate in cadrul proiectului „Politici publice fundamentate în
Învăţământul Superior: o premisă necesară pentru dezvoltarea României”, Programul Operational
Dezvoltatarea Capacitatii Administrative, Axa prioritara 1 “Îmbunătăţiri de structură şi proces ale
managementului ciclului de politici publice”, Domeniul Major de Interventie 1.1., pentru achizitia de
servicii - Abonamente la publicații de specialitate si cărți de specialitate in vederea implementarii
proiectului „Creșterea capacității administrative a sistemului public de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare
din România, pentru a răspunde pe termen scurt, mediu şi lung nevoilor strategice de dezvoltare
economico-socială a României” cod SMIS 37609
Codul CPV aferent acestei achiziţii: 22110000-4 Cărţi tipărite; 22120000-7 Publicaţii
2. În cele ce urmează sunteţi invitaţi să depuneţi oferta Dumneavoastră de preţ pentru prestarea serviciilor
menţionate mai sus.
3. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziţie publică: achiziţie directă.
Legislaţia aplicabilă:
- ORDONANŢA DE URGENŢĂ Nr. 34 din 19 aprilie 2006 privind atribuirea contractelor de
achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de
servicii, cu modificările şi completările ulterioare.
- HOTĂRÂREA nr. 925 din 19 iulie 2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor
referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publica din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.
34/2006
- LEGEA nr. 337 din 17 iulie 2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr.
34/2006
4. Oferta trebuie exprimată ca preţ unitar, în LEI sau EURO cu valoarea TVA exprimată separat şi va
include toate costurile aferente serviciilor descrise. Ofertele vor fi evaluate pentru pretul total ofertat, fara
TVA, iar contractul va fi acordat firmei care oferă cel mai mic preţ total ofertat, fara TVA. Ofertanţii pot
depune o singură ofertă. Oferta de pret va fi intocmita dupa cum urmeaza:
Nr.
Crt.

1

Descrierea Produs

Carti

Cantitate
medie
estimata

Pretul estimat
mediu/Valoarea
lei (fără TVA)

Total lei fara
tva

90
Total lei fără TVA
Total lei cu TVA

5. Se acceptă oferte prin poştă, curier, e-mail sau fax, urmând a prezenta oferta în original la sediul
UEFISCDI pana la data limita de deschidere a ofertelor, respectiv 07 februarie 2014.
6. Oferta Dumneavoastră trebuie să respecte formatul de mai jos şi va fi adresată şi trimisă la:
Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior a Cercetării, Dezvoltarii si Inovarii
În atenţia: Elena Victoria Zaharia – Coordonator Achiziţii Publice
Adresa/Locatia de Implementare a proiectelor: Calea Plevnei, nr. 3, Bucureşti, România
Tel. 021/307.19.86
Fax: 021/307.19.19
E-mail: office@uefiscdi.ro; anca.mustata@uefiscdi.ro;

7. Se va lua în considerare oferta pentru toate elementele solicitate. Ofertele adecvate din punct de vedere
al specificaţiilor tehnice vor fi evaluate prin compararea preţurilor. Contractul se va acorda firmei care
oferă cel mai mic preţ evaluat şi care îndeplineşte standardele obligatorii în ceea ce priveşte capacităţile
tehnice şi financiare. Cerintele minime prezentate, trebuiesc îndeplinite in totalitate de către ofertant în
vederea calificării ofertei sale. Ofertele incomplete sunt considerate neconforme.
8. Oferta tehnica se va intocmi in tabel de corespondenta, pentru a facilita procesul de evaluare a ofertelor.
9. Documente care insotesc oferta:
a. Declaratie privind eligibilitatea conform art. 180 si 181 din OUG 34/2006 cu modificarile si
completarile ulterioare – original – Formularul 1
b. Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art.691 din OUG
34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare – original – Formularul 2
c. Declaratie privind calitatea de participant la procedura - original – Formularul 3
d. Certificat fiscal eliberat de Directia de Impozite şi Taxe Locale a unităţii administrativ teritoriale
de pe raza căreia societatea are sediul social, care să ateste că societatea ofertantă nu se
înregistrează cu debite la bugetul local Original sau copie cu mentiunea „conform cu originalul”
si valabil in luna anterioara celei in care se depun ofertele;
e. Certificat Constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului de pe langa instanta competenta Original sau copie cu mentiunea „conform cu originalul”
10. Oferta trebuie sa fie valabila timp de minim 30 de zile de la data limita pentru depunerea ofertelor si va fi
depusa in original, insotita de un Stick/CD/DVD cuprinzand oferta tehnica in format editabil (doc.),
introduse intr-un plic exterior inchis, sigilat si stampilat, care va fi inscriptionat astfel: „Achizitia publica de
servicii - Abonamente la publicații de specialitate si cărți de specialitate in vederea implementarii
proiectului „Creșterea capacității administrative a sistemului public de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare din
România, pentru a răspunde pe termen scurt, mediu şi lung nevoilor strategice de dezvoltare economicosocială a României” cod SMIS 37609
11. Data limita pentru depunerea ofertelor la adresa mentionata anterior este 07 februarie 2014, ora 10.00
A.M. Data limita pentru solicitarea clarificarilor: cu 1 zi inainte de data limita de depunere a ofertelor.
12. Contractul se va incheia pana la data de 12 februarie 2014. Valoarea maxima a serviciilor incluse in
contract nu va putea depasi suma de 36.000 lei fara TVA. Contractul se va face pe suma maxima
estimata, urmand ca pe perioada de derulare sa se emita comenzi cu cartile/revistele/abonamentele
solicitate. Plata se va efectua cu ordin de plata, dupa prestarea fiecarui serviciu, in baza procesului verbal
de receptie semnat fara obiectiuni si a facturii emise de Prestator.
13. Toate documentele ofertei vor fi completate, stampilate si semnate (inclusiv nume in clar) de catre
reprezentantul legal.
Responsabil Achiziţii Publice
Elena Victoria Zaharia
FORMULAR 1

