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SCRISOARE DE INVITAȚIE 
 
 
Data publicării anunțului:   29 iunie 2022  
 
Termenul limită de prezentare a dosarului: 11 iulie 2022; 13:00 
 
 
 
Fundația Soros Moldova anunță un concurs pentru selectarea unei companii care va realiza mai multe acțiuni 
de comunicare publică cu privire la procesul de recuperare a bunurilor infracționale. În acest sens, Fundația 
solicită prezentarea ofertelor pentru patru Loturi. Companiile pot prezenta oferte pentru un Lot separat sau 
pentru mai multe Loturi. Fundația poate selecta companii diferite pentru fiecare lot aparte, sau poate fi selectată 
o companie care va presta servicii pentru mai multe Loturi. Sunt invitate să participe persoanele juridice 
înregistrate în Republica Moldova, care pot să demonstreze experiența relevantă, adeziune la bunele practici în 
angajamentele anterioare, buna reputație și capacitatea de realizare a sarcinilor propuse. 
 

CONTEXT 

Fundația Soros Moldova este o organizație necomercială, non-profit, apolitică care promovează valorile 
societății deschise în Moldova, sprijină democrația, susținând ideile inovative și încurajând vizionarii, care 
produc schimbări pozitive, pentru ca Moldova să devină un loc mai bun pentru trai. 
 
Departamentul Buna Guvernare (DBG) al Fundației și-a propus să contribuie la sporirea transparenței, 
responsabilității și eficienței autorităților. Pentru a atinge prioritățile propuse, DBG colaborează cu instituțiile 
publice, cu reprezentații mediului de afaceri, și cu un șir de organizații neguvernamentale active în domeniul 
bunei guvernanțe. 
 
La data de 31 martie 2022, Fundația Soros Moldova și Centrul Național de Anticorupție (CNA) au semnat un 
Acord de colaborare privind consolidarea cooperării pentru fortificarea Agenției de Recuperare a Bunurilor 
Infracționale (ARBI). Colaborarea prevede inclusiv îmbunătățirea comunicării externe cu privire la recuperarea 
bunurilor infracționale, explicarea rolului ARBI, prezentarea rezultatelor și provocărilor din sistem.  
 

PROCEDURA DE DEPUNERE A DOSARULUI 

Pentru a participa la concurs, companiile interesate urmează să prezinte dosarul de aplicare, care va include 
oferta tehnică și financiară. Acesta va fi depus în strictă conformitate cu procedura descrisă în prezenta Cerere 
de Ofertă.  
 
Dosarul de aplicare va fi transmis prin e-mail la următoarea adresă: procurement@soros.md. 
 
După expedierea dosarului, ofertantul se va asigura că oferta a fost recepționată de fundație în baza unui e-mail 
de confirmare. Fundația este responsabilă numai pentru ofertele confirmate. 

 

DATE DE CONTACT 
Pentru întrebări referitoare la prezentul concurs, vă rugăm să o contactați pe Irina Istrati, Manageră Finanțe și 
Programe, e-mail: iistrati@soros.md, telefon mobil 060 001707. 
 
Întrebările de clarificare pot fi transmise în formă scrisă pe adresa de e-mail indicată mai sus, până la data de 07 
iulie 2022, orele 13:00. Lista de întrebări și răspunsuri va fi publicată în anunțul licitației deschise, pe site-ul 
fundației www.soros.md  
  

mailto:procurement@soros.md
mailto:iistrati@soros.md
http://www.soros.md/
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INSTRUCȚIUNE PENTRU OFERTANȚI 
 
 
 

CONTEXT 
Republica Moldova are setat un sistem legal și instituțional pentru a realiza procesul de recuperare a bunurilor 
infracționale. Dar pentru că nu avem o experiență vastă în procesul de recuperare, cadrul legal și instituțional 
fiind creat relativ recent (acum 5 ani) există deficiențe mari de înțelegere a funcționării sistemului de recuperare 
a bunurilor infracționale în spațiul public. 
 
Fundația organizează o licitație pentru a selecta o companie care va contribui la îmbunătățirea nivelului de 
informare/înțelegere a procesului de recuperare a bunurilor infracționale, rolul ARBI, inclusiv care sunt 
rezultatele obținute și provocările cu care se confruntă sistemul. 
 

PROCEDURA DE DEPUNERE A DOSARULUI 
Dosarul de aplicare va cuprinde următoarele documente: 

− Ofertă tehnică 

− Ofertă financiară 
 
La pregătirea dosarului, solicitanții vor examina în detaliu cererea de ofertă. Lipsa anumitor informații, esențiale 
pentru executarea contractului, solicitate în cererea de ofertă, pot duce la respingerea propunerii. 
 
