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1. Informaţii generale 

1.1 Introducere 

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia de atribuire pentru încheierea 

contractului şi constituie ansamblul cerinţelor minime şi obligatorii pe baza cărora operatorii 

economici îşi vor elabora oferta. 

Prezentul caiet de sarcini oferă informaţii detaliate privind achiziţia serviciilor de organizare de 

tabere pentru copii, în cadrul proiectului VIP – PLUS „Voluntariat – Inițiative – Profesionalism 

pentru calitate în serviciile de zi destinate copiilor din comunitățile vulnerabile”, cod PN1020. 

 

Cerinţele specificate în prezentul caiet de sarcini vor fi considerate ca fiind cerinţe minimale. 

În acest sens, orice ofertă prezentată care se abate de la prevederile Caietului de sarcini, va fi luată în 

considerare numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ 

superior cerinţelor minime obligatorii din Caietul de sarcini. Oferta ce conţine servicii inferioare 

celor prevăzute în caietul de sarcini sau care nu satisface cerinţele caietului de sarcini va fi declarată 

ofertă neconformă şi va fi respinsă. 

 

1.2 Date generale 

Beneficiar: DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA 

COPILULUI IALOMIŢA 

Partener 1: D.G.A.S.P.C. Arad  

Partener 2: D.G.A.S.P.C. Buzău 

Partener 3: D.G.A.S.P.C. Mureș 

Partener 4: Asociația CRIPS 

 

1.3   Descrierea cadrului existent  

D.G.A.S.P.C. Ialomița derulează în calitate de promotor, în perioada 01.01.2021 – 31.12.2022, 

proiectul VIP – PLUS „Voluntariat – Inițiative – Profesionalism pentru calitate în serviciile de zi 

destinate copiilor din comunitățile vulnerabile”, cod PN1020, derulat prin Programul “Dezvoltarea 

locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor”, finanțat prin Granturile SEE și 

Norvegiene 2014-2021, Apelul “Creșterea incluziunii și abilitarea romilor”, alocarea tematică B – 

Dezvoltarea capacității centrelor existente. 

 

1.4 Denumirea și valoarea estimată a serviciilor achiziţionate 

Ofertantul va presta servicii de organizare tabără conform solicitărilor din caietul de 

sarcini. 

      Valoarea estimată și număr de participanți:  

Lot 1 Servicii de organizare tabără interjudețeană: 79.801,9 lei fără tva (83.792 lei inclusiv tva) pentru 

64 de participanţi 

Lot 2 Servicii de organizare tabără pentru copii din județul Ialomița: 61665,71 lei fără tva 

(64.749 lei inclusiv tva) pentru 54 de participanţi 

 



 

 

 

1.5 Date privind procedura aplicată 

Ţinând seama de prevederile cuprinse în Contractul de Finanţare şi dispoziţiile Legii 98/2016 

privind achiziţiile publice, precum şi de valoarea estimată a contractului de furnizare, procedura 

de atribuire a acestui contract este procedura simplificată proprie. 

 

1.6 Necesitatea achiziţionării serviciilor care fac obiectul acestui contract 

Achiziţionarea de Servicii de tabere pentru copii, este necesară pentru derularea activităţilor 

proiectului VIP – PLUS „Voluntariat – Inițiative – Profesionalism pentru calitate în serviciile de zi 

destinate copiilor din comunitățile vulnerabile”, cod PN1020, în conformitate cu clauzele 

contractului de finanţare . 

Tabăra va oferi participanţilor şansa de a se implica în activităţi diverse, încurajând 

diversitatea şi egalitatea. 

 

 

2. Obiectul contractului 

Obiectul contractului îi reprezintă achiziţia de servicii de organizare tabere pentru copii, 

pentru beneficiarii proiectului VIP – PLUS „Voluntariat – Inițiative – Profesionalism pentru 

calitate în serviciile de zi destinate copiilor din comunitățile vulnerabile”, cod PN1020 în 

conformitate cu clauzele contractului de finanţare . 

