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DOCUMENTAŢIA PENTRU OFERTANŢI 
pentru achiziţia publică „Servicii de publicitate, informare şi promovare” 

 

Achizitor1: 
S.C. MBM SOFTWARE & PARTNERS S.R.L., Adresa: Str. Justiţiei 
nr. 5 sector 4 Bucureşti, cod poştal 040116, Tel: 021 337 2890;  
0726 027 651 

Titlul proiectului POSDRU : „Întreprinzător în Mileniul Trei” 
ID proiect POSDRU: 62384 
Calitatea achizitorului în 
cadrul proiectului Partener în cadrul proiectului POSDRU 

 
1. INFORMAŢII GENERALE 
1.1. Achizitor: 

Denumire: S.C. MBM SOFTWARE & PARTNERS S.R.L. 
Adresă: Str. Justiţiei nr. 5 sector 4 Bucureşti, cod poştal 040116, Ţara: România 
Persoană de contact:  
Giorgian Dinu, Reprezentant Legal 
Mirela Pantazi, Expert Comunicare şi Informare 

Telefon:  
0726 027 651 
0723 309 051 

E-mail: mirela.pantazi@mbmsoftware.com Fax: 021337 2890 
Adresă de internet: http://www.mbmsoftware.com  

 
1.2.  a) Calendarul procedurii de atribuire 
 

 DATA ORA1) LOCAŢIA 
Data de publicare a anunţului publicitar 22.09.2010 nu este cazul site MBM 

www.mbmsoftware.com 
Termen limită de solicitare a clarificărilor din partea 
Ofertanţilor2)  

24.09.2010 Ora 12:00 - 

Termen limită de transmitere a  răspunsurilor la 
clarificări de către Achizitor2) 

27.09.2010 Ora 12:00 - 

Termen limită de depunere a ofertelor 28.09.2010 Ora 10:00 - 
Data şedinţei de deschidere a ofertelor 28.09.2010 Ora 14:00 Sediul MBM 
Data finalizării evaluării 3) 30.09.2010 Ora 14:00 Sediul MBM 
Informarea ofertanţilor cu privire la rezultatul 
procedurii de atribuire 3) 

30.09.2010 Ora 16:00 - 

Semnarea contractului 3) 04.10.2010 Ora 12:00 Sediul MBM 
Data de începere pentru prestarea 
serviciilor/furnizarea produselor/ execuţia lucrărilor3) 

Octombrie 2010 -  

 
1) Ora locală a Achizitorului 

                                                
1  Poate fi Beneficiarul contractului de finanţare prin POSDRU sau Partenerul acestuia 
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2) Solicitările de clarificare se transmit înainte de data şi ora specificate în tabel: 
- prin poştă directă la registratura Achizitorului  

şi suplimentar 
- pe e-mail la adresa persoanei de contact menţionată din partea Achizitorului. 

Toate răspunsurile la clarificările aferente proiectului vor fi transmise tuturor operatorilor economici 
care au primit adresa de cerere de ofertă.  

Se interzice oricărui operator economic să stabilească întâlniri individuale cu Achizitorul în 
scopul de a obţine avantaje în legătură cu acest contract pe perioada procedurii de atribuire. 

3) Dată estimativă 
 

b) Adresa unde se primesc ofertele:  
 
Punctul de lucru S.C. MBM SOFTWARE & PARTNERS S.R.L.  
Adresa: Str. Justiţiei nr. 5 sector 4 Bucureşti, cod poştal 040116, Ţara: România 
 
Orice ofertă primită după termenul limită de depunere a ofertelor stabilită în documentaţia 
pentru ofertanţi sau la o altă adresă decât cea indicată mai sus nu va fi evaluată de Achizitor, 
acestea fiind păstrate la sediul Achizitorului, nedeschise. 
 
2. OBIECTUL CONTRACTULUI DE ACHIZIŢIE 

2.1. Descriere 
 

2.1.1. Denumirea contractului de achiziţie: 
Titlu: „Servicii de publicitate, informare şi promovare” 
2.1.2. Descriere produselor / serviciilor / lucrărilor ce vor fi achiziţionate 
În vederea implementării activităţilor proiectului cofinanţat din FSE prin POSDRU 2007-2013 – „Întreprinzător în 
Mileniul Trei”, S.C. MBM SOFTWARE & PARTNERS S.R.L. organizează achiziţia publică pentru servicii de 
publicitate, informare şi promovare conform necesităţilor din cadrul proiectului POSDRU. 
2.1.3. Denumire contract şi locaţia lucrării, locul de livrare sau prestare  
(c) Servicii                          
Categoria serviciului 2: 
2A   
2B   
Principalul loc de prestare: România la nivelul următoarelor Regiuni de Dezvoltare ale României, regiunile 
Bucureşti-Ilfov, Nord-Est, Nord-Vest, Centru, Sud-Muntenia, Sud-Vest, Sud-Est si Vest. Baza proiectului va fi în 
Bucureşti. 
 

Cod CPV Descriere cod CPV Categoria serviciilor în 
conformitate cu Anexa 2 A si 2 B 

din OUG 34/2006, cu modificările şi 
completările ulterioare 

79340000-9 Servicii de publicitate şi de comercializare 13 
79341000-6 Servicii de publicitate 13 

                                                
2 Conform Anexelor IIA şi IIB din O.U.G. nr.34/2006, cu modificările şi completările ulterioare 
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79341100-7 Servicii de consultanţă în publicitate 13 
79341200-8 Servicii de gestionare publicitară 13 
79800000-2 Servicii tipografice şi servicii conexe 15 
79810000-5 Servicii tipografice 15 
79822500-7 Servicii de proiectare grafică 15 
79824000-6 Servicii de tipărire şi de distribuţie 15 

72000000-5 
Servicii IT: consultanţă, dezvoltare de 
software, internet şi asistenţă 

7 
 
2.1.4. Durata contractului de achiziţie  
Serviciile vor fi prestate între data de semnare a contractului de achiziţie publică şi 31 decembrie 2012. 

 
3. CRITERII/CERINŢE DE CALIFICARE ŞI/SAU SELECŢIE 
Criteriile/cerinţele de calificare vor fi susţinute de Ofertant cu documentele justificative 
solicitate. 

