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CAIET DE SARCINI 

PRESTĂRI SERVICII DE ORGANIZARE EXCURSII EDUCAȚIONALE 
 

 

OBIECTUL ȘI CONȚINUTUL SERVICIULUI ACHIZIȚIONAT 

Oferirea și prestarea de servicii de organizare excursii educaționale în cadrul proiectului „Dezvoltare locală 
în comuna Belin”, cod SMIS proiect: 115021, corespunzătoare Subactivității 2.6. Măsuri de educație 
informală pentru desegregarea școlară 
 

COD CPV 

79951000-5 Servicii de organizare de seminarii (Anexa nr. 2 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice) 

 

CADRUL LEGAL DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI 

▪ Implementarea proiectului „Dezvoltarea comunei Crivăț prin măsuri integrate”, cod SMIS proiect: 

115020, de către Fundația Amfiteatru, în calitate de Beneficiar, proiect cofinanțat din Fondul Social 

European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 4 

POCU/138/4/1/Reducerea numarului de comunitaţi marginalizate în care exista populaţie 

aparţinând minoritaţii roma (acele comunitaţi în care populaţia aparţinând minorităţii roma 

reprezinta minim 10% din totalul populaţiei la nivelul comunităţii) aflate în risc de saracie si 

excluziune sociala, prin implementarea de masuri integrate 

▪ Legea 98 din 19.05.2016 privind achizițiile publice. 

▪ Hotărârea Guvernului nr. 395 din 02.06.2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publică / acordului-cadru din Legea 98 / 

2016 privind achizițiile publice. 

▪ Normele privind procedura proprie din ANEXA la Hotărârea Consiliului Director al Fundației 

Amfiteatru nr. 8 din 22.01.2018, modificată prin Hotărârea Comitetului Director al Fundației 

Amfiteatru nr. 68 din 27.07.2018. 

 

ATRIBUIREA CONTRACTULUI 

Contracul de achiziție publică se va atribui cu respectarea Normelor privind procedura proprie.   

Procedura proprie se aplică având în vedere faptul că serviciile achiziționate sunt cuprinse în Anexa nr. 2 

din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, fapt ce atrage aplicarea prevederilor art. 68 alin. (2) lit. b) 

din Legea nr. 98/2016, iar contractul de achiziție are o valoarea estimată fără TVA mai mică decât pragurile 

corespunzătoare prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. d) și mai mare decât pragul prevazut la art. 7 alin. (5) din 

Legea nr. 98/2016, respectiv intervalul de la 135.060 lei până la 3.376.500 lei . 
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Procedura proprie se va desfășura conform Normele privind procedura proprie aprobate prin Hotărârea 

Consiliului Director al Fundației Amfiteatru nr. 8/22.01.2018, modificată prin Hotărârea Comitetului 

Director al Fundatiei Amfiteatru nr. 68 din 27.07.2018 (publicate pe site-ul propriu http://www.fundatia-

amfiteatru.ro/wp-content/uploads/Norme-privind-procedura-proprie-27.07.2018.pdf ) pentru organizarea 

și desfășurarea procedurii proprii de atribuire a contractelor de achiziție publică ce au ca obiect servicii 

sociale, servicii de învățământ, servicii de sănătate, servicii culturale, servicii hoteliere și restaurante, 

prestări de servicii pentru comunitate, servicii poștale  și servicii diverse și alte servicii specifice. 

 

BUGETUL ALOCAT 

Prețul maxim al contractului este de 84.000 lei. 

 

PRESTATORUL 

Prestatorul serviciilor trebuie să fie furnizor autorizat, conform legislației în vigoare. 

 

CONDIȚII DE DESFĂȘURARE 

Cei 150 de copii înscriși în cadrul Subactivității 2.6. Măsuri de educație informală pentru desegregarea 
școlară, din cadrul proiectului „Dezvoltarea locală integrată în comuna Belin”, cod SMIS proiect: 115021.  
Prestatorul va oferii servicii de organziare excursii educaționale conform următoarelor specificațiilor:  

1. Transport interregional dus-întors, cu autocarul 
2. Cazare 3*** pentru 2 nopți 
3. Meniu mic dejunc – 300 de porții 
4. Meniu prânz – 300 de porții 
5. Meniu cină – 300 de porții 

  

LOCUL DE PRESTARE A SERVICIILOR 

Cele 15 excursii educaționale se vor defășura în locațiile stabilite de către Fundația Amfiteatru. 

 

PERIOADE DE PRESTARE A SERVICIILOR 

În perioada  August 2018 – Septembrie 2020. 

 

PRETURILE 

Preturile ofertate vor fi exprimate în lei. 
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