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Termeni de referință 
Selectare locație (arendă sală de conferință, alimentare și cazare) 

AO Centrul Național de Mediu anunță concurs de selectare a locației (arendă sală de conferință, 
alimentare și cazare)  pentru organizarea unui atelier de lucru. 
Concursul se desfășoară în cadrul proiectului de susținere instituțională a Centrului Național de Mediu 
finanțat de Guvernul Suediei. 

AO Centrul Național de Mediu anunță un concurs de selectare a locației (cazare) pentru organizarea și 
desfășurarea unui atelier de lucru cu durata de 2 zile în afara or. Chișinău. Locațiile trebuie să fie 
dotate cu cele necesare pentru desfășurarea activităților prevăzute în cadrul atelierului: camere 
pentru cazare, sălă pentru instruire cu echipament (scaune, proiector, flipchart, etc.), spații pentru 
alimentație, și alte condiții necesare pentru o bună desfășurare a activităților preconizate. 

Data evenimentului : 23-24 februarie 2023 (9:00 - 18:00) 
Număr de participanți: 30 persoane. 
 
Oferta prezentată va include servicii de cazare (cu arenda sălii de instruire) şi alimentare (dejun, 
prânz, cină şi 2 pauze de cafea). 
 
Detalii Servicii Arendă Sală: 

1. Locație înafara orașului Chişinău, dar la o distanță de cel mult 50 minute deplasare, 
1. Sala de instruire luminoasă cu posibilitate de aerisire, 
2. Capacitatea sălii până la 30-40 persoane, 
3. Posibilitatea reamenajării meselor și scaunelor în cadrul sălii pentru workshop-uri în grupuri 

de 4-5 persoane,  
4. Spațiu pe pereți sau standuri de circa 5-6 metri pentru plasarea materialelor vizuale,  
5. Proiector și ecran pentru proiectare, 
6. 2 suporturi pentru flipchart 
7. Asistență tehnică și echipament tehnic pentru traducere directă din limbile română și engleză. 
8. Conexiune la Internet 

 
Detalii Servicii Alimentare (cu deservire) pentru pauză de cafea și prînz 

1. Cerință obligatorie furnizarea doar a bucatelor vegetariene (lacto-ovo). Capabil să satisfacă 
cerințele dietetice și alergice, la cerere. 

2. Meniul cu posibilitatea adaptării,  
3. Servicii de alimentare: 2 prînzuri pentru 30 persoane, 4 pauze de cafea pentru 30 de persoane, 

1 dejun și 1 cină pentru 15 persoane, 
4. Oferirea dejunului și cinei pentru persoanele cazate 
2. Utilizarea paharelor biodegradabile sau utilizări multiple ! Plastic sau veselă de unică 

folosinţă EXCLUS! 
5. Apă plată – recipient din sticlă, asigurate pe toată durata atelierului. 

 
Cazare: 

1. cazare (camere TWIN și sau/ SINGLE),  
2. grup sanitar în cameră (apă caldă și rece), baie/duș;  
3. alte comodități (wi-fi, frigider, etc.) vor constitui un avantaj. 

 
 
CERINȚE SPECIALĂ! NU SE ADMITE UTILIZAREA MATERIALELOR DIN PLASTIC DE UNICĂ 
FOLOSINȚĂ! 
Data limită de prezentare a ofertelor : 15 februarie 2023.  
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La concurs pot participa companii prestatoare de servicii în domeniul alimentației publice care deţin 
licenţa şi cerificarea respectivă. Va fi selectată compania care va oferi cea mai bună ofertă la capitolul 
preţ/calitate servicii. 
 
 
Dosarele depuse vor fi evaluate de către comisia de selectare după următoarele criterii: 

1. Calitatea serviciilor oferite conform cerințelor înaintate  
2. Oferta financiară va fi cu TVA 0 (dosarul va fi prezentat câștigătorului tenderului)  
3. Disponibilitatea spațiilor (săli, camere)  
4. Preţ competitiv, inclusiv cu respectarea raportului preț-calitate  
5. Amplasarea locației într-o zonă pitorească prezintă un avantaj 

Plata pentru serviciile prestate: 
Plata se va efectua prin virament bancar. 
Perioada de executare a contractului – februarie 2023, cu posibilitatea extinderii duratei contractului. 
 
Dosarul trebuie să includă următoarele acte: 

• Oferta financiară (semnată şi ştampilată); 
• Prezentarea locației cu sala de instruire şi camerele de cazare; 
• Copia Licenței/Certificatul de înregistrare a companiei; 
• Datele de contact ale companiei; 
• Persoana de contact; 
• Date bancare ale companiei; 
• Semnătura persoanei autorizate; 
• Ștampila companiei. 

 
Ofertele urmează a fi expediate prin E-mail în variantă PDF, semnată şi ștampilată, la următoarea 
adresă: cnm.concurs@environment.md. Vor fi examinate doar ofertele complete care corespund 
cerințelor prezentate mai sus. 
Pentru informații, la numărul 79812721. 
 
Ținem să menționăm, că prețurilor li se aplică scutirea de TVA cu drept de deducere (numită anterior 
TVA cota zero), pentru mărfurile livrate în cadrul proiectelor incluse în anexa la Hotărârea Guvernului 
nr 246 din 08.04.2010, finanțat de Proiectul de susținere instituțională a AO Centrul Național de 
Mediu, înregistrat sub numărul 8721196117075. în lista proiectelor (Anexa nr.1 la HG nr. 246 din 
08.04.2010), care beneficiază de aplică scutirea de TVA cu drept de deducere pentru mărfurile şi 
serviciile destinate proiectului. 
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