Atenţie: 
- fiecare document va fi semnat de reprezentantul legal al firmei. În cazul în care acestea 

sunt semnate de o altă persoană, aceasta va prezenta o împuternicire;  
- documentele emise în altă limbă decât româna trebuie să fie însoţite de traducerea 

autorizată şi legalizată în limba română; 
- toate documentele vor avea, pe lângă semnătură, menţionat în clar numele întreg; 
- nu se folosesc nume şi semnături prescurtate; 
- documentele vor fi emise pentru fiecare dintre operatorii economici, în cazul unei asocieri/ 

consorţiu; 
- toate documentele solicitate trebuie să fie valabile la data deschiderii ofertelor; 
- documentele emise de autorităţile competente vor fi prezentate în original sau copie 

legalizată, dacă nu se specifică altfel; 
- Lipsa a 3 (trei) documente de calificare atrage după sine descalificarea automată a 

ofertantului/asocierii 
 
 
3.1 Situaţia personală a ofertantului 

 Criteriul/Cerinţa Documente care să susţină 
criteriul care vor fi depuse de 

Ofertant 
Declaraţie privind 
eligibilitatea         
 
Solicitat:     DA  

Ofertantul trebuie să demonstreze că nu 
se află în următoarele situaţii:  

• A fost condamnat în ultimii 5 ani 
prin hotărârea definitivă a unei instanţe 
judecătoreşti, pentru participare la activităţi 
ale unei organizaţii criminale, pentru 
corupţie, pentru fraudă şi/sau pentru 
spălare de bani; 

• a intrat în faliment ca urmare a 
hotărârii pronunţate de judecătorul-sindic; 

•  nu şi-a îndeplinit obligaţiile de plată 

1. Declaraţie privind 
eligibilitatea - Formular nr. 2 
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a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de 
asigurări sociale către bugetele 
componente ale bugetului general 
consolidat, în conformitate cu prevederile 
legale în vigoare în România sau în ţara în 
care este stabilit; 

•  în ultimii 2 ani nu şi-a îndeplinit sau 
şi-a îndeplinit în mod defectuos obligaţiile 
contractuale, din motive imputabile 
ofertantului în cauză, fapt care a produs sau 
este de natură să producă grave prejudicii 
beneficiarilor acestuia; 

• a fost condamnat, în ultimii trei ani, 
prin hotărârea definitivă a unei instanţe 
judecătoreşti, pentru o faptă care a adus 
atingere eticii profesionale sau pentru 
comiterea unei greşeli în materie 
profesională 

• prezintă informaţii false sau nu 
prezintă informaţiile solicitate de către 
autoritatea contractantă, în scopul 
demonstrării îndeplinirii criteriilor de 
calificare şi selecţie. 

Îndeplinirea obligaţiilor 
de plată a impozitelor, 
taxelor şi contribuţiilor 
de asigurări sociale 
 
Solicitat:     DA  
 
 
 

Operatorul economic să dovedească  faptul 
că şi-a îndeplinit obligaţiile de plată a 
impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de 
asigurări sociale către bugetele componente 
ale bugetului general consolidat, în 
conformitate cu prevederile legale în vigoare 
în România sau în ţara în care este stabilit. 

1. Certificat de atestare 
fiscală eliberat de organul de 
administrare fiscală al unităţii 
administrativ teritoriale de pe 
raza căreia societatea îşi are 
sediul social privind plata 
obligaţiilor la bugetul general 
consolidat   sau echivalent, 
valabil la data deschiderii/ 
evaluării ofertelor; 
2. Certificat privind plata 
impozitelor şi taxelor locale, 
valabil la data deschiderii / 
evaluării ofertelor; 

Achizitorul are dreptul de a exclude dintr-o procedură pentru atribuirea contractului de achiziţie 
publică orice Ofertant care se află în oricare dintre următoarele situaţii: 

a) fost condamnat în ultimii 5 ani prin hotărârea definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru 
participare la activităţi ale unei organizaţii criminale, pentru corupţie, pentru fraudă şi/sau pentru spălare 
de bani; 

b) a intrat în faliment ca urmare a hotărârii pronunţate de judecătorul-sindic; 
c)  nu şi-a îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către 

bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în 
România sau în ţara în care este stabilit; 
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d)  în ultimii 2 ani nu şi-a îndeplinit sau şi-a îndeplinit în mod defectuos obligaţiile contractuale, din 
motive imputabile ofertantului în cauză, fapt care a produs sau este de natură să producă grave prejudicii 
beneficiarilor acestuia; 

e) a fost condamnat, în ultimii trei ani, prin hotărârea definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru o 
faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în materie profesională 

f) prezintă informaţii false sau nu prezintă informaţiile solicitate de către autoritatea contractantă, în 
scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie. 
 
3.2. Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale (înregistrare) 

 Criteriul/Cerinţa Documente care să susţină 
criteriul care vor fi depuse de 

Ofertant 
Persoane juridice/fizice române 
 
Solicitat:     DA  

Să dovedească forma de 
înregistrare ca persoană fizică sau 
juridică şi, dacă este cazul, 
atestarea ori apartenenţa din punct 
de vedere profesional, în 
conformitate cu prevederile din 
România. 

Operatorul economic ofertant 
(participantul în nume propriu, 
liderul  asocierii şi asociaţii,) 
trebuie să prezinte:  
1. Certificatul de înregistrare 
eliberat de Ministerul 
Justiţiei – Oficiul Registrului 
Comerţului sau echivalent, 
valabil la data deschiderii 
ofertelor– Copie conform cu 
originalul; 
2. Certificat constatator 
eliberat de Ministerul 
Justiţiei – Oficiul Registrului 
Comerţului sau echivalent, 
din care să rezulte numele 
complet, sediul, persoanele 
autorizate / administratori, 
valabil la data deschiderii 
/evaluării ofertelor – original 
sau copie legalizată; 
3.Orice alte documente care 
dovedesc forma de 
înregistrare/atestare ori 
apartenenţa din punct de 
vedere profesional. 

