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CERERE DE OFERTĂ (CDO) 
ŞI  

INSTRUCŢIUNI GENERALE PENTRU CONTRACTANŢI (IGC) 
 
 
Organizaţia Internaţională pentru Migraţie (OIM) este o organizaţie interguvernamentală fondată în 
1951 şi este dedicată principiului că migraţia umană şi ordonată este în beneficiul atît al migranţilor 
cît şi al societăţii.  
 
În cadrul Proiectului „Consolidarea gestionarii migraţiei si a consolidării in domeniul 

readmisiei in Europa de Est (MIGRECO)”, OIM invită Contractanţii interesaţi şi eligibili să 
depună Oferte pentru implementarea dezvoltării sistemului informaţional integrat automatizat 
”Migraţie şi Azil”. 
 
Prezenta CDO conţine Instrucţiunea pentru Contractanţi, Termeni de Referinţa şi Cerinţele 
Administrative pe care Contractanţii trebuie să le urmeze la pregătirea şi prezentarea cererii 
pentru a fi analizată de către OIM. 
OIM îşi rezervă dreptul de a accepta sau respinge ofertele şi de a anula procesul de achiziţii 
precum şi de a respinge toate ofertele, la orice etapă, prealabil oferirii Ordinului de Procurare sau 
Contractului, astfel fără a purta răspundere faţă de Contractantul/Contractanţii vizaţi sau fără a 
avea obligaţia de a informa Contractantul/Contractanţii vizaţi despre motivele care au condus OIM 
la această acţiune. 
 
 
 
 
 
 
Cu respect,  
Vlada Cavtea 
Asistent Administrativ 
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INSTRUCŢIUNI GENERALE PENTRU CONTRACTANTI (IGC) 
 
1. Descrierea Serviciilor 

 
SIIAMA reprezintă o soluţie informatică identificată de a avea beneficii şi impact imediat 

pentru activitatea Biroului de Migrație ți Azil. Este o soluţie din categoria Guvern pentru 
Guvern (G4G), Guvern pentru Business (G4B), Guvern pentru Cetăţeni (G4C) şi e îndreptat spre 
asigurarea Biroului de Migrație ți Azil cu un instrumentar capabil să sporească eficienţa 
activităţii acesteia. În scopul implementării SIIAMA, Biroul Migrație ți Azil la prima etapă în 
anul 2007 a achiziționat servicii de elaborare ți implementare a Subsistemului informațional 
al BMA, parte componentă a SIIAMA. Pe parcursul anilor 2007-prezent au fost operate o 
mulțime de modificări în legislația Republicii Moldova ce țin de activitatea Biroului 
Migrație ți Azil. În acest sens a fost elaborat prezentul document, care are ca scop dezvoltarea 
Subsistemului BMA existent prin ajustarea lui la necesitățile actuale ale Biroului de Migrație 
ți Azil. 

 
 
2. Practici Corupte, Frauduloase şi Coercitive  

 
OIM cere ca tot personalul OIM, producătorii, furnizorii sau distribuitorii, să respecte cele 
mai înalte standarde de etică în timpul efectuării achiziţiilor şi executării tuturor 
contractelor. Personalul OIM va respinge orice ofertă înaintată de Contractanti, sau după 
caz, va rezilia contractul, dacă se va stabili că aceştia s-au angajat în practici corupte, 
frauduloase, coluzive sau coercitive. În vederea aplicării prezentei politici şi în scopul 
acestui aliniat, OIM defineşte termenii prezentaţi mai jos, după cum urmează: 

 
• Practicile corupte presupun oferirea, darea, primirea sau solicitarea, în mod direct sau 

indirect, a oricărui bun de valoare pentru a influenţa acţiunea Entităţii care efectuează 
Achiziţii/ Contractante în procesul de procurare sau de executare a contratului; 

 
• Practica frauduloasă reprezintă orice act sau omisiune, inclusiv o denaturare, care cu 

bună ştiinţă sau din neglijenţă, induce în eroare, sau încearcă să inducă în eroare, 
Entitatea care efectuează Achiziţii/Contractantă în procesul de achiziţii sau executării 
unui contract, pentru a obţine un cîştig financiar sau un alt beneficiu, pentru a evita o 
obligaţie;  
 

• Practica coluzivă reprezintă un aranjament nedivulgat între doi sau mai mulţi 
contractanţi menit să modifice în mod artificial rezultatele procedurii de licitaţie 
pentru a obţine un cîştig financiar sau un alt beneficiu;  

