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SCRISOARE DE INVITAȚIE 
 
 

 Data publicării anunțului:   17 octombrie 2022 
 Termenul limită de prezentare a dosarului: 27 octombrie 2022; 11:00 

 
Procedura de achiziție:    Licitație publică 
 
 
Fundația Soros Moldova anunță concurs pentru selectarea unei companii care va furniza echipament 
hardware pentru Ministerul Afacerilor Interne și Inspectoratul General al Poliției din Republica 
Moldova. În acest sens, Fundația solicită prezentarea ofertelor pentru 6 (șase) Loturi.  
 
Companiile pot prezenta una sau mai multe 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 furniza bunuri 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 Justiție și Drepturile Omului (DJDO) al Fundației și-a propus să contribuie la susținerea 
reformării calitative a sistemului afacerilor interne din Republica Moldova, prin îmbunătățirea 
instrumentelor de comunicare ale angajaților MAI și promovarea imaginii unei poliții profesioniste în 
asigurarea cetățenilor cu servicii prompte și de calitate. În contextul capacitării teritoriale și pentru 
asigurarea unei interoperabilități mai eficiente a subdiviziunilor MAI și reducerii timpului de reacție la 
intervenții, MAI va lucra la elaborarea platformei e-contravenție. Dotarea cu echipament hardware a 
agenților constatatori va contribui la documentarea mai rapidă a cetățenilor și la diminuarea factorilor 
de coruptibilitate.  
 
La data de 25 martie 2022, Fundația Soros Moldova și Ministerul Afacerilor Interne au semnat un Acord 
de cooperare, în cadrul proiectului „Suport pentru reforme durabile și asigurarea bunei guvernări a 
domeniului afacerilor interne din Republica Moldova” privind consolidarea capacităților angajaților 
poliției. Una din obiectivele proiectului presupune achiziția echipamentui hardware pe care Ministerul 
Afacerilor Interne și Inspectoratul General al Poliției îl vor distribui sectoarelor de poliție din localitățile 
îndepărtate a țării și care au făcut obiectul proiectelor de implementare a conceptului de activitate 
polițienească comunitară, coordonate de către Fundația Soros Moldova.  
 
Întru realizarea acestui scop, Fundația anunță un concurs pentru selectarea a unei persoane juridice - 
companii în vederea achiziției echipamentului hardware. 
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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. Dosarele 
incomplete nu vor fi examinate. 
 
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 îl contactați pe Denis Albu, Coordonator 
de Program al Departamentului Justiție și Drepturile Omului, e-mail: dalbu@soros.md, telefon mobil: 
079999932. 
 
Întrebările de clarificare pot fi transmise în formă scrisă pe adresa de e-mail indicată mai sus, până la 
data de 21 octombrie 2022, orele 11:00. Lista de întrebări și răspunsuri va fi publicată în anunțul 
licitației deschise, pe site-ul fundației www.soros.md. 
 
  


