
                                       

                                                     

 

TERMENI DE REFERINȚĂ PRIVIND 

PROCURAREA ECHIPAMENTULUI ÎN CADRUL  

PROGRAMULUI DE ACCELERARE A PARTICIPĂRII FEMEILOR “CIVITA” 

23 Mai 2013 

Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare (CPD) anunţă licitaţie deschisă pentru selectarea unei/unor 
companii care să asigurare echipamentul în cadrul proiectului “CIVITA” - un program unic în Republica 
Moldova de accelerare a participării femeilor. Acesta este parte componentă a proiectului „Abilitarea 
femeilor din localitățile rurale”, care este implementat cu sprijinul financiar al Fundaţiei Soros-Moldova 
(FSM) şi Guvernul Suediei. 

Descrierea proiectului:   „CIVITA” îşi propune să consolideze buna guvernare şi egalitatea de gen la nivel 
local, prin abilitarea femeilor din zonele rurale de a avea un rol activ în procesul de luare a deciziilor şi de 
dezvoltare a comunităţilor lor. Pe termen lung, proiectul îşi propune să contribuie, de asemenea, la 
reducerea sărăciei în comunităţile selectate drept urmare a unei guvernări mai bune, mai orientate spre 
nevoile oamenilor  şi a sporirii participării femeilor.  

Beneficiarele proiectului sunt femeile tinere din sate sau oraşe mici. În cadrul proiectului, 50 de femei 
tinere care manifestă interes şi au potenţial pentru a deveni actori de schimbare vor avea posibilitatea 
de a participa la un program de leadership inovator. Programul va oferi o gamă largă de oportunităţi de 
dezvoltare a abilităţilor de leadership, cum ar fi: cursuri, stagii, coaching şi mentoring, elaborarea şi 
implementarea iniţiativelor comunitare mici şi crearea de reţele. Cursurile de instruire se vor desfăşura  
după cum urmează: 

Obiectivul concursului: Asigurarea echipamentului pentru proiectele implementate în cadrul 
Programului de Burse. 

Rezultate aşteptate: 
Compania 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). 
 
 
 
 
 
 



                          

 

                                                     

Pentru ca ofertele să fie examinate, dosarul va include în mod OBLIGATORIU următoarele: 

 Profilul companiei (maximum 1 pagină); 

 Copia certificatului de înregistrare; 

 Copia  Certificatului/certificatelor ce confirmă provenienţa echipamentului; 

 Lista Clienţilor (Obligatoriu) şi Referinţe(Opţional) din partea acestora; 

 Oferta financiară (în Lei) – cu specificarea modalităţii şi preţului de livrare. Menţionăm că 
adresa la care va fi livrate bunurile este str.Armenească 13, Chişinău. 

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

ştampilei, rechizitele bancare şi datele de contact (adresă, telefon fix, telefon mobil, e-mail); 

 
Oferta va avea următorul conţinut: 

Data. Xx.xx.xxxx 

Nr. Produsul Caracteristici Cantitatea Preț ofertă 
Lei /per 
bucată 
Inclusiv TVA  

Suma 
Total 

Lot I 

1.  Notebook Tip1 Diagonală ecran: 13.3” 
Procesor: Intel 1.8 Ghz  
Memorie: 2 GB 
Sistem de operare: Windows  
Hard disk: 320 GB,  
Baterie: 4400 mAh, 6 celule 
Web camera: incorporată  
WiFi,USB Port, SD Card reader 

2   

2.  Husă pentru Laptop  1   

3.  Mouse cu fir  2   

Lot II 

1. Notebook Tip2 Diagonală ecran: 15.6” 
Procesor: Intel 2.2 Ghz  
Memorie: 4096 MB,  
Sistem de operare: Windows  
Hard disk: 320 GB 
Baterie: 4400 mAh, 6 celule 
Web camera/microfon: incorporat 
Wifi,USB Port, SD Card reader 
Unitate Optica: DVR Writer 

1   

LOT III 



                          

 

                                                     

1. Multifuncţională  Tip: Imprimanta / Copiator / Scaner 
Tip Imprimanta: Laser 
Format: A4 
Rezoluție printare alb-negru: 600 x 
400dpi 
Rezolutie optica: 600 x 600 dpi 

5   

Lot IV 

1. Imprimantă color 
(Imprimarea 
fotografiilor) 

Tip Imprimanta: Laser 
Format: A4 
Rezoluție printare color: 4800 x 1200 
dpi 
Rezolutie optica: 1200 x 2400 dpi 

1   

Lot V 

1. Ecran pentru 
proiectare 

Dimensiunea 1,8 x 1,8 m, cu trepied 1   

LOT VI 

1. Aparat Foto Dimensiune sensor: minim 1/2.3” 
Rezolutie sensor: minim 12 Mpx 
Stabilizator de imagine: Optic/Digital 
Zoom optic: minim 5X 
Inregistrare video: 1280 x 720, 25/30 
fps 
Mediu de inregistrare: SD, SDHC 
Baterie: Acumulator reincarcabil 
(încarcator inclus) 
Bliț: integrat  
Flash: SD card 4GB, Class4 

3   

2. Husă pentru 
fotoaparat 

 2   

Lot VII 

1. USB Flash 8 GB 8   

2. USB Flash 16 GB 2   

TOTAL     

Semnătură 
Ștampilă 
Datele Bancare 

N.B. Organizaţia îşi rezervă dreptul de a cumpără diferite loturi de la diferiţi furnizori sau de a refuza 
procurarea unui anumit lot. 



                          

 

                                                     

Cerințe minime de calificare: 
Experienţă de cel puţin 1 an în domeniul serviciilor solicitate. 

Criterii de Evaluare 

1. Corespunderea caracteristicilor înaintate pentru echipament cu cele prezentate 

2. Oferta financiară 

Plata pentru serviciile prestate 
Plăţile vor fi efectuate prin virament bancar, după recepţionarea bunurilor. 
 
*Notă: Transferul către prestator va fi efectuat în lei (MDL).  
 
Perioada de executare a contractului mai  2013 – septembrie 2013 (contractul va fi semnat în Lei). 
 
Ofertele pot fi trimise în forma electronică sau în formă fizică la adresele: 
e-mail: cpd@progen.md, viorica.doros@progen.md  
Adresa poştală: Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare 
                         str.Armenească,13,  
                         MD-2012, Chişinău,  
                         Republica Moldova 
 
 
Ofertele sigilate în plic vor cuprinde: 
De la: Numele ofertantului, data,semnătura directorului,amprenta ştampilei, rechizitele bancare şi 
datele de contact (adresă, telefon fix, telefon mobil, e-mail); 
Denumirea concursului: Concurs de selectare a unei companii care să asigurare lotul de echipament în 
cadrul proiectului “CIVITA”; 
Denumirea programului: Programul de Accelerare a Participării Femeilor „CIVITA” 

*N.B. Termenul de valabilitate a ofertelor este 30 zile. 

Termenul limită de prezentare a ofertelor este 3 Iunie, ora 10:00. 
 
Deschiderea Ofertelor va avea loc la data de 3 Iunie ora 10:30. 
 
Pentru informații suplimentare: Viorica Doroş tel. 022 23 70 89,e-mail viorica.doros@progen.md .  
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