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TERMENI DE REFERINȚĂ 

pentru selectarea unei companii în scopul prestării serviciilor de cazare, alimentare și 
locație pentru sesiuni de instruire în perioada 19-26 februarie 2023, în cadrul 
proiectului Școala de Administrare Publică pentru tinerii din grupurile etnice 

minoritare din Republica Moldova, implementat de IPRE, în cooperare cu Oficiul 
Înaltului Comisar pentru Minorități Naționale al OSCE 

 

Anunț / Cererea de oferte publicată: 14.12.2022 

Data limită pentru prezentarea ofertelor: 30.12.2022 

Perioada prestării serviciilor: 19.02.2023 – 26.02.2023 

 

I. Prezentare generală:  

Institutul pentru Politici și Reforme Europene (IPRE) este un centru independent de 
cercetare, înființat în martie 2015, specializat în analiza și promovarea politicilor în domeniul 
administrației publice, bunei guvernări, statului de drept, finanțelor publice și dezvoltării 
economice.  

Misiunea IPRE este accelerarea integrării europene a Republicii Moldova prin promovarea 
implementării reformelor sistemice, creșterea democrației participative și consolidarea rolului 
cetățenilor în procesele decizionale la nivel național și local.  

Prioritățile strategice ale IPRE sunt:  

• Promovarea procesului de europenizare; 	
• Contribuirea la dezvoltarea comunității și abilitarea cetățenilor; 	
• Construirea de poduri de legătură a politicilor la nivel național, regional și european. 	

Obiectivele principale ale IPRE sunt: 	

• Realizarea cercetărilor, elaborarea politicilor publice și monitorizarea domeniilor 
cheie de reforme prevăzute de Acordul de Asociere UE-Moldova. 	

• Promovarea rezultatelor cercetărilor și a produselor de politici publice la nivel local, 
național și european, inclusiv prin acțiuni de advocacy, construirea și participarea la 
coaliții neguvernamentale. 	

• Abilitarea tinerilor și mass-mediei, urmărind scopul promovării angajamentului civic și 
a democrației participative. 	

Mai multe detalii despre activitatea IPRE veți găsi pe pagina www.ipre.md  
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II. Obiectul achiziției:  

IPRE (în continuare - Beneficiar) solicită oferte de la companii din domeniul ospitalier din 
Republica Moldova pentru prestarea serviciilor de cazare, alimentare și locație pentru 
sesiunile de instruire.  

Activitatea este realizată în cadrul proiectului „Școala de Administrare Publică pentru tinerii 
din grupurile etnice minoritare din Republica Moldova” implementat de Institutul pentru 
Politici și Reforme Europene cu susținerea Oficiului Înaltului Comisar pentru Minorități 
Naționale al OSCE.  

III. Sarcinile Prestatorului:  

 

Organizare: Asociația Obștească “Institutul pentru Politici și Reforme 
Europene” 

Sectorul: Non-guvernamental 

Locație: Republica Moldova, Chișinău 

Perioada de 
implementare:  19.02.2023 – 26.02.2023 

Termen limită de aplicare: 30.12.2022, ora 23:59 

Compania selectată va oferi serviciile conform unui grafic agreat cu beneficiarul, iar oferta 
pentru concurs va fi prezentată conform tabelului de mai jos: 

Tipul cheltuielilor Cantitate Preț unitate cu 
TVA (în MDL) 

Arenda unei săli de conferință cu capacitatea de 30 
persoane, cu echipament de proiectare, flipchart, wifi Per zi   
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Cazare cu mic dejun inclus (cameră pentru 2 persoane, 
paturi separate), disponibilitatea pentru aprox. 25 
persoane 

Per cameră/per 
noapte   

Pauză de cafea (aprox. 30 persoane, câte 1-2 pe zi) Per persoană   

Prânz (aprox. 30 persoane) Per persoană   

Cină (aprox. 25 persoane) Per persoană   

Apă plată în sala de instruire Per sticlă 0.5l   

 

IV. Oferta de participare la concurs 
TERMEN LIMITĂ PENTRU DEPUNEREA OFERTEI: Oferta va fi expediată prin e-mail la 
procurari@ipre.md până la data de 30.12.2022, ora 23:59, cu titlul mesajului „Concurs 
servicii de cazare, alimentare”, și va include:  

1. OFERTA TEHNICĂ:  
1. Date generale despre ofertant (denumirea, date de contact, site web și alte 

date relevante despre ofertant);  
2. Autorizația de prestare a serviciilor solicitate;  
3. Capacitatea tehnică a sălii de conferință (disponibilitate proiector, flipchart, 

wifi, etc.); 
4. Meniul propus, separat pentru pauza de cafea, prânz și cină; 
5. Disponibilitatea de cazare pentru nr. de persoane (25 persoane) și data 

indicată (19.02.2023 – 26.02.2023); 
6. În cazul existenței unui conflict de interese, real sau potențial cu Directorul 

Executiv IPRE, compania se obligă să-l declare în baza unei declarații 
completate în formă liberă.  

 

2. OFERTA FINANCIARĂ (bugetul detaliat) 

Prețurile vor fi indicate în MDL, inclusiv TVA. Tarifele indicate în ofertă (întocmită 
conform modelului din anunț) vor fi fixe şi nu vor putea fi schimbate după prezentarea 
ofertei de participare la prezentul concurs. Compararea ofertelor financiare se va 
face în MDL. Ofertele prezentate în altă valută vor fi convertite în MDL la cursul 
oficial al BNM din data limită pentru prezentarea ofertelor.  
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V. Evaluarea și criteriile de selecție: 
Ofertanții trebuie să corespundă următoarelor criterii formale:  

• Să fie o entitate înregistrată în conformitate cu legislația Republicii Moldova, 
independentă și echidistantă;	

• Să aibă experiență dovedită în domeniul ospitalier (minim trei ani); 	
• Să dispună de infrastructură de cazare, alimentare si săli de instruire la capacitatea 

solicitată de beneficiar. 	

Etapa 1: Validarea Ofertelor 	

La prima etapă toate dosarele vor fi evaluate din punct de vedere formal pentru a 
stabili dacă a fost depus pachetul de documente complet, conform termenilor de 
referință, inclusiv dacă ofertantul întrunește criteriile formale de selecție. Validarea 
ofertelor este efectuată de către Coordonatorul de proiect IPRE. 	

Etapa 2: Evaluarea ofertei tehnice 	

La a doua etapă de evaluare, oferta tehnică va fi analizată de către membrii Comisiei 
de Selecție. Metoda cumulativă va fi aplicată la această etapă, fiecare criteriu fiind 
evaluat cu atribuirea unui punctaj corespunzător.	

 

Etapa 3: Evaluarea ofertei financiare  

Toate ofertele care au fost admise spre evaluarea ulterioară în urma evaluării tehnice vor fi 
calificate pentru evaluarea financiară. Se va acorda prioritate celui mai mic preț oferit de 
companiile participante, cumulat pentru toate serviciile solicitate. 

NOTĂ: Toți ofertanții care vor depune dosarele vor fi anunțați despre decizia cu privire la 
oferta selectată după finalizarea procesului de selectare a ofertelor.  

Compania selectată va presta serviciile contractate în cadrul prezentului concurs în baza 
unui contract de prestare a serviciilor, în februarie 2024.  

Informații suplimentare pot fi obținute de la Elena Bolocan, Coordonatoare de proiect IPRE, 
la adresa de email: elena.bolocan@ipre.md  

 
 


