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DOCUMENTAłIE  DE  ATRIBUIRE  
 
 

 Contract de servicii de realizare, găzduire şi mentenanŃă a site-ului web 
dedicat Programului RO 10 – Copii şi tineri în situaŃii de risc şi iniŃiative locale 
şi regionale pentru reducerea inegalităŃilor naŃionale şi promovarea incluziunii 
sociale finanŃat prin Mecanismul Financiar al SpaŃiului Economic European 
2009 – 2014  

 
COD CPV: 72413000-8 Servicii de proiectare site-uri (www), 
  72267000-4 Servicii de întretinere şi reparaŃii software, 
  72415000-2 Servicii de găzduire pentru operarea de site-uri www  
    (World Wide Web) 
 
           

ANUNł 
Prin depunerea ofertei, ofertantul acceptă în prealabil condiŃiile generale şi particulare care 

guvernează acest contract ca singura bază a acestei proceduri de atribuire, indiferent care sunt 
condiŃiile proprii de vânzare ale ofertantului.   

OfertanŃii au obligaŃia de a analiza cu atenŃie DocumentaŃia de Atribuire şi să pregătească 
oferta conform tuturor instrucŃiunilor, formularelor, prevederilor contractuale şi de specificaŃii 
tehnice conŃinute în documentaŃie.  

Oferta care nu conŃine toate informaŃiile cerute în termenul prevăzut va putea duce la 
respingerea ofertei, fără a se va Ńine cont de o eventuală exprimare a unei rezerve în ofertă cu 
privire la DocumentaŃia de Atribuire. Orice exprimare a unei astfel de rezerve poate duce la 
respingerea ofertei, fără nicio evaluare.  

Anexele şi formularele prevăzute în cadrul documentaŃiei de atribuire trebuie completate în 
mod corespunzător. Formularele, declaraŃiile şi certificatele prevăzute trebuie semnate (nume, 
prenume, semnătura) şi ştampilate, în original, dacă nu se specifică altfel, de persoanele sau 
instituŃiile autorizate. 

Niciun cost suportat de operatorul economic pentru pregătirea şi depunerea ofertei nu va fi 
rambursat.  

Toate aceste costuri vor fi suportate de către operatorul economic ofertant, indiferent de 
rezultatul procedurii. 
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ConŃinutul DocumentaŃiei de Atribuire 
 
 

SecŃiunea A. InstrucŃiuni pentru OfertanŃi  
• SecŃiunea A1: Fişa de date a achiziŃiei, 
• SecŃiunea A2: Formulare, 
• SecŃiunea A3: Caiet de sarcini, 

 
SecŃiunea B. Model de contract de servicii şi condiŃii contractuale, incluzând anexele: 

• SecŃiunea B1: Contract de prestări servicii. 
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INSTRUCłIUNI CĂTRE CANDIDAłI 

FIŞA DE DATE A ACHIZIłIEI  

Servicii  - Atribuire directă 

 
SECłIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTĂ 

I.1) DENUMIRE, ADRESĂ ŞI PUNCT(E) DE CONTACT  
Denumire oficială: Fondul Român de Dezvoltare Socială 
Adresă: str. Eugeniu Carada, nr. 1, etj. 3, sector 3, Bucureşti 
Localitate: Bucureşti Cod poştal: 

030057 
łara: România 

Punct de contact: str. Eugeniu Carada, nr. 1, etj. 
3, sector 3, Bucureşti 
În atenŃia: Alexandru Trică  

Telefon: 021/315.34.15/315.34.40 

E-mail: atrica@frds.ro Fax: 021/315.34.15/315.34.40 
Adresa/ele de internet (dacă este cazul): http://frds.ro/ 
Adresa sediului principal al autorităŃii contractante (URL): Eugeniu Carada, nr. 1, etj. 3, sector 3, 
Bucureşti 

 
Alte informaŃii pot fi obŃinute la:   ■ Punctul de contact menŃionat anterior sau pe e-mail: 
atrica@frds.ro (în format word sau html, NU în PDF).  