 
3.3. Situaţia economico-financiară 

 Criteriul/Cerinţa Documente care să susţină criteriul care vor fi 
depuse de Ofertant 

Informaţii privind situaţia 
economico-financiară 
Solicitat        

Bilanţul contabil sau 
extrasul de bilanţ şi cifra 
de afaceri globală a 
ofertantului pe anul 

Se vor prezenta următoarele documente: 
• Formularul nr. 3 – Informaţii generale  
• Bilanţul contabil sau extrasul de bilanţ pe 

anul 2009 înregistrate de organele 
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financiar 2009. competente / rapoarte de audit extern / 
rapoarte de cenzori, in copie conform cu 
originalul. 

 
În cazul unei Asocieri, fiecare asociat este 
obligat să prezinte acest document, iar cerinţa 
minimă se va considera îndeplinită în mod 
cumulativ. 

Notă: Dacă un grup de operatori economici depune o ofertă sau o candidatură comună, atunci situaţia 
economică si financiară se demonstrează prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. 

 
3.4. Capacitatea tehnică şi profesională 

 Criteriul/Cerinţa Documente care să susţină criteriul care vor fi 
depuse de Ofertant 

Informaţii privind 
capacitatea tehnică a 
operatorului economic 

 
Solicitat:     DA  

Operatorul economic sau 
membrii grupului de 
operatori economici să 
dovedească faptul că, în 
anul financiar 2009, a 
finalizat cel puţin 1 
contract de prestări 
servicii de publicitate.  
 
 

Se vor prezenta următoarele documente: 
 

1. Declaraţie privind lista principalelor 
prestări de servicii în anul 2009 – Formular nr. 
4 şi Formularul 5. 

2. Se va prezenta în mod obligatoriu o 
Referinţă autorizată emisă de către beneficiari 
specificând tipul serviciilor prestate, perioada şi 
valoarea contractului. Se vor ataşa documente 
suport (copii după contracte, recomandări si alte 
documente care sa ateste finalizarea contractului) 
care vor conţine obligatoriu date referitoare la: 
- Beneficiarul contractului; 
- tipul serviciilor/activităţilor prestate; 
- perioada in care s-a realizat contractul; 
- valoarea contractului. 

 
Recomandările/certificările vor fi emise sau 
contrasemnate de o autoritate contractantă 
beneficiară a prestărilor de servicii ori de către 
clientul privat beneficiar al prestărilor de servicii. 
Nota: documentele doveditoare vor fi prezentate in 
copie conform cu originalul 

 
 
 
4. CRITERIUL APLICAT PENTRU STABILIREA OFERTEI CÂŞTIGĂTOARE 
 

Preţul cel mai scăzut                                                                                                                                   
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5. PREZENTAREA OFERTEI  

5.1. Limba de redactare a 
ofertei 

Ofertele, orice corespondenţă şi documente legate de procedura de 
atribuire transmise între Ofertant şi Achizitor trebuie să fie în limba 
română. 
Documentele emise în altă limbă pot fi furnizate de ofertant, cu condiţia ca 
acestea să fie însoţite de traducerea autorizată în limba română şi 
legalizată notarial în cazul documentelor ce dovedesc criteriile de 
calificare şi/sau selecţie de la punctele 3.1, 3.2, 3.3 şi 3.4, mai puţin cele 
unde se precizează altfel. 

5.2. Moneda în care este 
exprimat preţul 
contractului 

Lei  
  

5.3. Perioada minimă de 
valabilitate a ofertei 

30 de zile de la data limită de depunere a ofertelor. 

5.4. Conţinutul ofertei Oferta trebuie să conţină : documentele de calificare, oferta tehnică şi  
ofertă financiară care trebuie să fie transmise Achizitorului în 3 plicuri 
sigilate (PLIC A, PLIC B, PLIC C), introduse într-un pachet sigilat. 
Paginile din fiecare plic trebuie sa fie numerotate şi  fiecare plic trebuie să 
conţină un OPIS al documentelor, inclusiv cu numărul paginii de referinţă. 
Oferta – cu cele 3 plicuri – trebuie să conţină un exemplar în original. 

5.5. Documente de 
calificare 
PLIC A 

• Certificatul de înregistrare eliberat de Ministerul Justiţiei – 
Oficiul Registrului Comerţului sau echivalent, valabil la data 
deschiderii ofertelor – Copie conform cu originalul 

• Certificat constatator eliberat de Ministerul Justiţiei – Oficiul 
Registrului Comerţului sau echivalent, din care să rezulte 
numele complet, sediul, persoanele autorizate/ administratorii, 
valabil la data deschiderii ofertelor – original/copie legalizată; 

• Certificat de atestare fiscală eliberat de organul de administrare 
fiscală al unităţii administrativ teritoriale de pe raza căreia 
societatea îşi are sediul social privind plata obligaţiilor la bugetul 
general consolidat   sau echivalent, valabil la data deschiderii 
ofertelor 

• Certificat privind plata impozitelor şi taxelor locale, valabil la 
data deschiderii ofertelor 

• Bilanţ contabil pentru anul 2009 înregistrat de organele 
competente / raport de audit extern / raport de cenzori 

• Formular 2 - Declaraţie privind eligibilitatea 
• Formular 3 - Informaţii generale 
• Formular nr. 4 - Declaraţie privind lista principalelor contracte de 

prestări servicii în anul 2009 
• Formular nr. 5 - Experienţa similară*) – detalierea proiectelor 

incluse în formularul 4 
• Recomandare pentru 1 contract de prestări servicii în anul 2009 
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Atenţie: Lipsa a 3 (trei) documente de calificare atrage după sine 
descalificarea automată a ofertantului/asocierii 

5.6. Modul de prezentare 
a propunerii tehnice 
  
PLIC B 

Ofertantul trebuie să completeze o Oferta tehnică în care să se prezinte 
modalitatea de implementare a contractului de servicii pe fiecare activitate 
în parte. 
 
Oferta tehnică va cuprinde descrierea tehnică detaliată a serviciilor 
ofertate,  graficul de implementare al activităţilor, precum şi alte informaţii 
considerate semnificative, în vederea verificării corespondenţei propunerii 
tehnice cu specificaţiile tehnice prevăzute în caietul de sarcini. 

5.7. Modul de prezentare 
a propunerii financiare 
  
PLIC C 

Va fi prezentat Formular nr. 7 - Propunerea financiară, care trebuie să 
fie în LEI, cu prezentarea TVA separat. 
 
