
 

 

 

 

 

 

FONDUL SOCIAL EUROPEAN 

Proiect co-finantat din Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020  

Axa prioritar  4: „Incluziunea socială și combaterea sărăciei” 

Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare 

Prioritatea de investitii 9.ii: Integrarea socio-economică a comunităților marginalizate 

Obiectivul specific 4.2: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din 
comunitățile marginalizate(non-roma), prin implementarea de măsuri integrate 

Titlul proiectului: „Viitor European: Integrare” 

Contract nr.: POCU/20/4/2/101916 

Beneficiar: Comuna Bîrca, Județul Dolj 
Parteneri: P1: Liceul Teoretic Adrian Păunescu Bârca, P2: 4Mare Elisium SRL-D, P3: Institutul de Economie 

Națională 
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DETALIEREA SPECIFICA IILOR TEHNICE CERIN E MINIME OBLIGATORII 

 

 
1. CAPITOLUL I- INFORMATII        GENERALE 

 
Prezentul  Caiet  de  sarcini  face  parte  integrantă  din Documentaţia  de  atribuire  şi constituie 

ansamblul  cerinţelor  pe baza  cărora ofertantul  participant  la procedură  îşi va  elabora oferta  

sa,  în vederea atribuirii contractului de achiziţii publice având ca obiect prestarea serviciilor de 

organizare a 18 ateliere de lucru  in cadrul proiectului: Viitor European: Integrare, cod 

101916, POCU/20/4/2. Organizarea  şi desfăşurarea  procedurii de achiziţie se efectuează 

potrivit legislatiei in vigoare : Legea 98/2016 privind  atribuirea contractelor  de achiziţie 

publică,  a contractelor  de concesiune,  de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de 

servicii, HG 395/2016, legea nr 101/2016 ,  procedura simplificata proprie  
 

Obiectivul proiectului: 

Obiectivul general al proiectului: Limitarea fenomenului de saracie generalizata si excluziune 

sociala in comunitatea marginalizata (non-roma) prin masuri integrate de educatie, formare, ocupare, 

locuire, sanatate si asistenta sociala. Asa cum este prezentat, obiectivul general al proiectului 

genereaza un efect pozitiv pe termen lung prin diminuarea fenomenului de saracie generalizata, 

facilitand inclusiv implementarea Pachetului Anti- Saracie, promovat de Guvernul României. Prin 

obiectivul general si cele specifice, proiectul contribuie la realizarea obiectivului major al ,,POCU 

2014-2020 care urmareste dezvoltarea resurselor umane prin cresterea accesului la un sistem de 

educaþie si formare profesionala de calitate, stimularea ocuparii, cu precadere pentru tineri, 

reducerea saraciei si a excluziunii sociale prin facilitarea accesului de servicii sociale si de sanatate,, 

proiectul urmarind reducerea saraciei excesive in comunitatile marginalizate prin masuri de ocupare, 

educatie si formare profesionala, asistenta sociala si medicala precum si alte masuri menite sa ajute 

aceste categorii sociale. De asemenea, proiectul contribuie prin interventiile pe care le promoveaza 

la realizarea obiectivului specific 4.2. Reducerea numarului de persoane aflate în risc de saracie si 

excluziune sociala din comunitaþile marginalizate (non-roma) prin masurile enumerate mai sus care 

vor servi in final la ridicarea nivelului de trai in comunitatea marginalizata in care se implementeaza 

proiectul, generand un efect pozitiv pe termen lung, prin implementarea de masuri integrate. 

 

Obiective specifice: 

1. OS1 – Implementarea de programe de limitare a fenomenului de abandon scolar (consiliere elevi 

si parinti, tip „scoala dupa scoala” si „a doua sansa”) pentru 374 persoane din comunitatea 

marginalizata (187 copii si 187 parinti) 

