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Mecanismul Financiar al Spațiului Financiar European (SEE) 2009 - 2014 

Programul Fondul ONG în România 

Componenta 2 Justiție Socială  

Subcomponenta 2.2 Combaterea inegalităților sociale, sărăciei și excluziunii 

Titlul proiectului: FERESTRE DESCHISE SPRE COMUNITATE 

Contract de finanțare: RO2013_C2.2_10 

 

Asociația FILANTROPIA - SEVERIN 
 

Nr. 238 / 06.08.2014 

 

Către:   OPERATORII ECONOMICI INTERESAȚI 

 

 

INVITAŢIE  

în vederea depunerii ofertei pentru achiziția de echipamente de calcul, periferice, software și 

accesorii necesare în cadrul  

Proiectului RO2013_C2.2_10 - “FERESTRE DESCHISE SPRE COMUNITATE” 

 

Asociația FILANTROPIA – SEVERIN invită operatorii economici interesați să depună 

oferta în vederea achiziției având ca obiect “Furnizare echipamente  de calcul, periferice, software 

și accesorii pentru biliboteca asistivă destinată persoanelor cu handicap vizual”, necesare în cadrul 

Proiectului RO2013_C2.2_10 - “FERESTRE DESCHISE SPRE COMUNITATE”. 

1. Date privind achizitorul Denumire: Asociația FILANTROPIA - SEVERIN. 

Categorie: asociație înființată în conformitate cu prevederile O.G. nr. 

26/2000 cu privire la asociații și fundații, înscrisă în Registrul 

asociaţiilor şi fundaţiilor  aflat la grefa Judecătoriei Drobeta Turnu 

Severin sub nr. 30/14.12.2004 

Sediu: Str. I. G. Bibicescu nr. 6, Drobeta Turnu Severin, jud. 

Mehedinti, cod poștal 220103. 

Website: www.filantropiaseverin.ro; Telefon: 0252333049;  

Fax: 0252333039. 

Cod fiscal: 17079735. 

Cont bancar: RO47RNCB0179034565880008 deschis la BCR 

Sucursala Dr. Tr. Severin. 

http://www.filantropiaseverin.ro/
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Reprezentant legal: ACHIM George Daniel - manager proiect. 

2. Obiectul contractului Denumirea contractului: Furnizare echipamente de calcul, periferice, 

software și accesorii pentru biliboteca asistivă destinată persoanelor 

cu handicap vizual. 

Obiectul contractului constă în furnizarea următoarelor echipamente 

de calcul, periferice, software și accesorii: calculator; laptop; software 

(sistem de operare + soft tip Office sau echivalent + antivirus); 

imprimantă Braille; software imprimantă Braille; voci sintetice 

profesionale; sinteze vocale principale; calculator portabil destinat 

nevăzătorilor; aparat spiralat; boxe PC; căști PC; router; prelungitoare; 

HDD-uri externe; audiobook-uri / ebook-uri. 

Echipamentele sunt destinate dotării unei biblioteci asistive destinate 

persoanelor cu handicap vizual, biliotecă ce va fi înființată  în cadrul 

Proiectului RO2013_C2.2_10 - “FERESTRE DESCHISE SPRE 

COMUNITATE”, în Drobeta Turnu Severin, Str. Mihai Eminescu nr. 

1, jud. Mehedinți. 

Achiziția se realizează pe loturi, după cum urmează: 

- Lotul 1 -  Echipamente de calcul, periferice, software și accesorii  

neadaptate persoanelor cu deficiențe de vedere: calculator - 1 buc.;  

laptop - 1 buc.; software (sistem de operare + soft tip Office sau 

echivalent + antivirus) - 2 buc.; aparat spiralat - 1 buc.; boxe PC - 2 

set; căști PC - 2 buc.; router - 1 buc.; prelungitor - 8 buc.; HDD extern 

- 3 buc.; audiobook / ebook - 100  buc. (estimativ 50/50). 

- Lotul 2 -  Echipamente de calcul, periferice și software adaptate 

persoanelor cu deficiențe de vedere: imprimantă Braille - 1 buc.;  

software imprimantă Braille – 1 buc.; voce sintetică profesională - 2 

buc.; sinteză vocală principală - 2 buc.; calculator portabil destinat 

nevăzătorilor - 1 buc. 

Ofertanții pot depune oferta pentru unu sau pentru ambele loturi. 

