
 

 

 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 

 

Nr.2303162/16.03.2023                APROBAT, 

                   DIRECTOR 

                                      GURAU NINA   

             

    

CAIET DE SARCINI 

privind achizitia de servicii de organizare tabere tematice 

 

 

Proiectul „Dezvoltare comunitara in zonele marginalizate ale municipiului Galati” - 

POCU/717/5/1/143449, este implementat de către ASOCIATIA "CENTRUL DE DEZVOLTARE 

SMART", în parteneriat cu SCOALA GIMNAZIALA NR.25 si DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA A 

MUNICIPIULUI GALATI. 

Obiectivul general al proiectului consta in dezvoltarea unui mecanism de servicii integrate care 

sa elimine factorii determinanti ai marginalizarii persoanelor aflate in risc de saracie si excluziune 

sociala din comunitatea marginalizata identificata pe teritoriul SDL Galati, abordand cu precadere 

nevoia cresterii accesului si participarii la educatie si la servicii sociale, a lipsei studiilor/formarii 

profesionale si limitarea oportunitatilor de ocupare a fortei de munca. 

 

Prezentul caiet de sarcini face parte integrantă din documentația prevăzută în procedura 

proprie și constituie ansamblul cerințelor pe baza căruia ofertantul participant își va elabora oferta sa, 

în vederea încheieri contractului de achiziție. 

 

OBIECTUL CONTRACTULUI: 

Obiectul contractului de achizitie publica il constituie prestarea serviciilor de organizare tabere 

tematice.  

Valoarea estimata a achizitiei este de 90.000 lei, la care se adauga TVA in cota de 19%. 

 

DENUMIRE ACHIZITIE: Servicii de organizare tabere tematice 
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In cadrul activitatii A.4.  A4 – SPRIJIN PENTRU CREȘTEREA ACCESULUI ȘI PARTICIPĂRII 

LA EDUCAȚIE, respectiv subactivitatea A4.3 Program de interventie ZEP (zona de educatie prioritara) 

pentru reducerea parasirii timpurii a scolii, 60 de persoane (25 de copii, 2 profesori supraveghetori si 

3 instructori educationali/tabara) vor participa la taberele tematice. Astfel, se vor organiza doua tabere 

in perioada vacantelor. 

 

-  Durata unei tabere: 6 zile, 5 nopti 

 - Perioada de desfasurare:  

-  ambele tabere se vor desfasura in perioada vacantei de vara 2023. 

 - Locul de desfasurare: pe teritoriul Romaniei, cu exceptia judetelor Galati si Braila; 

 - Nr. participanti/tabara: 30 persoane (25 de copii, 2 profesori supraveghetori si 3 instructori 

educationali) 

 - Servicii incluse: servicii de cazare, servicii de masa, servicii de organizare activitati tematice 

educational–recreative, servicii de transport rutier/feroviar de pasageri. 

 

DESCRIEREA SERVICIILOR SOLICITATE  

 

1. Cerinte pentru serviciile de cazare 

Unitatea/ unitatile de primire turistica cu functiune de cazare propusa pentru indeplinirea contractului 

poate face parte din urmatoarele categorii: hoteluri, hoteluri-apartamente, moteluri, vile sau cabane 

turistice, bungalow-uri, pensiuni (turistice sau agroturistice) de minim 3 stele sau 3 margarete, in 

functie de clasificare. 

Cazarea va fi asigurata in camere cu minim 2 si maxim 6 paturi pentru copii si in camere single sau 

duble pentru insotitori. Camerele vor beneficia toate de lumina naturala si posibilitati de aerisire. Intr-

o camera se vor caza numai copii de acelasi sex. Camerele trebuie sa fie dotate si cu spatii de 

depozitare (dulap, fiset sau noptiera pentru fiecare copil). Grupurile sanitare vor fi dotate cu wc-uri, 

chiuvete si dusuri/ cada cu apa curenta rece si calda. Grupurile sanitare trebuie sa fie dotate cu 

produse de igiena, hartie igienica si prosoape. 

