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Nr. 261/PNP002/19.05.2021 

 
Anunț de atribuire privind: 

“Achiziționarea Serviciilor de promovare (creație și difuzare spot TV) în cadrul proiectului: 
“Îmbunătățirea accesului și a calității serviciilor pentru cetățeni - o administrație publică transparentă și 

responsabilă” - PNP002” 
 
1. Denumire autoritate contractantă 
Asociatia Comunelor din Romania 
Cod de identificare fiscala: 10747683; Adresa: Strada: Vlad Tepes, nr. 18; Localitatea: Vulcana-Bai; Cod 
NUTS: RO313 Dambovita; Cod postal: 137535; Tara: Romania; Persoana de contact: Catalin Dumitrica; 
Telefon: +40 213119969; Fax: +40 213119969; E-mail: achizitii@acor.ro; Adresa internet: (URL) 
www.acor.ro; Adresa web a profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro; 
 
 2) Achizitie comuna 
Contractul implica o achizitie comuna: Nu 
Contractul este atribuit de un organism central de achizitie: Nu 
 
3) Tipul autoritii contractante 
Organism de drept public 
 
4) Activitate principala 
Servicii generale ale administratiilor publice 
 
5)  Obiectul achiziție 
Titlu. 
Achiziționarea serviciilor de promovare (creație și difuzare spot TV) în cadrul proiectului- “Îmbunătățirea 
accesului și a calității serviciilor pentru cetățeni - o administrație publică transparentă și responsabilă” - 
PNP002” 
 
6) Cod CPV principal 
92225100-7  -  Servicii de difuzare filme la cerere 
92111210-7 – Producție de filme publicitare 
92220000-9   - Servicii de televiziune 
92221000-6   - Servicii de producție de televiziune 
 
7) Tipul contractului – Servicii 
 
8)  Descrierea succinta 
Achiziționarea serviciilor de promovare (creație și difuzare spot TV) în cadrul proiectului- “Îmbunătățirea 
accesului și a calității serviciilor pentru cetățeni - o administrație publică transparentă și responsabilă” - 
PNP002” 
 
9) Valoarea totala a achizitiei 

http://www.e-licitatie.ro/
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Preţul total al serviciilor este de 171.500,8 lei fără TVA, la care se adaugă TVA în valoare de  
32.585,15 de lei. 

10) Procedura – Procedură simplificată proprie 

11) Atribuire contract –  

Numărul și data încheierii contractului - Contract Nr. 260/PNP18.05.2021 

12) Numele și adresa contractantului 

S.C. AIM VIDEO SOLUTIONS, reprezentată prin Aron Ionuț-Marius, în calitate de contractor 
(prestator), cu sediul în str. 1 Decembrie 1918, nr. 88a, Municipiul Caracal, județul Olt, Tel 
0747286242 Cui RO41230775, înregistrată la Registrul Comerțului J28/761/2019,  
reprezentată legal prin Aron Ionuț-Marius, în calitate de Administrator. 

 

Achizitor, 
Asociaţia Comunelor din România 

Manager de proiect, 
Adrian Constantin Miroiu - Lamba 

 

 
 
 


