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Nr. PNP002/172/15.01.2021 

 

Proces verbal al ședinței de deschidere a ofertelor 

depuse în cadrul procedurii de achiziție ce are ca obiect achiziționarea serviciilor de 

promovare, respectiv creație și difuzare Spot Tv, în cadrul proiectului “Îmbunătățirea 

accesului și a calității serviciilor pentru cetățeni - o administrație publică transparentă și 

responsabilă” - PNP002 

 

 

Prezentul proces verbal de deschidere a ofertelor a fost elaborat în data de 15.01.2021 ora 

12.00 ca urmare a deschiderii ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire ce are ca 

obiect achiziționarea serviciilor de promovare, respectiv creație și difuzare Spot Tv, în cadrul 

proiectului “Îmbunătățirea accesului și a calității serviciilor pentru cetățeni - o administrație 

publică transparentă și responsabilă” - PNP002 
 

 

Până la data limită de depunere a ofertelor, respectiv 15.01.2021 ora 11.00 au fost depuse în 

termen următoarele oferte: 

1. MESSAGES TO OUT THERE SRL, nr. PNP002/168/15.01.2021, ora 09:29;  

garanție de participare Ordin de plată în sumă de 5.119 lei; 

2. MEDIA ONE SRL, nr. PNP002/169/15.01.2021, ora 10:00; poliță de asigurare în 

sumă de 5.119 lei; 

3. CONSULTA INTERNATIONAL SRL, nr. PNP002/170/15.01.2021, ora 10:33; 

instrument de garantare bancară în sumă de 5.119 lei; 

4. AIM VIDEO SOLUTIONS SRL, nr. PNP002/171/15.01.2021, ora 10:51; instrument 

de garantare în sumă de 5.119 lei. 

 
  

După termenul limită de depunere a ofertelor, respectiv 15.01.2021 ora 11.00 nu a fost 

depusă nicio ofertă. 

 
 

La deschiderea ofertelor și întocmirea prezentului proces verbal de deschidere au asistat 

reprezentanți ai operatorilor economici după cum urmează: 

1. Din partea MEDIA ONE SRL: doamna CHIȘAVU Simina Ioana, CI seria RX nr. 

417127 și doamna CIUCUR Cristina, CI seria RD, nr. 969014; 

2. Din partea AIM VIDEO SOLUTIONS SRL: doamna DUMINICĂ Oana Maria, CI 

seria IF nr. 477284. 
 

 

Din partea autorității contractante au fost prezenți membrii comisie de evaluare nominalizați 

prin Dispoziția nr. 53 din 09.10.2019 după cum urmează: 
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• Sergiu Țâra - Președintele comisie; 

• Cătălin-Daniel DUMITRICĂ – membru; 

• Daniela-Irina ȘOFINETI - membru. 

 
 

În urma deschiderii ofertelor depuse au fost identificate  următoarele documente: 

 

Nr. 

crt. 

Denumire operator 

economic 

Documente identificate 

1 MESSAGES TO OUT THERE 

SRL 
Documente de calificare: 

- opis 

- certificat înregistrare seria B nr. 3872569 

- certificat constatator nr. 24594 din 12.01.2021 

- împuternicire pentru George RUSE  

- CI George RUSE seria RX nr. 515127 

- declarație conflict de interese 

- declarație neîncadrarea în art. 167, 165, 164 din Legea 

98/2016 

- declrație respectare condiții de medius social și cu priv 

la relașții de muncă 

- informare schimbare denumire 

- listă principale servicii prestate 

- contract de furnizare nr. 426 din 03.07.2018 și anexa 

nr. 1, 2, 3, 4 la contract furnizare 

- contract prestări servicii 46 din 16.06.2020 

- PV recepție nr. 5642/23.09.2020 

- factură nr. 1599/09.09.2020 

- deviz servicii relaizare spot TV 

- contract nr 148/28.02.2019 și anexa nr. 2 

- contract nr 136/04.11.2018 și anexa nr. 1 

- declarație însușire model contract 

- clauze contractuale semnate 

total pagini: 70 pagini, 69 numerotate pe fiecare 

pagină + opis; 

