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ANUNȚ DE ATRIBUIRE  
PROCEDURĂ PROPRIE PRESTĂRI SERVICII DE ORGANIZARE EVENIMENTE DE PROMOVARE 

 

1. Denumirea, adresa si datele de contact ale achizitorului: Fundația Amfiteatru cu sediul în Strada 

Popa Tatu, nr. 68, sector 1, București, 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: Achizitionare de servicii, prestarea 

serviciilor de organizare evenimente de promovare, în cadrul proiectul „Pentru tinerii NEETs” - 

POCU/908/1/3/150637, conform Caietului de sarcini, parte integrantă a documentației de atribuire. 

3. Data atribuirii contractului: 22.09.2021 (anunț pe site-ul www.fundatia-amfiteatru.ro ) 

4. Procedura aplicata: 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 este aprobată prin Hotărârea Consiliului Director al Fundației Amfiteatru nr. 

8/22.01.2018, modificată prin Hotărârea Comitetului Director al Fundatiei Amfiteatru nr. 

68/27.07.2018 (publicate pe site-ul propriu http://www.fundatia-amfiteatru.ro/wp-

content/uploads/Norme-procedura-simplificata-revizuite.pdf ).  

5. SURSA DE FINANTARE: Proiectul „Pentru tinerii NEETs” - POCU/908/1/3/150637, În calitate de 

Beneficiar, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 

2014-2020, Axa prioritară - Inițiativa locuri de muncă pentru tineri/ Operațiune compozita OS. 1.1 

6. Număr de oferte primite : 1 (una) 

7. Denumirea și adresa ofertantului câștigător: SC 111 FILM & EVENTS SRL, cu sediul în Str. Emil 

Gârleanu, nr. 9, Camera 2, Bl. A4, sc. 3, et. 4, ap. 81, Sector 3, București, CUI RO 35076818, 

înregistrată în Registrul Comerțului cu nr. J40/12015/2015 

8. Valoarea la care a fost atribuit contractul: 200.000 lei (fără TVA) 

9. Data publicării anunțului de participare: 10.09.2021 (anunț pe site-ul www.fundatia-amfiteatru.ro ) 

10. Numarul si data contractului care a facut obiectului procedurii proprie: 08/22.09.2021.  

 

Fundația Amfiteatru,  
Borșan Aurel - Președinte 

 
 

 Nr: 13/22.09.2021  
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