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TERMENI DE REFERINȚĂ  
privind selectarea unei companii pentru prestarea serviciilor de cazare,  

alimentare şi oferirea sălii de instruire în cadrul proiectului  
“Pledoaria societăţii civile pentru alegeri incluzive şi corecte în Republica Moldova,  

conforme recomandărilor UE şi OSCE/ODIHR şi angajamentelor în domeniul drepturilor omului” 

21.02.2018 

Centrul “Parteneriat pentru Dezvoltare” (CPD) anunţă concurs prin cerere de oferte în vederea selectării unei 
companii/organizaţii care să presteze servicii de cazare, alimentare şi să ofere sala de instruire pentru 28 
participante în cadrul proiectului “Pledoaria societăţii civile pentru alegeri incluzive şi corecte în Republica 
Moldova, conforme recomandărilor UE şi OSCE/ODIHR şi angajamentelor în domeniul drepturilor omului”. 
Proiectul respectiv este realizat în perioada ianuarie 2018 – iunie 2020 de către Fundația Est-Europeană (FEE), 
în parteneriat cu Centrul “Parteneriat pentru Dezvoltare” (CPD), Piligrim Demo şi Tarna Rom fiind finanţat de 
Uniunea Europeană şi co-finanţat de Guvernul Suediei. 

Descrierea proiectului: Programul are scopul de a contribui la scrutine electorale incluzive şi corecte în 
conformitate cu recomandările Uniunii Europene şi OSCE/ODIHR şi angajamentele internaţionale ale Republicii 
Moldova în materie de drepturile omului. Proiectul va consolida dialogul societăţii civile cu partidele politice 
pentru a spori participarea politică a femeilor, persoanelor de etnie romă şi a altor minorităţi etnice, 
persoanelor cu dizabilităţi. Iniţiativa va contribui la îmbunătăţirea legislaţiei electorale din perspectiva 
recomandărilor UE şi OSCE şi a drepturilor omului. De asemenea, proiectul va încuraja grupurile sub-
reprezentate să militeze pentru alegeri incluzive. 

Proiectul nu va oferi asistență politică sau sprijin financiar partidelor politice, organizaţiilor social-politice, 
blocurilor şi candidaţilor independenți în cadrul alegerilor autorităţilor publice. În perioada campaniilor 
electorale, proiectul nu va finanța și nu va face agitaţie pro sau contra partidelor politice, organizaţiilor social-
politice, blocurilor şi candidaţilor aparte. 

Centrul „Parteneriat pentru Dezvoltare” va implementa în cadrul respectivului proiect Programul de 
Leadership în Alegeri destinat femeilor,  viitoare candidate în alegerile locale din 2019.  

Astfel, în perioada Aprilie 2018 – Aprilie 2019, CPD va instrui 100 de femei, care doresc să candideze prima 
dată pentru funcţia de consilieră locală, raională/orăşenească sau primară. Programul de Leadership în 
Alegeri presupune 3 module de instruire (a câte 2 zile fiecare) pentru 100 viitoare candidate în alegerile locale 
din 2019, divizate în 4 grupuri (runde) a câte 25 de persoane.  

Obiectivul concursului:  Selectarea companiei/organizaţiei care să ofere servicii de cazare pentru 25 persoane, 
servicii de alimentare pentru 28 persoane (4 pauze de cafea, 2 pauze de prânz, 1 cină şi 1 mic dejun) şi sala de 
instruire pentru 28 persoane, pentru 12 module de instruire, care urmează a fi desfăşurate în perioada aprilie 
2018 – aprilie 2019. Primul Modul de instruire va avea loc la data de 20-21 aprilie 2018. Cel de-al doilea la data 
de 25-26 mai, iar cel de-al treilea la data de 22-23 iunie. Graficul următoarelor instruiri va fi comunicat 
companiei selectate în timp util. 

Rezultate aşteptate: 
Compania/organizaţia selectată va presta serviciile solicitate conform condiţiilor solicitate de Centrul 
„Parteneriat pentru Dezvoltare” în prezentul document şi în baza contractului semnat între părţi (compania 
selectată şi CPD). 
 



 

 

Cerințe: 
Compania/organizaţia trebuie să deţină următoarele calificări: 

Cerinţe faţă de condiţiile de cazare: 

 Amplasarea în Chişinău; 

 Servicii de cazare pentru 25 de persoane, care vor fi cazate în camere duble (sau single, după 
disponibilitate); 

 Condiţii adecvate în camere: posibilitatea de a modifica temperatura în cameră în dependenţă de 
timpul de afară (cald sau rece), baie/duş; 

 Grup sanitar în cameră (apă caldă/rece); 

 Alte comodităţi (TV, aer condiţionat, conexiune la internet etc.). 
Cerinţe faţă de condiţiile de alimentare: 

 Servicii de alimentare pentru 28 persoane: pauză de prânz, pauză de cafea, cină şi mic dejun; 

 Certificat ce confirmă respectarea cerințelor sanitare și de siguranţă a alimentelor; 

 Operativitate şi eficiență în procesul de deservire. 
Cerinţe faţă de sala de instruire: 