Operator economic,
________________________
(denumirea/numele)
DECLARATIE
privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 180 si 181 din
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare
1. ....................................................................... (denumirea/numele operator economic) in calitate de ofertant la
procedura de achizitie publica “………………….. in vederea implementarii proiectului „Creșterea capacității
administrative a sistemului public de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare din România, pentru a răspunde pe termen scurt,
mediu şi lung nevoilor strategice de dezvoltare economico-socială a României” cod SMIS 37609, reprezentata prin
subsemnatul …………………….. (nume si prenume in clar a persoanei autorizate), reprezentant imputernicit in calitate
de .................................................., declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice,
ca nu ne aflam in nici una dintre situatiile prevazute la art. 181 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006,
privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de
concesiune de servicii aprobata cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv ca:
a) nu suntem in stare de faliment ca urmare a hotararii pronuntate de judecatorul-sindic;
c) ne-am indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre
bugetele componente ale bugetului general consolidat, in conformitate cu prevederile legale in vigoare in
…………………….(se va specifica Romania sau tara in care sunt stabiliti) pana la termenul limita de
depunere al ofertei;
c^1) in ultimii 2 ani nu ne-am indeplinit in mod defectuos obligatiile contractuale, din motive imputabile
ofertantului in cauza, fapt care a produs sau este de natura sa produca grave prejudicii beneficiarilor
acestuia;
d) nu am fost condamnati, in ultimii trei ani, prin hotarare definitiva a unei instante judecatoresti, pentru o
fapta care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greseli in materie profesionala;
e) nu prezentam informatii false sau prezentam informatiile solicitate de catre autoritatea contractanta, in
scopul demonstrarii indeplinirii criteriilor de calificare si selectie.
2. Subsemnatul declar pe proprie raspundere ca in ultimii 5 ani, nu am fost condamnati prin hotararea definitiva a unei
instante judecatoresti, pentru participare la activitati ale unei organizatii criminale, pentru coruptie, pentru frauda si/sau
pentru spalare de bani.
3. Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca autoritatea
contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, situatiilor si documentelor care
insotesc oferta, orice informatii suplimentare privind eligibilitatea noastra, precum si experienta, competenta si resursele
de care dispunem.
4. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte persoane juridice sa furnizeze
informatii reprezentantilor autorizati ai autoritatii contractante – Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului
Superior, a Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii, cu privire la orice aspect tehnic si financiar in legatura cu activitatea noastra.
5. Inteleg ca in cazul in care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de incalcarea prevederilor
legislatiei penale privind falsul in declaratii.
Data :[ZZ.LL.AAAA]
(numele si prenume)____________________,
(semnatura si stampila), in calitate de __________________, legal autorizat sa semnez oferta pentru si in numele
____________________________________.
(denumire/nume operator economic)
(Operator economic)

FORMULAR 2

OPERATOR ECONOMIC
____________________
(denumirea/numele)

