
ANUNT DE PARTICIPARE

privind achizifionarea serviciilor de consultanfl in cadrul proiectului'RESTART-4Danube:
Consolidarea industriilor creative pentru regenerarea urbanii qi o regiune a Duniirii mai

puternicitt

Denumirea autoritlfii contractante: Oryaniza[ia pentru Dezvoltarea Sectorului intreprinderilor
Mici qi Mijlocii.

1. IDNO: 1007600042792.

2. Adresa: mun. Chigindu, bd $tefan cel Mare qi Sfdnt, nr.l34, et.3,MD-2012.

3. Numlrul de telefon/fax: 02229 57 41,02222 4220.

4. Tip proceduri achizifie: procedur6 de valoare mici cererea ofertelor de preluri.

5. Adresa de e-mail qi de internet a autoritlfii contractante: achizitii@odimm.md;

w.rvw.odimm.md

6. Tipul autoritlfii contractante qi obiectul principal de activitate (daci este cazul, menfiunea

cI autoritatea contractantl este o autoritate centrall de achizifie sau cI achizi{ia implicl o

alti forml de achizifie comunl): Institu{ie publicd, misiunea - susfinerea dezvoltdrii sectorului

intreprinderilor mici qi mijlocii din Republica Moldova

7. Beneficiarul invitl operatorii economici interesafi, care ii pot satisface necesitlfile, si
participe la procedura de achizifie privind prestarea serviciilor:
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I prezentare despre sectorul ICC/eforturile
de regenerare urband in Moldova, sau un
subiect conex relevant in cadrul atelierului
de lucru desfEqurat pe 18.03.2021 (termen -
18.03.202r);

I proces verbal, insumdnd discufiile
evenimentului in limba englezd (termen -
25.03.2021);

Er,pefiizd,asigurati in domeniul Industriilor
Culturale qi Creative pentru partile
interesate participante la atelierul de lucru
(18.03.2021).

Conform
caretulur
de sarcini

(Anexa 1)
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Valoarea estimativl totali 21 000

lei

8. in cazul in care contractul este impirfit pe loturi un operator economic poate depune oferta

(se va selecta): Pentru un singur lot.

9. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admit.

10. Termenii qi condifiile de prestare solicitafi: conform p.2.2. al caietului de sarcini.

11. Termenul de valabilitate a contractului: 3t.12.2021.

12. Contract de achizifi e rezewatatelierelor protejate sau c[ acesta poate fi executat numai in

cadrul unor programe de angajare protejatl (dupn caz): Nu.

13. Documentele/cerin{ele de calificare pentru operatorii economici includ urmiitoarele:

Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: Cel mai mic pret.

Termenul limit[ de depunere/deschidere a ofertelor:

- pdndla: [16.00J

- pe: [05.03.21]

16. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: aqluzilij@gdiULtU.U-qL

14.

15.

Buletinul de identitate a
formatorului

Copie, scanata ;i expediutd electronic.

Formular informativ despre
ofertant (F3.3)

Copie, scanata ;i expediatii electronic.

Specificafiile de pre! Se va prezenta propunerea de ofertd, semnatd,

scanata ;i expediatd electronic. Conform
Formularului (F4.2),

Certificate privind confirmarea
itfiii (certificate, diplome,

.:
Cunoqtinle in domeniul politicilor publice din
sectorul Industriilor Creative qi Culturale/
regenerarea urband creativd, cu o experienlI de
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Ofertete intflrziate vor fi respinse.

19. Limba sau limbile in care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba de

stat.

20. Respectivul contract se referl la un proiect qi/sau program finanfat din fonduri ale Uniunii

Europene: RESTART-4Danube: Consolidarea industriilor creative pentru regenerarea urbani qi

21. Contestafiile depuse pe marginea procedurii se depun la sediul Agenfia Nafionali pentru

Solutionarea Contestafiilor la adresa: mun. Chiqin5u, bd. $tefan cel Mare qi Sfint nr,l24 (et.4),

MD 2001 ; Tel/Fax/em aih 022-820 652, 022 820-65I, contestatii@ansc.md.

22. in cadrul procedurii de achizifie publici se va utiliza/accepta:

Conducdtorul grupului de lucra: Iulia COSTIN

Manager de proiect RESTAR

Denumirea instrumentului electronic Se va utiltzalaccepta sau nu
depunerea electronic6 a ofertelor sau a cererilor de participare da
sistemul de comenzi electronice nu
facturarea electronicd nu
pl4de electronice nu

Solicitant Raisa Tofan 0.



Anexa 1

Caietul de Sarcini

1. Aria tematici si contextul proiectului

RESTART_4Danube: Consolidarea industriilor creative pentru regenerarea urbanl qi o

regiune a Dunlrii mai puternicn (30 luni: 01 .A7.2020 - 31.12.2022) esteun proiect cofinanfat din

fondurile Uniunii Europene (FEDR, IPA, ENI) in cadrul Programului Transnafional Dundrea2}l4-
2020. Scopul proiectului este imbundtdlireacondiliilor cadru Ei a instrumentelor de politicd, pebaza

strategiilor regionale qi locale de specializare inteligent6, pentru un nou model de regenerare urband,

cu contribulia industriilor culturale qi creative (ICC). RESTART_4Danube reuneqte un consorliu

divers, alcdtuit din 25 de parteneri din 12 ldri ale DunSrii. Moldova este reprezentatd de Organiza\ia

pentru Dezvoltarea Sectorului IMM (ODIMM) qi Incubatorul de Afaceri din Cahul (IACI-).