 

3.  Activităţile care fac obiectul contractului 

Taberele vor acoperi următoarele nevoi:  

• transport Arad –tabără - Arad doar pentru 19 participanţi (doar pentru lotul 1 tabăra 

interjudețeană) 

• cazare în camere cu baie proprie, apa caldă, tv, acces internet 

• toate cele 3 mese zilnice  

• spaţii pentru activităţi recreative 

• vizitarea a cel puţin 3 obiective turistice cu asigurarea transportului şi a biletelor de 

intrare pentru toţi participanţii: 

1. Castelul Bran 

2.  Orașul Brașov (Biserica Neagră, Piața Sfatului, Turnul Negru ș.a.) 

3.  drumetie în natură către un obiectiv turistic stabilit de comun acord cu participanții 

(de ex. Prăpăstiile Zărneștiului/ Poiana Brasov/ Coltii Chiliilor din Piatra Craiului 

etc.) 

 

Taberele vor fi organizate în luna august 2022, în judeţul Braşov şi vor dura 5 nopţi 

fiecare (6 zile). Perioada propusă pentru fiecare tabără poate depăși cu maxim 3 zile luna august 

2022. 

 

4. Descrierea serviciilor solicitate 



 

 

Ca organizator de tabere, Ofertantul va fi responsabil cu asigurarea următoarelor tipuri de 

servicii pentru toţi participanţii: 

A. Servicii de cazare pentru 5 nopți 

B. Servicii de masă – 3 mese/zi, 6 zile 

C. Cerinţe pentru activităţile educaţional - recreative 

D. Servicii de transport rutier  

E. Asigurarea  intrărilor în cadrul obiectivelor turistice menţionate în caietul de sarcini 

 

A. Cerinţe pentru serviciile de cazare 

Unitatea de primire turistică cu funcţiune de cazare propusă pentru îndeplinirea contractului 

poate face parte din următoarele categorii: hoteluri, hoteluri-apartament, vile, bungalow-uri, pensiuni 

(turistice sau agroturistice), moteluri. Cazarea va fi asigurată pentru 5 nopți, în camere pentru maxim 

3-5 copii cu baie proprie, apa caldă, tv şi acces internet. Gradul de confort al unităţii de cazare 

trebuie să fie de minim 3 stele sau 3 margarete, în funcţie de tipul de clasificare. Camerele vor 

beneficia toate de lumină naturală şi posibilităţi de aerisire și vor fi toate în aceeași clădire/curte. 

Având în vedere faptul că participanţii sunt copii de şcoală primară și gimnazială, este de preferat ca 

paturile din camerele în care vor fi cazaţi aceştia, să nu fie paturi suspendate. Într-o cameră se vor 

caza numai copii de acelaşi sex. Camerele trebuie să fie dotate şi cu spaţii de depozitare (dulap, 

fişet sau noptiera pentru fiecare copil). 

Camerele vor prezenta grup sanitar individual. Grupurile sanitare vor fi dotate cu wc-uri, 

chiuvete şi duşuri/cadă cu apă curentă rece şi caldă. Grupurile sanitare trebuie să fie dotate cu 

produse de igienă, hârtie igienică şi prosoape (minim 1/participant). 

B. Cerinţe pentru serviciile de masă 

Ofertantul trebuie să beneficieze şi de o unitate de alimentaţie publică proprie sau de serviciile 

unei unităţi de alimentaţie publică din apropiere care să asigure serviciile de masă pentru 

beneficiari. 

Ofertantul trebuie să facă dovada existenţei unui spaţiu potrivit pentru servirea meselor cu 

luarea în considerare a numărului total de participanţi. Nu se accepta împărţirea pe serii a 

participanţilor şi toate mesele se vor servi într-o singură serie. Sala de mese trebuie să fie 

spaţioasă, luminoasă, curata şi aerisita. 