2. OS2 – Implementarea de Programe de ucenicie pentru 80 tineri intre 16-25 de ani din comunitatea 

marginalizata 

3. OS3 – Sesiuni de informare, consiliere si mediere pe piata muncii a 698 membri ai grupului tinta 

din comunitatea marginalizata 

4. OS4 – Calificarea a 600 membri ai grupului tinta din comunitatea marginalizata 

5. OS5 – Subventii acordate angajatorilor din zona in vederea sustinerii si crearii a 205 locuri de 

munca pentru membrii comunitatii marginalizate 
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6. OS6 – Asistenta si consiliere pentru infiintarea a 18 noi afaceri in zona marginalizata si oferirea 

de microgrant-uri pentru membrii GT cu spirit de afaceri 

7. OS7 – Servicii de asistenta sociala, medicala si socio-medicala sprijinite in cadrul proiectului 

8. OS8 – Imbunatatirea conditiilor de trai si locuire prin reabilitarea a 33 case si alimentarea cu 

energie alternativa a 52 gospodarii (prin panouri fotovoltaice) 

9. OS9 – Reglementarea documentelor personale si de asistenta sociala pentru 698 membri ai 

comunitatii marginalizate in care se implementeaza proiectul 

10. OS10 - Organizarea a 18 Ateliere de lucru si 6 seminarii inovative in vederea implicarii active a 

membrilor comunitatii in solutionarea problemelor marginalizatilor 

11. OS11 – Management, monitorizare a proiectului si achizitii publice 

12. OS12 – Informare si diseminare activitati si interventii implementate prin proiect 

 

Activitati: 

A1.1. Reducerea parasirii timpurii a scolii prin consiliere elevi-parinti 

A1.2 Scoala dupa scoala - Programe de limitare a abandonului scolar si crestere a rezultatelor 

elevilor  

A1.3. A doua sansa – Programe pentru alfabetizare si reluarea educatiei obligatorii  

A2.1. Ucenicie la locul de munca  

A2.2. Sprijin pentru gasirea unui loc de munca prin sesiuni de Informare, consiliere, orientare 

profesionala si mediere pe piata muncii; 

A.2.3. Calificarea membrilor grupului tinta prin programe FPC  

A.2.4. Masuri de subventionare a angajatorilor care efectueaza angajari din randul membrilor 

grupului tinta  

A.3.1. Asistenta pentru initierea unei afaceri  

A.3.2 Acordarea de micro-granturi pentru înființarea de noi afaceri  
A.4.1. Servicii medicale, medico-sociale si sociale destinate persoanelor aflate în risc de sărăcie și 
excluziune socială, inclusiv etnicilor romi  

A.4.2. Parteneriate cu societatea civila pentru solutionarea problemelor sociale ale comunitatii  

A5.1 Selectarea gospodariilor ce vor beneficia de imbunatatirea conditiilor de locuire  

A5.2. Lucrări de reabilitare, izolație termică și încălzire a locuinței, extinderi de camere, 
îmbunătățirea igienei locuințelor și spațiilor conexe, utilizare energie regenerabila  
A6.1. Sprijinirea membrilor grupului tinta in vederea reglementarii actelor de identitate, de 

proprietate, de stare civilă  
A6.2. Sprijinirea membrilor grupului tinta in vederea reglementarii documentelor de asistenta 

sociala  

A7.1. Ateliere de lucru pentru cresterea gradului de solutionare a problemelor comunitatii 

marginalizate printr-o abordare participativa  

A7.2 Implicarea membrilor comunitatii in problemele sociale prin organizarea de seminarii active si 

inovatoare privind incluziunea sociala a grupurilor vulnerabile  

A8.1. Management si monitorizare  

A8.2 Achizitii publice  
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A9.1. Conferinta de lansare/finalizare a proiectului  

A9.2. Informare, publicitate si diseminare rezultate proiect; 

 

 

CAPITOLUL II – OBIECTUL CONTRACTULUI 

            Obiectul contractului il constituie achizitia serviciilor de organizare a 18 ateliere de lucru 

in cadrul proiectului: Viitor European: Integrare, cod 101916, POCU/20/4/2. Organizarea  şi 
desf şurarea  procedurii de achizi ie se efectueaz  potrivit legislatiei in vigoare - procedura 

simplificata proprie. 

Contractul de servicii de organizare ateliere de lucru se va incheia in scopul organizării a 18 ateliere 
de lucru, 6 tipuri de ateliere; cate 1 din fiecare tip in fiecare din cei 3 ani de implementare) (100 

persoane/atelier) cu o durata de 3 zile/atelier. 

 Valoarea maxima estimata a contractului: 1.125.000,00 lei fara TVA. 