Solicitările de clarificări se vor înainta urmând modelul din Formularul 5 – Solicitare de clarificări 
Toate clarificările aferente proiectului vor fi  postate la adresa de internet  www.frds.ro 
Termenii de referinŃă şi/sau eventuale documente suplimentare pot fi obŃinute de pe site-ul 
www.frds.ro, SecŃiunea Anunțuri 
Ofertele trebuie transmise la punctul de contact menŃionat anterior 
Număr zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a candidaturilor: 
5 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor 
Data limită de transmitere a răspunsului la clarificări, în măsura în care acestea sunt solicitate în 
timp util, 3 zile înainte de data limită stabilită pentru depunerea ofertelor. 

 

I.2) TIPUL AUTORITĂłII CONTRACTANTE ŞI ACTIVITATEA PRINCIPALĂ 
(ACTIVITĂłILE PRINCIPALE)   
Organism de interes public, fară scop lucrativ, cu 
personalitate juridică, înfiinŃat în baza Legii 
129/1998.           

FinanŃarea de proiecte în domeniul social 
(combaterea sărăciei, incluziune socială, 
etc.)  

 
 
SECłIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI 
II.1) DESCRIERE 
II.1.1) Denumirea dată contractului de  autoritatea contractantă/entitatea contractantă 
Contract de servicii de realizare, găzduire şi mentenanŃă a site-ului web dedicat Programului RO 10 
– Copii şi tineri în situaŃii de risc şi iniŃiative locale şi regionale pentru reducerea inegalităŃilor 
naŃionale şi promovarea incluziunii sociale finanŃat prin Mecanismul Financiar al SpaŃiului 
Economic European 2009 – 2014 
II.1.2) Tipul contractului şi locul de prestare a serviciilor  
Categoria serviciilor:  Categoria 7 – Servicii informatice şi servicii conexe, coduri CPV:  72230000-
6 Servicii de dezvoltare software personalizat, 72413000-8 Servicii de proiectare site-uri (WWW) şi 
72267000-4 Servicii de întreŃinere şi reparaŃii software 
Locul principal de prestare: Bucureşti  
II.1.3) Procedura implică 
Încheierea prin atribuire directă a unui contract de achiziŃie publică  
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II.1.5) Descrierea succintă a contractului  

         Prestatorul va realiza pentru autoritatea contractantă un nou website dedicat Programului  SEE 

RO10 şi va asigura atât găzduirea cât şi mentenanŃa acestuia pe o perioadă de 3 ani de la data 
realizării acestuia.  
Totodată prestatorul va asigura şi obŃinerea unui domeniu web pe care va funcŃiona acest site. 
Prestatorul va crea şi un cont asociat site-ului pe reŃele sociale. 
         Obiectivul major al site-ului este informarea eficientă a entităŃilor interesate asupra 
obiectivelor şi rezultatelor Programului  SEE RO10, precum şi promovarea acestora către publicul 
larg. 
          Obiectivele specifice urmărite în funcŃionarea website-ului sunt: 

- obŃinerea unui timp de răspuns mai bun la încărcarea paginilor din site, atât în modul public,      
  cât şi în mod administrare, 
- posibilitatea de a actualiza conŃinutul digital al site-ului cu uşurinŃă şi flexibilitate, 
- posibilitatea adăugării de noi facilităŃi, 
- crearea de funcŃionalităŃi, care să permită arhivarea documentelor, introducerea de prezentări         
  PowerPoint, de prezentări video, 
- prezenŃa sporită în motoarele de căutare, prin diverse tehnici de optimizare a indexării site-ului  
  în motoarele de căutare, 
- realizarea sistemului de gestiune de conŃinut <SGC>, permiŃând, astfel, buna editare vizuală a    
  structurii şi conŃinutului site-ului, 
- site-ul va trebui să permită modificarea butoanelor din meniul orizontal (a numărului şi a    
  conŃinutului acestora), modificarea numărului de coloane cu articole (1, 2 sau 3), pentru fiecare   
  secŃiune din pagina principală; aceste coloane de articole vor putea fi de tipul fotografie, text  
  sau combinat (realizat după un tipar prestabilit),  
- posibilitatea adăugării, pe prima pagină, a unei secŃiuni dinamice care să cuprindă fotografii  
  alături de care se va putea plasa text editabil din interfaŃa de gestionare conŃinut, 
- crearea unei bune funcŃii de securitate a sistemului. 