Toate costurile legate de pregătirea și/sau depunerea dosarului de aplicare vor fi suportate de către ofertanți, 
indiferent dacă propunerea lor a fost selectată sau nu.  
 
Dosarele incomplete nu vor fi examinate.  
 
Dosarul de aplicare va fi transmis prin e-mail, la următoarea adresă: procurement@soros.md. Ofertele, precum 
și toată corespondența cu ofertantul va fi în limba română. 
 
Termen-limită de depunere: 11 iulie 2022; 13:00. 
Fundația nu va lua în considerare dosarele depuse după termenul limită. 
 
Vă rugăm să vă asigurați că oferta tehnică și financiară sunt trimise în e-mailuri separate, în același timp oferta 
financiară urmează a fi protejată prin parolă. Parola va fi dezvăluită doar la solicitarea în scris a fundației, la etapa 
de deschidere a ofertelor financiare. 
 
La expedierea ofertelor, vă rugăm să includeți în subiectul e-mailului: 

− pentru ofertă tehnică -  Subiect:  OT_ 2022.DBG.01_Nume ofertant 

− pentru ofertă financiară - Subiect:  OF_ 2022.DBG.01_Nume ofertant 
 
După expedierea dosarului, vă rugăm să vă asigurați că acesta a fost recepționat de Fundație, fapt confirmat 
printr-un e-mail în acest sens. Fundația este responsabilă numai pentru dosarele a căror primire a fost 
confirmată. 
 
Un ofertant poate retrage, înlocui sau modifica oferta după ce a fost depusă, în orice moment înainte de 
termenul limită pentru depunere, prin trimiterea unei notificări scrise către fundație. Oferta înlocuită sau 
modificată trebuie depusă odată cu notificarea.  
Toate notificările trebuie trimise respectând procedura depunerii ofertelor, marcându-le clar prin adăugarea 
cuvintelor „retragere”, „substituire”, sau „modificare” la subiectul e-mailului. 
 
Toate documentele menționate mai jos vor fi prezentate în fișiere separate PDF, conform instrucțiunilor. 
Atenție: în denumirea fișierelor nu vor fi utilizate diacritice. 

mailto:procurement@soros.md
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OFERTA TEHNICĂ (OT)  
− Copia unui extras din 2021/2022 din registrul persoanelor juridice (denumirea fișierului PDF: Extras 

Registru); 

− Planul de activitate pentru realizarea activităților de comunicare publică. Va fi utilizat formularul A din 
prezenta CDO (denumirea fișierului PDF: Plan de activitate). Ofertantul poate oferi comentarii și sugestii 
de îmbunătățire la planul de activitate, dacă există; 

− Declarația ofertantului semnată de reprezentantul legal cu aplicarea amprentei ștampilei. Va fi utilizat 
formularul B din prezenta CDO (denumirea fișierului PDF: Declarația ofertantului); 

− CV-urile persoanelor cheie care vor fi implicate în realizarea contractului (denumirea fișierului PDF: CV 
– Nume Prenume); 

− Lista clienților relevanți cu care a cooperat compania în ultimii 3 ani cu datele de contact ale persoanelor 
de referință din cadrul acestor organizații. Va fi indicată și perioada de implementare a proiectelor 
(denumirea fișierului PDF: Lista clienți); 

− Mostre de produse/link-uri la proiecte similare realizate de companie în ultimii 3 ani (denumirea 
fișierului PDF: Mostre). 

Atenție: orice informație financiară furnizată în propunerea tehnică poate duce la descalificarea ofertantului. 
 
 

OFERTA FINANCIARĂ (OF)  
Pentru a prezenta oferta financiară ofertantul va completa Formularul C. Oferta va include toate cheltuielile 
legate de îndeplinirea sarcinilor indicate în CDO. Oferta financiară va include suma solicitată în dolari SUA (USD), 
inclusiv toate impozitele/taxele și TVA, în conformitate cu legislația Republicii Moldova.  
Oferta va fi datată, semnată și ștampilată.  
 
Companiile vor prezenta oferta pentru un Lot separat sau pentru mai multe Loturi. Fundația poate selecta 
companii diferite pentru fiecare Lot aparte sau poate fi selectată o companie care va presta servicii pentru mai 
multe Loturi.  
 
Pentru ofertele financiare care au fost deschise, fundația va verifica și corecta erorile nesemnificative după cum 
urmează:  

− în cazul constatării unei discrepanțe între prețul unitar și totalul estimat pe linie va fi corectat totalul; 

− în cazul în care există o eroare într-un total corespunzătoare adăugării sau scăderii subtotalurilor, se 
corectează totalul. 

 
Dacă ofertantul nu acceptă corectarea erorilor făcute de fundație, propunerea va fi respinsă. 
 