 

OFERTĂ TEHNICĂ: 

- stick memorie depus, care conține: portofoliu experți 

și portofoliu proiecte 

- opis 

- propunere tehnică 

- propuneri campanie de comunicare: varianta 1 și 

varianta 2 
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- scenariu și storyboard: varianta 1 și varianta 2 

- spot video varianta 1, scenariu și storyboard 

- spot video varianta 2, scenariu și storyboard 

- lista experților propuși 

- CV: CIOPLEA Vlad Ștefan - producător + declarație 

de disponibilitate 

- CV PILAT Radu Florin - regizor + declarație de 

disponibilitate 

- CV TIGLEANU Mihai - animator 3D + declarație de 

disponibilitate 

- CV RINDERU Ana Corina - scenarist + declarație de 

disponibilitate + diplomă de licență 

- post ofertat: România TV 

- acord disponibilitate difuzare spoturi tv din partea 

România TV. 

total pagini: 66 pagini 

 

 

PROPUNERE FINANCIARĂ: 

- suma ofertată 329.920 lei la care se adaugă TVA în 

valoare de 62.648, 80 lei 

- valabilitate 120 zile 

- centralizator de prețuri: creație spot tv 38.000 lei fără 

TVA / 45.220 lei cu TVA, valoare totală fără TVA 

76.000 lei,, valoare totală cu TVA 90.440 LEI 

difuzare spot 529 lei fără tva , 629,51 lei cu tva, valoare 

totală fără tva 253.920 lei și cu tva 302.164, 80 lei 

- formular 11.2 detaliere prețuri 

 

total pagini: 4 pagini 

 

2. MEDIA ONE SRL Documente de calificare: 

- declarație neîncadrarea în art. 167, 165, 164 din Legea 

98/2016 

- declarație conflict de interese 

- certificat constatator nr. 27407 din 13.01.2021 

- listă principale servicii prestate 

- contract (extras) nr 01 din 23 octombrie 2018 engleză 

(traducere autorizată) și română  

- PV recepție cantitativă și calitativă (extras) nr. 125064 

din 18.01.2019 

- Raport de progres nr. 1 
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- PV recepție cantitativă și calitativă nr. 125657 din 

19.04.2019 

- Raport de progres nr. 2 

- PV recepție cantitativă și calitativă nr. 126097 din 

09.07.2019 

- Raport de progres nr. 3 

 

total pagini: 39 pagini 

 

PROPUNERE TEHNICĂ: 

- 6 CD: portofoliu Mihai ARGHIROPOL (2 CD); 

portofoliu Andrei MĂEREAN (2 CD); portofoliu 

MEDIA ONE (2 CD-uri) - CD-urile au fost vizualizate, 

din care, în timpul ședinței de deschidere a ofertelor, au 

fost vizualitate 5 CD-uri. Portofoliile se găsesc și la 

link-urile indicate în oferta tehnică. 

- propunere tehnică: 1. Realizare concept creativ spoturi 

tv; 2. Producție spoturi tv de animație; difuzare spoturi 

tv; grafic de realizare; echipa proiectului; descrierea 

operator economic 

- propunere concept creativ spoturi tv animație 3D 

- spot 1 proiect, durată 30 sec, variantă 1. Scenariu 

- spot 1 proiect, durată 30 sec, variantă 2. Scenariu 

- spot 2 platformă, durată 30 sec, varianta 1. Scenariu 

- spot 2 platformă, durată 30 sec, variantă 2. Scenariu 

- storyboard 1 proiect, durată 30 sec, varianta 1 

- storyboard 1 proiect, durată 30 sec, varianta 2 

- storyboard 2 platformă, durată 30 sec, varianta 1 

- storyboard 2 platformă, durată 30 sec, varianta 2 

- difuzare tv, media plan și acorduri stații tv 

- confirmare disponibilitate din partea SC KISS TV 

MUSIC SRL, NAȚIONAL 24PLUS 

- grafic implementare proiect 

- lista experților principali:  