Meniurile zilnice vor fi întocmite cu respectarea nevoilor pentru cantităţile satisfăcătoare şi 

echilibrate din principalii furnizori de energie ai organismului, care sunt lipidele (grăsimi), 

glucidele (dulciuri, fructe, cereale, legume) şi proteinele (carne, brânza, lapte, ouă şi proteine 

vegetale), în condiţii cantitative, calitative şi de diversitate optime. 

Micul dejun va fi bogat şi variat, acesta va conţine obligatoriu ceai sau lapte, ouă (gătite 

în diverse feluri), brânzeturi şi mezeluri, legume, fructe şi produse de patiserie, gem sau miere, 

pâine etc. Pentru participanţii adulţi, se va pune la dispoziţie şi cafea la micul dejun. 

Prânzul va consta în minim 2 feluri de mâncare şi un desert, conform descrierii de mai jos: 

• felul I - ciorba/supă 



 

 

• felul II 

o preparat din came de pui / vita/porc la grătar/la cuptor- minim 100 gr 

o garnitură de legume / orez / paste / cartofi etc.) - minim 150 gr 

• desert - minim 100 gr (fruct sau produse de patiserie/ cofetărie) 

• 0,5 I apă plată/ de masă/ de persoană,. 

Cina va fi servită între orele 19.00 şi 20.00 şi va fi compusă din: 

• preparate din came - pui/porc/vită (100 gr) cu garnitură (150 gr.) + salata sau 
mâncare scăzută cu came - minim 250 gr. - sau paste preparate în diverse feluri 
(250 gr) sau câte o pizza pentru fiecare participant 

• 0,5 I apă plată/ de masă/ de persoană, 

• Prăjitură, înghețată și suc 0,5 l/persoană în seara festivă 

 

Toţi participanţii (atât copiii cât şi adulţii) vor beneficia de 3 mese pe zi din ziua a 2-a 

până în ziua a 5-a. În prima zi de tabără se va servi doar prânzul şi cina, iar în ultima zi mic 

dejun şi pachet de hrană rece pentru drum, conform tabelului de mai jos: 

 

 

Masa Ziua  1 Ziua  2 Ziua  3 Ziua  4 Ziua  5 Ziua  6 

Mic 

Dejun 
 X X X X X 

Prânz X X X X X X* 

Cina X X X X X  

*pachet hrana rece: 2 sandwichuri, desert preambalat, apă plată, fructe. 

 

 Planul meniului, sub formă de propunere, va fi prezentat de ofertant odată cu propunerea 

ofertei tehnice şi financiare. Se vor depune 2 variante de meniu pentru fiecare zi, urmând ca echipa 

manageriala a Achizitorului să opteze pentru una dintre ele. 

 

C. Cerinţe pentru activităţile educaţional - recreative 

Activităţile educaţional - recreative derulate în cadrul taberei trebuie să contribuie la 

dezvoltarea morală şi dezvoltarea abilitaţilor de viaţă a copiilor.  

Activităţile educaţional - recreative vor fi realizate de către însoţitorii de grup şi vor fi 

activităţi atât de exterior, în aer liber, în imediata apropiere, cât şi de interior, în săli cu spații 

suficiente. Locaţia propusă trebuie să dispună de spaţii adecvate pentru desfăşurarea acestor 

activităţi, fără restricții de zgomot sau ore desfășurare. 

Se va asigura vizitarea a cel puţin următoarelor 3 obiective turistice cu asigurarea transportului şi a 

biletelor de intrare pentru toţi participanţii: 



 

 

1.  Castelul Bran 

2.  Orașul Brașov (Biserica Neagră, Piața Sfatului, Turnul Negru ș.a.) 

3.  drumetie în natură către un obiectiv turistic stabilit de comun acord cu participanții 

(de ex. Prăpăstiile Zărneștiului/ Poiana Brasov/ Coltii Chiliilor din Piatra Craiului 

etc.) 

De asemenea, se va organiza o seară festivă, cu meniu festiv, muzică, dans, foc de tabără. 

