
 

                   

CERERE  A  OFERTELOR  DE  PREȚURI 
 

I. INFORMAŢII GENERALE DESPRE ACHIZITOR 
 

Denumire: S.A. Moldtelecom 
Adresa: Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt 10, mun. Chişinău, Republica MOLDOVA 
Cod poştal: MD-2001  
Persoana de contact: Daniela Streșna Telefon: (f): 022570468; (m):067198402 
Email: daniela.stresna@moldtelecom.md Web: www.moldtelecom.md  

 

II. OBIECTUL  ACHIZIŢIEI 
2.1.       Denumirea achiziţiei:  
              Servicii de instruire și atestare a personalului privind  „exploatarea utilajului sistemelor pe 

gaze”.  
2.2.      Descrierea serviciilor ce vor fi achiziţionate: 

Instruirea și atestarea (primară/periodică) personalului companiei, în baza prevederilor Legii nr. 
116 din 18.05.2012 privind securitatea industrială a obiectelor periculoase, cu modificările și 
completările ulterioare, în conformitate cu următoarea structură: 

2.2.1. Locul de desfășurare: locația oferită de Achizitor – Centrul de Instruire S.A. Moldtelecom 
(Chișinău/Ivancea).  

2.2.2. Perioada estimativă de desfăşurare: octombrie 2019. 
2.3. Cerinţe minime: 
2.3.1. Suport de curs: se asigură suport de curs tipărit şi materiale de lucru. 
2.3.2. Evaluare și feedback: prestatorul va emite procesul-verbal privind serviciile de instruire și 

atestare realizate. 
2.3.3. Certificare: prestatorul va elibera angajaților instruiți și atestați „Permise de exercitare” privind 

desfășurarea activităților și/sau lucrărilor în domeniul securității industriale. 
 
III.  PREZENTAREA OFERTEI 
 

3.1. Moneda în care se 
transmite oferta de preţ 

Lei, MDL  

 
3.2. Modul şi adresa de 

prezentare a ofertei 
 

Data limită de prezentare a ofertei – 10 octombrie 2019. 

Oferta se va depune prin una dintre modalitățile specificate mai jos:  
• pe suport de hârtie pe adresa: Republica Moldova, mun.  

Chişinău, str. Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt 10.  
• prin posta, cu confirmare de primire. Oferta și documentele 

solicitate vor fi întocmite clar, fără corectări, cu număr și dată 
de ieșire, cu semnătura persoanei responsabile, puse în plic, 
sigilate şi ştampilate. Pe plicul sigilat se va menţiona 
„OFERTĂ PENTRU SERVICII DE INSTRUIRE”. 

 3.3. Propunerea tehnică 
Oferta tehnică va conține, în mod obligatoriu:  
 Prezentarea generală a companiei – ofertant, 
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 Programul de instruire, 
 Certificat de înregistrare a întreprinderii (copie). 

3.4. Propunerea financiară 

3.4.1. Oferta va include toate costurile aferente îndeplinirii lucrărilor 
de prestări servicii.                                               

3.4.2. Costul serviciilor de instruire și atestare va fi indicat per 
persoană, cu următoarele specificații: 

№ Tipul de instruire și atestare Preț per persoană 
(lei, TVA inclus) 

1 Operator în sala de cazane – 
atestare primară 

 

2 Operator în sala de cazane – 
atestare periodică 

 

3 
Tehnician la exploatarea 
utilajului sistemului pe gaze – 
atestare primară 

 

4 
Tehnician la exploatarea 
utilajului sistemului pe gaze – 
atestare periodică 

 

5 
Inginer la exploatarea utilajului 
sistemului pe gaze – atestare 
primară 

 

6 
Inginer la exploatarea utilajului 
sistemului pe gaze – atestare 
periodică 

 

 

3.5. Modalităţi de plată 

Plata se va efectua în termen maxim de 10 zile de la primirea 
documentelor emise de prestator şi care dovedesc realizarea 
serviciului. 

 
 

 
 

 

 
 
 