Servicii accesorii furnizării produselor: livrarea echipamentelor la 
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locul indicat de achizitor (sediul biliotecii asistive -  Drobeta Turnu 

Severin, Str. Mihai Eminescu nr. 1, jud. Mehedinți), instalarea 

produselor, instruirea personalului achizitorului, asigurarea asistenței 

tehnice și a service-ului pe perioada de garanție a produselor. 

3. Cod CPV (rev. 2) 39155100-4 Echipament de bibliotecă, EA21-5 Destinat/Adaptat 

persoanelor cu deficienţe de vedere;  

30213300-8 Computer de birou; 30213100-6 Computere portabile; 

48620000-0 Sisteme de operare, 48920000-3 Pachete software de 

birotică, 48761000-0, Pachete software antivirus, JA15-3 Cu licenţă; 

30232100-5 Imprimante şi trasatoare; 48316000-6 Pachete software 

de prezentare, EA21-5 Destinat/Adaptat persoanelor cu deficienţe de 

vedere, JA15-3 Cu licenţă; 30123000-7 Maşini de birou; 32342412-3 

Boxe; 32342100-3 Căşti; 32413100-2 Rutere de reţea; 31224810-3 

Cabluri prelungitoare; 30233132-5 Unităţi de hard disk; 22113000-5 

Cărţi de bibliotecă, JA09-5 Multimedia.  

4. Cantități - Lotul 1 -  Echipamente de calcul, periferice, software și accesorii 

neadaptate persoanelor cu deficiențe de vedere:  

1. calculator = 1 buc.;   

2. laptop = 1 buc.;  

3. software (sistem de operare + soft tip Office sau echivalent + 

antivirus) = 2 buc.;  

4. aparat spiralat = 1 buc.;  

5. boxe PC = 2 set;  

6. căști PC = 2 buc.;  

7. router = 1 buc.;  

8. prelungitor = 8 buc.;  

9. HDD extern = 3 buc.;  

10. audiobook / ebook = 100  buc. (estimativ 50/50). 

- Lotul 2 -  Echipamente de calcul, periferice și software adaptate 

persoanelor cu deficiențe de vedere:  

1. imprimantă Braille - 1 buc.;   

2. software imprimantă Braille – 1 buc.;  
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3. voce sintetică profesională - 2 buc.;  

4. sinteză vocală principală - 2 buc.;  

5. calculator portabil destinat nevăzătorilor - 1 buc. 

5. Specificațiile tehnice ale 

produselor ce urmează a 

fi achiziționate 

Lotul 1 - Echipamente de calcul, periferic, software și accesorii  

neadaptate persoanelor cu deficiențe de vedere 

Produs Specificații tehnice 

Calculator  Compus din: unitate centrală + monitor + periferice. 

Unitatea centrală:  

- procesor Dual Core, cu frecvența 3.0 GHz;  

- memorie RAM 4 GB DDR3 1333MHz;  

- HDD 500 GB, cu 7200 rpm;  

- placă video integrată;  

- unitate optică: DVD-RW;  

- porturi: 4 x USB 2.0 si 2 x USB 3.0;  

- rețea: 10/100 Mbit/s;  

- sursă alimentare: 500W; 

- carcasă: culoarea negru.  

Monitor:  

- display: LED; 

- diagonal: 19,5”;  

- rezoluție: 1600 x 900;  

- timp de răspuns: 5 ms; 

- carcasă: culoarea negru. 

Periferice:  

- mouse optic cu fir, culoarea negru;  

- tastatură numerică, culoarea negru. 

Laptop  - procesor Dual Core, cu frecvența 1.8 GHz;  

- memorie RAM 4 GB DDR3 1600 MHz;  

- HDD 500 GB, cu 5400 rpm;  

- display: HD LED backlight, cu diagonala de 15.6”, 

rezoluție 1366 x 768;   

- placă video integrată;  
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- unitate optică: DVD-RW;  

- porturi: 1 x USB 2.0 și 1 x USB 3.0; 

- conectivitate: 10/100 Mbit/s,  WiFi 802.11 BGN, 

Bluetooth;  

- camera web: HD;  

- baterie: Li-Ion 3 celule, minim 3000 mAh; 

- cititor de carduri de memorie: încorporat, compatibil 

carduri SD / MMC; 

- tastatură numerică;  

- greutate maximă: 2,5 kg; 

- carcasă: culoarea negru; 

- accesorii: geantă de transport. 

