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 ANUNȚ/INVITAȚIE DE PARTICIPARE 
privind achiziționarea echipamentului tehnic în cadrul Proiectului  

„Women Entrepreneurs for Women Empowerment (WE4WE)” 

Asociația Obștească Platforma Națională a Femeilor din Moldova anunță concurs de selectare a ofertelor 

de preț pentru procurare echipament IT, în cadrul proiectului „Women Entrepreneurs for Women 

Empowerment (WE4WE)”, în conformitate cu specificațiile tehnice descrise în Termenii de referinta si 

Anexa 1. 

 

WE4WE este un proiect tehnic ce vine sa sprijine antreprenoarele din grupurile vulnerabile din Republica 

Moldova, inclusiv Transnistria și UTA Găgăuzia ce își doresc să inițieze o afacere sau care deja 

gestionează și dezvoltă o afacere în conformitate cu nouă realitate economică. Obiectivul general al 

proiectului constă în promovarea abilitării economice și sociale a femeilor, în special a celor din regiunile 

rurale și a celor din grupurile vulnerabile, prin reducerea inegalității de gen și sporirea accesului acestora 

la resurse financiare, servicii, tehnologii inovaționale și oportunități de dezvoltare precum si fortificarea 

abilităților și capacităților fetelor și femeilor ca să reacționeze corespunzător la criza provocata de 

COVID-19. 

Proiectul este implementat de către Platforma Națională a Femeilor din Moldova (PNFM) și Organizația 

pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM), în parteneriat cu UN Women 

(Entitatea Națiunilor Unite pentru Egalitatea de Gen și Abilitarea Femeilor) cu sprijinul financiar al 

Suediei. 
 

Data limită de depunere a ofertelor este 12 noiembrie 2021, ora 15:00. Oferta de preț trebuie sa 

includă toate produsele solicitate conform întregului Lot. Specificațiile tehnice pentru echipamentele 

solicitate sunt prezentate în Termenii de referință și Anexa 1. 
 

Ofertele vor fi expediate la adresa de email: achizitie.pnfm@gmail.com cu mențiunea ”Ofertă 

echipament tehnic” și vor conține următorul set de documente: 

1. Copia Extrasului din Registrul de Stat al persoanelor juridice (cu informații despre administrator, 

adresa juridică, numele proprietarilor) sau copia Deciziei de înregistrare a persoanei juridice; 

2. Documentația tehnică, catalog sau alte materiale informaționale ce atestă corespunderea produsului la 

specificațiile solicitate;  

3. Oferta tehnică și financiară semnată de către reprezentantul legal al ofertantului; 

4. Condiții de livrare. 
 

Termenul de valabilitate a ofertei: 20 zile calendaristice de la data limită pentru depunerea ofertelor. 
 

Cerințe față de oferta financiară: 

1. Prețurile vor fi indicate în MDL și vor include transportarea și alte costuri locale necesare livrării 

mărfii la locul destinației: or. Chișinău, str. Alexei Mateevici 31, etajul 2, sediul AO ”PNFM” 

2. Prețul nu va include TVA (cota 0%), taxe vamale, proceduri vamale, în conformitate cu Hotărârea 

Guvernului nr. 246 din 08.04.2010 „Cu privire la aprobarea listei creditelor și granturilor acordate 

guvernului Republicii Moldova sau acordate cu garanție de stat din contul cărora vor fi importate, 

achiziționate mărfuri (lucrări, servicii) scutite de plata TVA, taxa vamală și taxa pentru efectuarea 

procedurilor vamale”, cu modificările si completările respective (Monitorul Oficial nr. 52-53/308 din 

14.04.2010). 

Proiectul „Women Entrepreneurs for Women Empowerment (WE4WE)” este un proiect de asistență 

tehnică, în cadrul căruia, conform art. 104, pct c 1) al Codului Fiscal, bunurile procurate sunt scutite 

de TVA (cota 0%) cu drept de deducere. Documentele confirmative vor fi expediate companiei 

selectate. 

 

Criteriile de evaluare a ofertelor: 

Ofertele vor fi evaluate în baza principiului cel mai bun preț in conformitate cu specificațiile tehnice.  
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