Mihail Sebastian ARGHIROPOL - regizor + portofoliu 

proiecte, CV, declarație de disponibilitate, adeverință 

nr. 7 din 14.01.2021 confirmare experiență 

profesională, recomandare din 16.01.2017 emisă de 

ANES, recomandare nr. 147156 din 07.07.2011 emisă 

de Ministerul Mediului și Pădurilor, recomandare emisă 

de CNA din 2004; 

Andrei MĂEREAN - producător + portofoliu proiecte, 
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CV, declarație de disponibilitate, adeverință confirmare 

experiență profesională nr. 8 din 14.01.2021 emitent 

MEDIA ONE;  

CV Alexandru DOICIU - animator; 

CV Mircea MOROIANU - scenarist; 

- declarație respectare condiții de muncă 

- acceptare clauze contractuale 

 

total pagini: 128 pagini 

 

PROPUNERE FINANCIARĂ: 

- formular de ofertă financiară: 295.000 lei la care se 

adaugă TVA în valoare de 56.050 lei 

- valabilitate 120 zile 

- centralizator de prețuri: creație spot tv 39.500 lei fără 

TVA / 47.005 lei cu TVA, valoare totală fără TVA 

79.000 lei,, valoare totală cu TVA 94.010 LEI 

difuzare spot 108.000 lei fără tva, 128.520 lei cu tva, 

valoare totală fără tva 216.000 lei și cu tva 257.040 lei 

total fără tva 295.000 lei 

total cu tva 351.050 lei 

- formular detaliere prețuri 

- declarație privind caracter confidențial ofertă 

 

total pagini: 6 pagini 

 

 

 

3. CONSULTA 

INTERNATIONAL SRL 
Documente de calificare: 

- CD experți propuși - s-a vizualizat conținutul (experți 

propuși) 

- opis 

- declarație conflict de interese 

- declarație confidențialitate propunere tehnică 

- declarație neîncadrarea în art. 167, 165, 164 din Legea 

98/2016 

- certificat constatator nr. 803429 din 21.12.2020 

- acceptare clauze contractuale 

- contract servicii nr 6 din 25.07.2019 

- contract nr 182 din 24.06.2019 

total pagini: 33 pagini 
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PROPUNERE TEHNICĂ: 

- propunere tehnică: specificații tehnice spoturi tv de 

animație, media plan, experți cheie 

- varianta 1 spot 1  

- varianta 2 spot 1 

- varianta 1 spot 2 

- varianta 2 spot 2 

- CV Dinu TÂRNOVAN - producător, diplomă de 

licență, portofoliu, recomandare nr. 76 din 16.12.2020 

emisă de MEDIA CONSULTA, declarație de 

disponibilitate 

- CV Răzvan Gabriel UNGUREANU - regizor, diplomă 

de licență, portofoliu, recomandare nr. 52 din 

17.09.2020 emisă de MEDIA CONSULTA, declarație 

de disponibilitate 

- CV Cătălin OREZEANU - graphic designer, diplomă 

de licență, diplomă de studii postuniversitare de 

specializare, portofoliu, recomandare nr. 65 din 

25.11.2020 emisă de MEDIA CONSULTA, declarație 

de disponibilitate 

- CV Florian ȘCHIPONCA - scenarist, diplomă de 

inginer, portofoliu, recomandare nr. 40 din 13.07.2020 

65 din 25.11.2020 emisă de MEDIA CONSULTA, 

declarație de disponibilitate 

- experiență similară MEDIA CONSULTA 

- media plan difuzare spot tv - anexa 4 

- difuzare spoturi tv, strategie și planificare - anexa 5 

- acord difuzare TVR - anexa 6 

- acord difuzare DBV MEDIA HOUSE SRL - 

Realitatea Plus 

- declarație condiții mediul social, relații de muncă 

- listă cu experții propuși 

 

total pagini: 80 pagini (79 pagini + opis) 

