
 
 

 

 

 

Termeni de referință 

pentru servicii de organizare a evenimentelor și logistică 

 

 

Fundația Soros Moldova este o organizație neguvernamentală, nonprofit și apolitică, înființată în anul 

1992 de către filantropul George Soros. 

Fundația Soros Moldova promovează valorile societății deschise, sprijină democrația, susținând ideile 

inovative și încurajând vizionarii, care produc schimbări pozitive, pentru ca Moldova să devină un loc mai 

bun pentru trai. 

În anul 2022, Fundația împlinește 30 de ani de la creare. Cu acest prilej, este programată realizarea unei 

serii de activități publice. Pentru buna organizare a activităților, precum și pentru suportul logistic 

aferent, Fundația Soros Moldova intenționează să contracteze serviciile unei companii specializate, care 

demonstrează  profesionalism și bună-credință, și care are resursele și experiența necesară.  

La prezenta licitație deschisă sunt invitate să participe companiile – persoane juridice înregistrate în 

Republica Moldova, care pot să demonstreze experiența, urmarea bunelor practici în angajamentele 

anterioare, buna reputație și capacitatea de realizare a sarcinilor propuse. 

 

Tipuri de servicii solicitate 

Lista sarcinilor propuse spre realizarea companiei selectate și contractate conține, dar nu este limitată 

la: 

• Participare la planificarea evenimentelor și selecția furnizorilor 

• Servicii hoteliere (Executive) 

• Servicii de transport (Executive) 

• Servicii de asistent personal 

• Servicii de securitate 

• Servicii de design 

• Servicii de relații cu presa (media relations) 

• Selectarea, contractarea și echiparea (inclusiv audio și video) a spațiilor pentru evenimente 

• Amenajarea spațiilor pentru echipamente, asigurarea bunei desfășurări a evenimentelor 



• Servicii de catering 

Fundația Soros Moldova nu solicită realizarea unei anumite rate ale serviciilor in-house; compania 

urmează să consulte Fundația și să intermedieze contractarea serviciilor necesare.  

Achitarea serviciilor va fi efectuată în conformitate cu contractul de prestări servicii. Condițiile de plată 

vor fi negociate și agreate de ambele părți. Plata va fi efectuată în lei moldovenești, prin transfer bancar. 

Compania contractată își asumă responsabilitatea pentru plata tuturor taxelor și impozitelor prevăzute 

de legislație.  

 

 Cerințe pentru calificarea și experiența companiilor participante la licitație 

• Companie înregistrată în Republica Moldova 

• Experiență în domeniul organizării evenimentelor (event management) – minimum 3 ani 

• Echipă completă și experimentată – minimum 3 persoane delegate pentru lucrul cu Fundația, 

minimum 3 ani de experiență pentru fiecare dintre persoane 

• Reputație ireproșabilă – minimum 5 evenimente de amploare și complexitate similară 

organizate cu succes 

• Relații (contracte în vigoare, experiență de colaborare) cu alte companii/persoane care vor 

trebui subcontractate în cadrul evenimentelor Fundației 

• Experiență de lucru cu organizațiile internaționale non-profit 

 

Detalii despre evenimentele planificate 

Notă: Scenariile evenimentelor, bugetul, lista completă de activități și servicii necesare se vor stabili 

împreună cu compania selectată. Fundația Soros Moldova intenționează să organizeze în luna mai 2022, 

în timp de două zile consecutive, trei evenimente publice și câteva evenimente private, cu ocazia 

aniversării a 30 de ani de la fondare. În afară de aceasta, urmează să fie desfășurată câte o campanie de 

pre-eveniment și post-eveniment. La evenimente vor participa  mai multe personalități atât din țară, cât 

și de peste hotare.  

Pre-eveniment. Cu o lună înainte de desfășurarea evenimentelor aniversare, urmează să fie desfășurată 

o campanie de informare și sensibilizare în privința rolului în dezvoltarea țării a Fundației Soros Moldova 

și semnificației conceptului de Societate deschisă.  

Evenimente publice: 

1. Lecție publică pentru circa 150 de persoane. Sala urmează să fie echipată corespunzător cu 

mobilă, echipament audio, video, interpretare simultană, servicii de securitate 

2. Expoziție de imagini și obiecte. Expoziția va dura cel puțin o săptămână, în încăperi echipate 

corespunzător.  

3. Recepție pentru până la 150 de persoane. Compania selectată urmează să asigure spațiul, 

cateringul, contractarea acompaniamentului muzical, serviciilor foto și video, a serviciilor de 

securitate 



4. Vizită de presă  la sediul unei organizații beneficiare a proiectelor Fundației în afara municipiului 

Chișinău. 

5. Eveniment de lansare a unei inițiative  pe teme de protecție a mediului. Spațiul pentru lansare 

va fi în afara municipiului Chișinău. Compania selectată urmează să asigure transportul tuturor 

participanților, spațiul amenajat în aer liber (inclusiv o alternativă în spațiu închis, în cazul vremii 

nefavorabile).  

O serie de evenimente private de la 6 la 40 de persoane. 

Post-eveniment. Asigurarea mediatizării evenimentelor publice.  

 

Modalitatea de lucru și termenele limită 

Compania va fi selectată în urma procesului și în baza criteriilor de evaluare descrise în Instrucțiunile 

pentru participanți. După această etapă, Fundația Soros Moldova și compania selectată vor semna un 

contract în baza prezentelor Termeni de referință.  

Termen estimativ pentru semnarea contractului – 21 februarie 2022.  

 

În termen de o lună de la semnarea contractului, urmează să fie elaborat un plan de activități, o listă de 

furnizări și un buget. De regulă, compania contractată va propune o listă de cel puțin trei 

furnizori/opțiuni pentru fiecare sarcină, iar reprezentanții Fundației vor selecta varianta potrivită.  

Termen-limită pentru elaborarea planului, bugetului și identificarea furnizorilor – 21 martie 2022.  

 

După aprobarea de către reprezentanții Fundației a planului de acțiuni și bugetului, compania va asigura 

rezervarea încăperilor, încheierea contractelor și va întreprinde toate acțiunile necesare pentru 

asigurarea bunei desfășurări a evenimentelor.  

În același timp, începând cu 1 aprilie 2022, compania contractată va asigura promovarea evenimentelor 

aniversare, în conformitate cu planul agreat.  

Compania contractată va încheia toate acordurile necesare în calitate reprezentant al Fundației. Toate  

achizițiile pentru desfășurarea evenimentelor urmează să fie finalizate, iar serviciile  rezervate cu cel 

puțin 2 săptămâni înainte de ziua evenimentului planificat.  

În cel mult trei săptămâni din ziua desfășurării ultimului eveniment, compania contractată urmează să 

elaboreze și să transmită Fundației un raport de activitate.  

 


