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 SOLICITARE DE OFERTA 

Asociația Umanitară ”Filantropia Creștină”, Vă invită să transmiteți o oferta de preţ pentru 

confecționarea costumelor populare și corale pentru femei, care urmează a fi procurate în cadrul 

proiectului ”Educație pentru dezvoltarea rafinamentului în domeniile creative și productive de 

pe ambele părți ale Prutului” / 2SOFT/1.1/187, finanțat de Uniunea Europeană prin Programul 

Operațional Comun România – Republica Moldova 2014 – 2020. 

Obiectul contractului – confecționarea costumelor populare și corale pentru femei, destinate 

incubatorului de muzică, care vor corespunde următoarelor specificații: 

# Articol vestimentar Specificații Cantitate 

1.  Ie tradițională pentru 
femei 

Ie brodată la mașină din țesătură naturală, cu motive 
populare din regiunea CENTRU a Basarabiei (bumbac sau in) 

30 

2.  Catrință (fotă)  
moldovenească 

Petrecuta țesută în război și motive populare 30 

3.  Jupon Cu broderie pe margine (jos) identică cu a iei din pânză de 
bumbac sau in 

30 

4.  Brâu Țesut de 10 cm lățime  și de 1,5 m lungime cu ornamente 
populare 

30 

5.  Ținută vestimentară 
pentru cor 

Rochie croială simplă de culoare cream sau mov din mătase, 
bumbac sau in.  

30 

 

Aceste specificații trebuie considerate ca fiind cerinţe minime. 

Suntem interesaţi de costume populare și corale pentru femei care răspund următoarelor 

criterii: 

1. Raport optim între preţ şi calitate.  

2. Criteriul de atribuire utilizat în cadrul prezentei proceduri de achiziție este 

„preţul cel mai scăzut“. 

3. Furnizare la cota zero TVA, conform Programul Operațional Comun România – 

Republica Moldova 2014 – 2020, pentru proiectele de asistență tehnică (pachetul de 

documente confirmative va fi prezentat la semnarea contactului). 
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Așteptăm cu interes oferta dumneavoastră financiară semnată și ștampilată, transmisă până la 

data de 17 martie 2021, ora 16:00, la adresa de e-mail: filantropia.crestina@yahoo.com.   

 

 

Mulţumim anticipat pentru colaborare! 

Sergiu AGA, Coordonator de proiect  

mailto:filantropia.crestina@yahoo.com