 

2. Cerinte pentru serviciile de masa  
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Ofertantul trebuie sa beneficieze si de o unitate de alimentatie publica proprie sau, prin intermediul 

unui contract de prestari servicii, de serviciile unei unitati de alimentatie publica din apropiere care sa 

livreze in regim de catering mesele participantilor.  

Ofertantul trebuie sa faca dovada existentei in cadrul locatiei a unui spatiu destinat pentru servirea 

meselor cu considerarea numarului total de participanti.   

Meniurile zilnice vor fi intocmite cu observarea nevoilor pentru cantitati satisfacatoare si echilibrate din   

principalii furnizori de energie ai organismului, care sunt lipidele (grasimi), glucidele (dulciuri, fructe, 

cereale, legume) si proteinele (carne, branza, lapte, oua si proteine vegetale).  

Micul dejun va fi bogat si variat. Acesta va contine obligatoriu ceai (minim 3 sortimente) sau lapte, oua 

(gatite in diverse feluri), branzeturi si mezeluri, legume, fructe si produse de patiserie, gem sau miere, 

paine alba si neagra, etc. Pentru participantii adulti, se va pune la dispozitie si cafea la micul dejun.  

Dejunul va consta in minim 2 feluri de mancare si un desert, conform descrierii de mai jos: 

• felul I – ciorba/supa 

• felul II  

➢ preparat din carne de pui / vaca; la gratar, la cuptor, cu sos, etc. – minim 100 gr  

➢ garnitura de legume / orez / paste in minim 3 variante de preparare (de ex. legume gratinate, 

piure cartofi, cartofi taranesti, orez, paste, etc.) – minim 150 gr  

• desert – minim 100 gr (fruct sau produse de patiserie/ cofetarie)  

• 0,5 l apa plata/ de masa 

 

Cina va fi compusa din:  

• felul I: preparate din carne – pui/porc/vita (100 gr) cu garnitura (150 gr.)  + salata sau mancare 

scazuta cu carne - minim 250 gr. -  (mazare cu pui, ostropel, gulas de vitel, varza cu carne, ardei 

umpluti, chiftelute marinate, sarmalute etc)  sau paste preparate in diverse feluri (250 gr) 

• desert – minim 100 gr. (fruct sau produse de patiserie/ cofetarie) 

• 0,5 l apa plata/ de masa 

 

Pentru activitatile care se desfasoara la distanta de locatia taberei (de tipul excursiilor) in locul 

pranzului, se va asigura un pachet cu hrana rece (2 sandwich-uri consistente cu paine sub forma de 

chifle sau baghete, mezeluri si branzeturi, insotite de legume de sezon), desert ambalat (sau fruct 

spalat in prealabil) si apa minerala plata/ apa de masa (0,5 l). Felul I va fi servit la cina. Acelasi tip de 
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pachete se va asigura si in ziua plecarii participantilor pentru a fi servite pe drumul de intoarcere spre 

casa.  

 

Toti participantii (atat copiii cat si adultii) vor beneficia de 3 mese pe zi exceptie facand doar prima zi 

de tabara, cand se va servi doar pranz si cina si ultima zi, cand se va servi doar mic dejun si pachetul 

de hrana rece descris mai sus.  

 

3. Cerinte pentru activitatile tematice educational - recreative  

Activitățile tematice educational - recreative derulate în cadrul taberei trebuie sa aiba ca scop 

dezvoltarea morală si dezvoltarea abilitatilor de viata a copiilor/tinerilor prin cultivarea unor valori 

precum munca în echipă, încredere in ei insisi, cinstea, respectul, curajul, responsabilitatea şi 

compasiunea. Activitatile se vor efectua in scopul dezvoltarii stimei de sine, a creativitatii si a abilitatilor 

de comunicare interpersonala a copiilor, a gandirii pozitive, pentru a oferi copiiilor sanse de a lega noi 

prietenii si de a invata despre toleranţa si diversitate intr-un mediu placut si relaxant. Copiii vor 

intreprinde activitati individuale, in grupuri de 10-12 elevi, dar si in grup extins (in cazul excursiilor, 

expeditiilor etc).  

