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ANUNȚ ATRIBUIRE PRIN PROCEDURĂ PROPRIE  
CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII ORGANIZARE VIZITE DE STUDIU 

 
 

1. DENUMIREA, ADRESĂ ȘI DATELE DE CONTACT ALE ACHIZITORULUI: Fundația Amfiteatru cu sediul 

în Strada Popa Tatu, nr. 68, sector 1, Bucuresti, tel: 021.312.58.40, fax: 021.312.51.03, e-mail: 

office@fundatia-amfiteatru.ro 

2. CATEGORIA, DESCRIEREA PRODUSELOR CE URMEAZA A FI LIVRATE: Achiziționare de prestări 

servicii organizare vizite de studiu, cod CPV 79951000-5 – Servicii de organizare evenimente, în 

cadrul proiectului „Dezvoltare locală integrată în comuna Belin”, cod SMIS proiect: 115021. 

3. DATA ATRIBURIRII CONTRACTULUI: 18.01.2021 

4. PROCEDURA APLICATĂ: Procedură proprie, finalizată prin încheierea unui contract de achiziție 

publică. 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, fapt ce atrage aplicarea 

prevederilor art. 68 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 98/2016, iar contractul de achiziție are o valoarea 

estimată fără TVA mai mică decât pragurile corespunzătoare prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. d) și mai 

mare decât pragul prevazut la art. 7 alin. (5) din Legea nr. 98/2016, respectiv intervalul de la 135.060 

lei până la 3.376.500 lei . 

Procedura proprie se va desfășura conform Normele privind procedura proprie aprobate prin 

Hotărârea Consiliului Director al Fundației Amfiteatru nr. 8/22.01.2018, modificată prin Hotărârea 

Comitetului Director al Fundației Amfiteatru nr. 68/27.07.2018 (publicate pe site-ul propriu 

http://www.fundatia-amfiteatru.ro/wp-content/uploads/Norme-privind-procedura-proprie-

27.07.2018.pdf ) 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. 

5. SURSA DE FINANȚARE: Fundația Amfiteatru implementează proiectul „Dezvoltare locală integrată 

în comuna Belin”, cod SMIS proiect: 115021, în calitate de Beneficiar, este cofinanțat din Fondul 

Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 4. 

POCU/138/4/1/Reducerea numarului de comunitaţi marginalizate în care exista populaţie 

aparţinând minoritaţii roma (acele comunitaţi în care populaţia aparţinând minorităţii roma 

reprezinta minim 10% din totalul populaţiei la nivelul comunităţii) aflate în risc de sărăcie și 

excluziune socială, prin implementarea de măsuri integrate. 

 Nr: 12/18.01.2021  
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6. Număr de oferte primite : 1 (una) 

7. Numele și adresa ofertantului castigator: SC Q TRAVEL CONFORT SRL, cu sediu în București, Str. 

Vrancea, nr. 5, etaj 3, ap. 7, Sector 1, înregistrată în Registrul Comerțului cu nr. J40 / 19999 / 

03.12.2004, CUI RO 17005371 

8. Valoarea la care a fost atribuit contractul: 180.000 lei 

9. Data publicării anunțului de participare: 04.01.2021 (anunț publicat pe site-ul www.fundatia-

amfiteatru.ro ) 

10. Numarul si data contractului care a facut obiectului procedurii proprie simplificate: 04/18.01.2021 

 
 

Fundația Amfiteatru 
Președinte 

Borșan Aurel 
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