 
• Practica coercitivă reprezintă compromiterea sau prejudicierea, sau amenințarea cu 

compromiterea sau prejudicierea, în mod direct sau indirect, a oricărui participant la 
procesul de licitaţie pentru a influenţa în mod necorespunzător activităţile acestuia 
într-un proces de achiziţii, sau pentru a afecta executarea unui contract.   
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3.      Conflict de Interese   

 
Toți Contractantii care s-au constat că au conflicte de interese nu vor fi acceptați să 
participe la procesul de achiziții preconizat. Un Contractant poate fi considerat a fi în 
conflict de interes în oricare din circumstanțele prezentate mai jos:  

 
• Contractantul este acționar majoritar împreună cu un alt Contractant; 

 
• Contractantul primețte sau a primit în mod direct sau indirect subsidii de la un alt 

Contractant; 
 

• Contractantul are acelați reprezentant ca ți un alt Contractant în scopul acestei 
oferte; 

 
• Contractantul are o relație directă sau prin intermediul unei alte părți, care îl pune 

în poziția de a avea acces la informații despre sau de a avea influență asupra 
Ofertei unei alte părți sau influență asupra deciziei Misiunii/Entității care 
efectuează achizițiile în legătură cu prezenta licitație; 

 
• Contractantul a prezentat mai multe oferte pentru prezenta cerere de ofertă; 
 
• Contractantul care a participat în calitate de consultant la pregătirea proiectului sau a 

caietului de sarcini al Bunurilor ți Serviciilor aferente, care alcătuiesc obiectul 
prezentei cereri de ofertă. 

 
  
4. Contractantii Eligibili 
 

Doar pentru Contractantii care s-a stabilit că întrunesc cerințele, se va analiza posibilitatea 
acordării contractului. În vederea stabilirii eligibilității, Contractantul va completa ți va 
prezenta împreună cu Oferta, Fița Standard de Informații despre Furnizor (FIF) a OIM 
(Anexa A). 

 
 

5. Cheltuielile pentru Pregătirea Ofertei 

Contractantul va suporta toate cheltuielile aferente pregătirii ți depunerii prezentei Oferte ți 
OIM în nici un caz nu va fi responsabilă ți nu va purta răspundere pentru cheltuielile 
suportate de acesta. 

 
6.     Erorile, omisiunile, inexactitățile ți clarificările  
 

Documentele ți formularele solicitate pentru Cererea de Ofertă vor constitui parte integrantă 
a Contractului; prin urmare o atenție corespunzătoare trebuie să se acorde completării acestor 
documente. 
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Contractanţii nu vor avea dreptul să-ți fondeze pretențiile pe erorile, omisiunile sau 
inexactitățile comise în Documentele Ofertei.  
Contractanţii care necesită clarificări cu privire la conținutul acestui document pot notifica 
OIM  în scris la adresa ce urmează.  

 

 Str. Ciuflea 36/1, Chisinau, MD-2001, Republica Moldova sau e-mail: sterzioglo@iom.int, 

cc volaru@iom.int . 

    
OIM va răspunde la orice solicitare de clarificare recepționată la data sau înainte de 24 

Martie 2014. Copii ale răspunsului, inclusiv descrierea clarificării vor fi expediate tuturor 
contractanților care au primit aceste Instrucțiuni Generale, fără a specifica sursa care a 
adresat întrebarea.    

 
7. Confidențialitatea ți Ne-divulgarea 

  
Toate informațiile oferite în scris sau verbal, aferente acestor Instrucțiuni Generale 
împărtățite cu Contractantul, urmează să fie tratate ca strict confidențiale. Contractantul nu 
va împărtăți sau invoca astfel de informații cu nici o parte terță fără acordul prealabil al 
OIM exprimat în scris. Această obligație va fi valabilă ți după finisarea procesului de 
achiziții indiferent de faptul dacă Contractantul a avut succes sau nu.   

 
  

8. Dreptul OIM de a Accepta orice Ofertă ți de a Respinge oricare ți toate Ofertele 
 

OIM îți rezervă dreptul de a accepta respinge orice Ofertă, de a anula procesul de 
achiziții ți de a respinge toate Ofertele depuse, la orice etapă prealabil acordării 
contractului,  astfel fără a purta răspundere față de Contractantul/Contractanţii vizați sau 
fără a avea obligația de a informa Contractantul/Contractanţii vizați despre motivele care 
au condus OIM la această acțiune. 
 