În cazul în care ofertantul prezintă oferta în altă valută decât dolari SUA (USD), aceasta va fi recalculată în USD, 
conform ratei de schimb stabilite de BNM din data deschiderii ofertelor financiare.  
 
Ofertele tehnice vor fi deschise în cadrul unei ședințe publice la data de 11 iulie 2022, ora 15.00, la sediul 
fundației (str. Bulgara 32). Ofertele financiare vor fi deschise în cadrul unei ședințe publice după ce vor fi 
evaluate ofertele tehnice. Ofertanții vor fi anunțați suplimentar despre data, ora și modalitatea de participare 
la ședință pentru deschiderea ofertelor financiare. 
 
 

CALIFICAREA ȘI EXPERIENȚA 
Membrii echipei vor avea următoarele calificări: 

− Experiență de minim 5 ani în comunicare, relații cu publicul, campanii mediatice și o cunoaștere bună a 
societății, culturii și realităților sociale din Moldova (experiența mai mare de 5 ani va constitui un 
avantaj); 

− Experiență de minim 5 ani în coordonare unor proiecte similare, gestionare a contractelor cu donatorii 
(experiența mai mare de 5 ani va constitui un avantaj); 
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− Experiență de minim 5 ani de producere, inclusiv elaborare a scenariilor, a spoturilor video și audio de 
educare/schimbare de comportament/conștientizare, având conținut social/juridic/drepturile omului 
(experiența mai mare de 5 ani va constitui un avantaj); 

− Să dispună de relații de colaborare cu alți prestatori pentru promovarea eficientă a campaniei; 

− Abilități organizatorice excelente, punctualitate, responsabilitate și flexibilitate. 
 
 

EVALUAREA DOSARELOR  
Inițial oferta tehnică, prezentată de fiecare ofertant, va fi verificată pentru a stabili dacă acestea sunt complete 
în ceea ce privește cerințele minime conform instrucțiunilor din prezenta CDO.  
Vor fi acceptate pentru examinare doar dosarele complete. Punctajul evaluării (max. 100 puncte) va reprezenta 
suma punctajului obținut de oferta tehnică (max. 80 puncte) și oferta financiară (max. 20 puncte). Selectarea va 
fi realizată în 2 etape.  
 
La prima etapă, vor fi analizate ofertele tehnice prezentate de fiecare companie, conform criteriilor stipulate în 
prezenta CDO. Scorul minim pentru calificare– 40 puncte.  
 
După validarea dosarelor de către comisia de achiziții a fundației formată din cinci membri, ofertele vor fi 
transmise spre evaluare. Ofertele tehnice vor fi evaluate de către cel puțin doi experți independenți și angajații 
fundației, iar rezultatele evaluării vor fi prezentate ulterior, la faza deschiderii ofertelor financiare.  
 
Evaluarea fiecărui Lot va fi efectuată separat. Ofertele tehnice vor fi analizate conform criteriilor de mai jos:  
 

# Criteriu de evaluare Punctaj 
max. 

1. Experiență demonstrată, în baza calificărilor                                                                 (subtotal) 35 

1.1. Calitatea produselor anterioare realizate în diferite campanii sociale (în ultimii 3 ani) 9 

1.2. Experiența companiei cu privire la proiecte similare realizate de ofertant (în ultimii 3 ani) 8 

1.3. Experiență relevantă a membrilor echipei (cel puțin 5 ani) 7 

1.4. Experiență vastă de cooperare cu organizații similare (în ultimii 3 ani) 5 

1.5. Abilități demonstrate de a administra contracte cu donatorii, sistem contabil adecvat, 
abilități de a opera în limitele unui buget și de a asigura performanțe de calitate 

4 

1.6. Relații stabile de colaborare cu alte entități pentru promovarea eficientă 2 

2.  Fezabilitatea planului de acțiuni                                                                                         (subtotal) 45 

2.1. Etapele de realizare a activității sunt descrise clar 14 

2.2. Procedurile de control al calității sunt eficiente 9 

2.3. Grupul țintă este bine definit, pentru fiecare Lot în parte 7 

2.4. Metodele de promovare a produselor sunt relevante și vor ajunge la grupul țintă 6 

2.5. Persoana responsabilă de realizarea anumitei activități are experiența potrivită  5 

2.6. Timpul estimat pentru realizarea activității este estimat rezonabil și este justificat 4 

 Total 80 

 
La cea de-a doua etapă, Comisia de achiziții va examina numai ofertele financiare ale ofertanților, care 
îndeplinesc scorul minim de calificare în urma evaluării ofertelor tehnice. Ofertanții vor recepționa un e-mail de 
la fundație, prin care va fi solicitată parola pentru oferta lor financiară la următoarea adresă: 
procurement@soros.md. 
  

mailto:procurement@soros.md
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Evaluarea ofertei financiare se realizează în conformitate cu o formulă unică de calcul, după cum urmează: 
 

OT.max  
OF.max 
 

Punctajul max. obținut pentru oferta tehnică (ponderea OT, de exemplu 90%) 
Punctajul max. obținut pentru oferta financiară (ponderea OF, de exemplu 10%) 

TOTAL scoc maxim OT.max + OF.max. 