Plăţile în baza acestui contract vor fi efectuate în lei. 

5.8. Modul de prezentare 
a ofertei la depunere 

Ofertele trebuie depuse până la data limită de depunere a ofertelor 
specificat în Anunţul de participare.  
 
Ele trebuie să conţină documentele solicitate şi să fie înaintate: 

• prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire (serviciu 
poştal oficial) către S.C. MBM SOFTWARE & PARTNERS S.R.L. 

 Adresa: Str. Justiţiei nr. 5 sector 4 Bucureşti, cod poştal 040116, 
România 

SAU 
• livrate personal la aceeaşi adresă, pe baza unei scrisori de 

înaintare completată conform Formularului nr. 1 din Documentaţia 
de atribuire - Secţiunea IV – Formulare - semnată şi datată, direct 
către Achizitor. 

 
Ofertele depuse prin alte mijloace decât cele menţionate anterior 
nu vor fi luate în considerare. 

 
 
Ofertele trebuie să fie depuse folosind sistemul de plic dublu, adică un 
pachet sau un plic exterior sigilat şi netransparent care să conţină cele 

EXTERIOR COLET – marcat conform 5.8 
din Documentaţia pentru ofertanţi 

FO
R

M
U

L
A

R
 1

 li
pi

t 
pe

 c
ol

et
 

PLIC “ORIGINAL” 
 
 

Plic A – Documente de calificare 

Plic B– Propunerea tehnică 

Plic C – Propunerea financiară 



                                   

             

             

 
 

                

         

 

UNIUNEA EUROPEANĂ 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI 
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI 

ŞI PROTECŢIEI SOCIALE 
AMPOSDRU  

Fondul Social European 
POSDRU 2007 – 2013 

 

Instrumente Structurale 
2007 – 2013 

    

ORGANISMUL INTERMEDIAR 
REGIONAL PENTRU POSDRU 
REGIUNEA BUCUREŞTI ILFOV 

 

                                  

Întreprinzător în Mileniul Trei 
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 

Investeşte în oameni! 

                                   

                          
                          
                            

                        
 

CENTRUL PENTRU EDUCAŢIE 
ECONOMICĂ ŞI DEZVOLTARE 

                      

MBM SOFTWARE & PARTNERS 

 
                                  

Pagina 9 din 18 
 
 

trei plicuri separate, marcate corespunzător cu: "PLIC A” – 
Documente de calificare ", "PLIC B - Oferta Tehnică" şi "PLIC C - 
Oferta Financiară". 
Pe pachetul exterior se vor scrie următoarele informaţii: 
a) adresa unde trebuie depuse ofertele  
b) Numele proiectului pentru care se depune oferta  
c) Numele persoanei de contact indicată de Achizitor 
d) Cuvintele “A nu se deschide înaintea sesiunii de deschidere a 
ofertelor”; 
e) Numele ofertantului.  
 
Nu vor fi admise plicuri exterioare deteriorate sau desfăcute, la 
depunerea ofertelor. 
 
Totodată, va fi prezentat şi Formularul nr. 1 Scrisoare de înaintare. 

5.9. Posibilitatea 
retragerii sau modificării 
ofertei                  

Ofertanţii îşi pot modifica sau retrage ofertele printr-o înştiinţare scrisă 
înainte de termenul limită de depunere a ofertelor.  
După termenul limită de depunere a ofertelor nu se poate modifica 
nici o ofertă depusă. 
Orice astfel de notificare de modificare sau retragere trebuie sa fie 
elaborată şi depusă în conformitate cu cerinţele din prezenta 
documentaţie de atribuire, Secţiunea 5.8. de mai sus. Pe plicul exterior 
trebuie să se scrie 'Modificare” sau 'Retragere' , după caz. 

5.10. Costurile de 
pregătire a ofertelor 

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. 

5.11. Informaţii 
referitoare la termenele 
pentru livrarea 
bunurilor/prestarea 
serviciilor/ execuţia 
lucrărilor 

Termene pentru prestarea serviciilor sunt menţionate în Specificaţiile 
Tehnice. 

5.12 Modalităţi de 
contestare a deciziei 
achizitorului de atribuire 
a contractului de 
achiziţie şi de 
soluţionare a contestaţiei 

Ofertanţii care consideră că au existat neconcordanţe în atribuirea 
contractului de achiziţie vor putea depune contestaţie scrisă, în termen de 
maximum două zile calendaristice de la data informării ofertanţilor cu 
privire la rezultatul procedurii de atribuire şi va fi adresată Achizitorului. 
Contestaţia va fi examinată de către comisia de deschidere a ofertelor. 
Fiecare contestaţie va primi răspuns în scris, în termen de maxim 2 zile 
lucrătoare de la data depunerii contestaţiei. În cazul determinării 
nerespectării normelor legislative sau instrucţiunilor AMPOSDRU în 
vigoare, managerul de proiect va lua o decizie în acord cu normele 
legislative sau instrucţiunile AMPOSDRU în vigoare.  
În cazul în care contestatarul nu va fi mulţumit de răspunsul primit de la 
Achizitor la contestaţia sa, se va putea adresa instanţei competente. 

5.13 Clauzele 
contractuale obligatorii, 

Preţul va fi ferm şi nu se va schimba pe întreaga perioadă de derulare a 
contractului. 
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inclusiv condiţiile de 
actualizare/ modificare a 
preţului contractului de 
achiziţie 
 
6. Valoarea estimată a contractului de achiziţie publică:  maxim 61.500 RON fără TVA 
 
7. Sursa de finanţare a contractului de achiziţie publică: Proiect cofinanţat din FSE prin POSDRU 
2007-2013, AP3 „Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor”, DMI 3.1 „Promovarea 
culturii antreprenoriale”. Sursa de finanţare: Fondul Social European si bugetul naţional - 98%,  
contribuţia proprie a Solicitantului - 2%. 
 
