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CAIET DE SARCINI 
SERVICII DE ORGANIZARE PROGRAM DE EDUCAȚIE NON-FORMALĂ DE VARĂ 

OBIECTUL ACHIZIȚIEI 

Prestarea de servicii de organizare a unui program de educație non-formală de vară, format din 12 sesiuni a 

câte 7 zile fiecare, în cadrul Activității 3 – Servicii educaționale, din proiectul „Avdives, Khetanes (trad. 

Astăzi, împreună)”cod unic proiect PN1022, conform prezentului Caiet de sarcini.  

COD CPV 

Servicii de organizare seminarii, cod CPV 79951000-5, cuprinse în Anexa nr. 2 din Legea nr. 98/2016 privind 

achizițiile publice. 

CADRUL LEGAL DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI 

• Implementarea proiectului „Avdives, Khetanes (trad. Astăzi, împreună)”, cod unic proiect

PN1022, Promotor de proiect cofinanțat prin Granturile SEE 2014-2021, Alocarea tematică A – Proiect

de furnizare servicii, Aria 7 „Incluziunea și abilitarea romilor”, în cadrul Apelului – Creșterea incluziunii

și abilitării 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 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 135.519 lei până la 3.376.500 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 http://www.fundatia-

amfiteatru.ro/wp-content/uploads/Norme-procedura-simplificata-revizuite.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. 

http://www.fundatia-amfiteatru.ro/wp-content/uploads/Norme-procedura-simplificata-revizuite.pdf
http://www.fundatia-amfiteatru.ro/wp-content/uploads/Norme-procedura-simplificata-revizuite.pdf
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VALOARE ESTIMATĂ 

Prețul maxim al contractului este de 360.000 lei, TVA inclus. 

Prețurile vor fi exprimate în lei.

CONDIȚII DE DESFĂȘURARE 

Serviciile de organizare program de educație non-formală de vară constau în organizarea a 12 sesiuni cu 

același conținut educațional, fiecare sesiune având o durată 7 zile calendaristice. La fiecare sesiune vor 

participa un număr de 60 de participanți 

Programul de educație non-formală de vară se va desfășura în Municipiul București și Comuna Belin, 

județul Covasna. 

Programul educație non-formală de vară din București se va desfășura în cartierul Ferentari din Sectorul 5, 

iar programul din Comuna Belin sa va desfășura în satul Belin Vale, Județul Covasna.  

Pentru grupul țintă format din participanți din Ferentari (București), vor fi organizate 4 sesiuni în primul 

an (2021) și 4 sesiuni în cel de-al doilea (2022). În ceea ce privește grupul țintă din Belin, se vor organiza 4 

sesiuni, două sesiuni în anul 2021, iar următoarele două sesiuni în anul 2022.  

Fiecare sesiune va conține obligatoriu următoarele: 

- ateliere creative : arts & crafts, pictură, desen, muzică.

- ateliere sportive: jocuri de echipă, dans ;

- ateliere de fotografie;

- ateliere de dezvoltare personală: exerciții de actorie;

- ateliere educație civică și dezbateri: schimbări climatice, drepturile omului;

- ateliere experimente și știința într-o manieră amuzantă: chimie, biologie, fizică;

- ateliere de explorarea profesiei (întâlniri și discuții cu persoane de etnie romă cu profesii diverse. unul sau

doi invitați/sesiune).

Vom avea în total 9 ateliere/săptămână (sesiune), fiecare atelier fiind împărțit în 3 secțiuni pe o perioada a 

trei zile. Durata fiecărui secțiuni va varia între 60 și 120 de minute pe parcursul unei zile, în funcție de 

tematica atelierului. La fiecare atelier vor participa între 5 și 15 participanți, cu vârste cuprinse între 9 și 16 

ani. 
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LOCUL DE PRESTARE A SERVICIILOR 

Programul de educație non-formală de vară se va desfășura în Sectorul 5 al Municipiului București, în 

cartierul Ferentari, precum și Comuna Belin, județul Covasna. 

PERIOADE DE PRESTARE A SERVICIILOR 

Primele 6 sesiuni: 26.07.2021 – 12.09.2021 

Următoarele 6 sesiuni: 01.07.2022 – 11.09.2022

CRITERIUL DE SELECȚIE 
Prețul cel mai scăzut.


