
Termeni de referință pentru prestarea serviciilor de catering în Cahul și  Ungheni  

Selectarea a două companii care prestează servicii de catering (cu deținerea licenței și 
certificării relevante) în regiunile Cahul și Ungheni 

Durata   

contractului 

12 noiembrie 2021 - 31 decembrie 2022 

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;  
 

În 2021, Centrul de Informare și Resurse AO PRO BONO a devenit 

partenerul de implementare al UNICEF Moldova, sprijinind implementarea 

Programului ,,EU4Moldova: Regiuni-cheie" privind  

„consolidarea capacităților, dezvoltării și împuternicirii adolescenților și 

tinerilor din Cahul și Ungheni”. 

 

Obiectivul general al Programului EU4Moldova: Regiuni-cheie este de a 

consolida coeziunea economică, teritorială și socială în Republica 

Moldova prin facilitarea creșterii socio-economice locale incluzive, 

durabile și integrate și îmbunătățirea standardelor de viață ale copiilor, 

adolescenților și tuturor persoanelor  din cele două regiuni cheie, Cahul şi 

Ungheni. 



Descrierea   

serviciilor,   

activităților 

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

Companiile vor fi contractate pentru a oferi următoarele servicii: 
 

● prânz pentru 20 - 30 de persoane (33 per regiune) 

● pauză de cafea pentru 5 - 100 de persoane (47 per 
regiune) 

● fourchette pentru 50 - 100 de persoane (2 per regiune) 
 
Activitățile se vor desfășura în Cahul și Ungheni. 

  Informații   
relevante sau  
condiții 
speciale 

Cerințe pentru serviciile de catering  
 

● Meniu divers (pauze de cafea, fourchette, prânz etc.)  
● Servicii logistice complete  
● Transportarea bucatelor în condiții corespunzătoare 

(ambalaj, temperatură etc.)  
 

a) Oferta financiară (preț competitiv cu respectarea raportului 
preț-calitate) 
 
b) Experiența ofertantului (minim 3 ani), cu indicarea  
portofoliului de clienți 
 
c) Reputația și imaginea companiei (criteriu valabil în  cazul 
prezentării referințelor) 
 

  d) Posibilitatea oferirii produselor, bunurilor și serviciilor 
cu impact negativ redus asupra mediului (tacâmuri și veselă 
din materiale biodegradabile sau reutilizabile, de tip: sticlă, 
ceramică, inox, lemn, etc) 
 

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) 
 

● Autorizațiile de funcționare (copiile certificatului de 
înregistrare, autorizației sanitare de funcționare) 

 



 

 

 
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)  

3. Fourchette (per persoană)  

4.  Asigurarea cu apă plată (1,5-2 L per persoană)  

Sub-total (per persoană)  

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 12 noiembrie 2021, prin e-mail la 
adresa management.probono@gmail.com cu mențiunea “Servicii de catering”. 