 

CAPITOLUL III – CERINTE TEHNICE 

Activitatea din proiect presupune organizarea a 18 ateliere de lucru, cate 3 pentru fiecare din 

urmatoarele 6 subiecte (teme): 

Tema 1–„Incluziunea sociala si grupurile marginalizate” 

Tema 2–„Imbatranirea activa si protectia sociala a varstnicilor din comunitatile marginalizate” 

Tema 3–„Protectia persoanelor cu dizabilitati si incluziunea lor in societate si pe piata muncii” 

Tema 4-„Protectia copiilor din comunitatile marginalizate si a drepturilor acestora” 

Tema 5–„Protectia sanatatii mintale a copiilor si adolescentilor apartinand grupurilor vulnerabile” 

Tema 6–„Limitarea abandonului scoloar in randul elevilor din comunitatile marginalizate” 

 

Se va organiza un atelier de lucru pentru fiecare tema, in fiecare an de implementare, cu o durata de 

3 zile, la care vor participa cate 100 de persoane (membri ai grupului tinta). Toate atelierele de lucru 

vor fi organizate in afara comunitatii defavorizate, prin asigurarea de pachete complete continand 

transport, cazare si hrana participanti. Atelierele vor include masuri si actiuni de implicare activa in 

comunitatea marginalizata pentru incluziunea persoanelor ce fac parte din grupurile vulnerabile, in 

vederea imbunatatirii calitatii vietii acestora si pentru solutionarea problemelor comunitatii vizate, 

astfel: 

 

-tema 1 vizeaza cunoasterea de catre persoanele participante a unor metode si modalitati de 

integrare in societate, cresterea accesului pe piata muncii prin promovarea avantajelor 

angajarii de persoane din grupuri defavorizate, evaluarea actiunilor implementate la nivel 

national in aceasta sfera; 

 

-tema 2 vizeaza cunoasterea de catre participanti a unor metode de prelungire a duratei de 

viata si imbatranire sanatoasa, promovarea angajarii sau mentinerii in campul muncii a 

persoanelor cu o varsta mai inaintata, cresterea participarii active a varstinicilor la viata 

sociala si politica a comunitatii din care fac parte, asigurarea unui grad mai mare de 

independenta a persoanelor varstnice fata de membrii familiei lor prin promovarea la nivel de 
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comunitate a unor servicii de ingrijire sau de petrecere a timpului liber de catre persoanele 

aflate la o varsta mai inaintata; 

 

-tema 3 vizeaza cunoasterea de catre participanti a facilitatilor de ordin structural ce trebuie 

acordate persoanelor cu dizabilitati, a drepturilor de care ar trebui sa se bucure persoanele cu 

dizabilitati in conformitate cu legislatia nationala in vigoare aplicabila, a atitudinilor si regulilor 

de comportament corecte ce trebuie manifestate in relationarea cu o persoana ce sufera de 

anumite dizabilitati; 

 

-tema 4 vizeaza, printre altele si cunoasterea de catre participanti a principalelor drepturile ale 

copilului stabilite prin legislatia nationala si internationala, a consecintelor si posibilelor 

sanctiuni pe care le pot suporta atat persoanele cat si institutiile care nu respecta aceste 

drepturi sau care nu le acorda importanta cuvenita. Prin asigurarea constientizarii necesitatii 

respectarii drepturilor copilului si a rolului copilului in sanul familiei si in societate, se fac pasi 

importanti in directia cresterii interesului pt. crearea unor conditii propice in vederea dezvoltarii 

fizice si morale normale a copiilor, pt. asigurarea unui echilibru socio-afectiv si pt. incurajarea 

unei vieti de familie armonioase; 

 

-tema 5 vizeaza cunoasterea de catre participanti a modalitatilor de depistare a problemelor 

de ordin emotional, comportamentale sau de dezvoltare, cu care se pot confrunta copiii lor. Se 

va pune un accent deosebit asupra consecintelor neidentificarii la timp a eventualelor tulburari 

de sanatate mintala a copiilor si adolescentilor, precum si asupra masurilor imediate pe care 

le poate lua un parinte in cazul suspicionarii unor astfel de probleme la copiii lor. In cazul 

existentei unor semnale de alarma cu privire la sanatatea mintala a copilului sau 

adolescentului, parintii trebuie sa stie care sunt structurile/institutiile unde se pot adresa pt. 

