În atenţia operatorilor economici interesaţi,

SOLICITARE DE OFERTE

Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii

(ANCOM) organizează un concurs de idei (pitch) pentru contractarea unei agenții în vederea
realizării unui pachet de identitate vizuală și a materialelor de prezentare aferente pentru

Laboratorul pentru încercări de compatibilitate electromagnetică. Vă invităm să participaţi la acest
pitch, care va avea loc în data de 10 iulie 2015, la sediul ANCOM din Bucureşti, Str. Delea Nouă
nr.2, sala de conferinţe, etaj 2.
Laboratorul pentru Încercări de Compatibilitate Electromagnetică și Testare a
Echipamentelor Radio este unul dintre cele mai importante proiecte ale Autorității din ultimii ani,
realizarea acestuia presupunând proiectarea și construcția, precum și furnizarea, instalarea și
integrarea echipamentelor specifice, dar și instruirea personalului ANCOM care va realiza măsurări.
Laboratorul ANCOM este proiectat conform celor mai înalte standarde în domeniu și este sigurul din
Europa Centrală și de Est dotat cu echipamente de ultimă generație, pentru tipurile de încercări
acreditate.
Având în vedere interesul manifestat de autoritățile de reglementare din regiune și de alte
organizații internaționale privind semnarea unor acorduri de colaborare, ANCOM și-a propus
dezvoltarea unor elemente de identitate vizuală și realizarea unor materiale de
prezentare adecvate promovării la nivel internațional a Laboratorului, astfel încât acesta
să fie cunoscut şi utilizat cu încredere, contribuind la dezvoltarea și consolidarea relațiilor cu alte
state.
Pentru a selecta cu maxim de obiectivitate agenţia căreia ANCOM îi va încredinţa sarcina de
a concepe campania de promovare, propunerea câştigătoare va fi decisă în urma evaluărilor unui
juriu.
Pentru a primi Brieful de agenție și mai multe detalii despre proiectul ANCOM, vă rog să
o contactaţi pe dna. Mihaela DAVID, Direcţia Relaţii Publice, la telefon 0372 845 436 / 0732 005
108 sau e-mail mihaela.david@ancom.org.ro. până vineri, 3 iulie 2015.

Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) este instituţia care protejează
interesele utilizatorilor de comunicaţii din România, prin promovarea concurenţei pe piaţa de comunicaţii, administrarea
resurselor limitate, încurajarea investiţiilor eficiente în infrastructură şi a inovaţiei. Pentru mai multe detalii despre
activitatea ANCOM vizitaţi www.ancom.org.ro, www.portabilitate.ro şi www.veritel.ro. Pentru a testa și monitoriza
calitatea serviciului de internet, accesați www.netograf.ro.