Software 

(sistem de 

operare + 

soft tip 

Office sau 

echivalent + 

antivirus) 

Pachet software ce include următoarele componente 

necesare pentru buna funcționare a echipamentelor 

hardware prevăzute anterior (calculator și laptop): 

- Sistem de operare: arhitectură 64bit, alcătuit dintr-un  

ansamblu de programe ce gestionează activitatea 

computerului (fiind  compatibil cu calculatorul și 

laptopul prevăzute anterior), licență individuală – tip 

Windows 8.1 sau echivalent. 

- Suită de programe de birou: editare text, calcul 

tabelar, prezentare multimedia; compatibil cu 

calculatorul, laptopul și sistemul de operare prevăzute 

anterior;  licență individuală - tip Office 2013 sau 

echivalent. 

- Software antivirus: asigură și garantează protecția 

hardware și software, precum și serviciul de 

actualizare a semnăturilor de virusuri și de upgrade la 

noi versiuni pe o perioadă de minim 1 an;  licență 

individuală – tip Kasperky Anti-Virus 2014 sau 

echivalent. 

Aparat - dimensiune îndosariere: format A4 ; 
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spiralat - nr. maxim de găuri: 21; 

- cuțite anulabile: da, toate; 

- capacitate perforare: maxim 25 coli (hârtie 80 g/mp); 

- capacitate îndosariere: maxim 500 coli 

- carcasa: metalică; 

- mânere de lucru: duble, pentru îndosariere și 

perforare simultană; 

- ghidaj ajustabil: da. 

Boxe PC - tip sistem: 2.0; 

- tip boxă: multimedia; 

- sateliți: 2;  

- conectare: USB, Jack 3,5 mm; 

- putere: 4W;  

- banda de frecvență: 200 - 20000 Hz;  

- amplificare: integrată;  

- distorsiuni: 70 dB; 

- culoare: negru. 

Căști PC - tehnologie: cu fir;  

- frecvența de răspuns: 20 – 20000 Hz;  

- diametru difuzoare: 40 mm;  

- impedanță: 32 Ohm; 

- sensibilitate: 102 dB;  

- microfon: da;  

- lungime cablu (m): 2 m;  

- culoare: negru. 

Router - tehnologie: wireless; 

- standard WI-FI: 802.11 n; 

- rata de transfer WI-FI: 300 Mbps; 

- rata de transfer Ethernet: 10/100/1000 Mbps; 

- frecvența: 2.4 GHz; 

- porturi: LAN - 4 x RJ-45; WAN - 1 x RJ-45; USB - 1 

x USB 2.0 
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- securitate: WEP 64/128 bit, Firewall, WPA, WPA2; 

- antenă: 3 antene detașabile 5 dBi; 

- alimentare: 12V / 1.5A; 

- dimensiuni: maxim 300 x 30 x 150 mm. 

- printserver: da. 

Prelungitor - alimentare rețea curent electric 220V; 

- număr prize: 4;  

- tip prize: Schucko; 

- protective copii: da; 

- material: plastic;  

- lungime cablu: 3 m;  

- întrerupător: da. 

HDD extern - format: 2,5”;  

- interfață: USB 3.0;  

- capacitate: 1TB; 

- viteza de transfer: 4 Gb/s pentru USB 3.0 și 400 Mb/s 

pentru USB 2.0; 

- alimentare: USB; 

- dimensiuni: maxim 150 x 100 x 20 mm; 

- greutate: maxim 300 g; 

- culoare: negru. 

Audiobook- 

/ ebook 

Audiobook (carte în format audio): reprezintă o 

înregistrare a lecturii, în limba română, cu voce tare a 

unui text, carte etc. pe suport optic (CD sau DVD), în 

format mp3 sau echivalent. 

Ebook (carte în format electronic); reprezintă o 

publicație în format digital, fiind varianta electronică a 

cărții tipărite. Continutul cărții este oferit cititorului 

sub forma unui fisier text care poate fi citit pe 

calculator, laptop sau pe alt dispozitiv electronic (e-

reader, smartphone). Formate acceptate: pdf, epub sau 

echivalent, compatibile cu sistemele de operare 
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Windows, MacOS, Android, Apple iOS, e-Reader. 