diagnosticarea si tratarea unor astfel de probleme, precum si ce atitudini trebuie sa adopte 

fata de un copil sau adolescent astfel diagnosticat; 

 

-tema 6 vizeaza cunoasterea de catre participanti a implicatiilor de ordin social si economic a 

fenomenului de parasire timpurie a scolii, cum ar fi: excluziune sociala prin intampinarea de 

atitudini discriminatorii si negative la nivel de societate de catre copilul/tanarul care a parasit 

timpuriu scoala, nedezvoltarea potentialului copilului/tanarului care paraseste timpuriu scoala, 

nedezvoltarea completa a personalitatii prin nedeprinderea comportamentelor sociale 

normale, risc major de somaj, conditii de trai precare, scaderea sanselor de formare sau 

sustinere a unei familii proprii de catre tanarul care a parasit timpuriu scoala, etc. 

 

 

Fiecare atelier de lucru (3 ateliere / 1 tema) va avea sectiuni de program prin care se va oferi 

posibilitatea persoanelor din grupul tinta sa prezinte: 

-situatii concrete din viata lor in care s-au confruntat cu problema excluziunii sociale si de pe 

piata muncii, precum si sa ofere posibile solutii la astfel de probleme (la atelierele cu tema 1) 
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-ceea ce inteleg prin imbatranire activa si protectie sociala a varstnicilor, precum si sa propuna 

masuri de imbunatatire si implementare a acestor aspecte la nivelul comunitatii din care 

provin. (la atelierele cu tema 2) 

-situatii sau cazuri in care o persoana cu dizabilitati a primit un tratament diferentiat si 

discriminatoriu fata de o persoana fara astfel de probleme, precum si sa isi exprime opinia cu 

privire la pasii concreti ce pot fi implementati la nivel de comunitate in vederea integrarii 

persoanelor cu dizabilitati. (la atelierele cu tema 3) 

-situatii si cazuri concrete pe care le-au trait impreuna cu copii lor in societate, cum ar fi 

incalcarea dreptului la educatie prin refuzul unui profesor/educator sa primeasca la clasa un 

copil de etnie roma sau cu o situatie materiala mai precara, sau prin refuzul unor parinti de a 

accepta ca proprii lor copii sa aiba contact cu un copil cu anumite dizabilitati, o anumita etnie 

sau situatie materiala, fie in cadrul organizat al unitatilor scolare, fie in comunitatea din care 

fac parte sau in imediata vecinatate, etc. (la atelierele cu tema 4) 

-exemple de cazuri concrete intalnite in comunitate sau in societate in general in care un copil 

sau adolescent a fost marginalizat de societate din cauza tulburarilor de care sufera. 

Participantii vor putea propune modalitatile de eliminare la nivelul comunitatii din care fac 

parte a stigmatizarii copilului sau adolescentului a carui sanatate mintala a fost afectata. (la 

atelierele cu tema 5) 

-situatii/cazuri reale din cadrul comunitatii de persoane care au intampinat o serie de dificultati ca o 

consecinta directa a parasirii timpurii a scolii, precum si sa isi exprime opinia cu privire la 

posibile solutii ce pot fi implementate la nivelul comunitatii din care fac parte. (la atelierele cu 

tema 6) 

 

In vederea promovarii pe o scara mai larga a actiunilor desfasurate in cadrul atelierelor, la 

aceste evenimente vor fi invitati si reprezentanti ai mass-media. In cadrul atelierelor vor fi 

invitati voluntari de la institutiile care se ocupa cu problemele grupurilor vulnerabile (cum ar fi: 

de la Ministerul Muncii, Familiei, Protecþiei Sociale si Persoanelor Vârstnice, D.G.A.S.P.C-uri, 

Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor, Inspectorate Scolare Judetene, Casele Corpului 

Didactic, ONG-uri, si altele) si reprezentanti ai societatii civile cu scopul de a facilita 

incheierea a cate unui parteneriat pt. sustinerea si promovarea fiecarei din cele 6 teme si de a 

intreprinde actiuni de implicare activa si voluntariat al acestora in solutionarea problemelor cu 

care se confrunta comunitatea. Parteneriatul incheiat va continua si in perioada de 

sustenabilitate, cel putin pe parcursul a 7 luni dupa incheierea activitatilor operationale ale 

proiectului, cu scopul de a ajuta si alte persoane din comunitate sau din alte zone 

marginalizate. 
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Pe langa derularea celor 18 ateliere de lucru (cate 3/tema), in fiecare an de implementare, pe 

durata a 3 luni, vor fi sustinute campanii online pe retele de socializare pe aceeasi tema cu 

atelierele, ce vor avea un mesaj constant de incurajare a: 

