
  ANUNȚ DE PARTICIPARE 

privind achiziționarea CURSURILOR DE STUDIERE A LIMBII ROMÂNE ON-LINE PENTRU 

MEMBRII CONSILIULUI REGIONAL PENTRU DEZVOLTARE 

prin procedura de achiziție publice DE VALOARE MICĂ 

Denumirea autorității contractante: AGENŢIA DE DEZVOLTARE REGIONALĂ UTA 

GĂGĂUZIA 

IDNO: 1016601000153 

Adresa: MD3805, UTA GĂGĂUZIA, MUN. COMRAT, STR. POBEDA,50, ETAJUL II 

Numărul de telefon/fax: 0(298)22693 

Adresa de e-mail a autorității contractante: adr.utag@gmail.com  

Adresa de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: 

http://adrgagauzia.md/lib.php?l=ru&idc=649  

Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că 

autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă 

formă de achiziție comună): AGENȚIA DE DEZVOLTARE REGIONALĂ UTA GĂGĂUZIA – 

instituţie publică necomercială, subordonată autorităţii de implementare a politicii de dezvoltare 

regională, creată pentru implementarea strategiei de dezvoltare regională şi planului operaţional. 

Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe 

la procedura de achiziție privind prestarea următoarelor servicii: 

Nr. 

d/o 
Cod CPV Denumirea serviciilor solicitate 

Unitatea de 

măsură 
Cantitatea 

Valoarea 

estimată 

1 80580000-3 

Cursuri de studiere a limbii 

române on-line pentru membrii 

CRD 

bucată 1 38 400,00 

Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2021 

Contextul anunțului: 

Agenția de Dezvoltare Regională UTA Găgăuzia cu suportul proiectului GIZ ”Modernizarea 

Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova” implementează proiectul ”Suport pentru Consiliul 

Regional pentru Dezvoltare (CRD)din Regiunea de dezvoltare  UTA Găgăuzia”.  

Obiectivul general al proiectului este de a fortifica în continuare funcționare a Consiliului Regional 

pentru Dezvoltare (CRD) din regiunea de dezvoltare UTA Găgăuzia. Suportul are scopul de a spori 

participarea membrilor CRD în activitatea consiliului, consolidarea identificării membrilor CRD cu 
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rolurile, responsabilitățile și sarcinile acestora, precum și îmbunătățirea capacităților membrilor CRD 

de a promova și coordona politicile de dezvoltare regională și aspectele vizate în regiune.  

Una dintre provocările în procesul de activitate al Consiliului Regional de Dezvoltare ține de 

necunoașterea limbii române. Aceasta are ca urmare imposibilitatea analizei profunde a unor 

documente de politici (spre exemplu a noii paradigme de dezvoltare regională, document disponibil 

doar în limba română); lipsa interesului de participare la cursurile special destinate membrilor CRD 

organizate de către Academia de Administrare Publică (AAP), cursuri care sunt predate doar în limba 

română; dificultăți în procesul de reprezentare a intereselor regiunii la nivelul CNCDR, ș.a.  

Una dintre activitățile planificate în cadrul proiectului presupune organizarea pentru membrii CRD a 

unui curs on-line de limbă română.    

Scopul general al anunțului este identificarea și selectarea celei mai bune oferte pentru organizarea și 

desfășurarea cursurilor de limba română pentru 12 membri CRD în perioada aprilie 2021 – septembrie 

2021. 

La elaborarea ofertei se va tine cont de următoarele cerințe tehnice: 

1. Cursuri de limba română vor fi oferite pentru un număr total de aprox. 12 persoane; 

2. Testarea cunoștințelor angajaților este obligatorie pentru a fi încadrați în grupe conform 

nivelului de cunoaștere a limbii române (la etapa precontractuală); în funcție de rezultatele 

testării, împreună cu participanții va fi decisă strategia și programul detaliat de instruire, cu 

stabilirea priorităților (curs standard sau intensiv, accent pe gramatica sau pe conversație, accent 

pe specificul activității profesionale în domeniul administrației publice etc.); 