9. Cerințe 
 

9.1 Documentele Ofertei 
 

Următoarele vor constitui Documentele Ofertei care trebuie să fie prezentate de către 
Contractant: 
 
a.)  Oferta Tehnica; 
b.)  Oferta Comerciala; 
c.)  Orarul de livrare a serviciilor; 
d.) Informaţia despre Contractant  (Anexa A) la care se anexează următoarele 
documente: 
 - Copia Certificatului de Înregistrare 
 - Copia Extrasului din Registru de Stat 
 
 

 9.2 Formularul Ofertei  
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    Anexa A ți alte documente solicitate trebuie să fie semnate ți completate în mod 
corespunzător ți dactilografiate sau scrise cu cerneală indelebilă.  Orice corectare 
efectuată în legătură cu prețurile, ratele sau orice alte informații trebuie să fie scrisă 
din nou cu cerneală indelebilă ți parafată de persoana care semnează Formularul 
Ofertei. 

 
         Limba de întocmire a Ofertelor va fi Engleza sau Romana ți prețurile vor fi indicate 

în USD sau MDL, la TVA cota 0 (zero).  
 

Prețurile indicate de către Contractant vor fi fixe pe parcursul executării contractului 
de către Contractant ți nu vor fi supuse escaladării prețurilor sau variaților pe 
orice cont, dacă nu s-a aprobat altfel de către OIM. O Ofertă depusă cu un preț 
ajustabil propus, va fi tratată ca fiind necorespunzătoare ți va fi respinsă.  
 
 

 9.3 Validitatea Prețului propus în Ofertă 
 

Oferta va fi valabilă timp de 30 zile calendaristice după data limită de prezentare a 
ofertelor.      

 
În circumstanțe excepționale, înainte de expirarea perioadei de validitate a 
ofertelor, OIM poate solicita ca Contractantii să extindă perioada de validitate pentru 
o perioadă adițională specificată. Solicitarea ți răspunsul la aceasta vor fi întocmite 
în scris. Nici un Contractant, care îți exprimă acordul la cerere nu va fi rugat ți nu i 
se va permite să modifice oferta sa. 
  

 9.4 Documentele care Stabilesc Eligibilitatea ți Întrunirea Cerințelor de către 
Contractant 

 
Contractantul va prezenta, ca parte a Ofertei, documente care stabilesc eligibilitatea 
sa de a depune oferta ți întrunirea cerințelor acestuia pentru a executa contractul, în 
cazul în care oferta sa va fi acceptată.  Fița Standard de Informații despre Furnizor 
a OIM va fi utilizată în acest scop (Anexa A).  

 
10. Prezentarea Documentelor Ofertei 

 
Oferta trebuie să fie prezentată într-o anvelopă sigilată. Contractantul trebuie să sigileze  
originalul ți  copia Documentelor Ofertei, după cum se stipulează în punctul 9.1 
(Documentele Ofertei), ți va fi adresată Dnei Vlada Cavtea, Asistent Administrativ, pe 
adresa:  str. Ciuflea 36/1, Chisinau, MD-2001, Republica Moldova. pe data sau înainte de 1 
Aprilie 2014, 17:00. Cererile prezentate cu întârziere1 nu vor fi acceptate. 

 
11.    Deschiderea Ofertelor   
 

OIM îți rezervă dreptul de a organiza deschiderea publică a Ofertelor sau nu.   

                                                 
1
 Ofertele prezentate după data ți ora indicată vor fi considerate ca fiind depuse cu întîrziere, anvelopa va fi imediat 
returnată Contractantului nedeschisă. Data ți ora prezentării ofertei vor fi înregistrate. În acest scop va fi întocmit 
un registru al prezentărilor ofertelor. 
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12.    Acceptarea Ofertelor 
 

OIM nu este obligată să ia o decizie imediată cu privire la acceptabilitatea sau 
inacceptabilitatea Ofertelor la momentul deschiderii acestora.   

 
13. Respingerea Ofertelor 
 

Oferta poate fi respinsă din următoarele motive: 
 

(a) Oferta nu este depusă în conformitate cu prezenta Instrucțiune Generala;  
(b) Formularul Ofertei sau oricare alt document  care face parte din Documentul Ofertei nu 

este semnat;  
(c) Contractantul este la momentul actual în afara listei sau pe lista neagră a furnizorilor; 
(d) Oferta Contractantlui impune anumite condiții de bază inacceptabile de către OIM 
(e) Prețul propus depățețte bugetul aprobat.  