-incluziunii in societate si pe piata muncii a cetatenilor din grupurile vulnerabile (tema 1) 

-modalitatilor concrete de atingere a obiectivelor de imbatranire activa si protectie sociala a 

varstnicilor (tema 2) 

-incluziunii in societate si pe piata muncii a persoanelor cu dizabilitati (tema 3) 

-drepturilor de care trebuie sa se bucure toti copiii, indiferent de etnie, stare de sanatate, 

situatie materiala, nivel intelectual, etc. Mesajul campaniilor online va fi unul categoric de 

interzicere a oricarei forme de abuz asupra copiilor, fie ca este vorba despre abuz fizic 

(violenta in familie, folosirea copiilor la munci grele in cadrul propriei gospodarii sau la terti pt. 

obtinerea de foloase pecuniare), sau psihologic. (tema 4) 

-modalitatilor de depistare, diagnosticare si tratare/remediere a tulburarilor de care poate 

suferi un copil sau adolescent. (tema 5) 

-persoanelor care se afla in pericol de a abandona scoala inainte de finalizarea studiilor pe 

care le urmeaza sa caute ajutor si sustinere din partea societatii, familiei si organizatiilor cu 

activitate in domeniu in vederea evitarii parasirii timpurii a scolii. Totodata, persoanelor care 

au parasit deja de timpuriu scoala li se vor prezenta solutiile prin care pot remedia aceasta 

situatie de fapt. (tema 6) 

 

In cadrul campaniilor online vor fi diseminate si informatii privitoare la atelierele organizate pe 

fiecare tema, precum si cu privire la rezultatele obtinute in urma organizarii acestor evenimente. 

Tema secundara Nediscriminare – proiectul contribuie la aceasta prin organizarea atelierelor si 

campaniilor online. 

 

OFERTA TEHNICA - se vor asigura urmatoarele servicii: 
 

Serviciul 

solicitat 

Cantitate  Bucati  Observatii  

Cazare
1
  3 zile 

  

100*18
2
 

persoane 

 

Camere single/double 

Mic dejun bufet suedez inclus 

Aer conditionat functional, 

Parcare gratuita, Internet wireless 

gratuit  

Cazarea intr-o singura unitate de 

cazare. 

Camerele din unitatea de cazare 

                                                           
1
 Pentru unitatile de cazare se vor prezenta minim 3 optiuni cu o capacitate de minim 100 camere(6 ateliere de lucru 

simultan*100 participanti)  
2
 100 persoane * 18 seminarii 
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sa aiba clasificarea 3 stele sau trei 

margarete, acordată de 
autorităţile în drept. 

Hrana 

participanti 

3 zile 

 

100*18 

persoane 

 

Pranz si cina bufet suedez pentru 

3 zile (se intra cu cina si se iese 

cu pranz) 

Masa de prânz va include minim 

3 feluri de mâncare (felul unu, 

felul doi si desert), cate trei 

variante pentru fiecare fel, salate, 

in regim de bufet suedez - meniul 

se poate repeta cu o frecventa de 

minim 2 zile. 

o Cina va include minim 4 feluri 

de mâncare (aperitiv, felul unu, 

felul doi si desert), cate trei 

variante pentru fiecare fel, salate, 

in regim de bufet suedez - meniul 

se poate repeta cu o frecventa de 

minim 2 zile. 

o Apa plată, apa minerala si 
sucuri vor fi incluse la toate 

mesele. 

Pentru prima zi de cazare se 

asigura cina, iar pentru ultima zi 

de cazare se asigura pranzul 

Servicii 

catering - 

pauza de cafea  

3 zile  100*18 

persoane 

 

3 Pauze de cafea, in fiecare zi 

lucrativa cate una - vor include 

cafea, ceai, apa plata, apa 

minerala, sucuri, miniprajituri, 

minipateuri, alune, saleuri, etc. 

