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Metodologie de închiriere a spațiilor în clădirea CERC 

 

 Sprijinul nostru este îndreptat către IMM-urile, care doresc să foloseasca infrastructura creată. Punem la dispoziție un numar 

minim de 7 birouri oferite spre inchiriere, cu posibilitatea de a utiliza întreaga infrastructură la prețuri preferențiale (50% reducere la prețurile 

de listă).Totodată, companiile multinaționale , cât și universitățiile/liceele cu profil tehnic pot beneficia de infrasructura și facilitățiile puse la 

dispoziție .  

 Beneficiarii de bază ai infrastructurii de afaceri sunt firme care activează în domeniul automotive, având Codurile CAEN din 

următoarele categorii: 

 Secțiunea C - Industria Prelucrătoare, Diviziunile 22, 23, 26-29 

 Secțiunea J - Informații și Comunicare , Diviziunile 62, 63 

 Secțiunea M - Activități profesionale, ștințiifice și tehnice, Diviziunile 71, 72, 74. 

Condiții de eligibilitate:  

 Codul CAEN, conform celor prezentate mai sus. 

 Sediul social/ punctul de lucru va fi locat în structură. 

 Obligativitatea de a mențține numărul de angajați cu care intră în infrastructură și de a angaja minim două persoane în plus.  

 Să facă parte din categoria IMM-urilor. 

Servicii oferite: 

 Inchiriere de spații pentru desfășurare de activități 

 Asigurarea accesului la utilități  și servicii de secretariat ( organizare acces săli + recepție și direcționare clienți) 

 Organizare de cursuri de formare profesională 

 Servicii de testare și măsurare  

 Marketing și promovare  

Tarife de închiriere: 

Spații pentru desfășurare activități: 

 Inchiriere birou ( deschidere punct de lucru/sediu social ) - 96, 38 lei/lună 

 Închiriere sală de conferință 50 pers - 300 lei/zi  

 Închiriere sală de seminar 25 pers - 200 lei/zi 

 Închiriere spațiu expozițional - 100 lei/zi  

Academia de training: 

 Tarif pentru sesiuni periodice - 191 lei/zi persoană  

 Tarif pentru sesiuni speciale - 952 lei/zi  

Prototipare și serie mică: 

 Utilizare echipamente cu comandă numerică: 96 lei/oră 

 Utilizare echipament testare și măsurare - 48 lei/oră 

Marketing și promovare  

 Organizare târguri și expoziții: 2381 lei/eveniment 

 Organizare conferințe și seminarii - 191 lei/eveniment 
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