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Direcţia Promovare, Comunicare şi Relaţii Mass-Media (DPCRMM) 
Nr. 187 din 10.04.2009 

 

 

NOTĂ DE CONSTATARE 

privind ofertele financiare primite pentru achiziţionare servicii de creaţie 

– elaborare şi implementare concepte pentru dezvoltarea identităţii 

instituţionale 

 

 

 În vederea achiziţionării de către APDRP a serviciilor de creaţie 

pentru realizarea manualului de identitate vizuală al APDRP inclusiv pentru 

elaborare key-visual APDRP şi derivate ale acestuia, au fost transmise Invitaţii 

de participare către 13 operatori economici din domeniul publicităţii. 

 APDRP a transmis Invitaţii de participare şi a primit oferte 

financiare, astfel (societăţile sunt prezentate în ordine alfabetică): 

11..  SC BRIDGE Communication SRL – transmis Invitaţie de 

participare – nu a transmis ofertă financiară; 

22..  SC CREATIVE Advertising  – transmis Invitaţie de participare – a 

transmis oferta financiară;  

33..  SC DISTORTION ART SRL – transmis Invitaţie de participare – nu 

a transmis ofertă financiară; 

44..  SC TAURUS Consult SRL – transmis Invitaţie de participare – a 

transmis oferta financiară;  

55..  SC GMP Advertising SRL  – transmis Invitaţie de participare pe 

adresa de e-mail 'mihaela.radulescu@gmp.ro' – a transmis oferta 

financiară; 

66..  SC HEADvertising SRL – transmis Invitaţie de participare – nu a 

transmis ofertă financiară; 

77..  SC Leo Burnett & Target SA – transmis Invitaţie de participare – 
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nu a transmis ofertă financiară;  

88..  SC MEDIA ad matters SRL – transmis Invitaţie de participare – nu 

a transmis ofertă financiară; 

99..  SC Mercury 360 Communications SRL – transmis Invitaţie de 

participare – a transmis oferta financiară; 

1100..  SC McCann Erickson – transmis Invitaţie de participare – nu a 

transmis ofertă financiară; 

1111..  SC SARE şi PIPER SRL – transmis Invitaţie de participare – nu a 

transmis ofertă financiară; 

1122..  SC Still Print Forward SRL   – transmis Invitaţie de participare – a 

transmis oferta financiară;  

1133..  ZIGGUART – transmis Invitaţie de participare – nu a transmis 

ofertă financiară; 

 

 Astfel, după primirea ofertelor şi evaluarea acestora din punct de 

vedere al respectării cerinţelor menţionate în Invitaţia de participare şi al 

respectării criteriului financiar impus prin Invitaţia de participare, a fost 

declarată câştigătoare oferta financiară cu cel mai mic preţ, aceasta fiind: SC 

GMP Advertising SRL cu ofertă financiară de 9.285 euro. 

 Oferta financiară a fost dimensionată astfel încât să asigure 

realizarea serviciilor de creaţie pentru dezvoltarea unei identităţi vizuale 

unitare, care să susţină stabilirea şi derularea unui proces comunicaţional 

eficient şi persuasiv cu publicul larg şi, în mod special, cu potenţialii beneficiari 

ai PNDR. 