         InterfaŃa site-ului trebuie proiectată Ńinându-se cont de recomandările şi standardele naŃionale 
şi internaŃionale existente în domeniu, iar soluŃia proiectată şi realizată trebuie să conŃină două 
componente esenŃiale: 

 -  interfaŃa administrator - care reprezintă interfaŃa administrator a site-ului, prin intermediul    
    căreia va fi posibilă administrarea structurii şi conŃinutului site-ului, 

     - interfaŃa utilizator - care reprezintă partea publică a site-ului, accesibilă tuturor utilizatorilor 
Internet, adică partea site-ului afişată la deschiderea URL a site-ului. 
        Pentru actualizarea informaŃiei pe secŃiunea generală a site-ului, Prestatorul va realiza o 
interfaŃă care să permită formatarea textului introdus şi introducerea semnelor diacritice. Elementele 
vor fi separate şi configurabile individual. Se vor folosi stiluri CSS (Cascading Style Sheets) pentru 
afişarea diferenŃiată a meniurilor principale, a sub-meniurilor şi a link-urilor către articole. Va exista 
un stil implicit pentru textul introdus. 
       Întreg conŃinutul site-ului va Ńine seama de cerinŃele finanŃatorului, stipulate în Communication 
and design manual, disponibil la adresa http://eeagrants.org/Results-data/Results-

overview/Documents/Toolbox-for-programmes 
 

II.1.6) Clasificare CPV  

Coduri CPV:  72230000-6 Servicii de dezvoltare software personalizat, 72413000-8 Servicii de 
proiectare site-uri (WWW) şi 72267000-4 Servicii de întreŃinere şi reparaŃii software 

II.2) CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI 
II.2.1) Cantitatea totală  
Un contract achiziŃie publică de servicii de realizare, găzduire şi mentenanŃă a site-ului web dedicat 
Programului RO 10 – Copii şi tineri în situaŃii de risc şi iniŃiative locale şi regionale pentru 
reducerea inegalităŃilor naŃionale şi promovarea incluziunii sociale finanŃat prin Mecanismul 
Financiar al SpaŃiului Economic European 2009 – 2014 
Valoare estimativă = 7258 euro, fără TVA. 
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II.3) DURATA CONTRACTULUI SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE 
Durata în luni: max. 36, pentru toată durata de implementare a Programului RO 10.  

 

II.4) AJUSTAREA PREłULUI CONTRACTULUI 

II.4.1. Ajustarea preŃului contractului  - nu este permisă.                                                                                                

 

SECłIUNEA III: INFORMAłII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE ŞI TEHNICE 
III.1) CONDIłII REFERITOARE LA CONTRACT 
III.1.1) Depozite valorice şi garanŃii solicitate (după caz) 
III.1.1.a) GaranŃie de participare - Nu este cazul  
III.1.1.b) GaranŃie de bună execuŃie – Nu este cazul                                                                                                 
Plata prestaŃiei se realizează numai după acceptarea raportului de activitate şi acordarea vizei „bun 
de plată” de către responsabilul cu urmărirea derulării contractului. 
III.1.2) Principalele modalităŃi de finanŃare şi plată şi/sau trimitere la dispoziŃiile relevante 
FinanŃarea programului este asigurată prin Mecanismul financiar al SpaŃiului Economic European pe 
perioada de programare 2009-2014 şi contribuŃia bugetului de stat. 
FRDS a fost desemnat Operator de program (OP)pentru implementarea Programului RO 10 – Copii 

şi tineri  în situaŃii de risc şi iniŃiative locale şi regionale pentru reducerea inegalităŃilor naŃionale 

şi promovarea incluziunii sociale, prin art. 19 al O.U.G. nr. 88 din 12 decembrie 2012 privind cadrul 
instituŃional pentru coordonarea, implementarea şi gestionarea asistenŃei financiare acordate 
României.  
 