∑oferta 
∑max 
∑min 
 

suma propusă în ofertă financiară; 
suma propusă în cea mai mare ofertă financiară; 
suma propusă în cea mai mică ofertă financiară; 

K = (∑max - ∑min) / OF.max; 
∆ = ∑max / K – OF.max 
 

K = (∑max - ∑min) / OF.max; 
∆ = ∑max / K – OF.max 
OF.Rating = OF.max – (∑applicant / K - ∆) TOTAL applicant score: OT.Rating + OF.Rating 

 

 
SEMNAREA CONTRACTULUI ȘI PLATA 
Câștigătorul concursului va fi determinat pentru fiecare Lor în parte. Câștigătorul va fi ofertantul a cărui dosar a 
fost evaluat cu cel mai înalt punctaj (ofertă tehnică + ofertă financiară).  
 
Fundația va semna un contract de prestări servicii cu companiile câștigătoare. Contractul va produce efecte 
juridice din momentul semnării (estimativ luna iulie 2022) și se va încheia nu mai târziu de luna octombrie 2022.  
Achitarea serviciilor va fi efectuată în conformitate cu stipulările contractului de prestări servicii. Condițiile de 
plată vor fi negociate și agreate de ambele părți. Plata va fi efectuată în lei moldovenești, după prestarea 
serviciilor, în baza facturii fiscale și a actului de recepție semnat de ambele părți, prin transfer bancar, la rata de 
schimb a BNM din ziua transferului. 
 

CONFIDENŢIALITATE ŞI PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 
Ofertele înscrise la concurs vor conține date cu caracter personal. Fundația Soros Moldova va asigura 
confidențialitatea datelor cu caracter personal în procesul de colectare, prelucrare și stocare a acestora. 
Fundația Soros Moldova este înregistrată ca operator de date cu caracter personal nr.0001383-003 și va prelucra 
datele personale în condițiile prevăzute de Legea nr.133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal). 
 

CONFLICT DE INTERESE 
Principiile fundamentale ale Fundației Soros Moldova în domeniul conflictului de interese sunt următoarele: 

− Toate conflictele de interese potențiale sau care sunt în efect trebuie declarate; 

− Nici o persoană nu ar trebui să fie în poziție de decident asupra cazului său; 

− Self-dealing-ul este interzis. 
 

ANTIFRAUDĂ ȘI CORUPȚIE 
Fundația Soros Moldova aplică cu strictețe politica de toleranță zero la practicile interzise, ce includ fraudă, 
corupție, complicitate, practici neetice sau neprofesionale și obstrucționarea ofertanților. Fundația solicită 
tuturor ofertanților să respecte standardele de etică în timpul procesului de achiziție și implementare a 
contractului. 
 
Notă: Fundația își rezervă dreptul de a respinge și de a renunța la achiziționarea serviciilor pentru a prioritiza 
interesul major al organizației.  
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TERMENI DE REFERINȚĂ 
 
 
 

CONTEXT 
Republica Moldova are setat un sistem legal și instituțional pentru a realiza procesul de recuperare a bunurilor 
infracționale. Cadrul legal a fost creat odată cu aprobarea Legii nr.48 din 30.03.20171 privind Agenția de 
Recuperare a Bunurilor Infracționale și Legea nr.49 din 30.03.2017 privind completarea unor acte legislative2.  
 
Recuperarea bunurilor infracționale poate fi înțeleasă ca un proces ce cuprinde 5 etape:  

i. Etapa de colectare a informațiilor, prin care serviciile de informații și organele de drept recepționează, 
analizează și verifică sursa informațiilor care pot genera o investigație.  

ii. Etapa de investigație, prin care bunurile infracționale rezultate dintr-o activitate infracțională sunt 
identificate și localizate printr-o investigație penală și una financiară paralelă și sunt colectate probe cu 
privire la natura, originea și proprietatea asupra bunurilor infracționale. Această etapă presupune și 
fundamentarea veridicității informațiilor colectate în decursul etapei anterioare și transformarea lor în 
probe admisibile pentru instanța de judecată. Rezultatul acestei investigații poate duce la confiscarea 
bunurilor infracționale care provin dintr-o activitate infracțională.  

