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  CAIET DE SARCINI 

        SERVICII DE ORGANIZARE EXPOZIȚIE 
 
 

OBIECTUL ACHIZIȚIEI ȘI CANTITATEA DE BUNURI 

Oferirea și prestarea de servicii de organizare expoziții de fotografii în cadrul proiectului „România 
esențială”. 
 
COD CPV 

79956000-0 Servicii de organizare de târguri și expoziții (Anexa nr. 2 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile 

publice) 

 

CADRUL LEGAL DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI 

• Implementarea proiectului „România esențială”,  

• Legea 98 din 19.05.2016 privind achizițiile publice. 

• Hotararea Guvernului nr. 395 din 02.06.2016 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare 

a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica / acordului-cadru din Legea 

98/2016 privind achizitiile publice. 

• Hotărârea Consiliului Director nr. 8 din 22.01.2018 privind aprobarea Normelor Procedurale Interne de 

Procedură Proprie Simplificată, în conformitate cu Legea nr. 98/2016, în vederea atribuirii contractelor de 

achiziție publica ce au ca obiect servicii sociale, servicii de învățământ, servicii de sanatate, servicii culturale, 

servicii hoteliere si restaurante, prestari de servicii pentru comunitate, servicii postale  si servicii diverse si 

alte servicii specifice, prevăzute în Anexa nr. 2 la Legea nr. 98 din 19 mai 2016 privind achizitiile publice, cu 

valoarea estimată fără TVA mai mică decât pragul prevăzut la art. 7 alin. (1) lit. c) și mai mare 

decât pragul prevazut la art. 7 alin. (5) din Legea nr. 98/2016, respectiv intervalul de la 132.519 lei 

până la 3.334.050 lei (exclusiv).  

 

ATRIBUIREA CONTRACTULUI 

Contracul de achiziție publică se va atribui cu respectarea Normelor Procedurale Interne de Procedură 

Proprie Simplificată.   

Procedura proprie se aplică având în vedere faptul că serviciile achiziționate sunt cuprinse în Anexa nr. 2 

din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, iar contractul de achiziție are o valoarea estimată fără 

TVA mai mică decât pragurile corespunzătoare prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. d), respectiv 3.376.500 lei. 

Procedura proprie se va desfășura conform Normelor Procedurale Interne de Procedură Proprie Simplificată 

aprobate prin Hotărârea Consiliului Director al Fundației Amfiteatru nr. 8/22.01.2018, (publicate pe site-ul 

propriu http://www.fundatia-amfiteatru.ro ) pentru organizarea și desfășurarea procedurii proprii de 

atribuire a contractelor de achiziție publică ce au ca obiect servicii sociale, servicii de învățământ, servicii de 

sănătate, servicii culturale, servicii hoteliere și restaurante, prestări de servicii pentru comunitate, servicii 

poștale  și servicii diverse și alte servicii specifice. 

 

BUGETUL ALOCAT 

Prețul maxim al contractului este de 7.600 lei. 

      

http://www.fundatia-amfiteatru.ro/
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PRESTATORUL 

Prestatorul serviciilor trebuie să fie furnizor autorizat, conform legislației în vigoare. 

 

CONDIȚII DE DESFĂȘURARE 

Serviciile constau în organizarea de expoziții de fotografie, care va include și servicii de prelucrare a 

fotografiilor și selectarea acestora pentru expoziție. Ofertantul va descrie tematica expozițiilor și va 

asigura sistemele expoziționale.  

  

LOCUL DE PRESTARE A SERVICIILOR 

Expoziția se va defășura în locația stabilită de către Fundația Amfiteatru. 

 

PERIOADE DE PRESTARE A SERVICIILOR 

În perioada  Mai – Decembrie 2019. 

 

PREȚURILE 

Prețurile ofertate vor fi exprimate în lei. 


