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TERMENI DE REFERINŢĂ  
PRIVIND SELECTAREA FURNIZORULUI DE VESTIMENTAŢIE POPULARĂ 

ÎN CADRUL PROIECTULUI „PARTENERIATE PENTRU BUNĂ GUVERNARE” 
 

 
28 februarie 2018 

Centrul „Parteneriat pentru Dezvoltare” (CPD) anunţă concurs prin cerere de ofertă pentru selectarea unei 
companii, atelier obiecte artizanat, meşter popular, fabrică  de confecţii, care să livreze costume populare în 
cadrul Proiectului „Parteneriate pentru Bună Guvernare”. Acest Proiect este realizat de către Centrul 
„Parteneriat pentru Dezvoltare” cu sprijinul Programului Buna Guvernare al Fundaţiei Soros-Moldova.  

Obiectivul concursului: selectarea furnizorului de costume populare necesare implementării activităţilor din 
cadrul Proiectului „Asigurarea transparenţei decizionale ca element  de  bază al bunei guvernări în oraşul 
Cupcini”, realizat de echipa comunitară parteneră din or. Cupcini. 

Rezultate aşteptate: Furnizorul selectat va presta servicii conform condiţiilor solicitate de Centrul „Parteneriat 

pentru Dezvoltare” în prezentul document.  

Oferta va include în mod OBLIGATORIU următoarele elemente: 

 Oferta financiară (în MDL) conform anexei  nr. 1 – cu specificarea: 
1) modalităţii şi prețului de livrare (dacă este cazul),  
2) termenului de livrare, din momentul semnării contractului dintre părți (În cât timp veți putea 

realiza comanda)  
3) termenul de valabilitate a preţurilor este de 30 de zile.  

 

Menționăm că adresa la care vor fi livrate bunurile este or. Cupcini. 

 

Modul de întocmire a ofertelor: Oferta financiară va conține data, semnătura directorului, amprenta ştampilei, 

rechizitele bancare şi datele de contact (adresă, telefon fix, telefon mobil). 

(!) Oferta financiară nesemnată, nedatată şi neştampilată nu va fi valabilă. 

Modelul ofertei financiare este prezentat în Anexa 1 al acestui document. 

Criterii de Evaluare: 

1. Corespunderea caracteristicilor înaintate pentru vestimentaţie cu cele prezentate în acești termeni de 

referință; 

2. Disponibilitatea în stoc a itemilor solicitaţi (sau oferirea de garanții că comanda va fi efectuată în termen); 

3. Oferta financiară. 

 

Cerințe minime de calificare: 

Experiență de cel puțin 2 ani în domeniul serviciilor solicitate. 

 

Plata pentru serviciile prestate: 
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CPD va încheia cu prestatorul selectat un contract de vânzare-cumpărare, în baza căruia va fi efectuată plata prin 
virament bancar şi doar după recepționarea bunurilor şi semnarea actului de livrare a mărfurilor de către CPD 
(sau terţa parte).   
 

Perioada obligatorie de livrare a bunurilor 10 martie – 10 mai 2018. 

 

Ofertele vor fi expediate la adresa electronică olga.sirbu.cpd@gmail.com sau depuse la sediul Centrului 

„Parteneriat pentru Dezvoltare” la adresa: 

Centrul „Parteneriat pentru Dezvoltare” 

str. Armenească,13,  

MD-2012, Chişinău,  

Republica Moldova 

 

Ofertele vor cuprinde: 

Numele ofertantului, data, semnătura directorului, amprenta ştampilei, rechizitele bancare şi datele de contact 

(adresă, telefon fix, telefon mobil, e-mail); 

Termenul de valabilitate a ofertelor este 30 de zile. 

 

Termenul limită de prezentare a ofertelor este 07 martie 2018. 

 

Pentru informații suplimentare:  

Olga Sîrbu, tel. 022 23 70 89, e-mail: olga.sirbu.cpd@gmail.com 
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Anexa 1 

Vestimentaţia solicitată 

Data înaintării ofertei financiare:                                                                  

N Item Specificaţii Cantit. 
Preţ unitar, MDL 

inclusiv TVA 

Suma totală, MDL 

inclusiv TVA 

Disponibilitatea 

în stoc  

(Da/Nu) 

Materiale de constructie 

1 Căciulă din caracul artificial -52 cm 12 
   

2 Basma/cornişor din pânză de batistă sau pânză topită cu dantelă pe margini 12 
   

3 Bondiță 
din bumbac, pe margini  cu caracul artificial, cu ornamente 
corespunzătoare 

24 
   

4 Jupon lungimea de 80-90 cm, pe margine cu dantelă croșetată 12 
   

5 Pantalon din stofă ”Angelica”sau ”Madona” marimea 48-50 12 
   

6 Catrință 

- De la talie în jos; din lână curată; dintr-o singură bucată de țesătură 
drepunghiulară, cu care femeia își acoperă corpul de la talie în jos; 

- Mărimea 75; lungimea 85 cm, lăţimea 160 cm-165 cm; 
- Dungile verticale în culorile negru, galben, roșu și alb. 

12 
   

7 Brâu 

Femei - țesut din lână, culori negru, galben, roșu, alb. Lățimea 5-6 cm, 
lungimea 200 cm – 220cm. 
Bărbaţi - țesut din lână. Lățimea 10 – 12 cm, lungimea 200 cm – 220 cm. 
Culorile-negru, galben, roșu, alb. 

24 
   

TOTAL, MDL 
  

A se indica: 

- modalitatea şi prețul de livrare (dacă este cazul),  
- termenul de livrare, din momentul semnării contractului dintre părți  
- termenul de valabilitate a preţurilor este de 30 zile.  

 

Numele Prenumele: ________________                                                                        Semnătură: ______________________ 

 

Datele Bancare: 

 

L.S. 

 