Inchiriere sala  3 zile  100*18 

persoane 

 

- capacitate minimă de 30 
persoane in format U 

- lumina naturala, aer conditionat 
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- dotata cu: video proiector 

mobil, ecran proiectie, flipchart 

cu hartie si markere sau white 

board cu markere, imprimanta 

conectata la PC cu posibilitatea 

imprimarii in limita a 100 pagini, 

acces la internet. 

Sala de curs si restaurantul sa fie 

in incinta unitatii de cazare. 

Transport 

participanti  

Dus-intors  100*18 

persoane 

 

Preluarea participantilor se va 

efectua de la sediul autoritatii 

contractante pana la unitatea de 

cazare si invers.  

Transportul va fi efectuat cu 

autocare clasificate de minim 2 

stele. 

Oferta tehnica va cuprinde nominalizarea a minim trei unitati de cazare, 

localizate in Regiunea Sud-Vest Oltenia, intr-o locatie turistica situata intr-o 

zona muntoasa/turistica(ex: judet Mehedinti, Valcea, Gorj), autoritatea 

contractanta rezervandu-si dreptul de a selecta o unitate si a anunta selectia cu 

minim 10 zile inaintea desfasurarii activitatii. Autoritatea contractanta ava 

anunta cu minim 10 zile inaintea desfasurarii activitatii si numarul de ateliere de 

lucru derulate simultan, precum si datele calendaristice exacte. 

 

 

OFERTA FINANCIAR  - va fi elaborată în lei f r  tva. Se va completa un tabel ca 

cel de mai jos si se va totaliza pentru a putea afla oferta totala. 

 

Serviciul 

solicitat 

Cantitate  Bucati  Observatii  Oferta pret, fara 

TVA 

4=1x2xpret 

/unitate 

TVA 

(dupa caz) 

0 1 2 3 4 5 

Cazare
3
  3 zile 

  

100*18
4
 

persoane 

 

Camere single/double 

Mic dejun bufet suedez 

inclus 

Aer conditionat 

functional, Parcare 

gratuita, Internet 

  

                                                           
3
 Pentru unitatile de cazare se vor prezenta minim 3 optiuni cu o capacitate de minim 100 camere(6 ateliere de lucru 

simultan*100 participanti)  
4
 100 persoane * 18 seminarii 
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wireless gratuit  

Cazarea intr-o singura 

unitate de cazare. 

Camerele din unitatea de 

cazare sa aiba 

clasificarea 3 stele sau 

trei margarete, acordată 
de autorităţile în drept. 

Hrana 

participanti 

3 zile 

 

100*18 

persoane 

 

Pranz si cina bufet 

suedez pentru 3 zile (se 

intra cu cina si se iese cu 

pranz) 

Masa de prânz va 

include minim 3 feluri 

de mâncare (felul unu, 

felul doi si desert), cate 

trei variante pentru 

fiecare fel, salate, in 

regim de bufet suedez - 

meniul se poate repeta 

cu o frecventa de minim 

2 zile. 

o Cina va include minim 

4 feluri de mâncare 

(aperitiv, felul unu, felul 

doi si desert), cate trei 

variante pentru fiecare 

fel, salate, in regim de 

bufet suedez - meniul se 

poate repeta cu o 

frecventa de minim 2 

zile. 

o Apa plată, apa 
minerala si sucuri vor fi 

incluse la toate mesele. 

Pentru prima zi de 

cazare se asigura cina, 

iar pentru ultima zi de 

cazare se asigura pranzul 
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Servicii 

catering - 

pauza de 

cafea  

3 zile  100*18 

persoane 

 

3 Pauze de cafea, in 

fiecare zi lucrativa cate 

una - vor include cafea, 

ceai, apa plata, apa 

minerala, sucuri, 

miniprajituri, 

minipateuri, alune, 

saleuri, etc. 

  

Inchiriere 

sala  

3 zile  100*18 

persoane 

 

- capacitate minimă de 
30 persoane in format U 

- lumina naturala, aer 

conditionat 

- dotata cu: video 

proiector mobil, ecran 

proiectie, flipchart cu 

hartie si markere sau 

white board cu markere, 

imprimanta conectata la 

PC cu posibilitatea 

imprimarii in limita a 

100 pagini, acces la 

internet. 

Sala de curs si 

restaurantul sa fie in 

incinta unitatii de cazare. 