Oraqele din regiunea Dunirii se confruntd cu provocdri pentru a dezvolta o culturd care sd genereze

sinergii public - private, pentru a promova IMM-urile qi a stimula comunitdlile urbane creative. Prin

urrnare, proiectul RESTART 4Danube intenfioneazd si ofere un rdspuns profesional qi fezabil la

provocdrile asociate dezvoltdrii unei culturi puternice in industriile creative in perioada COVID-19,

generdnd sinergii publice/private care sd sporeascd competitivitatea IMM-urilor pentru regenerarea

creativl a oraqelor. Printre rczultatele aqteptate ale proiectului se numdrd qi o Strategie comund

pentru regenerarea urbanl creativd pentru regiunea Dundrii.

i. it.itruliite n*peiiuiui ;i livrabile

2.1. Informa{ii despre misiune

La momentul actual, proiectul RESTART-4Danube se afl6 in a doua perioadd de implementare. in
perioada l, partenerii au contribuit cu informa{ii qi cercetare, referitoare ladezvoltarea ecosistemului

Industriilor Culturale Ei Creative (ICC) in fdrile lor de bazd, astfelincdt2 documente importante care

insumeazl stadiul de dezvoltare ICC in 12ldri ale Dun[rii au fost elaborate. Unul dintre ele este qi

Studiul deBazd al Dundrii (,,Danubian Baseline Study"), care identificd principalele caracteristici

ale sectorului in regiunile !6rilor dunlrene. Studiul va servi drept bazd pentru elaborarea unei

Strategii Comune pentru Regenerarea Urband Creativd pentru Regiunea Dunirii - livrabil final al

proiectului.

Activitatea Tl.2 ,,Dialog de politici cu pdrlile interesate" presupune orgarizarca a 2 seturi de ateliere

de lucru cu pdrfile interesate din fdrile implicate. ODIMM este responsabil de monitorizarea

organizdrii celui de-al doilea set. Atelierele se vor desfrqura in oraqele-fintd succesiv: ODIMM

Moldova (Martie, oraqul Cahul), NOVUM Ucraina (Aprilie, or. Uztrgorod), CUAS Austria (Mai, or.

Villach) qi SASS Slovenia (Iunie, or. Nova Gorica). Evenimentele vor fr organizate on-line pentru

asigurarea protecliei sdndtAlii participanfilor in contextul pandemiei.

Expertul vizat de contract va asigura suport in organizarea evenimentului in Moldova, cu actori

relevanli din regiunea Cahul, preconizat sd aibd loc virtual pe 18.03.2021. Printre participanti

(minimum 25, cuo proporfie de ll3 femei) se num[rd: autoritAf publice regionale qi locale, IMM-
uri qi intreprinderi din sectorul ICC, institulii educalionale qi de cercetare, societatea civil5- in cadrul

atelierului va fi prezentat Studiul deBazd,al Dundrii de c[tre managerul de proiect qi vor fi facilitate

discufii inbaza documentului pentru obfinerea unor recomanddri de politici locale. Expertul este

responsabil de prezentarea informafiilor relevante referitoare la ICC/eforturile de regenerare urband

in Moldova (in cadrul evenimentului desfbqurat pe 18.03 .2021),intocmirea procesului verbal pentru



eveniment in limba englezd" (termen -25.03.2021) qi asigurarea expertizei necesare pentru parfile
interesate pe durata misiunii. in procesul de lucru, expertul se va consulta cu personalul responsabil
de gestionarea proiectului din cadrul ODIMM. Se recomandd ca expertul vizat de contract sI
participe qi la celelalte 3 evenimente, organrzate virtual in mod consecutiv, pentru o mai buna
infelegere a mediilor de dezvoltare ale sectorului ICC in {drile vizate.

2.2.Livrabile

1. I prezentare despre sectorul ICC/eforturile de regenerare urband in Moldova, sau un subiect
conex relevant in cadrul atelierului de lucru desfdqurat pe 18.03.2021 (termen - 15.03.2021);

2. 1 proces verbal, insumAnd discufiile evenimentului in limba englezd,(termen -25.03.2021);
3, Expertizd asiguratd in domeniul Industriilor Culturale qi Creative pentru parlile interesate

particip_ante la atelierul de lucru (18.03.2021).
4. Profitui Eipertului

Profilul Experlului pentru acest contract este urmdtorul:

Cerin{e generale:

- Cunoqtinle in domeniul politicilor publice din sectorul Industriilor Creative qi Culturale/
regenerarea urband creativd, cu o experienld de cel pulin trei (3) ani in domeniu;

- Deline abilitali in domeniul organizdrii de evenimente, lucrului cu diverse grupuri de actori Ei
implicarea activd a publicului in disculii;

- Cuno;tinfe ;i expertizd,in domeniul economic, antreprenoriatului;
- Posedd abilitali analitice, de scriere qi compilare a datelor;
- Poate asigura un proces de lucru participativ Ei incluziv.

Calificiri ;i Abilit5{i:

- Diplomd universitard intr-o disciplind relevantd pentru pozilia pentru care este propus sau trei
(3) ani de experienli relevantd in absenla unei astfel de diplome universitare;

- CunoEtinle excelente de limba englezd qi romAn6, atdtinscris, c6t gi vorbit;
- Abilit[li temeinice de scriere si analiticd.

5. Oferta tehnici qi financiarl

Oferta tehnici:
Companiile sau experlii interesali pentru participare vor depune la oficiul ODIMM urmdtorul set
de documente:

- CV-ul aplicantului;
- Buletinul de identitate al aplicantului;
- Cerlificdri de confitmare a aptitudinilor relevante (certificate, diplome, etc.)

Oferta financiari va include:
- Costul integral pentru elaborarea studiului conform cerinlelor prezentului Termen de referinfd;
- Costul serviciilor va fi prezentatlavaloarea serviciilor supus impozitdrii la cotaO (zero) TVA.