iii. Etapa de administrare, prin care bunurile și instrumentele infracționale indisponibilizate sunt gestionate 
în vederea conservării valorii lor. Aceasta se face pentru a asigura fie valoarea de vânzare a bunurilor la 
confiscarea acestora, fie restituirea bunurilor în stare conservată, în cazul în care aceste bunuri nu sunt 
confiscate. 

iv. Etapa judiciară, în cadrul căreia se obține o sentință de condamnare a subiecților infracțiunilor și, după 
caz, o hotărâre emisă de către instanța de judecată prin care se stabilește confiscarea bunurilor 
infracționale.  

v. Etapa de restituire (recuperarea efectivă), prin care bunul este confiscat și valoarea acestuia este 
recuperată în conformitate cu legislația, luându-se în calcul obligațiile internaționale cu privire la 
partajarea bunurilor și despăgubirile pentru victime. 

 
În cadrul acestui proces sunt implicate un șir de instituții, care au diferite competențe, la diferite etape: Agenția 
de Recuperare a Bunurilor Infracționale (ARBI), Serviciul de Prevenire și Spălare a Banilor, Centrul Național 
Anticorupție, Procuratura Generală, Procuratura Anticorupție, Procuratura pentru Combaterea Criminalității 
Organizate și Cauze Speciale, Inspectoratul General de Poliție, Serviciul Fiscal de Stat, Executorii Judecătorești 
etc.  
Deși ARBI nu este responsabilă pentru executarea tuturor etapelor procesului de recuperare, Legea nr.48/2017 
implică faptul că ARBI are un rol de supervizare/coordonare a întregului proces. Aici găsiți mai multă informație 
cu privire la activitatea ARBI.  
 
Deoarece Republica Moldova nu are o experiență vastă în procesul de recuperare, cadrul legal și instituțional 
fiind creat relativ recent (acum 5 ani) există deficiențe mari de înțelegere a funcționării sistemului de recuperare 
a bunurilor infracționale în spațiul public.  
 

SCOPUL PREZENTEI INIȚIATIVE este de a contribui la îmbunătățirea nivelului de informare/înțelegere a 

procesului de recuperare a bunurilor infracționale, rolul ARBI, inclusiv care sunt rezultatele obținute și 
provocările cu care se confruntă sistemul. Activitatea de comunicare publică urmărește crearea de așteptări 
corecte, realiste ale publicului țintă în acest domeniu. Pentru publicul neinițiat, informația va fi elementară, dar 
care să îi permită o documentare mai profundă și specializată. Stilul comunicării va fi de informare-consiliere, 
iar limbajul va fi uzual, accesibil publicului larg. 
 

 
1 https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=105677&lang=ro  
2 https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=99129&lang=ro  

https://www.cna.md/pageview.php?l=en&idc=121&t=/Service-for-Prevention-and-Combating-Money-Laundering/About-service//
https://www.cna.md/pageview.php?l=en&idc=121&t=/Service-for-Prevention-and-Combating-Money-Laundering/About-service//
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=105677&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=99129&lang=ro
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Fundația a coordonat cu ARBI realizarea unui set de activități care vor contribui la atingerea scopului propus. 
Acestea au fost expuse în formularul A: Planul de activitate. Companiile interesate de acest concurs pot veni cu 
propuneri de a completa planul de acțiuni cu activități inedite care pot avea un impact semnificativ.  
 
Pentru o comunicare eficientă, ofertantul va delega un lider de echipă care va menține comunicare cu echipa 
fundației. Liderul de echipă va fi persoana responsabilă, inclusiv pentru respectarea termenelor limită și calitatea 
produselor livrate. În procesul de lucru, ofertantul va coopera cu ARBI, Centrul Național de Anticorupție, și 
Fundația Soros Moldova. Ofertantul va menține o comunicare eficientă cu toți factorii interesați.  
 
 
Achiziția de servicii va fi realizată pe Loturi. Ofertanții pot veni cu propuneri pentru a realiza un singur Lot, sau 
mai multe. Fundația poate semna un contract de prestări servicii cu o companie pentru a executa activitățile 
planificate pe un singur Lot sau mai multe. 
 
Lot 1: Club de Presă 
Organizarea a 2 cluburi de presă cu participarea reprezentanților ARBI și ai Procuraturii. Tematica preliminară: 

− „Dosarul miliardului” 

− „Laundromatul” 
Responsabilitățile ofertantului: pregătirea listei de invitați, invitarea participanților, asigurarea organizării 
logistice (inclusiv acoperirea cheltuielilor necesare), participarea la pregătirea scenariului/agendei, moderarea 
evenimentului, pregătirea comunicatului de presă, documentarea foto a evenimentului. Monitorizarea presei 
pentru a urmări dacă acest subiect a fost preluat de instituții media. Ofertantul va descrie cum vor fi promovate 
Cluburile de Presă, cu indicarea canalelor de comunicare.  
 