  

Transport 

participanti  

Dus-intors  100*18 

persoane 

 

Preluarea participantilor 

se va efectua de la sediul 

autoritatii contractante 

pana la unitatea de 

cazare si invers.  

Transportul va fi 

efectuat cu autocare 

clasificate de minim 2 

stele. 

  

 

CAPITOLUL IV - DOCUMENTE DE CALIFICARE OBLIGATORII 

 

PREZENTAREA URMATOARELOR  DOCUMENTE DOVEDITOARE: 

Operatorii economici care depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile 

legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se 

afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum și faptul ca are capacitatea 
profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.  

Aceste documente justificative pot fi:  

- certificat constatator emis de ONRC, sau in cazul ofertantilor straini, documente echivalente 

emise in tara de rezidenta. 
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Alte informatii minimale ce trebuie sa se regaseasca in documentul constatator sunt: 

- date de identificare legale (denumire, sediu, cod unic de inregistrare); 

- activitatile principale si secundare; 

- reprezentantii legali. 

Documentele constatatoare trebuie sa ateste ca obiectul contractului are corespondenta in activitatea 

ofertantului/ ofertantului asociat/ subcontractantului, pentru partea din contract pe care o realizeaza. 

Din documentul de inregistrare trebuie sa reiasa ca ofertantii detin cod CAEN aferent procedurii de 

atribuire.  

Modalitatea de indeplinire a cerintei: se vor depune documente justificative de catre operatorii 

economici participanti la procedura de atribuire (ofertant/ ofertant asociat/ subcontractant) cu 

informatiile aferente situatiei lor.  

 

Informatiile din documentele constatatoare trebuie sa fie reale/valide la data prezentarii acestuia. 

Dovada proprietatii sau o forma contractuala pentru minim trei unitati de cazare propuse, care sa 

respecte prevederile  Caietului de sarcini. 

 

CAPITOLUL V-  MENTIUNI 

 

 Prestarea serviciilor de organizare ateliere de lucru se va realiza pe toata durata proiectului. 

Se vor organza 18 ateliere de lucru impartite pe fiecare an de implementare, cu o durată de 3 
zile, la care vor participa 100 de persoane din grupul țintă/atelier .  

 Calendarul se va stabili de comun acord dupa semnarea contractului. 

 Durata contractului de prestare de servicii este pe durata de valabilitate a contractului de 

finantare. 

 Asigurarea de catre prestator a conditiilor tehnico-organizatorice, materiale, metodologice 

pentru derularea a oricarui numar de activitati impuse de necesitatea implementarii optime şi 
în timp a proiectului. 

 Prestatorul va pune la dispozitia Beneficiarului întreaga documentatie justificativa solicitata 

prin proiect pentru serviciile prestate, precum si orice document justificativ solicitat de 

Autoritatea de Management POCU in legatura cu activitatea prestata. 

 Plata serviciilor prestate se va efectua in termen de 30 de zile de la data emiterii fiecarei 

facturi fiscale de catre prestator. 

 Legislatia aplicabila: Legea 98/2016 privind  atribuirea contractelor  de achiziţie publică,  
HG 395/2016, legea nr 101/2016, procedura simplificat  proprie 

 Limba de redactare a ofertei: romana. 

 Perioada de valabilitate a ofertei este de 120 de zile de la intocmirea acesteia 

 Ofertele vor specifica atat pretul total al serviciilor prestate, cat si pretul unitar, per persoana. 

Criterii de atribuire: pretul cel mai scazut. 

 Oferta se va depune la sediul str. MIHAI VITEAZU nr. 257, Birca , Jud. Dolj. 
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Valoarea maxima estimata: 

 

Nr. 

Crt. 
Denumire  servicii U.M. Cantitate Ateliere 

Pret unitar/ 

lei fara TVA 

estimat 

Pret total lei 

fara 

TVA/estimat 

1. 
Servicii de organizare 

ateliere de lucru 
persoane 100 18 625 

625x100x18= 

1.125.000 

 Total estimat lei/fara TVA 1.125.000,00 

 

Plata serviciilor se va efectua in maxim 30 de zile de la finalizarea prestarii acestora si emiterea 

facturii fiscale. 

 

Intocmit,  

…………………………………….  
 
 
 

 

 

 
Comuna Birca 

 PRIMAR 
 


