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CAIET DE SARCINI 
PRESTĂRI SERVICII INSTRUCTOR EDUCAȚIE PARENTALĂ 

 

 

 

OBIECTUL ACHIZIȚIEI ȘI CANTITATEA DE SERVICII 

Prestarea serviciilor instructor educație parentală în cadrul Proiectul „Dezvoltare Interculturală în Comuna 

Jilava, județul Ilfov” , Cod unic proiect PN1083, corespunzătoare următoarelor activități: 

Activitatea 5 - Alte componente educaționale: activități extracurriculare, dezvoltare 
comunitară în rândul elevilor, educația părinților și acordarea de sprijin material 

 

COD CPV 

Anexa 2 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice: 

80400000-8 ( Servicii de educare a adultilor si alte servicii de invatamant) 

 

CADRUL LEGAL  

1. Implementarea proiectului „Dezvoltare Interculturală în Comuna Jilava, județul Ilfov” , Cod unic 

proiect PN1083, în calitate de Partener, proiect finanțat din Granturile SEE 2014-2021, Aria 7 

“Incluziunea și abilitarea romilor” 

▪ 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 Fundațtiei 

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

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 contractele de achiziție similare au o valoarea estimată fără TVA mai mare 

decât pragul prevăzut la art. 7 alin. (5) și mai mică decât pragul corespunzător prevăzute la art. 7 alin. (1) 

lit. c)  din Legea nr. 98/2016, respectiv 3.636.150 lei . 

Procedura proprie se va desfășura conform Normelor 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 https://www.fundatia-

amfiteatru.ro/informatii-publice/achizitii/ ) pentru organizarea și desfășurarea procedurii proprii de 
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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 9.075,63 lei fără TVA, 10.800 lei TVA inclus. 

 

PRESTATORUL 

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

 

CONDIȚII DE DESFĂȘURARE 

Serviciile instructor educație parentală  vor cuprinde urmatoarele: 

- 2 instructori ce vor sustine impreuna 10 ședințe de educație parentală 
- Profilul instructorului: expert în educație (psiholog, pedagog, etc.) 
- La fiecare ședință vor participa câte 25 de persoane (părinți, rude, tutori legali, etc.- în principal, 

persoane ce se ocupă de îngrijirea copiilor implicați în alte activități ale proiectului) 
- Tematicile abordate în cadrul ședințelor vor fi: cultivarea atitudinilor pozitive pentru educație, 

sprijinirea învățăturii și conștientizarea rolului familiei în procesul educațional al școlii și în afara 
acesteia în rândul părinților 

- Scopul ședințelor va fi de a ameliorara comportamentele parentale cu un potențial impact negativ 
asupra copiilor, precum violența, descurajarea de la învățătură/încurajarea muncii sau a căsătoriei 
în rândul minorilor etc. 
 

LOCUL DE PRESTARE A SERVICIILOR 
Localitatea Jilava, Judetul Ilfov-  Scoala nr. 2 sau Gradinita Rapunzel. 

PERIOADE DE PRESTARE A SERVICIILOR 

Februarie 2023 – Aprilie 2024 

 
CERINȚE SPECIFICE  
Tematicile abordate în cadrul atelierelor vor fi: cultivarea atitudinilor pozitive pentru educație, sprijinirea 
învățăturii și conștientizarea rolului familiei în procesul educațional al școlii și în afara acesteia în rândul 
părinților 
 
RECEPȚIA 
Recepția serviciilor se va realiza de către autoritatea contractantă prin persoanele desemnate. Prestatorul 
va prezenta la livrare procesul-verbal/ proceselor- verbale aferent/e serviciilor prestate, liste de prezenta, 
planul de lecție/ suportul de curs, fotografii 
 
PREȚURILE 
Prețurile vor fi exprimate în lei.  
 


