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CAIET DE SARCINI 
PRESTĂRI SERVICII FACILITATOR ATELIERE ABILITARE 

 
 
 
OBIECTUL ACHIZIȚIEI ȘI CANTITATEA DE SERVICII 
Prestarea serviciilor de facilitator ateliere abilitare în cadrul Proiectul „Dezvoltare Interculturală în Comuna 
Jilava, județul Ilfov” , Cod unic proiect PN1083, corespunzătoare următoarelor activități: 

a) Activitatea 7 - Abilitarea Romilor prin Accesarea Drepturilor și Cultură 
 

 
COD CPV 
Anexa 2 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice: 
98200000-5 (Servicii de consultanta in materie de egalitate de sanse) 
 
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 
Contractul 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 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 https://www.fundatia-
amfiteatru.ro/informatii-publice/achizitii/ ) 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. 
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BUGETUL ALOCAT 
Prețul maxim al contractului este de 17.479 lei fără TVA 20.800 TVA inclus. 
 
PRESTATORUL 
Prestatorul serviciilor trebuie să fie furnizor autorizat, conform legislației în vigoare. 
 
CONDIȚII DE DESFĂȘURARE 
Serviciile facilitatori ateliere abilitare se vor derula pe parcursul a 520 ore și se vor desfășura astfel: 

a) Câte  260 de ore per expert- 2 facilitatori in total 
b) Se vor susține 10 ateliere de câte 4 ore fiecare și 220 de ore fiind dedicate pregătirii materialelor 

didactice pentru ateliere și se vor angaja în discuții informale cu participanții atelierelor (întrebări 
ulterioare, sprijin, dacă este cazul). 

c) Atelierele se vor susține împreuna de cei 2 facilitatori și de un reprezentant al Primăriei Jilava; 
 
 

LOCUL DE PRESTARE A SERVICIILOR 
Școala Nr. 2 și Grădinița Rapunzel, in localitatea Jilava, jud. Ilfov 
 
PERIOADE DE PRESTARE A SERVICIILOR 
Noiembrie 2022 – Aprilie 2024 
 
CERINȚE SPECIFICE  
Tematicile abordate în cadrul atelierelor vor fi: educația financiară/gestionarea resurselor familiei și 
accesarea drepturilor: munca fără/cu forme legale, serviciile accesate prin asigurarea de sănătate, accesarea 
ajutoarelor sociale, dreptul la pensie, dreptul la educație incluzivă și gratuită în sistemul de învățământ 
public. 
 
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, 
fotografii 
 
PREȚURILE 
Prețurile vor fi exprimate în lei.  