Lot 2: Animații video în limba română, subtitrat în limba rusă 
Producerea a trei video de tip animație scurte (până la 2 minute). Produsele vor reflecta următoarele teme: 

− Procesul existent de recuperarea bunurilor infracționale 

− Problemele întâlnite în proces 

− Soluții pentru a depăși problemele din cadrul procesului 
Responsabilitățile ofertantului: elaborarea scenariului, coordonarea scenariului cu Fundația și ARBI, producerea 
animației. Ofertantul va descrie cum vor fi promovate animațiile video. Va crea canalele de comunicare. 
 
Lot 3: Podcasturi  
Centrul Național Anticorupție a produs o serie de podcasturi în format video3. Sarcina prestatorului va fi de a 
converti aceste episoade în format audio; de a crea un canal dedicat pe platformele de podcasturi (apple 
podcast, spotify și alte platforme disponibile pentru dispozitivele IOS și Android). De asemenea, ofertantul va fi 
responsabil de crearea a 5 episoade noi de podcast. În acest sens, va oferi suport echipei de la CNA și ARBI în 
procesul de pregătire a scenariului și regizarea emisiunii). Ofertantul va descrie cum vor fi promovate 
podcasturile și va indica canalele de comunicare.  
 
Lot 4: Identitatea vizuală  
Compania va oferi servicii de consultanță (100 ore lucrătoare) pentru a ajuta echipa ARBI să consolideze 
identitatea vizuală a Agenției. Rezultate așteptate: 

− Modele de „cartonașe” electronice care pot fi utilizate periodic pentru a transmite anumite tipuri de 
informații repetitive; 

− Model de document cu antet care va fi utilizat în comunicarea oficială a Agenției; 

− Model de buletin informativ;  

− Design și imprimare cărți de vizită (ARBI are 6 direcții de activitate, vor fi pregătite și imprimate cărți de 
vizită pentru șefii direcțiilor (100 bucăți/per persoană); 

− Design semnătura email pentru angajații ARBI; 

− Design și imprimare a unui roll-up pentru ARBI (dimensiunea 1000 mm x 2000 mm);  

− La solicitare, alte tipuri de consultanță sau servicii de design, în limita timpului disponibil.  

 
3 Podcasturile sunt produse după acest model https://www.facebook.com/CentrulNationalAnticoruptie/videos/1003412867204008/ 

https://www.facebook.com/CentrulNationalAnticoruptie/videos/1003412867204008/
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Opțional Lot 5: Alte acțiuni (urmează să fie descrise de ofertant). Ofertantul poate oferi comentarii și sugestii de 
îmbunătățire la planul de activitate, dacă există. 
 

ARANJAMENTE DE MANAGEMENT  
Compania selectată va pregăti un plan detaliat de acțiune, pentru fiecare Lot în parte. Planul va fi coordonat cu 
echipa DBG. Fundația va aproba produsele finale care urmează să fie făcute public. Compania selectată va 
raporta direct echipei DBG din cadrul fundației, va furniza informații și actualizări privind procesul de 
implementare a proiectului, provocările întâmpinate, riscurile și măsurile întreprinse. Compania selectată va 
coordona conținutul mesajelor și toate acțiunile cu Fundația Soros Moldova, va respecta termenul limită de 
livrare a produselor/serviciilor și bugetul, va livra produse corespunzătoare celor prezentate în ofertă. Fundația 
Soros Moldova va oferi informații și feedback pentru produsele/activitățile propuse de compania selectată, iar 
realizarea și implementarea proiectului de comunicare este responsabilitatea totală a companiei selectate. 
Drepturile de autor pentru toate materialele produse, elaborate pe durata contractului vor aparține Fundației 
Soros Moldova.  
 

OBLIGAȚIILE ȘI RESPONSABILITĂȚILE COMPANIEI 
Materialele text trebuie depuse în format PDF sau Microsoft Word. Copiile produselor de mare rezoluție vor fi 
expediate echipei DBG în formatele png, jpg, vector. Ofertanții trebuie să ia în considerație faptul că e-mailurile 
care depășesc 10 MB nu vor putea fi recepționate, prin urmare, ar trebui să utilizeze alte căi de transmitere a 
fișierelor mari. 
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FORMULARUL A: PLAN DE ACTIVITATE 
 

CDO #:   2022.DBG.01 
Obiectul achiziției: Selectarea unei companii care va realiza acțiuni de comunicare publică pentru creșterea  

nivelului de informare a populației cu privire la procesul de recuperare a bunurilor
 infracționale. 