8. Evaluarea ofertelor 
8.1. Evaluarea ofertei tehnice Oferta tehnică va fi evaluată în conformitate cu specificaţiile 

tehnice.  
8.2 Evaluarea/verificarea 
documentelor de calificare 

Lipsa a 3 (trei) documente de calificare atrage după sine 
descalificarea automată a ofertantului/asocierii 

8.3. Evaluarea ofertei financiare Ofertele care depăşesc bugetul maxim disponibil pentru 
proiect vor fi respinse.  

8.4. Informare ofertanţi Achizitorul va informa ofertanţii cu privire la rezultatul aplicării 
procedurii de atribuire în conformitate cu instrucţiunile 
AMPOSDRU în vigoare. 
Ofertanţii a căror ofertă nu a fost declarată câştigătoare vor fi 
informaţi în conformitate cu legislaţia în vigoare.  
Rezultatul atribuirii contractului va fi publicat pe site-ul 
Achizitorului. 

 
 
 

 
SPECIFICAŢII TEHNICE 

 
pentru achiziţia publică de „Servicii de publicitate, informare şi promovare” necesare pentru 

implementarea activităţilor proiectului POSDRU ID 62384: „Întreprinzător în Mileniul Trei” 
 

 
1. INFORMAŢII GENERALE 
 
1.1 Achizitorul 
S.C. MBM SOFTWARE & PARTNERS S.R.L., Adresa: Str. Justiţiei nr. 5 sector 4 Bucureşti, cod 
poştal 040116, Tel: 0726 027 651; 0723 309 051, reprezentat de Dl. DINU Giorgian, în calitate de 
administrator, E-mail: giorgian.dinu@mbmsoftware.com 
 
1.2 Informaţii generale relevante 
De la 1 ianuarie 2007, România a devenit Stat Membru cu drepturi depline al Uniunii Europene, 
participând direct la elaborarea, adoptarea şi implementarea politicilor comunitare. 
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Noua Politică de Coeziune a Uniunii Europene se axează pe relansarea Agendei Lisabona, ale cărei 
principale coordonate sunt: transformarea Europei într-un spaţiu mai atractiv pentru investiţii şi muncă; 
promovarea cunoaşterii şi inovării; crearea de locuri de muncă mai numeroase şi mai bune; 
necesitatea parteneriatului Uniunea Europeană – State Membre pentru asigurarea succesului noii 
strategii. 

Unul din Fondurile Structurale şi de Coeziune (FSC) prin care Uniunea Europeană urmăreşte 
îndeplinirea Politicii de Coeziune Economică şi Socială este Fondul Social European (FSE), 
reglementat prin Regulamentul nr. 1081/2006 al Consiliului Uniunii Europene şi al Parlamentului 
European, fond care contribuie la sporirea adaptabilităţii forţei de muncă şi a întreprinderilor, creşterea 
accesului pe piaţa forţei de muncă, prevenirea şomajului, prelungirea vieţii active şi creşterea gradului 
de participare pe piaţa muncii a femeilor şi imigranţilor, sprijinirea incluziunii sociale a persoanelor 
dezavantajate şi combaterea discriminării.  

Programele Operaţionale (PO) prezintă domeniile majore de intervenţie care sunt cofinanţate de 
Fondurile Structurale şi de Coeziune (FSC). Astfel, în timp ce Cadrul Strategic Naţional de Referinţă 
(CSNR) reprezintă strategia globală de utilizare a FSC, PO reprezintă instrumentele prin care se 
realizează diversele prevederi ale CSNR. Pentru gestionarea Fondului Social European a fost 
desemnată ca Autoritate de Management, responsabilă cu gestionarea şi implementarea Programului 
Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane, Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii 
de Şanse – pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane. 

În anul 2009, Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea 
Resurselor Umane (AMPOSDRU) a lansat cereri de propuneri de proiecte pe diverse domenii de 
intervenţie ale POSDRU 2007 - 2013. Ca urmare, Fundaţia CEED ROMÂNIA, în calitate de Beneficiar 
în parteneriat cu S.C. MBM Software & Partners S.R.L. în calitate de Partener, a depus proiectul de tip 
strategic „Întreprinzător în Mileniul Trei”,  care a fost finanţat, fiind semnat contractul 
POSDRU/92/3.1/S/62384.  

Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea spiritului antreprenorial şi a competenţelor 
manageriale ale întreprinzătorilor din România pentru crearea/dezvoltarea firmelor şi generarea de noi 
locuri de muncă prin utilizarea intensivă a TIC. 

În vederea implementării activităţilor proiectului cofinanţat din FSE prin POSDRU 2007-2013, S.C. 
MBM Software & Partners S.R.L. doreşte achiziţionarea de Servicii de publicitate, informare şi 
promovare. 
 
2. SCOPUL ŞI REZULTATELE AŞTEPTATE 
 
2.1  Scopul contractului 
 
Scopul prezentei achiziţii publice este de a achiziţiona Servicii de publicitate, informare şi promovare 
în vederea îndeplinirii activităţilor privind informarea şi publicitatea proiectului. S.C. MBM SOFTWARE 
& PARTNERS S.R.L. doreşte informarea corespunzătoare a publicului general şi a întreprinzătorilor, 
managerilor, angajaţilor, persoanelor care doresc să îşi înfiinţeze o firmă în toate domeniile de 
activitate, prin mass-media, publicitate tipărită sau electronică asupra oportunităţilor oferite de 
proiectul „Întreprinzător în Mileniul Trei”. 
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2.2  Rezultate aşteptate ale contractului 
Rezultatele ce trebuie realizate de prestatorul de servicii sunt următoarele: 

1. servicii de publicare a anunţurilor de proiect în presă: 5 anunţuri publicitare prezentând 
oportunităţile proiectului publicate pe minim 25 de site-uri de mare vizibilitate, cu trimitere la 
URL-uri semnificative pentru proiect. 

2. servicii de realizare şi postare bannere publicitare în publicaţii electronice: bannere postate pe 
pagina de start a 5 site-uri web  aparţinând companiilor de presă, cu 10.000 de afişări cu 
trimitere la URL-uri semnificative pentru proiect. 

3. servicii de elaborare şi publicare în presă a 5 advertoriale de promovare a proiectului de 
aproximativ 1800-2000 cuvinte. 