D. Cerinţe pentru serviciile de transport 

Serviciile de transport rutier care trebuie să fie fumizate direct sau prin subcontractare, de 

către un operator economic acreditat pentru acest tip de activitate: 

- pentru tabăra interjudețeană (lotul 1) cu punctul de plecare şi de retur al pasagerilor din 

Arad este: Arad – locația taberei – Arad 

- pentru transportul local la obiectivele turistice menționate, în ambele tabere (lot 1 și lot 

2). 

Mijloacele  de transport  puse  la  dispoziţie  de  ofertant  trebuie  să  fie într-o stare 

generală bună (cu tapiţerie şi perdeluţe curate, cu scaune independente rabatabile funcţionale) pentru 

toți participanții, cu spaţiu suficient pentru depozitarea bagajelor, cu aer condiţionat.  

Operatorul economic îşi va stabili preţul final al contractului cu considerarea propriului 

traseu şi a estimărilor proprii asupra numărului de kilometri dintre locul de preluare/ retur al 

participanţilor şi locaţia/ locaţiile ofertate pentru îndeplinirea contractului. Nu se accepta 

suplimentari ulterioare ale contractului justificate prin devieri de traseu, ocoliri, diurne ale 

şoferilor, taxe de parcare/ autostradă, etc. 

Şoferii puşi la dispoziţie de ofertant trebuie să fie profesionişti. Şoferii trebuie să aibă în 

vedere faptul că trebuie să efectueze popasuri de 5-10 minute cel puţin o dată la 2 ore, în 

benzinării sau diverse alte locaţii la alegerea lor, sau ori de câte ori le este solicitat de către 

însoţitorii de grup. 

 

5. Întocmirea ofertei: ofertantul va depune propunerea tehnică cu documentele 

aferente, propunerea financiară şi documentele de calificare. 

Documentele se întocmesc distinct, pentru fiecare lot în parte. 

Ofertantul va depune în oferta tehnică: 

- prezentarea generală a taberei însoţită de imagini exemplificative cu spaţiile de cazare, de 

servire a meselor şi de desfăşurare a activităţilor recreative, precum şi menţionarea perioadei în care 

va avea loc tabăra; 

-  imagini cu mijlocul de transport care va fi pus la dispoziţia 

Beneficiarului (interior și exterior) 

 

Propunerea financiară 

Ofertantul va elabora propunerea financiară pe loturi, prin completarea formularului de 

ofertă, ţinând cont de numărul total de beneficiari pe fiecare lot şi de valoarea maximă estimată. 



 

 

Se va avea în vedere suportarea de către ofertant a cazării, meselor, transportului 

specificat şi intrărilor în cadrul obiectivelor turistice, tuturor persoanelor participante, 

conform caietului de sarcini. 

 

Propunerea financiară va fi întocmită la preţuri şi valori cu şi fără TVA incluzându-se 

toate cheltuielile ocazionate de prestator. Preţurile / tarifele unitare pot avea maximum două 

zecimale. La ofertele care conţin preţuri cu mai mult de două zecimale, vor fi luate în calcul doar 

primele două zecimale. 

 

Documente de calificare și selecție ce vor fi prezentate la momentul depunerii ofertei 

➢ Pentru susţinerea situaţiei personale: 

1. Certificatul de atestare fiscală privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata 

impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul de stat, la momentul prezentării.  

2. Certificatul de atestare fiscală privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata 

impozitelor şi taxelor locale şi alte venituri ale bugetului local, la momentul prezentării.  

3. Cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de 

conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de 

reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul 

constatator emis de ONRC / actul constitutiv, valabil la momentul prezentării. 

➢ Pentru susţinerea capacității de exercitare a activităţii profesionale: 

Certificat Constatator emis de Registrul Comerţului de pe lângă tribunalele teritoriale în 

conformitate cu Legea 26/1990 privind Registrul Comerţului actualizata sau echivalent pentru 

persoanele juridice străine din care să rezulte informaţii reale/actuale la momentul prezentării, 

legate de obiectul de activitate al ofertantului.  