Activitatile educational – recreative propuse pentru indeplinirea contractului vor fi atat activitati de 

exterior, cat si activitati de interior, de aceea locatia/ locatiile propuse trebuie sa dispuna de spatii 

adecvate ambelor tipuri de activitati. 

 

3.1. Activitatile de exterior implica existenta unei infrastructuri adecvate – spatii largi, deschise, 

terenuri de sport si/ sau parc de aventuri. Printre activitatile in aer liber se vor regasi si desfasurarea 

unor cursuri de ecologie (prezentarea catorva norme ecologice de baza, cu regulile de iesire in aer 

liber, informatii despre importanta colectarii selective a deseurilor si a reciclarii) si tehnici de 

supravietuire in natura (cum găsim apa si hrană - plante si ierburi comestibile, cum gasim adăpost, 

cum dam un semnal de ajutor etc). In dimensiunea practica a activitatilor outdoor, copiii vor participa 

la pregatirea unui foc de tabara, desfasurarea unor curse cu obstacole sau expeditii cu surprize, vor 

invata sa se orienteze folosind harta, busola si indiciile care se regasesc in natura. Ofertantul este 

responsabil cu desfasurarea de jocuri si concursuri care sa angreneze copiii si sa le stimuleze spiritul 

de echipa, dar si spiritul competitional. Activitatile vor avea si o dimensiune artistica, copiii vor fi 
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incurajati sa interpreteze scenete, sa desfasoare scurte programe artistice cu cantece si poezii nou 

invatate si li se va organiza cel putin o seara cu muzica si dansuri.   

 

3.2. Pentru activitatile de interior sunt necesare cel putin doua spatii cu destinatie speciala pentru 

lucru in echipa. Una dintre ele trebuie sa fie suficient de spatioasa incat sa acomodeze intregul numar 

de participanti (pentru discursul de deschidere si bun – venit, vizionarea de filme sau desfasurarea 

activitatilor de carnaval/disco/scenete in situatia in care vremea nu permite desfasurarea lor in aer 

liber). Cealalta sala poate fi de capacitate mai mica si va fi folosita in lucrul pe grupe, pentru activitati 

indoor (jocuri de autocunoastere si de comunicare, ateliere de lucru).   

 

Activitatile tematice de promovare a stimei de sine, a culturii si traditiilor religioase, a gandirii pozitive 

si a dezvoltarii spirituale vor fi sustinute si coordonate de reprezentantii Achizitorului, in colaborare cu 

cadrele didactice insotitoare. 

 

Toate actiunile mentionate mai sus se vor desfasura in cadru organizat, atat sub supravegherea celor 

2 profesori supraveghetori din partea autoritatii contractante, dar si sub supravegherea a 3 instructori 

educationali pusi la dispozitie de catre prestator, care se vor constitui ca interfata intre Achizitor si 

reprezentantii locatiei unde se organizeaza tabara sau furnizorii externalizati ai acesteia. Cei trei 

instructori educationali vor fi la dispozitia autoritatii contractante pentru rezolvarea operativa a oricarui 

tip de problema care poate aparea pe parcursul taberei si pentru a minimiza riscul oricarui fel de 

incident neplacut.  

In oferta tehnica cei trei instructori educationali vor fi nominalizati.  

 

4. Cerinte pentru serviciile de transport rutier/feroviar 

 I. Serviciile de transport rutier trebuie sa fie furnizate direct sau prin subcontractare, de catre 

un operator economic acreditat pentru acest tip de activitate. Mijloacele de transport puse la dispozitie 

de ofertant trebuie sa fie autocare/ microbuze intr-o stare generala buna (cu tapiterie si perdelute 

curate, cu scaune independente rabatabile functionale) cu spatiu suficient pentru depozitarea 

bagajelor, cu aer conditionat si cu sistem audio. Temperatura interioara trebuie sa fie minim 22 de 

grade si maxim 28. Daca se depasesc aceste valori, va trebui pornit aerul conditionat.  