Domeniile din care trebuie să facă parte temele tratate 

de audiobook-uri și ebook-uri: științe sociale, istorie, 

teologie, literatură, dicționare / enciclopedii, manuale 

școlare, medicină, educație, ocupații practice, 

promovarea cetățeniei active; implicarea ONG-urilor 

în politici publice și în procesul de luare a deciziilor de 

interes public; promovarea valorilor democratice, 

inclusiv a drepturilor omului; dezvoltarea capacității de 

advocacy și a rolului de watchdog; servicii sociale; 

grupuri vulnerabile; transparență și bună guvernare; 

egalitatea de șanse; egaliate de gen; antidiscriminare 

etc. 

Titlurile vor fi alese ulterior atribuirii contractului de 

către achizitor dintr-o listă de cel puțin 500 de titluri 

oferite de furnizor. 

Drepturile de autor ale cărților în format audio și 

cărților în format electronic vor fi protejate potrivit 

prevederilor legale, furnizorul fiind obligat să ia 

măsurile necesare în acest scop. 

Lotul 2 - Echipamente de calcul, periferice și software adaptate 

persoanelor cu deficiențe de vedere 

Produs Specificații tehnice 

Imprimantă 

Braille 

- tip: embosser; 

- lăţime hârtie: 130-297 mm; 

- lungime hârtie: 120-590 mm; 

- tip de hârtie: 120-180 g/m2; 

- caractere pe linie: maxim 42 

- rezoluţie grafică: maxim 50 DPI; 

- mod de antrenare a hârtiei: prin fricţiune (nu necesită 

hârtie cu găuri); 

- tip imprimare: față – verso, cu caractere Braille cu 6 
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puncte, cu 8 puncte sau grafic; 

- viteză de imprimare: 100 caractere/secundă; 

- panou de comandă: tip Braille, cu răspuns prin 

mesaje audio; 

- conectivitate: USB, reţea, serial; 

- caractere: româneşti cu diacritice; 

- greutate: maxim 20 kg; 

- consum / putere: 140 W în sarcină; 12W în stand by; 

- dimensiuni: maxim 700 x 200 x 500 mm. 

- zgomot: maxim 80 dB; 

- accesorii pentru utilizare imediată: cablu USB, driver, 

soft editare etc. 

Software 

imprimantă 

Braille 

- tip Duxbury Braille Translator 11 sau echivalent, 

compatibilă cu imprimantă Braille prevăzută anterior; 

- asigură conexiunea imprimantei Braille cu 

calculatorul / laptopul pentru a traduce un text în 

alfabetul Braille, conform regulilor specifice a peste 

100 de limbi, inclusiv limba română; 

- permite traducerea în cel puțin 100 de limbi diferite, 

inclusiv în alfabetul Braille; 

- asigură includerea fișierelor grafice tactile pentru 

documente text și grafice; 

- asigură importarea fișierelor Microsoft Word 

2007/2010/2013, precum și a fișierelor Open Office; 

- funcție de tip “Help” prin intermediul ecranelor de 

ajutor; 

-  asigură cel puțin 100 de formatări și de traduceri a 

codurilor; 

- conține o bibliotecă de stiluri configurabile de către 

utilizator, cu un dicţionar de peste 300.000 de cuvinte; 

- aranjarea și formatarea textului rezultat în alfabetul 

Braille la dimeniunile pagini. 
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Voce 

sintetică 

profesională 

- program dezvoltat special pentru limba română; 

- permite citirea oricărui text scris în româneşte; 

- permite mărirea vitezei de vorbire a vocii fără a se 

pierde din calitatea citirii (minim 3x); 

- asigură claritatea redării vocale și permite citirea 

oricărui  text scris în româneşte. 

Sinteză 

vocală 

principală 

- screen-reader destinat nevăzătorilor și persoanelor cu 

deficiență de vedere - tip JAWS 15 sau echivalent;  

- permite inserarea altor sintetizatoare (Win Talker 

Voice, Ivona, Natural Voices, Eloquence etc.) în afara 

sintetizatorului vocal principal utilizat; 

- sintetizatorul vocal principal utilizat va conține limba 

română și limbile importante de circulație 

internațională; 

- oferă posibilitatea folosirii unui display Braille care 

poate fi ataşat la calculator printr-o conexiune serial, 

paralel sau USB; 

- compatibil cu sistemele de operare Windows 7 și 8.1 

și browsere usuale (Internet Explorer, Firefox etc.) ; 

- instalare prin acționare vocală; 

- să aibă acces la orice imagine; 

- conține un program script pentru a personaliza 

experienţa utilizatorului; 

- include drivere pentru toate ecranele populare Braille. 