 Sală de studii/de conferinţă cu un spaţiu de cel puţin 65m² (metri pătraţi), pentru 28 persoane, 
programul de lucru va fi opt ore pe zi; 

 Dotarea sălilor de studii cu un mobilier (mese, scaune) care să poată fi uşor schimbate pentru ca 
grupul de participante să poată uşor să se reorganizeze în diferite situaţii (de exemplu: mesele şi 
scaunele să fie aranjate sub forma unui cerc/pătrat etc. sau să fie posibil să fie formate mai multe 
grupe mici de lucru); 

 Dotarea sălilor de lucru cu proiector, prelungitoare, ecran pentru proiector, tablă de flipchart şi 
boxe va constitui un avantaj; 

 Asigurarea cu apă plată (0,5L) pentru 28 persoane/zi; 

 Conexiune la internet (vă rugăm să indicaţi existenţa sau lipsa accesului Wi-Fi). 
 
Dosarul va include:  
Pentru ca ofertele să fie examinate, dosarul va include în mod OBLIGATORIU următoarele: 

 Copia certificatului de înregistrare; 

 Meniuri cu specificarea preţului pentru mic dejun, pauză de prânz, pauza de cafea şi cină; 

 Imagini care să prezinte condiţiile de cazare, de alimentaţie (sala restaurantului), de desfăşurare a 
activităţilor (sala de instruire); 

 Oferta financiară, în MDL, la cota zero TVA.  

Modul de întocmire a ofertelor: Oferta financiară va conține în mod OBLIGATORIU data, semnătura 
directorului, amprenta ştampilei, rechizitele bancare şi datele de contact (adresă, telefon fix, telefon mobil, e-
mail). 

Modelul ofertei financiare a se vedea în Anexa 1. 

Cerințe minime de calificare: 
Experiență de cel puțin 2 ani în domeniul serviciilor solicitate. 

Plata pentru serviciile prestate 
Plăţile vor fi efectuate prin virament bancar, după livrarea serviciilor solicitate. Transferul către prestator va fi 
efectuat în lei (MDL).  

Perioada de executare a contractului: aprilie 2018 – aprilie 2019 (contractul va fi semnat în MDL), cu 
posibilitatea de a fi extinsă perioada acestuia. 

Notă: Organizatorul se angajează să anunțe numărul participantelor cu cel putin 3 zile înainte de eveniment. 



 

 

Ofertele pot fi trimise în forma electronică sau în formă fizică la adresele: 
e-mail: olga.sirbu.cpd@gmail.com, gaprecup@hotmail.com 

Adresa poştală: Centrul „Parteneriat pentru Dezvoltare” 
str.Armenească,13,  
MD-2012, Chişinău,  
Republica Moldova 

Ofertele vor cuprinde: 
De la: Numele ofertantului, data, semnătura directorului, amprenta ştampilei 
Denumirea programului: “Pledoaria societăţii civile pentru alegeri incluzive şi corecte în Republica Moldova, 
conforme recomandărilor UE şi OSCE/ODIHR şi angajamentelor în domeniul drepturilor omului”.   

Termenul de valabilitate a ofertelor este de 40 zile. 

Termenul limită de prezentare a ofertelor este 11 martie 2018. 
 
Pentru informații suplimentare:  
Olga Sîrbu, tel. 022 237 089, email: olga.sirbu.cpd@gmail.com  
Galina Precup, tel. 022 207 157, e-mail: gaprecup@hotmail.com                                                      
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Anexa 1. 

Modelul ofertei financiare 

N Item Cantitatea 
Pret unitar, MDL 

cota zero TVA 
Suma, MDL 

cota zero TVA 

1. Servicii de arenda a salii de instruire pentru 28 persoane 

1 Arenda sălii (per zi) 2 zile (16 ore)     

2 
Arenda echipamentului per zi 
(proiector, boxe, tabla flipchart, 
prelungitor, ecran pentru proiector) 

2 zile     

3 Conexiune la internet (per zi) 2 zile     

Subtotal 1. Servicii de arenda a salii     

  

2. Servicii de alimentare a 28 persoane 

1 1 Mic dejun (per persoană/zi) _____ grame 25 pers     

2 1 Prânz (per persoană/zi)  _____ grame 28 pers     

3 1 Cină (per persoană/zi) _____ grame 28 pers     

4 1 Pauza de cafea (per persoană/zi) 28 pers     

5 
Asigurarea cu apă plata  (0,5 L per 
persoană/zi) 

28 pers     

Subtotal 2. Servicii de alimentare     

  

3. Servicii de cazare a 25 persoane 

1 
Cazare, camere duble (per 
persoană/zi) 

12     

2 
Cazare, camere single (per 
persoană/zi) 

1     

Subtotal 3. Servicii de cazare     

  

TOTAL, MDL   

 

*Oferta de preţ trebuie să fie prezentată la cota zero TVA 

 
Data înaintării ofertei:   
 
Persoana de contact:  
 
Datele de contact (telefon şi e-mail): 
 
Rechizitele bancare: 
 
Semnătura: ___________________ 
 
L.S. 
 
 

 

 