DECLARATIE
privind neincadrarea in prevederile art.69¹
(evitarea conflictului de interese)
Subsemnatul(a) .............................................................………… (denumirea, numele operatorului economic), in
calitate de ofertant/candidat/ofertant asociat/subcontractant/tert sustinator la procedura de achizitie pentru atribuirea
contractului de ....................... in vederea implementarii proiectului „Creșterea capacității administrative a sistemului
public de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare din România, pentru a răspunde pe termen scurt, mediu şi lung nevoilor
strategice de dezvoltare economico-socială a României” cod SMIS 37609 avand cod CPV …………………….., la data
de .......................... (zi/luna/an), organizata de UEFISCDI, declar pe propria raspundere ca nu ma aflu in niciuna dintre
1
situatiile prevazute la art. 69 din O.U.G. nr.34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare:
- nu am drept membri in cadrul consiliului de administratie/organ de conducere sau de supervizare si/sau nu am
actionari ori asociati persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al patrulea inclusiv sau nu ma aflu in
relatii comerciale, astfel cum sunt acestea prevazute la art.69 lit.a) din O.U.G. nr.34/2006, cu persoanele ce detin functii
de decizie in cadrul autoritatii contractante (conform anexei), despre care am luat la cunostinta din documentatia de
atribuire atasata anuntului/invitatiei de participare nr................................din SEAP.
Data completarii ......................
Operator economic,
_________________
(semnatura autorizata)

Anexa a declaratiei privind evitarea conflictului de interes
TABEL
CU PERSOANELE CARE DETIN FUNCTII DE CONDUCERE
IN CADRUL INSTITUTIEI
Nume Prenume

Functie

Adrian CURAJ

Director General

Elena TIŢA

Director Economic

Ecaterina GHITA

Consilier Juridic

Luciana BRATU

Manager Proiect

Lucia BOICENCO

Manager Financiar

Elena Victoria ZAHARIA

Coordonator achizitii publice

Mirabele AMARANDEI
Cezar HAJ

Expert

Anca MUSTATA

Expert

Andreea Cristina ZAHARIA

Expert

Elena POPESCU

Expert

Irina GEANTA

Expert

Operator economic,
...................................

FORMULAR 3
Operator economic,
________________________
(denumirea/numele)
DECLARATIE
PRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANT LA PROCEDURA
1. Subsemnatul …………………….. (nume si prenume in clar a persoanei autorizate), reprezentant imputernicit al
............................... (denumirea operatorului economic), declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de
fals in acte publice, ca, la procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica avand ca obiect “………………
avand cod CPV …………………..;, la data de .............. (zi/luna/an), organizata de Unitatea Executiva pentru Finantarea
Invatamantului Superior, a Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii, particip si depun oferta:
□ in nume propriu;
□ ca asociat in cadrul asocierii condusa de: numele liderului / noi insine;
□ ca subcontractor;
(Se bifeaza optiunea corespunzatoare.)
2. Confirmam faptul ca nu licitam pentru acelasi contract in nici o alta forma.
3. (Aplicabil doar pentru membrii in asociere) Confirmam, ca membru in consortiu/asociere ca toti membrii raspund
solidar pentru executia contractului, ca membrul conducator este autorizat sa oblige si sa primeasca instructiuni in
numele si pe seama fiecarui membru, este raspunzator in nume propriu si in numele Asocierii pentru indeplinirea
contractului, inclusiv platile si ca toti membrii asocierii se obliga sa ramana in asociere pe intreaga durata a executiei
contractului.
4. Suntem de acord sa ne supunem prevederilor Sectiunii a 8-a - Reguli de evitare a conflictului de interese din
Ordonanta de Urgenta nr. 34/2006, modificata si completata, si adaugam, in mod special, ca nu avem nici un potential
conflict de interese sau alte relatii asemanatoare cu ceilalti candidati sau alte parti implicate in procedura de atribuire in
timpul depunerii ofertei.
5. Subsemnatul declar ca:
□ nu sunt membru al nici unui grup sau retele de operatori economici;
□ sunt membru in grupul sau reteaua a carei lista cu date de recunoastere o prezint in anexa.
(Se bifeaza optiunea corespunzatoare.)
6. Subsemnatul declar ca voi informa imediat autoritatea contractanta daca vor interveni modificari in prezenta declaratie
la orice punct pe parcursul derularii procedurii de atribuire a contractului de achizitie publica sau, in cazul in care vom fi
desemnati castigatori, pe parcursul derularii contractului de achizitie publica.
7. De asemenea, declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca autoritatea
contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, situatiilor si documentelor care
insotesc oferta, orice informatii suplimentare in scopul verificarii datelor din prezenta declaratie.
8. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte persoane juridice sa furnizeze
informatii reprezentantilor autorizati ai UEFISCDI, adresa Str.Mendeleev nr.21-25, Sect.1, Bucuresti cu privire la orice
aspect tehnic si financiar in legatura cu activitatea noastra.
Data :[ZZ.LL.AAAA]
(numele si prenume)___________, (semnatura si stampila), in calitate de _________, legal autorizat sa semnez oferta
pentru si in numele ____________________________________.
(denumire/nume operator economic)