 

 

PROPUNERE FINANCIARĂ: 

- opis 

- formular de ofertă financiară: 361.728,25 lei la care se 

adaugă TVA în valoare de 68.728,37 lei 

- valabilitate 120 zile 

- centralizator de prețuri: creație spot tv 35.250,00 lei 



 

  
                                                                                                
Proiectul „Îmbunătățirea accesului și a calității serviciilor pentru cetățeni – o administrație publică transparentă și responsabilă”. 

 7   

    
Promotor proiect: Asociația Comunelor din România              Partener 1: Asociația Autorităților Locale și Regionale din 

Norvegia             Partener 2: Asociația Municipiilor din România 

                                                                                             

Lucrând împreună pentru o Europă verde, competitivă și incluzivă! 
Proiectul beneficiază de un grant în valoare de  3.277.000 € oferit de Norvegia prin Granturile Norvegiene, în cadrul Programului Dezvoltare locală. 

 

 

fără TVA / preț unitar cu tva 41.947,50 lei, valoare 

totală fără TVA 70.500 lei, valoare totală cu TVA 

83.895 LEI 

- producție spot tv, valoare totală fără tva 291.228,25 

lei, valoarea totală cu tva 346.561,62 

- total fără tva 361.728,25 lei cu tva 430.456,62  

- formular detaliere prețuri 

 

total pagini: 3 pagini 

 

4. AIM VIDEO SOLUTIONS 

SRL 
Documente de calificare: 

- declarație neîncadrarea în art. 167, 165, 164 din Legea 

98/2016 

- certificat de atestare fiscală din 14.01.2021 

- declarație că nu figurează cu debite la bugetul de stat 

+ istoric cont 

- certificat DITL nr. 2216 din 13.01.2021 

- certificat cazier judiciar ANDRONACHE Dan Mihail 

din 13.01.2021 - nu este înscris în cazier judiciar 

- certificat cazier judiciar ARON Ionuț Marius din 

14.01.2021- nu este înscris în cazier judiciar 

- certificat cazier judiciar AIM VIDEO SOLUTIONS 

din 14.01.2021 - nu este înscris în cazier judiciar 

- certificat constatator nr. 29121 din 13.01.2021 

- certificat înregistrare seria B nr. 3881960 

- CI ARON Ionuț Marius 

- declarație conflict de interese 

- declarație listă subcontractanți 

- acord de subcontractare nr. 02 din 14.01.2021 

- acceptare clauze contractuale 

- declarație ALL MEDIA COMPANY SRL privind art. 

167, 165, 164 din Legea 98/2016 

- certificat atestare fiscală ALL MEDIA COMPANY 

SRL data eliberării 30.12.2020 

- certificat DITL ALL MEDIA COMPANY SRL din 

22.12.2020 

- certificat de cazier judiciar URSICĂ Doina Ștefania 

din 29.12.2020 - nu este înscris în cazier judiciar 

- certificat de cazier judiciar ALL MEDIA COMPANY 

SRL din 29.12.2020 - nu este înscris în cazier judiciar 

- certificat constatator din 23.12.2020 

- certificat de înregistrare seria B nr. 2896351 
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- declarație conflict de interese 

- angajament susținere tehnică și profesională 

- declarație listă principale prestări servicii ultimii 3 ani 

AIM VIDEO SOLUTIONS SRL 

- PV recepție din 14.11.2019 aferent Ctr. 1662 din 

10.01.2019 încheiat cu MFE 

- PV recepție din 06.06.2019 aferent Ctr. 1662 din 

10.01.2019 încheiat cu MFE 

- PV recepție din 06.06.2019 aferent Ctr. 1662 din 

10.01.2019 încheiat cu MFE 

- PV recepție din 03.10.2019 aferent Ctr. 1662 din 

10.01.2019 încheiat cu MFE 

- PV recepție din 03.10.2019 aferent Ctr. 1662 din 

10.01.2019 încheiat cu MFE 

- Contract prestări servicii nr. 17 din 17.08.2019 

- Contract prestări servicii nr. 1301 din 07.08.2019 

 

total pagini: 62 pagini 

 