III.1.5. LegislaŃia aplicabilă 

Prevederile art. 16 şi 19 ale OrdonanŃei de UrgenŃă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea 
contractelor de achiziŃie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de 
concesiune de servicii, aprobată cu modificări prin Legea nr. 337/2006, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 418/15.05.2006 cu modificările şi completările ulterioare; 

 
III.2) CONDIłII DE PARTICIPARE 
III.2.1) SituaŃia personală a operatorilor economici, inclusiv cerinŃele referitoare la înscrierea 
în registrul comerŃului sau al profesiei 
III.2.1.a) SituaŃia personală a candidatului sau ofertantului: 
InformaŃii şi formalităŃi necesare pentru evaluarea respectării cerinŃelor  
 

1. DeclaraŃie privind neîncadrarea în prevederile art.180 din OUG nr. 34/2006 
CondiŃie de calificare: Ofertantul nu trebuie să fi fost condamnat în ultimii 5 ani, printr-o hotărâre 
definitivă şi irevocabilă, pentru fraudă, corupŃie, spălare de bani, activităŃi criminale. 
Modalitatea de îndeplinire: DeclaraŃie pe proprie răspundere semnată de reprezentantul legal prin 
completarea Formularului nr. 2 şi prezentarea cazierului judiciar.  
 

2. DeclaraŃie privind neîncadrarea în prevederile art. 181 din OUG nr.34/2006 
CondiŃie de calificare: autoritatea contractantă nu va califica ofertantul care înregistrează datorii la 
bugetul consolidat precum şi la cel local (indiferent de cuantumul acestora) scadente la plată în luna 
anterioară datei limită de depunere a ofertelor;  
Modalitatea de îndeplinire: DeclaraŃie pe proprie răspundere semnată de reprezentantul legal prin 
completarea Formularului nr. 3 şi prezentarea cazierului fiscal. 
 

3. DeclaraŃie privind neîncadrarea în situaŃiile prevăzute la art. 691 din OUG nr.34/2006 
Modalitatea de îndeplinire: DeclaraŃie pe proprie răspundere prin completarea  Formularului nr. 3 
Pentru această declaraŃie, persoanele ce deŃin funcŃii de decizie sau de coordonare activităŃi în 
cadrul autorităŃii contractante sunt următoarele:  

 



Servicii privind proiectarea, găzduirea şi întreŃinerea site-ului F.R.D.S. dedicat Programului RO 10  

 6

Nr crt. Numele şi Prenumele FuncŃia 
1.  Liliana VASILESCU Director executiv 
2.  Mihaela PETER Director adjunct 

3.  Victor DRUGĂ 
Şef Departament Financiar, Contabilitate, 
AchiziŃii, Administrativ 

4.  Paula CONSTANTIN Coordonator DO 
5.  Liviu Adrian PERIŞAN Consilier juridic 
6.  Cosmin CÂMPEAN Coordonator DPEC 
7.  Alexandru TRICĂ Specialist SMI 
8.  Ştefan DABU Specialist Comunicare Promovare  

 
III.2.1.b) Capacitatea de exercitare a activităŃii profesionale 
InformaŃii şi formalităŃi necesare pentru evaluarea respectării cerinŃelor menŃionate:  
Persoane juridice/fizice autorizate române 
      1.  Certificat Constatator eliberat de Oficiul Registrului ComerŃului de pe lângă instanŃa 
competentă. Obiectul contractului trebuie să aibă corespondent în codul CAEN din certificatul 
constatator emis de ONRC. 
             Modalitatea de îndeplinire:  -  Prezentarea certificatului constatator emis de Oficiul 
Registrului ComerŃului de pe lângă Tribunalul Teritorial, din care să rezulte domeniul de activitate 
principal/ secundar, şi/sau codurile CAEN aferente acestora, care să acopere şi serviciile solicitate 
de autoritatea contractantă  
 InformaŃiile cuprinse în acest document vor fi reale /actuale la data limita de depunere a ofertelor.     