 



 

 

 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 

Punctul de plecare si de retur ale pasagerilor este Scoala Gimnaziala nr.25 din Galati, str. Științei, 

nr.119, Corp B, in cadrul Liceului Tehnologic Radu Negru, jud. Galati. 

 

Operatorul economic isi va stabili pretul final al contractului cu considerarea propriului traseu si a 

estimarilor proprii asupra numarului de kilometri dintre locul de preluare/ retur al participantilor si 

locatia/ locatiile ofertate pentru indeplinirea contractului. Nu se accepta suplimentari ulterioare ale 

contractului justificate prin devieri de traseu, ocoliri, diurne ale soferilor, taxe de parcare etc.  

 

Soferii pusi la dispozitie de ofertant trebuie sa fie soferi profesionisti, cu permis categorie D. Soferii 

trebuie sa aiba in vedere faptul ca trebuie sa efectueze popasuri de 5-10 minute cel putin odata la 2 

ore, in benzinarii sau diverse alte locatii la alegerea lor, sau ori de cate ori le este solicitat de catre 

insotitorii de grup.  

 

II.  Transportul se poate efectua si cu trenul, prestatorul asumandu-si plata biletelor de calatorie, 

prezenta celor trei instructori educationali la imbarcarea in tren din Galati si pana la locul de destinatie 

si retur, in vederea asigurarii supravegherii copiilor, precum si asigurarea transportului rutier de la 

gara la locul de desfasurare al taberei, in conditiile prevazute la pct.I. 

 

DOCUMENTE 

Impreuna cu oferta tehnica, ofertantul va depune urmatoarele documente, dupa caz: 

- licenta de turism emisa de Ministerul turismului, daca este cazul; 

- contract de colaborare/prestari servicii/subcontractare cu o unitate de cazare autorizata, daca 

este cazul; 

- contract de colaborare/prestari servicii/subcontractare cu o unitate de alimentatie publica 

autorizata, daca este cazul; 

- contract de colaborare/prestari servicii/subcontractare cu un transportator autorizat, daca este 

cazul; 

- licenta comunitara de transport rutier emisa de ARR pentru autocarul/microbuzul ce va fi folosit 

la transport. 

 

RECEPTII SI PLATI 
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Receptia serviciilor se va efectua in baza Procesului – Verbal de receptie servicii, intocmit de 

responsabilul numit de beneficiar si semnat atat de prestator cat si de beneficiar, care sa ateste 

respectarea calitatii prestarii serviciilor. Procesul verbal de receptie trebuie sa aiba la baza un raport 

privind serviciile prestate. 

Plata serviciilor se va face, in principiu, in termen de 30 de zile de la inregistrarea facturilor si, 

pe cale de exceptie, prin mecanismul cererilor de plata POCU, dar nu mai mult de 90 de zile. 

 

CONSIDERATII GENERALE 

Prezentul caiet de sarcini contine indicatii privind regulile de baza care trebuie respectate, 

astfel incat potentialii ofertanti sa elaboreze propunerea tehnica, in conformitate cu necesitatile 

autoritatii contractante. Cerintele impuse prin caietul de sarcini au caracter minimal si obligatoriu. 

In acest sens, orice oferta prezentata care contine elemente suplimentare fata de cele 

solicitate prin Caietul de sarcini va fi luata in considerare, dar numai in masura in care propunerea 

tehnica presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerintelor minimale din Caietul de sarcini.  

Ofertele care nu satisfac cerintele caietului de sarcini vor fi declarate neconforme si vor fi 

respinse. 

 

 

Intocmit  

Expert achizitii publice 

Preda Irina Mihaela 
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