 
Fundația solicită prezentarea ofertelor pentru patru Loturi. Companiile pot prezenta oferte pentru un Lot separat sau 
pentru mai multe Loturi. Fundația poate selecta diferite companii pentru fiecare Lot separat, sau poate fi selectată o 
companie care va presta servicii pentru mai multe Loturi.  
Activitățile de comunicare de mai jos au fost coordonate cu ARBI. Ofertantul urmează să definească pentru fiecare tip 
de activitate cine este grupul țintă (vor fi evitate formulări precum populația generală), să descrie detaliat care sunt 
etapele pentru realizarea activității și care sunt procedurile de control a calității, să indice persoana responsabilă 
pentru realizarea activității sau persoana (fizică/juridică) subcontractată și să estimeze termenele de realizare (timpul 
de lucru va fi exprimat în ore).  
 
Perioada de realizare: iulie 2022 – octombrie 2022 
 
 
 
Data documentului:      (va fi completat de Ofertant) 
Denumirea companiei:     (va fi completat de Ofertant) 
Reprezentantul legal (nume/prenume și funcția)  (va fi completat de Ofertant) 
 
# Lot Activitatea Grupuri țintă 

propuse   
Etapele, 
procedurile de 
control a calității 

Responsabil Ore de lucru 

Lot 1 Club de Presă 
 
Organizarea a 2 cluburi de presă cu participarea 
reprezentanților ARBI și ai Procuraturii. Tematica 
preliminară: 

− „Dosarul miliardului” 

− „Laundromatul” 
 
Responsabilități: pregătirea listei de invitați, 
invitarea participanților, asigurarea organizării 
logistice (inclusiv acoperirea cheltuielilor 
necesare), participarea la pregătirea 
scenariului/agendei, moderarea evenimentului, 
pregătirea comunicatului de presă, documentarea 
foto a evenimentului. Monitorizarea presei pentru 
a urmări dacă acest subiect a fost preluat de 
instituții media.  
 
Ofertantul va descrie cum vor fi promovate 
Cluburile de Presă, cu indicate canalele de 
comunicare.  
 

    

Lot 2 Animații video – limba română, subtitrat în limba 
rusă 
 
Producerea a trei video de tip animație scurte 
(până la 2 minute). Produsele vor reflecta 
următoarele teme: 

− Procesul existent de recuperarea 
bunurilor infracționale 

− Problemele întâlnite în proces 

− Soluții pentru a depăși problemele din 
cadrul procesului 
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Responsabilități: elaborarea scenariului, 
coordonarea scenariului cu Fundația și ARBI, 
producerea animației.  
Ofertantul va descrie cum vor fi promovate 
animațiile video. Va crea canalele de comunicare.  
 

Lot 3 Podcasturi  
 
Centrul Național Anticorupție a produs o serie de 
podcasturi în format video4. Sarcina prestatorului 
va fi de a converti aceste episoade în format audio;  
va crea un canal dedicat pe platformele de 
podcasturi (apple podcast, spotify și alte platforme 
disponibile pentru dispozitivele IOS și Android). De 
asemenea, ofertantul va fi responsabil de crearea a 
5 episoade noi de podcast. În acest sens, va oferi 
suport echipei de la CNA și ARBI în procesul de 
pregătire a scenariului și regizarea emisiunii).  
 
Ofertantul va descrie cum vor fi promovate 
podcasturile și va indica canalele de comunicare.  
 

    

Lot 4  Identitatea vizuală  
 
Compania va oferi servicii de consultanță (100 ore 
lucrătoare) pentru a ajuta echipa ARBI să 
consolideze identitatea vizuală a Agenției. 
Rezultate așteptate: 

− Modele de „cartonașe” electronice care 
pot fi utilizate periodic pentru a 
transmite anumite tipuri de informații 
repetitive; 

− Model de document cu antet care va fi 
utilizat în comunicarea oficială a 
Agenției; 

− Model de buletin informativ;  

− Design și imprimare cărți de vizită (ARBI 
are 6 direcții de activitate, vor fi 
pregătite și imprimate cărți de vizită 
pentru șefii direcțiilor (100 bucăți/per 
persoană); 

− Design semnătura email pentru angajații 
ARBI; 

− Design și imprimare a unui roll-up pentru 
ARBI (dimensiunea 1000 mm x 2000 
mm); 

− La solicitare, alte tipuri de consultanță 
sau servicii de design, în limita timpului 
disponibil. 

