
 

 

Nr / Data 

ANEXA 1 

OFERTA TEHNICO-FINANCIARĂ 

 

Către _________________________________  (nume autoritate contractantă / achizitor)  

 

          Examinând documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnatul ________________________ (nume Ofertant), ne 

oferim să prestăm ____________________________ (denumire serviciu), pentru suma __________ EURO (sau __________ MDL) cu TVA 

inclus și pentru suma ______________ EURO (sau __________ MDL) la cota TVA  zero %, respectând următoarele cerințe:  

 

Nr. 
Denumire eveniment  

(Perioada estimativă) 

Nr. 

pers. 
Necesități eveniment 

Preț unitar EUR la 

cota TVA zero% 

Valoare totală EUR 

la cota TVA zero% 

1.  
ToT for Keystone Moldova staff (activ. 3.14.) 

15-19 martie 2021 
21 

sală de instruiri  

 
pauză de cafea  

prânz  

Cazare (1 pers * 6 nopți + dejun + cina)  

2.  

Workshops for parents of students with SEN, including 

with disabilities regarding their role in career planning 
and choice, employment decision, etc. (activ. 3.12.) 

19 și 20 mai 2021 

15 

sală de instruiri  

 pauză de cafea  

prânz  

3.  

Training for employment agencies staff in labor 

mediation (activ. 3.10.) 

20-22 Septembrie 2021 

20 

sală de instruiri  

 

pauză de cafea  

prânz  

Cazare (10 per. *2 nopți în cameră DBL 

+ mic dejun + cină) 
 

4.  

Training for employment agencies staff in labor 

mediation (activ. 3.10.)  

27-29 Septembrie 2021 

20 

Sală de instruiri  

 

pauză de cafea  

prânz  

Cazare (10 per. *2 nopți în cameră DBL 

+ mic dejun + cină) 
 



 

 

Nr. 
Denumire eveniment  

(Perioada estimativă) 

Nr. 

pers. 
Necesități eveniment 

Preț unitar EUR la 

cota TVA zero% 

Valoare totală EUR 

la cota TVA zero% 

5.  

ToT for the staff of the CGC in providing quality career 

information and guidance to persons with disabilities 
(activ. 3.7.)  

4-6 octombrie 2021 

20 

Sală de instruiri  

 pauză de cafea  

prânz  

6.  

Training for teachers from general, VET and tertiary 

education system in delivering career information and 

guidance to pupils-students with disabilities (activ. 3.8.) 

4-6 octombrie 2021 

20 

Sală de instruiri  

 pauză de cafea  

prânz  

7.  

Training for teachers from general, VET and tertiary 

education system in delivering career information and 

guidance to pupils-students with disabilities (activ. 3.8.) 

11-13 octombrie 2021 

20 

Sală de instruiri  

 

pauză de cafea  

prânz  

Cazare (12 per. *2 nopți în cameră DBL 

+ mic dejun + cină) 
 

8.  

Training for students in tertiary education in providing 
quality career education and guidance to persons with 

disabilities (activ. 3.5.) 

18-20 octombrie 2021 

20 

Sală de instruiri  

 pauză de cafea  

prânz  

9.  

Training for students in tertiary education in providing 
quality career education and guidance to persons with 

disabilities (activ. 3.5.) 

25-27 octombrie 2021 

20 

Sală de instruiri  

 
pauză de cafea  

Prânz  

10.  

Training for students in tertiary education in providing 
quality career education and guidance to persons with 

disabilities (activ. 3.5.) 

01-03 noiembrie 2021 

20 

Sală de instruiri  

 pauză de cafea  

prânz  



 

 

Nr. 
Denumire eveniment  

(Perioada estimativă) 

Nr. 

pers. 
Necesități eveniment 

Preț unitar EUR la 

cota TVA zero% 

Valoare totală EUR 

la cota TVA zero% 

11.  

Training for teachers from general, VET and tertiary 

education system in delivering career information and 
guidance to pupils-students with disabilities (activ. 3.8.) 

18-20 octombrie 2021 

20 

Sală de instruiri  

 
pauză de cafea  

prânz  

Cazare (12 per. *2 nopți în cameră DBL 
+ mic dejun + cină) 

 

12.  

Training for teachers from general, VET and tertiary 
education system in delivering career information and 

guidance to pupils-students with disabilities (activ. 3.8.) 

01-03 noiembrie 2021 

20 

Sală de instruiri  

 
pauză de cafea  

prânz  

Cazare (12 per. *2 nopți în cameră DBL 

+ mic dejun + cină) 
 

13.  

Training for teachers from general, VET and tertiary 

education system in delivering career information and 
guidance to pupils-students with disabilities (activ. 3.8.) 

08-10 noiembrie 2021 

20 

Sală de instruiri  

 

pauză de cafea  

prânz  

Cazare (12 per. *2 nopți în cameră DBL 
+ mic dejun + cină) 

 

14.  

ToT for professionals who ensure continuous training of 

teachers and managers  

(activ. 3.6.) 

16 noiembrie 2021 

20 

Sală de instruiri  

 pauză de cafea  

prânz  

Valoarea totală a contractului Euro la cota TVA zero %  

 

   

  Data completării ......................    Ofertant, _______________ 

(semnătura autorizată) 