4. servicii de creaţie şi publicare articole de presă: 1 serviciu pentru campania de lansare a 
proiectului, 1 serviciu pentru campania de promovare a rezultatelor proiectului,  1 serviciu 
pentru campanie într-o publicaţie de afaceri / TIC, 1 serviciu pentru publicaţiile regionale 
premergătoare desfăşurării sesiunilor de instruire regionale. 

 
Toate serviiciile se vor desfăşura în deplină concordanţă cu condiţiile de vizibilitate a proiectului 
descrise în Manualul de Identitate Vizuală POSDRU publicat pe site-ul www.fseromania.ro. 
 
3.  SUPOZIŢII ŞI RISCURI 
 
3.1 Supoziţii care stau la baza contractului 

• Îndeplinirea angajamentelor asumate prin contractul de finanţare POSDRU; 
• Implementarea corespunzătoare a activităţilor proiectului POSDRU. 

 
3.2 Riscuri 
Riscurile care vor fi luate în considerare pe parcursul derulării contractului, sunt: 

• Evenimentele de pe plan politic care pot aduce constrângeri în implementarea proiectului 
POSDRU, cu efect asupra prezentului contract de prestări servicii. 

• Întârzieri pe parcursul derulării procedurii de atribuire din cauza contestaţiilor şi aprobărilor 
necesare pentru documente, care pot afecta demararea la timp a contractului. 

• Întârzierea plăţilor din cauza nerambursării la timp a cheltuielilor de către 
AMPOSDRU/OIPOSDRU. 

 
4. ACTIVITĂŢI EFECTUATE DE CĂTRE PRESTATOR 
 
4.1 Aspecte generale 

 
4.1.1 Scurtă descriere a serviciilor 

Serviciile se vor concretiza prin sprijinirea S.C. MBM SOFTWARE & PARTNERS S.R.L. în activitatea 
de informare şi publicitate a proiectului POSDRU, promovarea activităţilor proiectului printr-o 
campanie de informare publică, elaborarea de materiale publicitare pentru promovarea proiectului şi 
distribuţia acestora. 
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4.1.2 Aria geografică acoperită 
Aria geografică acoperită este România la nivelul turutor Regiunilor de Dezvoltare ale României, 
respectiv regiunile Bucureşti-Ilfov, Nord-Est, Nord-Vest, Centru, Sud-Muntenia, Sud-Est, Sud-Vest si 
Vest. Baza proiectului va fi în Bucureşti. 

 
4.1.3 Grupul ţintă 

Cetăţenii României (publicul general). 
Categoriile de beneficiari eligibili în cadrul proiectului POSDRU: întreprinzători, manageri, angajaţi, 
persoane care doresc să iniţieze o activitate independentă. 
 
4.2 Activităţi 
 

4.2.1. Convergenţa activităţilor proiectului POSDRU 

Proiectul se încadrează în priorităţile Programului National de Reforme privind îmbunătăţirea 
adaptabilităţii întreprinderilor şi lucrătorilor şi Planului Naţional de Dezvoltare 2007-2013, Strategiei 
Integrate de Dezvoltare a Resurselor Umane din perspectiva învăţării pe parcursul întregii vieţii - 
2009-2020 şi Strategiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă 2004-2010 şi contribuie la 
atingerea obiectivelor POSDRU, în particular ale DMI 3.1, prin faptul că promovează cultura 
antreprenorială, dezvoltă competenţe, facilitează ocuparea prin angajarea pe cont propriu şi 
dezvoltarea IMM. 
Conform strategiei campaniei de conştientizare, materialele de conştientizare şi promovare trebuie să 
aibă ca finalitate atragerea de beneficiari, femei şi bărbaţi, inclusiv persoane cu dizabilităţi, din toate 
judeţele ţării, în următoarea structură: 

• persoane ce doresc să iniţieze o activitate independentă 

• angajaţi interesaţi în dobândirea de competenţe pentru creşterea competitivităţii şi menţinerea 
locurilor de muncă 

• conducători de IMM-uri interesaţi de îmbunătăţirea competenţelor manageriale 

• întreprinzători ce doresc sporirea competitivităţii prin introducerea de tehnici inovative. 

Proiectul trebuie să respecte îndeaproape principiul privind egalitatea de şanse, şi să permită oricărei  
persoane accesul în cadrul grupului ţintă  - indiferent de sex, rasă, religie, afinitate politică - şi  
aplicarea unui tratament egal tuturor acestora. Proiectul urmăreşte  să contribuie la schimbarea 
mentalităţilor  existente şi  promovarea unor atitudini în concordanţă  cu standardele europene. De 
aceea, în materialele promoţionale  trebuie introduse şi  elemente de informare privind legislaţia  şi  
practicile europene privind egalitatea de şanse. 
 

4.2.2 Activităţi specifice 
Activitatea nr. 1 – Servicii de publicare anunţuri de proiect în presa electronică 

Date de publicare: 5 date de publicare în lunile: 11.2010, 04.2011, 09.2011, 02.2012, 07.2012 
Data exactă a publicării şi eventuale modificări/ actualizări de text vor fi 
comunicate prestatorului cu cel puţin 7 zile lucrătoare înaintea publicării. 

Text: „În perioada martie 2010 – noiembrie 2012 au loc 64 de seminarii şi cursuri 
gratuite pentru creşterea competenţelor antreprenoriale în cadrul proiectului 
“Întreprinzător în Mileniul Trei” finanţat prin POSDRU. Detalii despre 
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calendarul cursurilor şi înscrieri găsiţi pe situl proiectului la adresa 
www.im3.ro” 

Categoria anunţului: Diverse 
Opţiuni de tipărire: Chenar, litere aldine, respectarea prevederilor Manualului de Identitate 

Vizuală POSDRU.  
Număr situri pe care 
se publică: 

Minim 25 situri cu vizibilitate (minim 50.000 de hituri) 

Opţiuni de raportare: Trimitere notificare la fiecare apariţie anunţ şi raport final de activitate la 
adresa rapoarte@mbmsoftware.com cu denumirea sitului şi detalii de 
postare. 

 

Activitatea nr.2 - Servicii de creaţie pentru realizarea a 5 bannere publicitare sugestive  

 
Număr variante de 
concept realizate: 

Elaborarea a minim două variante de concept de creaţie/idei creative 
pentru fiecare banner a căror transpunere se va realiza în urma punerii de 
comun acord cu Achizitorul; forma finală a bannerului va fi stabilită de 
prestator împreună cu Achizitorul. 

