
Caiet de sarcini servicii catering evenimente educatie, pentru proiectul 

ACCES LA PROGRES la Scoala Gimnaziala Corbii Mari, cod F-PNRAS-

1-2022-0157 

 

           Scoala Gimnaziala Corbii Mari implementeaza proiectul ACCES LA PROGRES 

la Scoala Gimnaziala Corbii Mari, cod F-PNRAS-1-2022-0157, in perioada 

26.09.2022-25.09.2025 

         Obiectivele proiectului sunt: 

O1) Diminuarea absenteismului cu 50 % și reducerea abandonului școlar cu 50% în ciclul 

gimnazial, până în 2025; 

 

O2) Creșterea cu 15% a numărului elevilor care obțin media cinci la Evaluarea Națională, în 

următorii trei ani școlari. 

O3) Creșterea, în fiecare an de implementare, cu cel puțin 20% a numărului părinților și 

elevilor din grupul tinta care se declară mulțumiți/foarte mulțumiți cu nivelul de siguranță și 

starea de bine din cadrul școlii; 

 

O4) Dezvoltarea competentelor de utilizare a metodelor moderne de predare – învățare – 

evaluare diferențiate, pentru cel putin 80% dintre cadrele didactice ale școlii, conform 

nevoilor educative ale elevului, vizând dezvoltarea gândirii critice, premisă a alfabetizării 

științifice și diminuării riscului de analfabetism functional, în următorii doi ani școlari. 

 

Date generale: 

Denumire proiect: ACCES LA PROGRES la Scoala Gimnaziala Corbii Mari 

Autoritate contractanta/Beneficiar: Scoala Gimnaziala Corbii Mari 

Adresa: Str. Primariei nr 9, Corbii Mari, Dambovita 

Telefon/Email/Site: 0245716129, scoalacorbiimari@yahoo.com, sgcm.ro 

 

 Obiectul contractului: 

 Prestarea de servicii catering evenimente educatie, in conformitate cu cererea 

de finantare -Anexa1_MATE-Cerere de finantare-Sectiunea D_H. 

Impactul financiar este de 76.800 RON,fara TVA 

COD CPV achizitie -Cpv-555249990-9-Servicii catering pentru scoli 

Aceste servicii vor fi prestate ca urmare a notei de comanda a beneficiarului. 

 

Specificatii tehnice: 

Pentru desfasurarea Activitatii 1-Activitatea MATE, Preventie, Interventie 

Subactivitatea 1.1.3 -Activitatea de interventie-Fiecare poate progresa 

Serviciile de catering vor fi prestate de catre ofertant in cadrul activitatilor 

remediale ale proiectului pentru grupul tinta pe o perioada de 3 ani, cate doua 

mailto:scoalacorbiimari@yahoo.com


zile pe saptamana, exceptand vacantele scolare, dupa un program stabilit de 

beneficiar. 

Tarif mediu meniu-14 RON, fara TVA. 

Pentru anul scolar 2022-2023, grupul tinta este constituit din 90 elevi ai ciclului 

gimnazial. 90x2=180 meniuri/saptamana cu activitati remediale 

Nota de comanda se realizeaza lunar. 

Locatiile de desfasurare sunt Scoala Gimnaziala Corbii Mari si Scoala 

Gimnaziala nr.1 Ungureni Corbii Mari. 

Zona de servire a meniurilor se individualizeaza si marcheaza corespunzator de 

catre beneficiar cu elemente de identitate vizuala. 

Ofertantul trebuie sa faca dovada de resursa umana pentru indeplinirea 

contractului minim 1 bucatar si un sofer, in acest sens urmand sa se ataseze 

ofertei tehnice si financiare copii dupa CIM-urile aferente posturilor mai sus 

mentionate si documente care confirma instruirea persoanelor in domeniul agro-

alimentar si efectuarea controlului medical periodic. 

Ofertantul este raspunzator pentru documentele de reglementare sanitare emise 

de DSP si DSV Dambovita, urmand sa prezinte si documentele de autorizare ale 

masinii de transport, conform Ordin 111/2008 emis de Autoritatea nationala 

sanitar-veterinara pentru siguranta alimentelor. 

Ofertantul va prezenta cel putin doua variante de meniuri care sa se incadreze in 

prezentul caiet de sarcini, in fiecare varianta fiind evidentiate cantitatile nete. 

 

Nr. crt Produs Unitate de 

masura 

Cantitate Caracteristici 

1 Servicii 

catering 

Meniu 

elev/sandwich 

180/saptamana, 

cf. nota 

comanda 

Portii individuale, 

produse proaspete, cu 

respectarea structurii de 

meniu aprobat. 

Transport inclus cu 

masina autorizata pana 

la locatiile precizate. 

Livrarea se face in 

ambalaj individual de 

unica folosinta. 

 
 

Durata contract: de la data semnarii pana la 25.09.2025 

Contractul inceteaza sa produca efecte dupa ce contractul de finantare al proiectului nu va 

mai produce efecte. 

Grafic de plati 

Plata se va face in baza procesului verbal de primire, predare si receptie in contul de 

Trezorerie al prestatorului, in termen de 30 de zile de la emiterea facturii. 



In cazul in care din motive imputabile prestatorului serviciile care fac obiectul contractului nu 

indeplinesc cerintele autoritatii contractante, se suspenda plata pana la remedierea acestora. 

Altele: 

a)Pe parcursul derularii contractului de servicii corespondenta va fi in limba romana. 

b)In cazul in care unele acte normative se vor modifica pe parcursul contractului, se vor 

aplica normele in vigoare la data predarii documentatiilor sau conform legii. 

Achizitia se va realiza prin SICAP, iar eventualii ofertanti vor depune oferta in termen de 5 

zile lucratoare de la publicarea anuntului pe site-ul scolii gimnaziale Corbii Mari. 

Oferta tehnica si financiara va respecta obligatoriu cerintele din prezentul caiet de sarcini. 

Postat pe site la data de 20.01.2023 

                          

  Responsabil achizitii,                                                                          Director, 

Prof. PATRASCU MADALINA                                                      Prof. BARDES AURA  
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