FORMULAR 4

Operator economic,
________________________
(denumirea/numele)
Propunere tehnica
Catre: Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior, a Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii
Adresa: Str.Mendeleev nr.21-25, Sect.1, Bucuresti
Telefon: +04021.307.19.18
Fax:

+04021.307.19.19

(Detaliati specificatiile tehnice ale serviciilor propuse astfel incat sa fie in concordanta cu cele solicitate prin caietul de
sarcini)
Modul de prezentare a criteriilor solicitate
Criterii solicitate

Criterii oferite

1
2
…

Data completarii :[ZZ.LLLL.AAAA]
Operator economic,……....………………………..
(nume, semnatura autorizata si stampila)

FORMULAR 5

Operator economic,
________________________
(denumirea/numele)
FORMULAR DE OFERTA
Catre: Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior, a Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii
Adresa: Str.Mendeleev nr.21-25, Sect.1, Bucuresti
Telefon: +04021.307.19.18
Fax:
+04021.307.19.19
Doamnelor/Domnilor,
1.
Examinand
documentatia
de
atribuire,
subsemnatii,
reprezentanti
ai
ofertantului
__________________________________________, ne oferim ca, in conformitate cu prevederile si cerintele cuprinse in
documentatia mai sus mentionata, sa prestam servicii de .................... in vederea implementarii proiectului „Creșterea
capacității administrative a sistemului public de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare din România, pentru a răspunde pe
termen scurt, mediu şi lung nevoilor strategice de dezvoltare economico-socială a României” cod SMIS 37609, cod CPV
………………………….., pentru suma de [X.XXX,XX] LEI, la care se adauga taxa pe valoarea adaugata in valoare de
[X.XXX,XX] LEI,.
2. Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa prestam serviciile in graficul de
timp anexat.
3. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de______________________zile, respectiv
pana la data de ___________________________, si
(durata in litere si cifre)
(ziua/luna/anul)
ea va ramane obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricand inainte de expirarea perioadei de valabilitate.
4. Pana la incheierea si semnarea contractului de achizitie publica aceasta oferta, impreuna cu comunicarea
transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita castigatoare, vor constitui un contract angajant intre
noi.
5. Am inteles si consimtim ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita ca fiind castigatoare, sa constituim
garantia de buna executie in conformitate cu prevederile din documentatia de atribuire.
6. Alaturi de oferta de baza:
_
|_| depunem oferta alternativa, ale carei detalii sunt prezentate intr-un formular de oferta separat, marcat in mod clar
"alternativa";
_
|_| nu depunem oferta alternativa.
(se bifeaza optiunea corespunzatoare)
7. Intelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel mai scazut pret sau orice alta oferta pe care o puteti
primi.
Data _____/_____/_____
_____________, in calitate de _____________________, legal autorizat sa semnez
(nume si semnatura)
oferta pentru si in numele ____________________________________.
(denumirea/numele ofertantului)
Operator economic,
________________________
(denumirea/numele)

PROPUNEREA FINANCIARA DETALIATA

Nr.
Crt.

1

Descrierea Produs

Carti

Cantitate
medie
estimata

Pretul estimat
mediu/Valoarea
lei (fără TVA)

90
Total lei fără TVA
Total lei cu TVA

Data completarii :[ZZ.LLLL.AAAA]
Operator economic,……....………………………..
(nume, semnatura autorizata si stampila)

Total lei fara
tva

CAIET DE SARCINI

Cerinte minime si obligatorii:

-

In portofoliul operatorilor economici sa fie incluse carti si publicatii tiparite care pot fi comercializate
Operatorii economici sa aiba o legatura directa cu editurile cele mai importante si mai cuprinzatoare din lume.
Sa detina drepturi patrimoniale de autor din partea editurilor in vederea comercializarii necesare comercializarii
produselor solicitate.
Sa asigure livrarea in cel mai scurt timp posibil
Sa se asigure pentru cartiile/publicatiile tiparite, in functie de posibilitatile legale si materiale, si formatul de tip
electronic (pe suport magnetic si/sau online)
Cartile comandate vor fi in general carti de specialitate din toata lumea