Elaborarea conceptului: Conceptul va fi propus de către ofertant pe baza tuturor materialelor 
oferite de Achizitor. Responsabilitatea privind drepturile de autor (dacă e 
cazul) va aparţine exclusiv ofertantului. 

Drepturile de autor: După alegerea variantei finale, drepturile de autor (dacă e cazul) asupra 
variantei alese vor fi transferate automat către Achizitor. 

Bunul de tipar: Bunul de tipar va fi acordat de către responsabilii de contract pentru 
fiecare produs în parte. 

Prezentare variantă 
finală: 

Varianta finală a bannerului va fi prezentată atât pe suport electronic 
(format jpg), cât şi pe suport hârtie pentru obţinerea aprobărilor necesare 
publicării. 

Data finalizării: Forma finală a bannerului elaborată şi stabilită împreună cu Achizitorul în 
noiembrie 2010. 

Predare: Predare varianta finală în format electronic şi cod HTML. 

 

Activitatea nr.3 – Servicii de postare bannere publicitare în publicaţii electronice 
 
Date de publicare: 5 date de publicare în lunile: 12.2010, 05.2011, 10.2011, 03.2012, 08.2012 

Data exactă a publicării se va  comunica Prestatorului cu cel puţin 7 zile lucrătoare 
înaintea publicării. 

Caracteristici banner Grafica şi Codul HTML: vor fi asigurate de Prestator şi vor fi acceptate de 
Achizitor cu 10 zile lucrătoare înainte de prima publicare. 

Poziţionare: Prima pagină 
Versiune publicaţie: Online 
Număr situri de presă 
pe care se publică: 

Minim 5 situri media cu vizibilitate (minim 50.000 de hituri) 

Număr total de afişări: 10.000 
Opţiuni de raportare: Trimitere notificare la fiecare apariţie banner şi raport final de activitate la adresa 
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rapoarte@mbmsoftware.com  
  
 

Activitatea nr. 4 – Servicii de creaţie pentru elaborarea a 5 advertoriale  de promovare a 
proiectului 

 
Număr variante de concept 
realizate: 

Elaborarea a minim 2 variante de concept de creaţie/idei creative pentru 
advertoriale a căror transpunere se va realiza în urma punerii de comun 
acord cu Achizitorul; forma finală a machetelor va fi stabilită de Prestator 
împreună cu Achizitorul; 

Elaborarea conceptului: Conceptul va fi propus de către ofertant pe baza tuturor materialelor 
oferite de Achizitor. Responsabilitatea privind drepturile de autor (dacă e 
cazul) va aparţine exclusiv ofertantului. 

Drepturile de autor: După alegerea a câte unei variante finale pentru fiecare din cele 5 
advertoriale, variantele finale (în funcţie de specificul publicaţiei: revistă 
de afaceri/TIC, sau publicaţii regionale, publicaţii naţionale pentru 
campania de lansare a proiectului şi campania de promovare a 
rezultatelor proiectului) şi drepturile de autor (dacă e cazul) asupra 
variantelor alese vor fi transferate automat către Achizitor. 

Bunul de tipar: Bunul de tipar va fi acordat de către responsabilii de contract pentru 
fiecare produs în parte. 

Prezentare variantă finală: Varianta finală a advertorialelor va fi prezentată atât pe suport electronic 
(format .doc), cât şi pe suport hârtie în vederea aprobării pentru 
publicare. 

Data finalizării: Forma finală a advertorialelor elaborată şi stabilită împreună cu 
Achizitorul cu 15 zile lucrătoare înaintea publicării. 

Predare: Produsele finale vor fi predate Achizitorului în cel mult 3 de zile de la 
aprobarea variantelor finale.  

 

Activitatea nr.5 – Servicii de publicare a 5 advertoriale în presă 
 
Date de publicare: 5 date de publicare în lunile: 01.2011, 06.2011,11.2011, 04.2012, 

09.2012 
Datele exacte ale publicării vor fi comunicate Prestatorului cu cel puţin 10 
zile lucrătoare înaintea publicării. 

Text: 1800-2000 cuvinte.  
Categoria 
advertorialului: 

Informaţii despre proiecte dezvoltate în cadrul Programului Operaţional 
Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 

Opţiuni de tipărire: Chenar, respectarea prevederilor Manualului de Identitate Vizuală 
POSDRU. 

Versiune publicaţie: Online 
Opţiuni de raportare: Trimitere notificare la fiecare apariţie advertorial şi raport final de activitate 

la adresa rapoarte@mbmsoftware.com  
Număr de ziare/reviste: 1 
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Activitatea nr. 6 – Servicii de creaţie pentru anunţuri de proiect în presa tipărită 
Servicii: 1 serviciu pentru promovarea lansării proiectului  

1 serviciu pentru promovarea rezultatelor proiectului 
1 serviciu pentru publicitate în 2 publicaţii de afaceri / TIC  
1 serviciu pentru publicitate în publicaţiile regionale la momente 
premergătoare desfăşurării sesiunilor de instruire regionale. 

Număr variante de concept 
realizate: 

Elaborarea a minim 2 variante de concept de creaţie/idei creative 
pentru anunţurile de presă aferente celor 4 campanii descrise anterior, 
a căror transpunere se va realiza în urma punerii de comun acord cu 
Achizitorul; forma finală a anunţurilor va fi stabilită de Prestator 
împreună cu Achizitorul. 

Elaborarea conceptului: Conceptul va fi propus de către ofertant pe baza tuturor materialelor 
oferite de Achizitor. Responsabilitatea privind drepturile de autor (dacă 
e cazul) va aparţine exclusiv ofertantului. 

Drepturile de autor: După alegerea a câte unei variante finale pentru fiecare din cele 4 
campanii, variantele finale (în funcţie de specificul publicaţiei: revistă 
de afaceri/TIC, sau publicaţii regionale, publicaţii naţionale pentru 
campania de lansare a proiectului şi campania de promovare a 
rezultatelor proiectului) şi drepturile de autor (dacă e cazul) asupra 
variantelor alese vor fi transferate automat către Achizitor. 

