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Achizitor 

FUNDATIA UNIVERSITARA A MARII NEGRE 
Aprobat, 

                                                                                                 Prof. Univ. Dan Dungaciu                                                                                                                                   
 
 

PROCES-VERBAL DE RECEPŢIE  
PV FUMN 32 din 05.12.2018 

Prestari de servicii  pentru efectuarea unui sondaj de opinie la nivel național in 
Republica Moldova in cadrul proiectului furnizate în cadrul contractului nr. 

11.3/16.11.2018 

 

încheiat intre FUNDATIA UNIVERSITARA A MARII NEGRE, în calitate de Beneficiar şi Centrul de 
Investigații Sociologice și Marketing „CBS-AXA”, în calitate de Prestator, în baza contractului 
cu nr. 11.3/16.11.2018, pentru proiectul intitulat “Agresiuni identitare și patrimoniu nematerial”, 
finanțat din bugetul Ministerului Culturii si Identitatii Nationale în cadrul proiectelor de aniversare a 
Centenarului Romaniei (1918-2018) si a Primului Razboi Mondial. 
 
Comisia de recepţie, a procedat astăzi 05.12.2018 la recepţia Serviciului pentru efectuarea unui 

sondaj de opinie la nivel național, pe un esantion de 1100 de respondenți, reprezentativ pentru 

populaţia adultă a Republicii Moldova, percepții privind Centenarul in Republica Moldova din cadrul 

contractului nr. 11.3/16.11.2018, avand o valoare de 11.728,40 USD lei (inclusiv TVA) şi este formată 

din: 

- Prof. Univ. Dan Dungaciu, Director de proiect 
- Simona Stanescu, Contabil 

 
La recepţia Serviciului pentru efectuarea unui sondaj de opinie la nivel național, pe un esantion de 
1100 de respondenți, reprezentativ pentru populaţia adultă a Republicii Moldova, percepții privind 
Centenarul in Republica Moldova, a participat Jigău Ion în calitate de Director executiv al Centrului 
de Investigații Sociologice și Marketing „CBS-AXA”. 
 
Comisia de recepţie a procedat la receptia/acceptanta cantitativa si calitativa a livrabilelor 
mentionate in tabelul de mai jos, aferente Serviciului pentru efectuarea unui sondaj de opinie la 
nivel național, pe un esantion de 1100 de respondenți, reprezentativ pentru populaţia adultă a 
Republicii Moldova, percepții privind Centenarul in Republica Moldova prestate în cadrul contractului 
11.3/16.11.2018: 
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Nr. 
crt. 

Denumire produs/serviciu Cant. Livrabil aferent serviciului 

1 

Serviciului pentru efectuarea unui sondaj 
de opinie la nivel național, pe un esantion 
de 1100 de respondenți, reprezentativ 
pentru populaţia adultă a Republicii 
Moldova, percepții privind Centenarul in 
Republica Moldova 

1 bucata 
Sondaj de opinie la nivel 
național, pe un esantion de 
1100 de respondenți 

 
În concluzie, comisia de recepție constată că Prestatorul şi-a indeplinit toate obligaţiile asumate prin 
contractul încheiat între părţi. 
 
Prezentul proces-verbal, conţinând 2 pagini a fost încheiat astăzi, 05.12.2018, la sediul Achizitorului 

din Calea 13 Septembrie, nr. 13, 761172, Sector 5, Bucureşti, în 2 (două) exemplare, din care unul 
pentru Beneficiar şi unul pentru Prestator. 
 
Achizitor,            Prestator, 

SC FUNDATIA UNIVERSITARA                           Centrul de Investigații Sociologice  
A MARII NEGRE                                                            și Marketing „CBS-AXA” 
      
 
Comisia de recepţie:        Jigău Ion 
          

Prof. Univ. Dan Dungaciu  
Director de Proiect 
 

Simona Stanescu,  
Contabil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