MODEL COMANDA

Nr. Inreg................................
COMANDA FERMA
Catre : ……………… .
Adresa : ............................
Tel/Fax : ...............
Stimate Domnule Director,
Va rugam sa livrati cartile mentionate in tabelul de mai jos conform contract de servicii numarul ....... din ...........
pentru proiectul „Creșterea capacității administrative a sistemului public de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare din
România, pentru a răspunde pe termen scurt, mediu şi lung nevoilor strategice de dezvoltare economico-socială a
României” cod SMIS 37609 conform ofertei prezentate:

Nr
crt

Autor

3

Humbert Lesca,
Nicolas Lesca
Peter C Bishop (Author), Andy
Hines (Author)
Jerome C. Glenn and Theodore
J. Gordon

4

Randy Krum (Author)

5

John W. Foreman (Author)

6

7

Max Bramer (Author)
U.S. Dept of Housing and Urban
Developme (Creator) , NAHB
Research Center Inc. (Creator)

8

Clayton M. Christensen (Author)

9

by Raymond Martin (Author)
OECD Organisation for Economic
Co-operation and
Development (Author)

1
2

10

11
12

13
14

World Trade Organization
WTO (Author)
Deborah K. Elms (Editor), Patrick
Low (Editor)

Fiorenza Belussi (Editor), Alessia
Sammarra (Editor)
Daria Taglioni (Author), Deborah
Winkler (Author)

Cantitate

Pret euro
fara tva

1

75

Teaching about the Future
Futures Research Methodology Version
3.0
Cool Infographics: Effective
Communication with Data Visualization
and Design
Data Smart: Using Data Science to
Transform Information into
Insight [Paperback]
Principles of Data Mining (Undergraduate
Topics in Computer Science) [Kindle
Edition]
Technology Scanning Paperback – March
14, 2013
by
The Innovator's Dilemma: When New
Technologies Cause Great Firms to Fail
(Management of Innovation and Change)

1

85

1

60

1

30

1

30

1

50

1

13

1

20
28

Trend Forecaster's Handbook Paperback
Public Research Institutions: Mapping
Sector Trends [Paperback] (este OECD,
trebuie verificat daca nu-l avem deja)
Trade Patterns and Global Value Chains
in East Asia: From Trade in Goods to
Trade in Tasks [Paperback]
Global Value Chains in a Changing
World [Paperback]
Business Networks in Clusters and
Industrial Districts: The Governance of
the Global Value Chain (Regions and
Cities) [Hardcover]
Global Value Chains Diagnostic Toolkit
(Trade and Development) [Paperback]

1

Titlu
Weak Signals for Strategic Intelligence:
Anticipation Tool for Managers (ISTE)

1

50

1

43

1

61

1

143

1

70

Valoare
TVA

Peter Christen (Author)
15
16

Guido Cervone (Editor), Jessica
Lin (Editor), Nigel Waters (Editor)

17

Matthew A. Russell (Author)

18

(New Horizons in Regional
Science Series)

19
Fred Gault (Author, Editor)
20

21

(Higher Education Dynamics)

Peter Ingwersen (Author)
22

Data Matching: Concepts and Techniques
for Record Linkage, Entity Resolution,
and Duplicate Detection (Data-Centric
Systems and Applications) [Kindle
Edition]
Data Mining for Geoinformatics: Methods
and Applications [Kindle Edition]
Mining the Social Web: Data Mining
Facebook, Twitter, LinkedIn, Google+,
GitHub, and More[Paperback]
Regional Competitiveness and Smart
Specialization in Europe: Place-based
Development in International Economic
Networks
Towards the Re-Industrialization of
Europe: A Concept for Manufacturing for
2030
Handbook of Innovation Indicators and
Measurement (Elgar Original
Reference) [Hardcover]
Governance and Performance in the
German Public Research Sector:
Disciplinary Differences
Scientometric Indicators and
Webometrics and the Polyrepresentation
Principle in Information
Retrieval [Hardcover]

1

63

1

88
31

1

1

114
116

1
228
1
112
1

20
1

TOTAL EURO FARA TVA

1530

TOTAL LEI FARA TVA

6.885

Plata se va efectua in termen de 30 zile dupa semnarea de ambele parti a Procesului Verbal de Receptie calitativa si
cantitativa, in baza facturii.
Livrarea produselor se va efectua pana la data de ................................. in Schitu Magureanu, nr.1, Bucuresti.

Coordonator achizitii publice

Intocmit

Elena Victoria Zaharia

Anca Mustata

Director General UEFISCDI
Adrian CURAJ

,