Bunul de tipar: Bunul de tipar va fi acordat de către responsabilii de contract pentru 
fiecare produs în parte. 

Prezentare variantă finală: Varianta finală a machetelor va fi prezentată atât pe suport electronic 
(format jpg.), cât şi pe suport hârtie în vederea aprobării pentru 
publicare. 

Data finalizării: Forma finală a machetelor elaborată şi stabilită împreună cu Achizitorul 
cu 15 zile lucrătoare înaintea publicării. 

Predare: Produsele finale vor fi predate Achizitorului în cel mult 3 de zile de la 
aprobarea variantelor finale.  

 
Activitatea nr.7 – Servicii de publicare a anunţurilor de proiect în presa tipărită 
Format: 1/8  
Plasare Plasarea machetei/articolului în publicaţie trebuie să fie agreată în prealabil 

de către Achizitor. 
Opţiuni de tipărire: Chenar, respectarea prevederilor Manualului de Identitate Vizuală 

POSDRU. 
Publicare: Machetele vor fi publicate într-o Revista cu specific de afaceri / TIC, în 2 

publicaţii naţionale şi 40 de ziare locale, după cum urmează: 
În 1 Revista de afaceri / TIC de doua ori pe parcursul proiectului in date 
stabilite de comun acord 
În 2 ziare naţionale: 
câte 1 apariţie în campania de lansare a proiectului (octombrie 2010)  
câte 1 apariţie în campania de promovare a rezultatelor proiectului 
(octombrie-decembrie 2012) 
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În 40 ziare locale: 
câte 1 apariţie înaintea primei sesiuni de instruire din locaţiile specificate în 
cele 40 de judeţe. 
Perioadele de desfăşurare şi locaţiile vor fi comunicate Prestatorului cu 10 
zile lucrătoare înaintea anunţului.  
Ziarul local poate fi înlocuit cu un ziar naţional cu acoperire în regiune, de 
comun acord cu Achizitorul. 

Opţiuni de raportare: Trimitere notificare la fiecare apariţie de articol la adresa: 
rapoarte@mbmsoftware.com  
Minim 1 exemplar din publicaţiile sus-menţionate trebuie predat 
Achizitorului în termen de 3 zile de la apariţia publicaţiei la adresa poştală a 
acestuia. 

Număr de reviste: 1 
Număr de ziare 
naţionale 

 
2 

Număr de ziare locale 40 
Tiraj reviste 7.000 ex. (tiraj net auditat de BRAT) 
Tiraj ziare naţionale: Minim 30.000 ex. (tiraj net auditat de BRAT) 
Tiraj ziare locale: Minim 3000 ex. (tiraj net auditat de BRAT) 
Audienţă Publicarea articolelor în presa scrisă trebuie să genereze o audienţă totală 

de minim 200.000 de cititori pe parcursul întregii campanii în targetul urban 
şi rural de peste 18 ani care face parte din grupul ţintă al proiectului. 
Calculul audienţei generate de campanie se va face pe baza Biroului 
Român de Auditare a Tirajelor /Studiului Naţional de Audienţă. 

 
 
5. MANAGEMENTUL CONTRACTULUI  

 
5.1  Entităţile responsabile 

S.C. MBM SOFTWARE & PARTNERS S.R.L. va îndeplini rolul de Achizitor pentru acest proiect si va 
fi responsabil pentru toate aspectele procedurale legate de procesul de atribuire şi management 
financiar. 
Prestatorul va presta serviciile descrise în prezentul caiet de sarcini, asigurând un standard de 
calitate cât mai ridicat. Va respecta toate aspectele financiare, va îndeplini activităţile si va efectua 
cheltuielile în conformitate cu prevederile menţionate în contract. Prestatorul va gestiona toate 
aspectele administrative şi organizaţionale. Prestatorul trebuie să aibă un sediu sau un punct de lucru  
unde va dispune de linie telefonică, fax, e-mail pe toată perioada derulării activităţilor. Activităţile 
contractului  vor fi coordonate de la acest birou.  
Prestatorul va acoperi toate costurile legate de acest birou şi funcţionarea acestuia. 
Prestatorul va numi un Director de proiect conform cerinţelor din documentaţia pentru ofertanţi, care 
se va ocupa de managementul echipei sale de experţi care vor activa în cadrul acestui contract. 
 

5.2. Sprijin ce va fi furnizat de Achizitor  
Achizitorul va furniza toate informaţiile şi va coopera cu Prestatorul în vederea obţinerii celor mai bune 
rezultate. De asemenea, va furniza la timp şi  neoneros toate informaţiile disponibile necesare 
contractului. 
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6.  DATA DE ÎNCEPERE A ACTIVITĂŢILOR ŞI PERIOADA DE EXECUŢIE A ACESTORA 
Data planificată pentru începerea activităţilor este octombrie 2010, iar perioada de execuţie a 
contractului  este între data de semnare a contractului de achiziţie publică şi data de 31 decembrie 
2012.  
 
7.  RAPORTĂRI 
 
7.1 Cerinţe de raportare   
 
Prestatorul va furniza, pe parcursul derulării contractului, următoarele rapoarte de activitate: 
 
- Rapoarte de activitate la cerere  – Prestatorul trebuie să trimită Achizitorului un raport de activitate 
la cerere în cazul în care Achizitorul are nevoie de informaţie detaliată pentru activitatea proprie de 
monitorizare şi raportare, dar nu mai mult de 5 rapoarte pe toată durata proiectului. Raportul de 
activitate va identifica şi va descrie rezultatele activităţilor prestate şi va urmări modelul care va fi 
transmis în timp util de către Achizitor. 
 
- Raportul final va cuprinde consolidarea datelor din rapoartele de activitate pentru fiecare activitate. 
 
8. BUGETUL CONTRACTULUI 
Valoarea estimată a contractului de achiziţie publică este de maxim 61.500 RON fără TVA. 
 
9. CONDIŢII DE PLATA  

Plata se va face pe bază de facturi, emise pentru fiecare activitate în parte. Se va încheia un 
proces verbal de recepţie la finele fiecărei activităţi încheiate.   
Plata facturilor aferente fiecărei activităţi se va efectua în maxim 60 de zile de la aprobarea raportului 
de activitate de către Achizitor. 
 


