
Termeni de referință pentru  prestarea serviciilor de alimentare 

în raionul Telenești (apropiere de satele Codrul Nou, Negureni, Țânțăreni, 

Căzănești, Chițcanii-Vechi) 

 

 Identificarea și selectarea celei mai bune oferte pentru achiziționarea de servicii de 
alimentare, în vederea implementării obiectivelor sale, CIR PRO BONO organizează 

diverse evenimente, inclusiv instruiri, ateliere practice.  

Durata 
contractului  

1 august - 31 august 

Contextul  Centrul de Informare și Resurse Centrul “PRO BONO” oferă fiecărui tânăr 
posibilitatea de a-și dezvolta pe deplin competențele și abilitățile și 
cunoștințele personale cu privire la drepturile lor.  
 
Conform Strategiei de Dezvoltare a AO Centrul de Informare și Resurse 
PRO BONO pentru anii 2020-2022, Organizația are mai multe obiective, 
printre care: 

• Servicii și programe pentru tineri; 
• Dezvoltarea culturii juridice; 

 
Programul de granturi locale își propune să abiliteze cetățenii din 
Republica Moldova prin participarea activă și constructivă a organizațiilor 
societății civile (OSC) și cetățenilor în procesele decizionale locale și 
regionale privind dezvoltarea durabilă (economică, socială și de mediu) și 
infrastructura serviciilor publice, în special la nivel local. 
Programul de Granturi Locale este lansat în baza Cadrului Unic de Sprijin 
a Uniunii Europene (UE), acordat pentru Republica Moldova (2017-2020) 
din cadrul Instrumentului European de Vecinătate, prin intermediul 
proiectului „Abilitarea cetățenilor în Republica Moldova” (2019-2021), 
finanțat de către Uniunea Europeană și implementat de Agenția de 
Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ). În Regiunea de Dezvoltare 
Centru, partenerii de implementare a proiectului sunt Asociația pentru 
Guvernare Eficientă și Responsabilă AGER și AO „HABITAT”. 
 Ca și organizație selectată, PRO BONO își propune să contribuie la 
atingerea următorului obiectiv: 

▪         Abilitarea și implicarea cetățenilor pentru participare 
într-un mod semnificativ la supravegherea proceselor de 
achiziții, gestionarea și  întreținerea infrastructurii publice și 
soluționarea problemelor locale critice.  

Descrierea 
serviciilor, 
activităților 

Toate serviciile vor fi prestate în conformitate cu 
normele impuse pentru respectarea restricțiilor în 
contextul pandemiei de COVID-19.  

O companie va fi contractată pentru a oferi servicii de închirere a sălii și 
servicii de alimentare pentru 40-50 persoane, pentru a desfășura ateliere 
practice, instruiri, mese rotunde cu cetățenii din localitățile Codru Nou, 
Țînțăreni, Chițcanii Vechi, Căzănești, Negureni.  

https://drive.google.com/file/d/1F_cRMPdhT_vOulYHqarZtstHdy-2So8M/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1F_cRMPdhT_vOulYHqarZtstHdy-2So8M/view?usp=sharing


Informații 
relevante sau 
condiții speciale 

a) Cerințe pentru sala prevăzută pentru desfășurarea 
evenimentelor: 

1. Locație potrivită pentru grupuri mici și medii de persoane, 
formatul de mese rotunde, instruiri, ateliere de lucru:  

• pentru acomodarea grupurilor de aproximativ  40-50 de 
persoane (capacitatea sălii 50+ persoane);  

• cu amplasare centrală, proximitate față de zona 
localităților Codrul Nou, Chițcanii Vechi, Negureni, 
Țănțăreni, Căzănești din Raionul Telenești;  

• cu servicii de alimentație incluse sau cu posibilitatea 
contractării serviciilor de catering;  

2. Locație potrivită pentru programe în încăpere și în aer libe r), 
cu o durată de 1 zi 

• amplasare în proximitate față de zona localităților Codrul 
Nou, Chițcanii Vechi, Negureni, Țănțăreni, Căzănești din 
Raionul Telenești 

• sală de conferință pentru acomodarea aproximativ 15 -25 
de persoane (capacitatea sălii 30+ persoane);  

• servicii de alimentație incluse, mâncare gătită pe loc cu 
ingrediente locale; 

Toate locațiile menționate mai sus vor 
respecta următoarele condiții: 

• sală propusă cu condiții adecvate și un spațiu 
corespunzător numărului indicat de participanți;  

• echipament necesar: ecran (mare sau, după caz, și mare 
și mici), boxe, microfoane;  

• servicii de alimentație, la cerere: prânz, pauze de cafea, 
fourchette; 

• conexiune la Internet 

• locuri de parcare (locuri de parcare gratuite pentru 
organizatori va constitui un avantaj). 

Cerințe pentru serviciile de catering 

• Meniu divers (pauze de cafea, fourchette, prânz etc.)  

• Servicii logistice complete 

• Transportarea bucatelor în condiții corespunzătoare 
(ambalaj, temperatură etc.)           

b) Oferta financiară (preț competitiv cu respectarea 
raportului preț-calitate); 



c) Experiența ofertantului (minim 3 ani), cu indicarea 
portofoliului de clienți; 

d) Reputația și imaginea companiei (criteriu valabil în 
cazul prezentării referințelor) 

Modalitatea de 
participare și 
selectare 

Persoanele interesate trebuie să transmită un dosar, care să conțină: 
• Oferta financiară (Prețurile indicate în ofertă vor fi fixe şi 

nu vor putea fi schimbate pe durata contractului, fără 
motive întemeiate și fără consimțământul Asociației; cu 
TVA 0) 

• Date despre companie (denumirea, adresa, telefonul de 
contact, adresa electronică, persoana responsabilă)  

• Poze cu spațiul pentru instruiri, poze cu exteriorul restaurantului, 
sălii de conferință, etc. 

 
Oferta va avea următorul conţinut: 

Data.  

Nr. Oferta 
Preţ ofertă MDL/ per 
persoană 
TVA 0 

1.  Prânz (per persoană)  

2.  Pauză de Cafea (per persoană/zi)  

3.  Asigurarea cu apă plată (1,5-2 L per persoană/zi)  

Sub-total (per persoană/ zi)  

TOTAL MDL 

Semnătura 
Ștampila 
Datele bancare 

 
Aplicațiile vor fi evaluate în baza următoarelor criterii: 
 

Criteriu  Punctaj  

Experiență pe domeniul de intervenție, cu o activitate de minim 3 ani 40 puncte 

Oferta financiară  60 puncte  

Total:  100 puncte 

Toate companiile participante în concurs, vor fi anunțate despre decizia cu privire 
la companiile selectate după finalizarea procesului de selectare a ofertelor.  

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon 
069328983. 

Dosarul de participare va fi transmis până în data de 9 august 2021, prin e-mail la adresa 
management.probono@gmail.com cu mențiunea “Servicii de alimentare”. 

mailto:management.probono@gmail.com

