
Nr. Inreg. 28/18.02.2022 
 

ANUNȚ PUBLICITAR 
 
 

Denumire Autoritate contractanta ASOCIAȚIA MUNICIPIILOR DIN ROMÂNIA (AMR) 
CUI 11036662 
Adresa Str. Matei Basarab, nr. 63, sector 3, București 
Date de contact E-mail: amr@amr.ro 

Telefon: 021 312 2476 

 
Detalii anunț: 
 
Anunț prelungire termen de depunere oferte la achiziția publicată in data de 11.02.2022 in 
SEAP, in sectiunea „Anunturi publicitare” cu nr. ADV1270425 avand termen limita de 
depunere oferte 21.02.2022. 
 
Denumirea achiziției “Servicii de organizare întâlniri regionale corpuri 
profesionale/proceduri consultare/prezentare instrument IT&C” în cadrul proiectului 
„Consolidarea cooperării dintre Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației și 
structurile asociative ale autorităților administrației publice locale”, Cod SIPOCA 750 Cod 
MySMIS2014+ 130587 
Data limita depunere oferta: 25.02.2022, ora 14:00 
Tip anunt: Procedura proprie in conformitate cu Norma internă a Asociației Municipiilor din 
România(AMR) nr. 10/17.12.2021 pentru implementarea proiectului „Consolidarea 
cooperării dintre Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației și structurile 
asociative ale autorităților administrației publice locale”, Cod SIPOCA 750 Cod 
MySMIS2014+ 130587 
 
Tip contract: Servicii 
 
Cod CPV principal :          79952000-2       Servicii pentru evenimente 
Coduri CPV secundare:      55110000-4       Servicii de cazare la hotel 
    55510000-8    Servicii de cantina 
    55520000-1    Servicii de catering 
    55310000-4        Servici de restaurant cu ospatari 
    67031000-7        Servicii de închiriere sau de vânzare de imobile 

            
 
Valoarea estimate fără TVA: 464.874 lei fără TVA,  
 
Sursa de finanțare: Ordin de finanțare nr. 4202/02.12.2020 având ca obiect finanţarea 
nerambursabilă de către AM POCA, pentru implementarea proiectului cu titlul  
“Consolidarea cooperării dintre Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației și 
structurile asociative ale autorităților administrației publice locale”, Cod SIPOCA 750 Cod 
MySMIS2014+ 130587. 
 
Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului de servicii: cel mai bun raport 
calitate-preț 

mailto:amr@amr.ro


 
Descrierea contractului:  

Achizitionarea de servicii de organizare întâlniri regionale corpuri profesionale/proceduri 
consultare/prezentare platformă în cadrul proiectului, presupune organizarea a 15 
evenimente: 
 

 7 ateliere de lucru stabilire format instrument IT&C pe parcursul a 2 zile, cu 
participarea a 30 de persoane/atelier + 4 persoane - echipa de proiect  

 4 sesiuni - prezentare si adaptare instrument IT&C cu participarea a 30 de 
persoane/atelier + 4 persoane - echipa de proiect  

 4 sesiuni instruire utilizare instrument IT&C cu participarea a 30 de 
persoane/atelier + 4 persoane - echipa de proiect. 

 Conditii referitoare la contract: Conform model contract publicat in anuntul 
ADV1270425 din data de 11.02.2022. 
 
Condiții participare:  
 Conform condițiilor de participare publicate in anuntul ADV1270425 din data de 
11.02.2022. 
Modalitatea de îndeplinire: 
Conform prevederilor din anunțul  publicat cu ADV1270425 din data de 11.02.2022. 
 
 Informații suplimentare: Achiziția se realizează off-line după analiza ofertelor și 
documentelor depuse și a propunerilor financiare. Toate documentele vor fi prezentate în 
limba româna. Achiziția nu se realizează prin catalogul electronic din SEAP.  
Eventualele răspunsuri la solicitările de clarificări/modificări la documentația publicată în 
anunțul ADV1270425 vor fi publicate pe site-ul www.amr.ro. 
  
 
 
 
Manager achizitii 
Daniela Dumitrescu 
 