 

PROPUNERE TEHNICĂ: 

- propunere tehnică: specificații tehnice realizare 

concept creativ, spoturi tv de animație, resurse umane 

- declarație condiții mediu social, relații de muncă 

pentru ambele societăți 

- listă experți propuși 

- adeverință nr. 1452 din 14.01.2021 

- contract de publicitate nr. 445 din 01.06.2020 

- contract nr. 35T din 27.08.2020 (extras) 

- contract nr. 140 din 23.10.2019 (extras) 

- declarație de disponibilitate Ștefan LUNGU 

- CV Ștefan LUNGU - producător, diplomă de licență,  

- declarație de disponibilitate GRIGORE Irina - regizor 

scenarist, CV, diplomă de licență*2, experiență 

profesională; certificat de căsătorie 

- contract servicii nr. 3111880 din 26.03.2018 

- contract servicii nr. 800357 

- contract cesiune drepturi autor din 22.06.2020 

- contract servicii nr. 2 din 02.05.2019 

- contract servici nr. 2 din 25.06.2015 

- contract servicii nr. 3 din 24.06.2019 

- contract servicii nr. 6 din 01.11.2015 
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- declarație disponibilitate DUMINICĂ Liliana Cristina 

grafician, CV. experiență profesională participare 

proiecte, diplomă de licență și master 

- declarație disponibilitate NISTOR Marcela - scenarist, 

CV, diplomă de licență 

- plan media 

- acord disponibilitate media - MEDIA SALES 

FACTORY - TV Etno TV 

- raport ARMA 

- licențe audiovizuale 

- propunere script 1, storyboard 

- propunere script 2, storyboard 

- propunere script 3, storyboard 

- propunere script 4, storyboard 

- în cadrul propunerii tehnice se regăsesc descrise 

portofoliile. 

 

total pagini: de la 63 la 142 pagini 

 

 

PROPUNERE FINANCIARĂ: 

- formular de propunere financiară: 171.500,8 lei la care 

se adaugă TVA în valoare de  32.585,15 lei 

- valabilitate 120 zile 

- centralizator de prețuri: creație spot tv 35.000 lei fără 

TVA/spot, preț unitar cu tva 41.650 lei/spot, valoare 

totală fără TVA 70.000 lei, valoare totală cu TVA 

83.300 LEI 

- difuzare spot tv, preț unitar  fără tva 422,92 lei, preț 

unitar cu tva 503,27 lei per spot, valoare totală fără tva 

101.500,8 lei, valoare totală cu tva 120.785,95 lei 

- valoarea totală fără tva 171.500,8 lei 

- valoarea totală cu tva 204.085,95 lei 

- formular detaliere prețuri 

 

total pagini: 3 pagini 

 
 

Reprezentantul societății MEDIA ONE SRL, doamna Cristina CIUCUR, a solicitat ca 

în cadrul Procesului-verbal de deschidere să fie menționate nr. de difuzări identificate în 

cadrul tuturor propunerilor tehnice, din care să reiasă că a fost îndeplinită cerința minimă din 

caietul de sarcini.  
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Comisia de evaluare menționează faptul că aceste aspecte fac obiectul procesului-

verbal de evaluare, motiv pentru care vor fi consemnate la data elaborării acestuia. 
 

 

Comisia de evaluare 

 

• Sergiu ȚÂRA – Președintele comisie; 

• Cătălin-Daniel DUMITRICĂ – membru; 

• Daniela-Irina ȘOFINEȚI – membru. 
 

 

 

 

 

 


