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Specificaţii tehnice (F4.1) 
 
Numărul procedurii de achiziție: din 25.11.2019 
Denumirea CVM: Servicii de promovare și publicitate on-line (rețele de socializare) 

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloana  4, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3, 5] 

Cod CPV Denumirea serviciilor 
Specificarea tehnică deplină solicitată de către 

autoritatea contractantă 
Specificarea tehnică deplină propusă de către 

ofertant 
Standarde 

de referinţă 
1 2 3 4 5 

 

1. Servicii de promovare și 
publicitate on-line (rețele de 
socializare) 

Obiectivul: 
Promovarea AGEPI, a serviciilor prestate de AGEPI și a 
domeniului de proprietate intelectuală în general. 
Perioada de executare: 
din momentul semnării intrării în vigoare a contractului și 
pînă la 31.12.2019. 
Abilitate: de a lucra în termeni de timp restrânși. 
Informare: informarea despre starea și evoluția campaniei 
publicitare. 
Raportare: transmiterea rapoartelor detaliate atât în timpul 
campaniei, cât și după încheiere. Rapoartele vor conține date 
exacte despre rezultatele obținute și bugetul investit.  
La finalizarea contractului, se va prezenta un raport totalizat, 
cu recomandări 

 

Standard 
Național 

 79341000-6 1.1. Creșterea numărului de participanți la 
evenimentele organizate de AGEPI prin 
intermediul Facebook 

Creșterea numărului de participanți la evenimentele 
organizate de AGEPI prin intermediul Facebook.  

79341000-6 1.2. Promovarea postărilor pe Facebook Promovarea postărilor pe Facebook. 
Afișarea postărilor audienței țintă prin sponsorizare (targetare 
după interese, locații, custom audiences etc.). 

 

79341000-6 1.3. Elaborarea strategiei și lansarea 
campaniei de promovare în rețeaua Google 
Display 

Elaborarea strategiei și lansarea campaniei de promovare în 
rețeaua Google Display.  
Plasament Banere prin Google Display Network. Mărime 160x600, 
728x90, 300x250, 250x250, 120x600. Cantitatea 3092 clicks. 

 

79341000-6 1.4. Realizarea bannerelor fără animație Realizarea bannerelor fără animație   
79341000-6 1.5. Adaptare și redimensionare bannere Adaptare și redimensionare bannere (pentru 4 tipuri de 

servicii). Mărime 160x600, 728x90, 250x250, 120x600.   

 

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ 

Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________L.Ș. 
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Specificații de preț (F4.2) 
 
Numărul procedurii de achiziție: din 25.11.2019 
Denumirea CVM: Servicii de promovare și publicitate on-line (rețele de socializare) 
 
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9] 

Cod CPV Denumirea serviciilor 
Unit. de 
măsură 

Canti-tatea 
Preţ unitar 
(fără TVA), 

lei 

Preţ unitar 
(cu TVA), lei 

Suma 
fără TVA, lei 

Suma 
cu TVA, 

lei 

Termenul de 
prestare 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 1. Servicii de promovare și publicitate on-line (rețele de socializare) 

79341000-6 1.1. Creșterea numărului de participanți la 
evenimentele organizate de AGEPI prin 
intermediul Facebook 

Participanți 
2000 per 

eveniment     
Din data lansării 
evenimentului organizat 
de AGEPI și pînă la 
finisarea lui 79341000-6 1.2. Promovarea postărilor pe Facebook Interacțiuni 

20000 
per postare      

79341000-6 1.3. Elaborarea strategiei și lansarea campaniei 
de promovare în rețeaua Google Display Cliks 4000      

În termen de 2 zile de la 
data solicitării și 
confirmării pe poșta 
electronică 

79341000-6 1.4. Realizarea bannerelor fără animație Buc. 6     În termen de 10 zile de 
la data solicitării și 
confirmării pe poșta 
electronică 

79341000-6 1.5. Adaptare și redimensionare bannere 
Buc. 3     

 TOTAL         
 

 
 

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ 

Ofertantul: _______________________ Adresa: ___________________________L.Ș. 
 