 
OIM nu este obligată să accepte orice ofertă recepționată ți îți rezervă dreptul de a 
tolera un defect minor dintr-o ofertă, cu condiția, însă, că un astfel de defect minor nu va 
modifica esența ofertei ți nu va modifica clasamentul relativ al Contractantului.      

14. Evaluarea Ofertelor 
 

OIM va evalua ți compara Ofertele bazîndu-se pe următoarele: 
 
(a) Completitudinea ți corespunderea documentelor menționate în punctul 9.1 
(b) Respectarea Termenilor de Referinţa inclusiv cerințele privind livrarea serviciilor 
(c) Prețul 
 
Erorile aritmetice vor fi corectate în felul următor. Dacă există o discrepanță între prețul 
unitar ți prețul total, care este obținut prin înmulțirea prețului per unitate cu 
cantitatea, prețul unitar va prevala, iar prețul total va fi corectat. În cazul în care 
Contractantul nu acceptă corectarea erorilor, Oferta acestuia va fi respinsă. Dacă există o 
discrepanță între suma în litere ți cea în cifre, suma in litere va prevala.   

 
15. Ulterior stabilirii Întrunirii Cerințelor 

 
Prealabil oferirii contractului, OIM va efectua verificarea ulterioară a întrunirii cerințelor 
pentru a stabili capacitatea tehnică ți financiară a Contractantului selectat de a executa 
contractul. OIM va verifica ți valida orice document/informație prezentată ți va efectua 
inspecția oculară a oficiului, instalațiilor ți echipamentului.  

 
16. Acordarea Contractului  
 

Contractantul care a prezentat cel mai mic Preț evaluat, durabilitate respectând cerințele  
Instrucțiunii  Generale ți care s-a stabilit că întrunețte cerințele pentru a executa 
contractul va fi selectat ți i se va acorda contractul.  
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OIM va notifica Contractantul selectat printr-o Notificare de Acordare a Contractului. OIM, 
de asemenea, îi va notifica în scris pe ceilalți Contractanti care nu au fost selectați fără a 
dezvălui motivul respingerii.    

  
17. Efectuarea Plății 
 

         Plata va fi efectuată doar cu acceptarea de către OIM a serviciilor ți ulterior 
recepționării facturii de către OIM care descrie serviciile livrate, la cursul oficial al 
Natiunilor Unite la data achitarii.  

 
 

18. Soluționarea litigiilor 
 

Pentru orice litigiu, controversă sau revendicare aferentă procesului de achiziții vor fi 
aplicate regulile de arbitraj ale Comisiei Națiunilor Unite pentru Dreptul Comercial 
Internațional (UNCITRAL).    
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          Anexa A 

 

 

FIȘA  INFORMAȘIILOR despre FURNIZOR (FIF) 
 

 
Denumirea Companiei   ____________________________________________________ 
 
Adresa    Închiriat  Propriu  Suprafața: _m² 
 
 Clădirea nr.      ____________________________________________________ 
 Strada              ____________________________________________________ 
 Codul Poțtal    ____________________________________________________ 
 Orațul              ____________________________________________________ 
 Regiunea          ____________________________________________________ 
 țara                  ____________________________________________________ 
 
Numere de Contact/Adresa 
 Telefon nr. ____________________   Persoana de Contact: ____________  
            Fax nr.       ____________________ 
 Adresa e- mail ____________________ Pagina Web: ___________________ 
 
Localizarea Oficiului/Depozitului             Închiriat Propriu      Suprafața:____m² 
 __________________________________________________________________ 
 __________________________________________________________________ 
 __________________________________________________________________ 
 
Organizație de Afaceri         Corporație      Parteneriat        Întreprindere Individuală 
 
Licența de Afaceri nr.: ______Locul/Data Eliberării:________ Data expirării ________ 
 
Nr. de Angajați ______ de Bază ___________ prin Contract/Temporar ______________ 
 
 
Natura Afacerii/Comerțului 
 
 Producător      Dealer Autorizat                   Servicii Informaționale 
  

Vînzător en gros              Vînzător cu amănuntul            Hardware de calculator 
  