3. Durata orelor de curs va fi de 2 ore academice pe zi; frecvența desfășurării orelor va fi de 2 ori 

pe săptămână; durata minimă totală a cursurilor de instruire va de cel puțin 100 ore academice; 

4. Lecțiile de limbă română vor avea loc on line cu utilizarea platformei propuse de ofertant. 

5. Materiale de studiu pentru fiecare persoană vor fi oferite de către prestatorul selectat iar prețul 

acestora va fi specificat separat în costul total al ofertei; 

6. Evaluarea la final de curs și certificarea cunoștințelor participanților este obligatorie; condițiile 

de acordare a Certificatului de cunoaștere a limbii române vor fi prezentate pe către ofertant în 

descrierea ofertei tehnice. 

Calificarea și experiența necesară pentru executarea contractului: 

Ofertele pot fi prezentate doar de către persoane juridice. Autoritatea contractantă solicită ca dosarele 

de aplicare să conțină informații clare și complete privind următoarele aspecte: 

- Studiile profesorului/profesoarei care nemijlocit va fi responsabilă pentru predarea limbii 

române pentru membrii CRD; 

- Experiența profesorului/profesoarei care nemijlocit va fi responsabilă pentru predarea limbii 

române pentru membrii CRD. Ca cerințe minime se stabilesc următoarele: 

 experiență de lucru minim 3 ani în domeniul predării limbii române; 

 utilizarea materialelor, metodelor și a tehnologiilor noi de instruire (audio, video etc.); 
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 experiența de predare a cursurilor de limbă română pentru grupuri cu necesități și tematici 

specifice (în special pe subiecte care țin de domeniul administrației publice, dezvoltării 

regionale, etc.) va constitui un avantaj; 

Abilități: 

 Abilități de instruire a adulților; 

 Abilități de lucru atât în regim individual cât și cu un grup de persoane; 

 Abilități excelente de comunicare și prezentare publică; 

 Abilități excelente de stimulare și motivare pentru însușirea limbii române. 

Alte cerințe obligatorii: 

 Cunoașterea excelentă a limbii române; 

 Flexibilitate; 

 Creativitate; 

 Responsabilitate; 

Condiții de participare la concurs: în vederea participării la concurs aplicații urmează să prezinte 

oferta tehnică și financiară. 

Oferta tehnică va include: 

 CV-organizației și CV profesorului/profesoarei care nemijlocit va fi responsabilă pentru 

predarea limbii române pentru membrii CRD UTA Găgăuzia; 

 Copii ale certificatelor de acreditare, diplomelor de studii, certificatelor de calificare 

profesională care să probeze cunoștințele și abilitățile profesorului/profesoarei care nemijlocit 

va preda limba română pentru membrii CRD UTA Găgăuzia; 

 Prezentarea programelor de studii (sau cel puțin schițele acestora) pentru nivelul începător și 

nivel mediu de cunoaștere a limbii române. Numărul minim și maxim de persoane care pot fi 

incluse într-un grup trebuie specificat în mod obligatoriu; 

 Condițiile de acordare a Certificatului de cunoaștere a limbii române; 

 Lista (estimativă) a materialelor didactice care vor fi utilizate; 

 Referințe din partea altor organizații și/sau persoane care au beneficiat anterior de cursuri de 

limba română oferite de către ofertant. 

 Descrierea platformei on-line propuse pentru desfășurarea cursului și a modului de funcționare 

a acesteia. 

 Calendarul propus al instruirii. 

Oferta financiară va include: 

 Prețul cursurilor de instruire vor fi calculate reieșind din cerințele tehnice expuse mai sus; 

 Oferta financiară va include atât prețul per oră academică, cât și prețul calculat pentru întregul 

curs, conform cerințelor tehnice solicitate. 

 Bugetul va fi prezentat în MDL (plata va fi efectuată în MDL), indicând în mod obligatoriu 

suma la cota 0 TVA (proiectul este scutit de plata TVA iar ADR UTA Găgăuzia va oferi toate 

documentele confirmative în acest sens). 

 Ofertantul va specifica numărul și valoarea tranșelor în care va fi solicitată plata. 
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