
 

A.O. CENTRUL DE RESURSE PENTRU TINERET ”DACIA” 
str. Mihail Sadoveanu 21, MD-3006, mun. Soroca, r-nul Soroca, Republica Moldova 

tel: +373 230 23619, fax: +373 230 92964, e-mail: crt.dacia@gmail.com, web: http://www.dacia.org.md 

Invitație la concurs 
pentru achiziționarea bunurilor prin metoda cererii ofertelor de prețuri 

Denumirea organizației contractante: Asociația Obștească Centrul de Resurse pentru Tineret DACIA. 
Sediul organizației contractante (adresa depunerii ofertelor și desfășurării concursului): str. Mihail Sadoveanu nr. 21, or. 
Soroca, MD-3006, raionul Soroca, Republica Moldova, tel: +373 230 23619, e-mail: crt.dacia@gmail.com. 
Persoana de contact: Babici Stela, manager de proiect, tel: +373 68338284, e-mail: stela.babici@yahoo.com. 
Obiectul achiziției: servicii de consultanță în vederea înregistrării asociației în calitate de Operator în conformitate cu 
”Legea privind protecția datelor cu caracter personal” și elaborarea Politicii de Securitate privind protecția datelor cu 
caracter personal la prelucrarea acestora în cadrul sistemelor informaționale gestionate de A.O. CRT DACIA. 
Numărul concursului: CRTD21013 din 13 septembrie 2021. 

Lista serviciilor achiziționate 

# Denumirea mobilierului Cerințele față de serviciile solicitate Număr de zile 

1.  

Servicii de consultanță în vederea 
înregistrării asociației în calitate de 
Operator în conformitate cu ”Legea 
privind protecția datelor cu caracter 
personal” și elaborarea Politicii de 
Securitate privind protecția datelor 
cu caracter personal la prelucrarea 
acestora în cadrul sistemelor 
informaționale gestionate de A.O. 
CRT DACIA. 

 

Expertul/grupul de experți selectat va fi responsabil de 
următoarele activități: 

 Acordarea serviciilor de consultanță în vederea 
înregistrării asociației în calitate de ”Operator” în 
conformitate cu ”Legea privind protecția datelor cu 
caracter personal”; 

 Elaborarea și prezentarea planului de acțiuni necesar 
în vederea înregistrării asociației în calitate de 
Operator; 

 Elaborarea Politicii de Securitate privind protecția 
datelor cu caracter personal la prelucrarea acestora în 
cadrul sistemelor informaționale gestionate de A.O. 
CRT DACIA conformă Cerințelor față de asigurarea 
securității datelor cu caracter personal la prelucrarea 
acestora în cadrul sistemelor informaționale de date cu 
caracter personal, aprobate prin Hotărârea Guvernului 
nr. 1123 din 14 decembrie 2010; 

 Înregistrarea A.O. CRT DACIA în calitate de operator 
în Sistemul informațional „Registrul de evidență al 
operatorilor de date cu caracter personal"; 

 Parcurgerea procedurilor de notificare și înregistrare 
pentru fiecare sistem de evidență a datelor cu caracter 
personal separat; 

 Instruirea persoanelor implicate în procesul de 
prelucrare a datelor cu caracter personal în vederea 
îndeplinirii de către acestea a atribuțiilor funcționale și 
asumării responsabilităților de securitate a datelor cu 
caracter personal, inclusiv asupra confidențialității 
acestora. 

12 zile 

Termenul-limită de prezentare a ofertelor: 20 septembrie 2021, 23:59 

Data/ora desfășurării concursului: 21 septembrie 2021, Ora 10:00 

Criteriile de evaluare a ofertelor: 
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a) Evaluarea tehnică (70%) - experiența/expertiza dovedită; 
b) Evaluarea financiară (30%). 
 
În baza ofertelor prezentate de furnizori, și ca urmare a analizei conform criteriilor de evaluare expuse mai sus, vor fi 
selectate cele mai convenabile și compatibile oferte. 

Termenul și condițiile de achiziționare: serviciile urmează a fi livrate nu mai târziu de 30 zile calendaristice din data 
semnării contractului. 

Valuta și modul de achitare: Lei moldovenești, transfer bancar. 

Condiții de participare la concurs: 
 Cunoașterea cadrului general (cadrul normativ, practici etc.) privind înregistrarea în calitate de Operator în 
conformitate cu ”Legea privind protecția datelor cu caracter personal” și elaborarea Politicii de Securitate privind protecția 
datelor cu caracter personal la prelucrarea acestora în cadrul sistemelor informaționale; 
 Experiență (probată) în elaborarea de politici de securitate privind protecția datelor cu caracter personal la 
prelucrarea acestora în cadrul sistemelor informaționale; 
 Cunoașterea la perfecție a limbii române; abilități de analiză; comunicare eficientă atât în scris cât și oral și 

responsabilitate; 

 Expertul/grupul de experți prezintă oferta comercială în valută națională (Lei moldovenești), la care se anexează 

CV-ul, cu indicarea serviciilor prestate sau alte surse care demonstrează experiența în domeniul vizat; (Scrisori de 

recomandare de la companii/organizații pentru care au fost dezvoltate politici de securitate, va constitui un avantaj); 

 Studii superioare și postuniversitare în domeniul juridic (vor constitui un avantaj); 

 Oferta trebuie să includă perioada de disponibilitate a prestării serviciilor. 

Modalitățile de prezentare a ofertelor: ofertele comerciale se expediază în formă scanată cu amprenta ștampilei, 
semnăturii persoanei responsabile, inițialele și datele de contact a furnizorului, la adresa electronică crt.dacia@gmail.com 
cu indicația în titlul mesajului ”concurs de achiziție Nr. CRTD21013”, sau la oficiul A.O. CRT DACIA, or. Soroca, str. Mihail 
Sadoveanu nr.21. Oferta comercială se prezintă la dorință după modelul de la Anexa ”Condiții și formatul ofertei 
comerciale”. 

Limba în care se prezintă ofertele comerciale: limba română. 

 
CONTEXT: 
A.O. Centrul de Resurse pentru Tineret DAICA lansează concursul de achiziție în vederea implementării proiectului 
”Consolidarea capacităților instituționale ale CRT DACIA” din cadrul programului de granturi mici destinate consolidării 
capacităților organizațiilor societății civile promotoare ale egalității de gen și a eliminării violenței împotriva femeilor și 
fetelor, a fost lansat de către UN Women Moldova cu sprijinul financiar al Suediei și al UNAIDS din fondurile UBRAF.  

 

 

 

mailto:crt.dacia@gmail.com


 

Anexa ”Condiții și formatul ofertei comerciale” 

Structura unei oferte 

Numele, prenumele expert(ului/ei): _______________________________________ 

tel: ___________________________, e-mail: ________________________________ 

Adresa: __________________________________________________________________________________________ 

Valoarea ofertei: 

# 
Numele, prenumele 

expert(ului/ei) 
Denumirea serviciilor Unitate 

Total 
unități 

Cost 
unitate, 

Lei 
Total, Lei 

1  

Servicii de consultanță în vederea 
înregistrării asociației în calitate de 
Operator în conformitate cu 
prevederile art. 3 din ”Legea privind 
protecția datelor cu caracter 
personal” și elaborarea Politicii de 
Securitate privind protecția datelor 
cu caracter personal la prelucrarea 
acestora în cadrul sistemelor 
informaționale gestionate de A.O. 
CRT DACIA. 

zile 12 zile   

Descrierea conceptuală a metodologiei care va fi aplicată: 

(Descrieți metodologia în maxim 1 pagină) 

 