III.2.2) Capacitatea economică şi financiară 
Solicitat □     Nesolicitat■    

III.2.3.a) Capacitatea tehnică şi/sau profesională 

       1. Completarea FORMULARULUI 5 - ExperienŃa similară în prestarea serviciilor de tipul 
celor care fac obiectul prezentei proceduri 
           CerinŃă minimă privind experienŃa similară a ofertanŃilor: 
       a) Se solicită prezentarea cel puŃin a unui proiect/proiecte finalizat/finalizate în ultimii 3 ani 
împliniŃi la termenul limită pentru depunerea ofertei, care să confirme prestarea de servicii similare 
(realizare site-uri web şi mentenanŃă) cu cele supuse acestei proceduri, în valoare (cumulată) de    
10 000 lei, fără TVA. 
           Se vor ataşa documente suport (copii după contracte/ recomandări datate, semnate şi parafate 
de emitent/documente constatatoare sau echivalent care să ateste finalizarea contractului) care vor 
conŃine obligatoriu date referitoare la: 

- beneficiarul contractului; 
- tipul serviciilor prestate; 
- perioada in care s-a realizat contractul; 
- valoarea contractului (pentru contractele pe care ofertantul nu le-a prestat în procent de 
100% se vor ataşa documente de suport din care să rezulte procentul îndeplinit de acesta şi 
faptul că produsele furnizate de ofertant au fost în domeniul solicitat). În cazul în care 
ofertantul prezintă contracte pe care nu le-a prestat 100 %, participarea acestuia la acel 
contract trebuie să fie de minim 10 000 lei. 

        b) Recomandările/documentele constatatoare eliberate în temeiul art. 97 din H.G. 925/2006 
vor fi emise sau contrasemnate de o autoritate contractantă beneficiară ori de către clientul privat 
beneficiar şi vor include informaŃii din care să rezulte îndeplinirea/finalizarea în bune condiŃii a 
contractelor 
           Documentele solicitate vor fi prezentate in copie cu mentiunea „conform cu originalul”, 
ştampilate şi semnate de reprezentantul legal. 
        c) InformaŃii referitoare la studiile, pregătirea profesională şi calificarea persoanei/persoanelor 
responsabile pentru îndeplinirea contractului de servicii. 
Se solicită prezentarea cel puŃin a unui curriculum vitae european (CV) pentru specialistul sau 
specialiştii responsabili pentru îndeplinirea contractului de servicii, care să aibă o experienŃă de 
minim 3 ani în realizarea de site-uri web. 
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   2. Completarea Formularului 6 Propunerea tehnică va conŃine descrierea modului în care sunt 
îndeplinite specificaŃiile tehnice minime, precum şi a metodologiei de dezvoltare si mentenanŃă a 
site-ului web, împreună cu un grafic de activităŃi; 
Notă: 

-  cerinŃele impuse vor fi considerate ca fiind obligatorii şi minimale, 
-  ofertantul va elabora propunerea tehnică astfel încât aceasta să asigure verificarea tuturor  
   specificaŃiilor tehnice prevăzute în Caietul de Sarcini, 
-  modul de prezentare al Propunerii tehnice va fi redactat analog Caietului de Sarcini, 
-  ofertele care nu corespund în totalitate cerinŃelor din Caietul de Sarcini vor fi considerate   
    neconforme, 
-  propunerea tehnică precum şi cerinŃele Caietului de sarcini sunt cerinŃe minime obligatorii, iar  
   neîndeplinirea acestora va duce la respingerea ofertei ca fiind neconformă. 

 

   3. Completarea Formularului 7: Formularul de ofertă financiară (se va completa inclusiv Anexa la 
formular) 

Oferta va fi exprimată în lei. Se va preciza preŃul în lei, exclusiv TVA şi inclusiv TVA. Toate 
serviciile se achiziŃionează cu plata în lei. Orice erori aritmetice se tratează conform legislaŃiei în 
vigoare. 

 
III.3) CONDIłII SPECIFICE PENTRU CONTRACTELE DE SERVICII 
III.3.1) Prestarea serviciilor în cauză este rezervată unei anumite profesii                                       
da □ nu ■ 

 
SECłIUNEA IV: PROCEDURĂ  
IV.1)  PROCEDURA 
IV.1.1) Tipul procedurii - AchiziŃie directă 