Calculator 

portabil 

destinat 

nevăzătorilor 

- tip: agenda / organizator electronic; 

- redare Braille: 18 celule Braille cu taste de rutare a 

cursorului integrate; 

- redare vocală: sinteză vocală pentru diferite limbi 

(inclusiv limba română);  

- difuzor: integrat; 

- aplicații: editor texte (format ActivSync, MS Word 

etc.); luare notiţe; citire cărți; bază de date; planificator 
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de timp; calculator; funcţii de timp, dată şi alarmă; 

temperatură, presiune (altitudine), busolă; înregistrare 

voce; MP3 Player integrat; transfer date cu PC-ul sau 

alte dispozitive; suport pentru telefoane mobile GSM 

(citire şi scriere SMS). 

- Interfeţe: Compact Flash Slot Type II, USB (Slave), 

Infrared, Bluetooth, serial, PS2.  

- Memoria internă: 64 MB RAM, 32 MB Flash 

Memory, expandabilă până la 1GB. 

- Acumulator: internă, tehnologie Li-Ion, autonomie: 

10 h (în modul operare). 

- Dimensiuni: maxim 20 x 15 x 4 cm; 

- Greutate: maxim 500 g.  

- Carcasă: plastic rezistent la uzură. 

6. Valoarea estimată a 

contractului 

Valoarea estimată totală: 46.117,46 lei, fără TVA, reprezentând 

10.403,22 euro, din care: 

- Lotul 1: 9.366,48 lei, fără TVA, reprezentând 2.112,90 euro; 

- Lotul 2: 36.750,98 lei, fără TVA, reprezentând 8.290,32 euro. 

Cursul de schimb euro - leu utilizat este cursul de schimb oficial 

comunicat de Banca Națională a României valabil pentru data de 

01.08.2014: 1 euro = 4.4330 lei. 

7. Date privind procedura 

de atribuire 

Produsele menționate se achiziționează de către Asociația Filantropia 

- Severin, în calitate de Promotor al Proiectului RO2013_C2.2_10 – 

“FERESTRE DESCHISE SPRE COMUNITATE”, prin procedura 

“achiziție competitivă simplificată”, în conformitate cu Procedura 

pentru achizițiile efectuate de către Promotorii de proiecte și 

partenerii acestora în cadrul contractelor de finanțare nerambursabilă 

din Fondul ONG, Mecanismul Financiar al Spațiului Economic 

European 2009 – 2014, aprobată de Fundația pentru Dezvoltarea 

Societății Civile în calitate de operator al acestui progam, și cu 

Procedura simplificată aplicată de beneficiarii privați în cadrul 

proiectelor finanțate din instrumente structurale, obiectivul 
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“Convergență”, precum și în cadrul proiectelor finanțate prin 

mecanismele financiare SEE și norvegian pentru atribuirea 

contractelor de furnizare, servicii sau lucrări, aprobată prin Ordinul 

MFE nr. 1120/2013. 

8. Criterii de eligibilitate / 

calificare  

Criterii de eligibilitate (pentru dezvoltarea acestora, vă rugăm să 

consultați prevederile obligatorii ale Documentației de atribuire 

anexate prezentei invitații): 

- ofertanul nu trebuie să se afle în niciuna din situațiile care determină 

imposibilitatea de participare la procedura de atribuire sau excluderea 

din procedura de atribuire, potrivit legislației în vigoare; 

-  ofertantul nu trebuie să se afle în vreuna din situațiile definite de 

lege ca fiind conflict de interese; 

-  ofertantul trebuie să aibă în domeniul de activitate furnizarea 

produselor care fac obiectul procedurii de atribuire și să fie autorizat 

în acest scop, potrivit prevederilor legale; 

- ofertantul trebuie să prezinte datele de identificare, conform 

cerințelor achizitorului. 

9. Data limită pentru 

solicitarea de clarificari 

Data și ora limită: 11.08.2014 ora 12:00. 

