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RAPORT ANULARE  

PROCEDURĂ PROPRIE ATRIBUIRE CONTRACT  

ORGANIZARE EVENIMENT CULTURAL POVESTE DE CRĂCIUN 

 

 

Referinţe: 

-  procedura aplicată – procedura proprie, având ca obiect atribuirea contractului având ca obiect servicii 

organizare eveniment cultural Poveste de Crăciun 

-  cod CPV -  79952100-3 Servicii de organizare de evenimente culturale (Rev.2) 

-  valoare estimată: 1.500.000 lei valoare fara TVA 

-  sursa de finanţare –buget local 

Termen limită depunere oferte: 04.11.2020, ora 10:00    

 

Documentaţia de atribuire, constand in anuntul simplificat a fost publicat in cadrul platformei online 

oficiale a Operei Comice pentru Copii – www.operacomica.ro. Procedură desfășurată în conformitate 

cu prevederile normei interne privind atribuirea contractelor având ca obiect servicii cuprinse în cadrul 

Anexei nr. 2 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice. 

    

Comisia de evaluare a fost numită prin Decizia Directorului Operei Comice pentru Copii, fiind compusă 

din: 

 

Nr.  Nume si prenume Rolul in cadrul comisiei de evaluare 

1. Alexandru Pantelimon  Presedinte cu drept de vot 

2. Ambrus Levente Membru 

3. Madalin Guruianu Membru 

 

 

http://www.operacomica.ro/


 

 

 

 

 

 

Având în vedere:  

- situația epidemiologică la nivel național, precum și la nivelul Municipiului București, cauzată 

de creșterea masivă a numărului de cazuri;  

- măsurile de siguranță dispuse de către autoritățile competente privind desfășurarea activităților 

specifice cu publicul; 

- activitatea specifică ce se intenționa a fi desfășurată prin atribuirea contractului de prestări 

servicii având ca obiect servicicii organizare eveniment cultural “Poveste de Crăciun”; 

- preponderența mare a copiilor în rândul publicului spectator; 

- termenul limită de depunere a ofertelor (04.11.2020, ora 10:00); 

- necesitatea asigurării tuturor măsurilor de siguranță și distanțare socială, în vederea protejării 

tuturor participanților. 

Având în vedere aspectele anterior menționate cu raportare specială la recomandările și intrucțiunile 

aplicabile privind măsurile de siguranță și distanțare sociale, în urma reanalizării modalității de 

desfășurare a evenimentului, precum și ținând cont de faptul că termenul limită de depunere a ofertelor 

este 04.11.2020, ora 10:00, în conformitate cu prevederile art. 211 lit. b coroborat cu prevederile art. 212 

alin. 1 lit. c  din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, Comisa de evaluare transmite spre aprobare 

prezentul raport de anulare a procedurii, având următoarele concluzii: 

- anularea procedurii proprii având ca obiect organizare eveniment cultural “Poveste de 

Crăciun” cu posibilitatea de reluare a acestuia în situația în care contextul epidemiologic 

generat de virusul SARS-COV-2 va permite acest lucru; 

- publicarea raportului de anulare a procedurii în cadrul website-ului www.operacomica.ro 

și informarea tuturor candidaților care și-au manifestat intenția de a participa la 

procedura de atribuire privind anularea procedurii. 

Comisia de evaluare, 

Nume si prenume Semnătura 

Alexandru Pantelimon  
 

 

Ambrus Levente 
 

 

Madalin Guruianu 
 

 

 

http://www.operacomica.ro/