Obiectul contractului trebuie să aibă corespondent în codul CAEN din certificatul 

constatator emis de ONRC. 

➢ Pentru demonstrarea capacității tehnice și profesionale: 

1. licenţa de turism emisă de Ministerul Turismului conform legislaţiei în vigoare,dacă este 

cazul 

2. copie după un protocol de colaborare/ acord cadru de prestări servicii/ agrement/acord de 

subcontractare cu o unitate de cazare autorizată, dacă este cazul 

3. copie după un protocol de colaborare/ acord cadru de prestări servicii/ agrement/acord de 

subcontractare cu o unitate de alimentaţie publică autorizată , dacă este cazul 

4. copie după un protocol de colaborare/ acord cadru de prestări servicii/ agrement/acord de 

subcontractare cu un transportator autorizat, dacă este cazul 

5. licenţa comunitară de transport rutier emisă de ARR în condiţiile legii pentru 

subcontractantul propus pentru prestarea activităţii de transport, dacă este cazul. 

 

 

6. Alte condiţii 

a) Ofertantul acordă beneficiarului pe întreaga durată a prestării serviciilor asistenţa tehnică 

necesară pentru funcţionarea locaţiei la parametrii calitativi şi cantitativi maximi. Pe toată durata de 

desfăşurare a taberei se va asigura prezenta neîntreruptă a unui reprezentant al ofertantului pentru a 



 

 

rezolva orice situaţie care ar putea apărea. Toate obligaţiile ofertantului în raport cu 

deţinătorul/proprietarul taberei se va realiza de către reprezentantul acestuia, prezent în tabără. 

b) Ofertantul câştigător trebuie să prezinte cu 3 zile înainte de începerea serviciului, pentru 

locaţia de prestare a serviciilor, următoarele documente: 

− Certificat de conformitate cu normele de igienă şi sănătate publică, conform legislaţiei în 

vigoare 

− Autorizaţia sanitar-veterinară eliberată conform legislaţiei în vigoare, de către Direcţia 

Sanitar Veterinară pentru Siguranţa Alimentelor 

− Autorizaţia de securitate la incendiu şi planul de prevenire şi evacuare în caz de incendiu  

− Certificatul de clasificare a spaţiului de alimentaţie 

− Documente din care să reiasă autorizarea turistică a locaţiei taberei. 

− Confirmare a rezervărilor realizate de către unităţile de primire turistică propuse pentru 

implementarea contractului, pentru numărul de persoane menţionat în Caietul de Sarcini. 

 

 

Condiţii de plată 

 Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a verifica la fața locului prin experții săi, toate 

elementele care condiționează derularea în bune condiții a contractului. Plata serviciilor din cadrul 

contractului este reflectată și în condițiile contractuale. 

 Achizitorul are obligația să plătească prețul serviciilor, după recepția acestora, cu ordin de 

plată în contul de trezorerie al prestatorului. Termenul de plată este de 30 de zile calendaristice de la 

data primirii facturii fiscale în original. Autoritatea contractantă va achita contravaloarea serviciilor 

efectiv prestate, conforme cu cerințele din prezentul caiet de sarcini. 

 

7. Precizări 

 Prețul contractului este ferm și nu se ajustează pe durata de valabilitate a contractului. 

 Orice participant la procedura de achiziție, prin depunerea ofertei, se consideră că a înțeles 

cerințele și și-a însușit regulile și termenii prezenţei documentații de atribuire, inclusiv a modelului 

contractului pus la dispoziție de către autoritatea contractantă. 

 Durata contractului: de la data semnării contractului de către părţi şi până la 

prestarea în totalitate a serviciilor contractate. 

 

8. Criteriul de evaluare: 

Criteriul aplicat pentru atribuirea contractului de achiziţie publică: ofertă cu preţul cel mai 

scăzut. 

 

Achiziţia se va finaliza cu contract de prestări servicii. 