Clarificările trebuie să fie solicitate în scris și transmise achizitorului 

la sediul acestuia (Asociația FILANTROPIA - SEVERIN, Str. I.G. 

Bibicescu nr. 6, Drobeta Turnu Severin, județul Mehedinți) sau prin 

fax la numărul 0252333039 ori prin email la adresa 

ferestredeschise@filantropiaseverin.ro. 

10. Termenul-limită de 

depunere a ofertei 

13 august 2014, ora: 12:00. 

 

11. Adresa la care se trimite 

oferta și modul de 

prezentare  

Oferta se trimite la adresa: Asociația FILANTROPIA - SEVERIN, 

Str. I.G. Bibicescu nr. 6, Drobeta Turnu Severin, județul Mehedinți, 

cod poștal 220103. 

Modul de prezentare al ofertei: Oferta (plicul conținând documentele 

de calificare, propunerea tehnică și propunerea financiară) se depune 

pe suport fizic (hârtie) la sediul achizitorului. Depunerea se poate 

face prin poștă (ori serviciu de curierat) sau direct de către 

mailto:ferestredeschise@filantropiaseverin.ro
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reprezentantul ofertantului la sediul achizitorului. Ofertantul se va 

asigura că oferta sa a ajuns la achizitor înainte de termenul limită de 

depunere a ofertelor. Nu vor fi admise plicuri deteriorate sau 

desfăcute.  Oferta nu se depune prin mijloace electronice. 

Pentru mai multe informații în legătură cu modul de prezentare a 

ofertei, vă rugăm să consulați Documentația de atribuire anextă 

prezentei invitații. 

12. Modalitatea de 

exprimare a valorii 

ofertei 

Prețul ofertei se exprimă în lei românești (RON), cu indicarea distincă 

a taxei pe valoare adăugată. Valoarea ofertei se va exprima atât ca preț 

total / lot sau loturi, cât și ca preț unitar / produse componente ale 

lotului sau loturilor. 

13. Limba în care trebuie 

redactată oferta 

Oferta se va redacta în limba română. 

Documentele redactate într-o alta limbă decât cea română vor fi 

prezentate însoțite de traducerea autorizată în limba română. 

14. Perioada de valabilitate 

a ofertei 

30 de zile calendaristice de la data depunerii ofertelor. 

15. Data, ora și locul 

deschiderii ofertelor 

Data și ora deschiderii ofertelor: 13 august 2014, ora: 12:10. 

Locul deschiderii ofertelor: sediul Asociației FILANTROPIA - 

SEVERIN situat în Str. I.G. Bibicescu nr. 6, Drobeta Turnu Severin, 

județul Mehedinți. 

16. Finanțarea achiziției Achiziția are loc în cadrul Proiectului RO2013_C2.2_10 - 

“FERESTRE DESCHISE SPRE COMUNITATE”, proiect finanțat 

prin Fodul ONG în România, Mecanismul Financiar al Spațiului 

European 2009 – 2014, și din fonduri proprii / contribuția proprie a 

achizitorului 

17. Criteriul de atribuire a 

contractului 

Criteriul de atribuire a contractului este pretul cel mai scăzut. 

 

18. Termen de livrare 10 zile calendaristice de la semnarea contractului de achiziție. 

19. Modul de obținere a 

documentației de 

atribuire 

Documentația de atribuire este atașată prezentei invitații de 

participare.  
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Manager proiect 

Pr. ACHIM George Daniel 

Responsabil achiziții 

Jr. BOIERU Lucian Cosmin 

 

20. Reguli de verificare și 

audit 

Ofertantul se va supune acelorași reguli de verificare și audit ca și 

achizitorul. 

21. Informații suplimentare Pentru mai multe informații privind Proiectul RO2013_C2.2_10 - 

“FERESTRE DESCHISE SPRE COMUNITATE”, puteți accesa 

siteul achizitorului: www.filantropiaseverin.ro. 

Informații suplimentare privind prezenta procedură de achiziție puteți 

obține de la: Asociația FILANTROPIA - SEVERIN, Str. I. G. 

Bibicescu nr. 6, jud. Mehedinți, telefon: 0252333049, fax: 

0252333039, e-mail: ferestredeschise@filantropia.ro. 

22. Persoana de contact  Boieru Lucian Cosmin – responsabil achiziții. 

http://www.filantropiaseverin.ro/
mailto:ferestredeschise@filantropia.ro