    

Opțional 
Lot 5 

Alte acțiuni (urmează să fie descrise de ofertant)     

 
 
Semnătura reprezentantului legal al companiei: ________________________________________ 
            LȘ 
  

 
4 Podcasturile sunt produse după acest model https://www.facebook.com/CentrulNationalAnticoruptie/videos/1003412867204008/  

https://www.facebook.com/CentrulNationalAnticoruptie/videos/1003412867204008/
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FORMULARUL B: DECLARAŢIE PE PROPRIE 
RĂSPUNDERE CU PRIVIRE LA STATUTUL 
OFERTANTULUI 
 
 
CDO #:    2022.DBG.01 
Obiectul achiziției: Selectarea unei companii care va realiza acțiuni de comunicare publică pentru 

creșterea nivelului de informare a populației cu privire la procesul de recuperare a 
bunurilor infracționale. 

 
Data documentului:     (va fi completat de Ofertant) 
Denumirea companiei:     (va fi completat de Ofertant) 
Reprezentantul legal (nume/prenume și funcția)  (va fi completat de Ofertant) 
 
Prin prezenta, declar că nici organizația pe care o reprezint, și nici eu personal, nu suntem în una din situațiile 
de mai jos: 

− condamnați în ultimii 5 ani, prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru participare la 
activități ale unei organizații criminale, pentru acte de corupție, fraudă și/sau pentru spălare de bani; 

− condamnați, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care 
a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională; 

− în stare de faliment, dizolvare ori lichidare, afacerile fiind conduse de un administrator judiciar sau 
activitățile comerciale fiind suspendate ori fac obiectul unui aranjament cu creditorii sau este într-o 
situație similară, reglementată prin lege; 

− facem obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa în una dintre situațiile prevăzute la alineatul 
de mai sus;  

− avem obligații neonorate de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale către 
bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare 
în RM sau în țara în care este stabilit; 

− avem obligații contractuale neîndeplinite sau îndeplinite în mod defectuos în ultimii 2 ani din motive 
imputabile ofertantului în cauză, fapt care a produs sau este de natură să producă grave prejudicii 
beneficiarilor acestuia. 

 
Sunt conștient că în cazul în prezentării de informații neveridice sau declarațiilor false, fundația are dreptul de 
a exclude din procedura pentru atribuirea contractului de achiziții orice ofertant care se află în oricare dintre 
situațiile menționate mai sus. 
 
Declar că serviciile vor fi prestate în conformitate cu prezenta Cerere de Ofertă. 
 
Subsemnatul certifică că este autorizat în mod corespunzător să semneze prezenta declarație și se angajează să 
o execute propunerea din oferta tehnică în cazul în care fundația acceptă dosarul. 
 
Subsemnatul înțelege și recunoaște că fundația nu este obligată să accepte oferta prezentată. 
 
Sunt informat, că datele cu caracter personal, puse la dispoziția fundației, vor fi prelucrate în condițiile Legii 
nr.133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal. 
 
 
Semnătura reprezentantului legal al companiei: ________________________________________ 
            LȘ 
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FORMULARUL C: OFERTA FINANCIARĂ 
 
 
 
CDO #:    2022.DBG.01 
Obiectul achiziției: Selectarea unei companii care va realiza acțiuni de comunicare publică pentru creșterea  

nivelului de informare a populației cu privire la procesul de recuperare a bunurilor
 infracționale. 

 
 
 

Informații despre ofertant  
 
 
Data documentului:     (va fi completat de Ofertant) 
Denumirea companiei:     (va fi completat de Ofertant) 
Reprezentantul legal (nume/prenume și funcția)  (va fi completat de Ofertant) 
Persoana de contact (nume/prenume și funcția)  (va fi completat de Ofertant) 
Datele de contact (email, telefon fix, telefon mob.) (va fi completat de Ofertant) 
 
 
 

# Lot Activitatea Costul per oră USD 
(inclusiv TVA și toate 

impozitele) 

Nr. de ore 
estimat 

Suma totală USD  
(inclusiv TVA și toate 

impozitele) 

Lot 1 Cluburi de presă    

Lot 2 Animații video    

Lot 3 Podcasturi     

Lot 4 Identitate vizuală     

Lot 5 Opțional: alte acțiuni     

(notă: la necesitate vor fi adăugate sau excluse rânduri) 
 
 

Declarația ofertantului  
 
 
Declarăm că toate informațiile în prezenta propunere sunt adevărate și acceptăm că orice interpretare greșită 
sau denaturare care se conține în prezenta propunere poate duce la descalificarea noastră. 
 
Subsemnatul certifică că este autorizat în mod corespunzător să semneze prezenta propunere și se angajează 
să o execute în cazul în care fundația acceptă această propunere. 
 
Subsemnatul, înțelege și recunoaște că fundația nu este obligată să accepte oferta prezentată. 
 
 
Semnătura reprezentantului legal al companiei: ________________________________________ 
            LȘ 