Comerciant                 Importator                   Birou de Prestare Servicii 
  

Dezvoltarea Teritoriului/ Consultanță   Alte 
Construcții        

          
Numărul de ani în afacere:  _________ 
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Produse ți Servicii 
prestate_________________________________________________________________ 
                                
_________________________________________________________________ 
 
 
Detalii de plată 
 
Modul de plată   Numerar   Chec  Transfer Bancar         Alte  
 
Valuta       Valuta locală           dolari SUA         EUR             Alte 
 
Termenii de plată   30 de zile            15 zile  7 zile după recepționarea facturii 
 
 
Plata în avans           Da             Nu  % din OP Total/ Contract 
 
 
Detalii Bancare: 
  
 Denumirea Băncii _______________________________________________ 
 Clădirea ți Strada _______________________________________________ 
 Orațul   _______________________________________________ 
 țara       _______________________________________________ 
 Codul Poțtal  _______________________________________________ 
 țara       _______________________________________________ 
 Denumirea Contului Bancar      ________________________________________        
 Nr. Contului Bancar     _______________________________________________ 
 Codul Swift  ________________________________________________ 
 Numărul Iban   _______________________________________________ 
 
 
Personalul de bază ți Persoanele de Contact (Autorizate să semneze și să accepte 

OC/Contractele și alte documente comerciale) 
 
Numele    Titlul/Funcția  Semnătura 
_________________ _______________________ _________________________ 
_________________ _______________________ _________________________ 
_________________ _______________________ _________________________ 
_________________ _______________________ _________________________ 
 
Companiile cu care ați  avut de afacere pe parcursul ultimilor doi ani indicînd valoarea 
aproximativă  în dolari SUA: 
 
Denumirea Companiei Valoarea Afacerii  Persoana de Contact/Nr. Tel. 
_________________ _______________________ _________________________ 
_________________ _______________________ _________________________ 
_________________ _______________________ _________________________ 
_________________ _______________________ _________________________ 



 10 

 
 
Ați furnizat produse ți/sau prestat servicii vreunei misiuni/oficiu al OIM ? 
 
   Da   Nu 
 
Dacă da, indicați departamentul ți numele angajaților pentru care ați furnizat bunuri ți/sau 
prestat servicii. 
 
Numele Persoanei  Misiunea/Oficiul  Articole Procurate 
_________________ _______________________ _________________________ 
_________________ _______________________ _________________________ 
_________________ _______________________ _________________________ 
_________________ _______________________ _________________________ 
 
Aveți rude care au lucrat cu noi vreodată, sau sunt în prezent angajați de către OIM?  
Dacă da, vă rugăm să indicați numele ți gradul de rudenie. 
_________________ _______________________ _________________________ 
_________________ _______________________ _________________________ 
_________________ _______________________ _________________________ 
_________________ _______________________ _________________________ 
 
 
 
Referințe privind Comerțul 
 
Compania   Persoana de Contact  Numărul de Contact 
_________________ _______________________ _________________________ 
_________________ _______________________ _________________________ 
_________________ _______________________ _________________________ 
_________________ _______________________ _________________________ 
 
  
Referințe Bancare 
 
Banca    Persoana de Contact  Numărul de Contact 
_________________ _______________________ _________________________ 
_________________ _______________________ _________________________ 
_________________ _______________________ _________________________ 
_________________ _______________________ _________________________ 
 

Prin prezenta confirm că informațiile 
prezentate mai sus sunt adevărate ți corecte. De 

asemenea, autorizez OIM să valideze toate 
afirmațiile la autoritățile vizate. 

  
 
 

Recepționat de:  
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_______________________    _______________________ 
Semnătura      Semnătura 

 
_______________________    _______________________ 
Numele tipărit      Numele tipărit 

 
_______________________    ______________________ 
Funcția/Titlul     Funcția/Titlul 

 
_______________________    _______________________ 
Data       Data 

 
 
 
 
 
 
 
 
__________________PENTRU  A FI UTILIZATE DOAR DE IOM____________________                                              
 
Organizația care Procură ___________________ 
Grup de Conturi   ___________________ 
 
Industria   001   002   003 
  

unde  001  - Transport aferent deplasării migranților 
  002 - Bunuri (ex. consumabile, materiale ți instrumente) 
  003 - Servicii (ex. servicii profesionale,  de consultanță, întreținere) 
 
Tipul Furnizorului              Global     Loc 


