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ANUNȚ ACHIZIȚIE DIRECTĂ  
SERVICII DE COMUNICARE ȘI PROMOVARE  

 

1. AUTORITATEA CONTRACTANTA: FUNDAȚIA AMFITEATRU cu sediul în Bucureşti, str. Popa Tatu, nr. 

68, sector 1, cod postal 010806, Romania, tel: 021.312.58.40, fax: 021.312.51.03, e-mail: 

office@fundatia-amfiteatru.ro. 

2. PROCEDURA DE ATRIBUIRE: Achiziție directă, finalizată prin încheierea unui contract de achiziție 

publică. Achiziția directă se face cu respectarea prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achizițiile 

publice, valoarea achiziției fiind mai mică decât pragul prevazut la art. 7 alin. (5) din Legea nr. 

98/2016, respectiv 135.060 lei . 

3. SURSĂ DE FINANȚARE: Proiectul „CALEIDO – Diversitate prin teatru”, în calitate de Beneficiar, proiect 
cofinanțat din bugetul Centrului Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache” potrivit Contract CCTSI – 
2020.07.28 - 08. 

4. VALOARE ESTIMATĂ: 30.000 lei 

5. DESCRIERE SERVICII: Contract de prestare servicii de comunicare și promovare, în cadrul proiectului 

„CALEIDO – Diversitate prin teatru”, care constau în realizarea planurilor de comunicare și promovare 

pentru 3 spectacole nou produse, acțiuni specifice de comunicare și promovare a fiecăruia dintre cele 

3 spectacole (inclusiv informații despre arta și cultura minorităților etnice/ culturale implicate 

relevante), conform manualului de identitate vizuală pentru fiecare spectacol.  

6. CRITERIUL UTILIZAT PENTRU ATRIBUIREA CONTRACTULUI: Prețul cel mai scăzut. 

7. OFERTANȚII: Ofertanții trebuie să fie furnizori autorizață, conform legislației în vigoare, pentru 

prestarea serviciilor în cauză. Ofertanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art. 164, 

165 și 167 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice și de art. 14 din OUG nr. 66/2011.  

Persoanele cu atribuții în evaluarea ofertelor depuse sunt:  

a) Aurel Borșan – președinte 

8. PLATĂ: Plata se face pe bază de factură, cu ordin de plată, în contul prestatorului. 

9. ADRESA LA CARE SE DEPUNE OFERTA:  Fundația Amfiteatru, cu sediul în în Bucureşti, str. Popa Tatu, 

nr. 68, sector 1, cod postal 010806, Romania, tel: 021.312.58.40, fax: 021.312.51.03, e-mail: 

office@fundatia-amfiteatru.ro. 

10. LIMBA DE ELABORARE A OFERTELOR: Română. 

11. DATA ȘI ORA LIMITĂ PENTRU DEPUNERE A OFERTELOR: 27.07.2020, ora 16:00 

 
FUNDAȚIA AMFITEATRU 

Președinte 
Aurel Borșan 
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