IV.1.1.a) Modalitatea de desfăşurare a procedurii de atribuire  - Offline  
 
IV.2) CRITERII DE SELECłIE/CRITERII DE EVALUARE  
IV.2.1) Criterii de atribuire   

Cel mai mic preŃ      ■                                                                                                                                

sau  

Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic      □             

 
IV.3. PREZENTAREA OFERTEI 
Ofertantul îşi va prezenta oferta în funcŃie de solicitările din Caietul de sarcini. 
Oferta va conŃine un comentariu, articol cu articol, al tuturor specificaŃiilor conŃinute în Caietul de 
sarcini, prin care ofertantul va demonstra corespondenŃa soluŃiei propuse cu specificaŃiile 
respective. 
Oferta se transmite însoŃită de Scrisoarea de înaintare, Formular 1. 
Semnăturile de pe fiecare formular vor avea menŃionat în clar numele celui care semnează. 
OfertanŃii au obligaŃia de a anexa un opis al documentelor prezentate. 
Depunerea ofertei reprezintă actul prin care candidatul îşi manifestă voinŃa de a se angaja din punct 
de vedere juridic în relaŃia contractuală cu autoritatea contractantă. 
IV.4.3. Modul de prezentare a candidaturii 

         Procedura se va desfăşura offline.  
            Adresa la care se depune oferta, este str. Eugeniu Carada, nr. 1, etj. 3, Sector 3, Bucureşti, 
înainte de de termenul limită de depunere .......2014, ora 12.00 prevăzută în anunŃul publicitar postat 
în  SEAP şi pe site-ul www.frds.ro, secŃiunea AnunŃuri.  
 În cazul în care, în scopul verificării conformităŃii propunerii tehnice cu cerinŃele Caietului 



Servicii privind proiectarea, găzduirea şi întreŃinerea site-ului F.R.D.S. dedicat Programului RO 10  

 8

de sarcini, autoritatea contractantă solicită prezentarea anumitor documente, acestea trebuie 
transmise la aceeaşi adresă. 
 Documentele prezentate vor fi tipărite sau scris cu cerneală neradiabilă, semnate şi 
ştampilate pe fiecare pagină de către reprezentantul legal sau de reprezentantul împuternicit să 
angajeze ofertantul în acest proiect şi vor avea menŃionat în clar numele celui care semnează.  
            Oferta va avea un opis al documentelor prezentate. 
 Documentele nu vor conŃine rânduri inserate, sublinieri, ştersături sau cuvinte scrise peste 
scrisul iniŃial. În cazul documentelor emise de instituŃii/organisme oficiale abilitate în acest sens, 
documentele respective trebuie să fie valabile, semnate şi parafate conform prevederilor legale.  
 Oferta va fi transmisă în plic sigilat şi ştampilat. 
 Plicul va avea înscrise următoarele informaŃii obligatorii: 

- numele/denumirea şi adresa completă a ofertantului;  
- titlul serviciilor pentru care se depune oferta, 
- adresa autorităŃii contractante indicată mai sus, la care este depusă oferta; 
- menŃiunea „A nu se deschide înainte de sedinŃa de deschidere a ofertelor din data de 

......2014 ora 14.00”. 
 Dacă plicul exterior nu este marcat conform prevederilor de mai sus, autoritatea 
contractantă nu îşi asumă nicio responsabilitate pentru neprimirea ofertei în timp util. 
  
 Oferta depusă la o alta adresă decât cea stabilită sau după expirarea datei limită pentru 
depunere este considerată întârziată şi va fi respinsă conform prevederilor art. 33 alin. 3 din H.G. 
nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea 
contractelor de achiziŃie publică a OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie 
publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii. 
 Riscurile transmiterii documentelor, inclusiv forŃa majoră, cad în sarcina ofertantului. 
            Solicitările de clarificări se vor înainta urmând modelul din Formularul 8 – Solicitare de 
clarificări. 
            Toate clarificările aferente vor fi  postate la adresa de internet  www.frds.ro 
            Ofertantul nu are dreptul de a retrage sau modifica documentaŃia după expirarea datei limită 
stabilite pentru depunere a ofertei, sub sancŃiunea excluderii acestuia  de la procedura de atribuire. 
            Ofertele sunt declarate întârziate dacă sunt depuse la o altă adresă decât cea stabilită în 
anunŃul publicitar (www.e-licitatie.ro secŃiunea Publicitate) sau după expirarea termenului de 
depunere. 
 
 

ÎNTOCMIT, 
Coordonator achiziŃii 

 
DoruleŃ DAVID 

 


