
 
 

TERMENI DE REFERINȚĂ 
pentru servicii de cazare/ alimentare 

 
Asociaţia „MOTIVAŢIE” din Moldova este o Asociaţie Obştească, apolitică și nonguvernamentală, înregistrată 
la Ministerul Justiției la 22 ianuarie 2002. Asociația activează în domeniul dizabilităţii, crează şi dezvoltă 
servicii pentru persoanele cu dizabilităţi, în vederea îmbunătățirii calității vieții persoanelor cu dizabilități 
de pe întreg teritoriul Republicii Moldova. 
 
În contextul implementării unui proiect axat pe capacitarea echipei Asociației „MOTIVAȚIE” din Moldova și 
dezvoltare strategică, Asociația anunță concurs deschis de oferte pentru achiziția de servicii de cazare/ 
alimentare. Serviciile urmează a fi prestate pe durata a 2 zile, în luna martie. 
 
Pentru desfășurarea instruirii, Asociația solicită oferte din partea persoanelor juridice care ar asigura 
complet următoarele servicii: 

1. Arenda sălii de training (amenajată cu scaune, mese, proiector și ecran, cu condiții de accesibilitate 
asigurate pentru persoanele cu dizabilități) cu capacitatea de 15 persoane (2 zile x 8 ore); 

2. Alimentația participanților: 
• Micul dejun – 15 persoane x 2 zile; 
• Prânz – 15 persoane x 2 zile; 
• Pauza de cafea – 15 persoane x 2 zile x 2 pauze/zi (ceai, cafea, fructe, biscuiți, plăcinte în asortiment, 

etc); 
• Cina – 15 persoane x 1 zi. 
3.  Servicii de cazare accesibile – 10 persoane x 1 noapte (camere de o singură persoană, camere duble). 

 
Oferta trebuie să includă: 

• Datele de contact ale companiei/ Persoana de contact; 
• Rechizitele bancare ale companiei; 
• Semnătura persoanei autorizate/ Ștampila umedă a companiei; 
• Prețul pe zi pentru sala de training – în MDL (cu TVA inclus); 
• Prețul pe zi pentru alimentare pe persoană: mic dejun, prânz, cină, pauză de cafea – în MDL (cu TVA 

inclus); 
• Prețul de cazare pe noapte pe persoană- în MDL (cu TVA inclus). Ofertantul va dispune de cel puțin 

2 camere de cazare cu condiții de accesibilitate asigurate. 
 
Persoanele fizice și juridice interesate sunt încurajate să trimită dosarele la adresa valentina@motivation-
md.org cu mențiunea „Servicii de alimentare/ cazare” până la data de 02 martie 2023, ora 17.00.  
Cererile de informații despre acest concurs vor fi solicitate la adresa de email valentina@motivation-
md.org, persoana de contact Toporeț Valentina. 
 
Notă. În cazul în care oferta prezentată nu va întruni condiţiile concursului, nu se va conforma exigenţelor 
prevăzute de prezenta solicitare sau/şi nu va fi depusă în termenul limită indicat, oferta va fi respinsă fără 
a fi examinată. În cazul în care se va recepționa o singură ofertă, MOTIVAȚIE va verifica dacă oferta este 
conformă din punct de vedere administrativ și tehnic cu cerințele stabilite în prezentul anunț și dacă 
oferta financiară se încadrează în bugetul disponibil. Dacă oferta nu este conformă, nu va fi luată în 
considerare. Pe parcursul evaluării ofertelor, MOTIVAȚIE are dreptul de a solicita oricărui ofertant și alte 
documente sau informații suplimentare, cu scopul de a verifica și certifica veridicitatea informațiilor din 
cadrul ofertei depuse. În acest fel, MOTIVAȚIE încearcă să se asigure că informațiile din cadrul fiecărei 
oferte sunt reale. 
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