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Anunţ pentru achiziția  
serviciilor de expertiză tehnică pentru inovare și transfer tehnologic în vederea 

implementării Academiei Europene de Baterii în România 

1.      Autoritatea contractantă:  
Agenția pentru Dezvoltare Regională a Regiunii Vest 
Str. Gh. Lazăr, nr. 14, Timișoara, jud. Timiș 

            Telefon/Fax:  +40 256 491 981; +40 256 491 923 
E-mail: office@adrvest.ro 
Persoană de contact: Roxana Meszaros, +40 744780848 
 

2.     Tip anunț: Achiziție directă  
Achiziția se realizează în conformitate cu prevederile art. 7 alin. 7 lit. a) din Legea nr. 98/2016 
privind achizițiile publice, cu completările și modificările ulterioare. 

 
3. Denumirea contractului: Servicii de expertiză tehnică pentru inovare și transfer 
tehnologic în vederea implementării Academiei Europene de Baterii în România 

 
4.    Tipul contractului: Contract de servicii – servicii de expertiza tehnică  
 
5.    Clasificare CPV:   
     71319000-7 Servicii de expertiză,  
     71356200-0 Servicii de asistență tehnică 
 
Categoria serviciilor: Servicii de expertiza tehnică 

 
6.   Descrierea serviciilor:  
Proiectul pentru implementarea Academiei Europene de Baterii (EBAA), în România, 
răspunde nevoilor strategice identificate în Programul Regional Vest și obiectivelor: 
a) Dezvoltarea competențelor pentru specializare inteligentă, tranziție industrială și 
antreprenoriat; 
b) Îmbunătățirea accesului egal la servicii de calitate și incluzive în educație, formare și 
învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin 
promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online. 
 
Obiectivul proiectului este de a crește gradul de competitivitate a Regiunii Vest, România, la 
nivel european, prin implementarea unei curricule educaționale pentru formarea și reeducarea 
personalului necesar pentru accelerarea lanțului valoric al bateriilor în regiune.  
 
Activitățile ce urmează a fi derulate vizează: 
a) Implementarea unei curricule în domeniul bateriilor în unitățile de învățământ tehnic, 
începând cu anul școlar 2022, prin folosirea cumulului de ore facultative. Acțiunea presupune 
transferul de cunoștințe și instruirea profesorilor și a elevilor din 2-4 licee din Regiunea Vest, 
din care minim unul din județul Hunedoara. 
b) Îmbunătățirea competențelor tehnice, manageriale și antreprenoriale ale IMM-urilor și ale 
altor companii în domeniul bateriilor. 
 
7. Termenul de finalizare sau durata contractului: Va fi stabilită la data semnării 
contractului de către ambele părți contractante. 

 



8. Valoarea estimată fără TVA: 250.000 lei fără TVA  ( echivalentul a 50.000 Euro fără 
TVA)         

 
9. Modalitatea de transmitere a intenției de contractare: operatorii economici vor 
transmite intenția de contractare la adresa de e-mail djad@adrvest.ro.  
Documentul/Documentele vor fi semnate de către reprezentantul/reprezentanții legal/i al/ai 
operatorului economic sau de către persoana împuternicită în acest sens.  

 
10.       Încheierea contractului: 
Autoritatea contractantă va analiza documentul/documentele de înaintare transmise și va 
încheia contractantul cu operatorul economic ale cărui servicii corespund cu activitățile 
solicitate. 
 


