
 

 

 

Asociaţia Obştească „Eco-Răzeni” 

solicită oferte comerciale pentru servicii de cazare, alimentare şi chiria sălii de conferinţe 

pentru desfăşurarea atelierului de instruire a noilor membri şi planificarea activităţilor 

din cadrul Programului raional „Fondul pentru Tineri Ialoveni” 

 

Cadrul general 

Asoсiaţia Obştească “Eco-Răzeni” este o organizaţie neguvernamentală locală fondată în 1998 care 

activează în domeniul facilitării accesului la informaţie, instruirii în domeniul noilor tehnologii de informare 

şi comunicare; protecţiei mediului şi educaţiei ecologice; susţinerea şi promovarea participării tinerilor în 

viaţa comunităţii. Asociaţia are în portofoliu peste 25 proiecte implementate cu suportul Ambasadei SUA în 

Moldova, Ambasadei Norvegiei la Bucureşti, Agenţiei de Cooperare Internaţională a Germaniei (GIZ), 

Fundaţiei Soros Moldova, Fondului Naţional pentru Democraţie (NED) din SUA, PNUD Moldova, Oficiului 

în Moldova al Băncii Mondiale, Fundaţiei Est-Europene Moldova, Ministerul Federal al Muncii, Afacerilor 

Sociale şi Protecţiei Consumatorului (BMASK) din Austria, Ministerului Mediului, Ministerului Tineretului 

şi Sportului, Consiliului raional Ialoveni. 

 

Organizaţia noastră este recunoscută ca un actor activ în promovarea drepturilor omului în 

comunităţile din raionul Ialoveni, desfăşurînd în parteneriat cu autorităţile administraţiei publice locale de 

ambele nivele, instituţiile de învăţămînt, mass-media, structurile de tineret şi ong-urile activităţi de educaţie 

şi conştientizare a drepturilor omului de către opinia publică (campanii de sensibilizare a publicului larg, 

publicaţii, seminare, cursuri de instruire, concursuri, activităţi de educaţie neformală, program de granturi 

mici pentru tineri). 

 

În perioada iulie 2012 – iulie 2013, Asoсiaţia Obştească “Eco-Răzeni” implementează în parteneriat 

cu Consiliul raional Ialoveni proiectul „Fondul pentru Tineri Ialoveni" cu suportul financiar al Fundaţiei Est-

Europene Moldova. Proiectul urmăreşte încurajarea comportamentului filantropic în rîndul actorilor 

comunitari din localităţile raionului pentru mobilizarea şi distribuirea de resurse necesare finanţării  

iniţiativelor şi proiectelor tinerilor prin promovarea participării tinerilor şi a voluntariatului în dezvoltarea 

comunităţilor locale din raionul Ialoveni. 

 

Conform planului de acţiuni a proiectului, în perioada 01 – 03 martie 2013 este planificată 

desfăşurarea atelierului de instruire a noilor membri şi planificarea activităţilor din cadrul Programului 

raional „Fondul pentru Tineri Ialoveni” cu participarea a 16 persoane. 

 

Scopul concursului  

Scopul acestui concurs este de a identifica, iar ulterior de a contracta un agent economic  specializat 

în prestarea serviciilor de găzduire a evenimentelor (servicii cazare, alimentare şi închiriere a sălii de 

conferinţe). 

 

Sarcina tehnică 

 

Cerinţe Descriere 

Local specializat Acesta poate fi atît un complex hotelier cît şi un centru de conferinţe şi  

evenimente. 

Dotare tehnică Disponibilitatea unei table flipchart şi a unui ecran de proiecţie. Nu este 

necesară dotarea cu proiector, laptop şi echipament de traducere. 

http://www.bmask.gv.at/site/
http://www.bmask.gv.at/site/


 

 

Sală de conferinţe Capacitate minimă 20 persoane, dotată cu scaune şi mese, cu posibilitatea de a 

fi amplasate în dependenţă de specificul activităţilor. Preferabil să fie 

disponibil accesul gratuit la reţeaua Internet. Program de lucru: 

01.03.2013: 16.00 – 18.00 

02.03.2013: 09.00 – 18.00 

03.03.2013: 09.00 – 16.00 

Cazare 2 nopţi, 16 persoane în camere tip double. 

Pauza de cafea Vor fi servite 4 pauze de cafea pentru 16 persoane. Se solicită descrierea 

detaliată a meniului pentru fiecare zi separat, cu specificarea costului pentru 

fiecare poziţie. 

Prînz Prînzul va fi servit două zile (02 şi 03) pentru 16 persoane. Se solicită 

descrierea detaliată a meniului pentru fiecare zi separat, cu specificarea 

costului pentru fiecare poziţie. 

Cina Cina va fi servită două zile (01 şi 02) pentru 16 persoane. Se solicită descrierea 

detaliată a meniului pentru fiecare zi separat, cu specificarea costului pentru 

fiecare poziţie. 

Locaţie În raza 50 km a or. Ialoveni 

 

 Criterii de selectare 

 Pentru identificarea companiei specializate în prestarea serviciilor de găzduire a evenimentelor, iar 

ulterior contractarea acesteia pentru desfăşurarea atelierului de lucru, se va atrage atenţie la următoarele 

aspecte:  

 - disponibilitatea prestării serviciilor solicitate în sarcina tehnică; 

 - oferta de preţ la serviciile prestate (de prezentat preţul pentru fiecare component în parte); 

 - condiţiile de plată (în avans sau după prestarea serviciilor). 

 

 Companiile interesate vor prezenta dosarul de aplicare care va conţine în mod obligatoriu 

următoarele documente: 

 - profilul companiei şi descrierea condiţiilor de colaborare; 

 - descrierea serviciilor conform sarcinii tehnice; 

 - oferta de preţ la serviciile solicitate (de indicat preţul cu TVA). 

  
 Termenul limită de depunere a ofertelor este: 20 februarie 2013. 

  

 Oferta cu menţiunea – Concurs oferte găzduire atelier de lucru - se va expedia prin poşta 

electronică la ecorazeni@gmail.com sau se va depune personal / prin poştă la sediul A.O. „Eco-Răzeni”: str. 

Ştefan cel Mare 49/1b, sat. Răzeni, MD 7728, r. Ialoveni. 

 

 Pentru detalii puteţi contacta pe Sergiu Gurău, director de proiect, pe adresa e-mail: 

ecorazeni@gmail.com sau la numărul de telefon: (0 268) 95146, mobil: 079641243. 


