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DOCUMENTAȚIA DE ATRIBUIRE A ACHIZIȚIEI SERVICII 

SERVICII CATERING PENTRU ACTIVITĂȚILE DERULATE CU GRUPURILE ȚINTĂ, ȘI REALIZAREA TUTUROR 

TRANSPORTURILOR LEGAT DE CATERING  

NECESAR ÎN CADRUL PROIECTULUI “SERVICII SOCIO-EDUCAȚIONALE PENTRU INCLUZIUNEA ROMILOR 

(ROMEDIN)” 

Achizitor FUNDAȚIA DESIRE PENTRU DESCHIDERE ȘI REFLECȚIE SOCIALĂ (DESIRE) 

 

Titlul 

proiectului 

“SERVICII SOCIO-EDUCAȚIONALE PENTRU INCLUZIUNEA ROMILOR (ROMEDIN)” 

Contract nr. RO2014_C4_38 

Calitatea 

achizitorului 

în cadrul 

proiectului 

Promotor 

I. INFORMATII GENERALE 
I.1.  Achizitor 

Denumire: FUNDAȚIA DESIRE PENTRU DESCHIDERE ȘI REFLECȚIE SOCIALĂ (DESIRE) 

 

Adresa:  Str. Vântului 35, Cluj , 400221 

Persoana de contact:  Hegyesi Eniko Telefon: 0720600766 

E-mail: desire_cluj@yahoo.com Tel: - 

Adresa de internet: http://www.desire-ro.eu/?page_id=904 

 

I.2. Informatii privind depunerea ofertei 
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a.  Termen limita de depunere a ofertei:  05.01.2015, ora 17:30 
 Termen limita de solicitare a clarificarilor: 29.12.2014, ora 17:00 
 
Deschiderea ofertelor va avea loc in data de 06.01.2015, ora 17.30 la punctul de lucru al Fundației din Str. 
Regele Ferdinand nr. 13, ap 8.  Ofertantii au obligatia sa urmareasca website-ul Beneficiarului, 
http://www.desire-ro.eu/?page_id=904  , in vederea aparitiei unor potentiale clarificari.  
 

b.  Adresa unde se primesc ofertele:  Str. Vântului, nr. 35, cod postal 400221, Cluj, Romania. Orice ofertă 
primită după termenul limită de depunere a ofertelor stabilită in documentaţia pentru ofertanţi sau la o 
altă adresă decat cea indicată mai sus nu va fi evaluată de achizitor, acestea fiind păstrate la sediul 
achizitorului, nedeschise. 

Achizitorul nu asigură plata întocmirii şi transmiterii documentaţiei de către ofertanţi şi nu 

răspunde material în cazul în care oferta unui posibil prestator este respinsă pentru nerespectarea 

condiţiilor minime necesare, conform documentaţiei de atribuire sau valoarea acesteia depăşeşte valoarea 

estimată a contractului.  

c. Locul de procurare a documentaţiei: Documentaţia poate fi obţinută gratuit prin solicitare scrisă 

adresată fundației, sau de pe site-ul proiectului http://www.desire-ro.eu/?page_id=904. Pentru informaţii 

suplimentare achizitorul poate fi contactat prin e-mail. 

 

2. OBIECTUL CONTRACTULUI DE ACHIZIŢIE 

2.1. Descriere 

2.1.1. Denumirea contractului de achiziţie: 

Titlu:  

SERVICII CATERING PENTRU ACTIVITĂȚILE DERULATE CU GRUPURILE ȚINTĂ, ȘI REALIZAREA TUTUROR 

TRANSPORTURILOR LEGAT DE CATERING  contract de finanțare RO2013_C4_38 

Valoarea estimată a contractului:  252.366,93 RON fara TVA 

2.1.2. Descriere servicii ce vor fi achiziţionate: 

Servicii de cantină / restaurant și catering (cod CPV: 55500000-5) pentru programul de Servicii 

educaționale și culturale pentru copii școlarizați din Pata Rât și Servicii socio-educaționale pentru 

prevenirea abandonului școlar organizat pentru beneficiarii proiectului „Servicii socio-educaționale pentru 

incluziunea romilor – ROMEDIN” 
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Proiectul este cofinanţat în cadrul contractului de finanțare nerambursabilă RO2013_C4_38 

nerambursabilă din Fondul ONG, Mecanismul Financiar al Spațiului Economic European 2009-2014. 

2.1.3. Denumire contract şi locaţia lucrării, locul de livrare sau prestare  

Nr. 

Crt. 

Loturi Descriere 

 Lot I Servicii de cantină / restaurant și catering (cod CPV: 55500000-5) pentru programul 

de Servicii educaționale și culturale pentru copii școlarizați din Pata Rât și Servicii 

socio-educaționale pentru prevenirea abandonului școlar organizat pentru 

beneficiarii proiectului „Servicii socio-educaționale pentru incluziunea romilor – 

ROMEDIN” perioada 12.01.2015 – 12.06.2015 

 Lot II Servicii de cantină / restaurant și catering (cod CPV: 55500000-5) pentru programul 

de Servicii educaționale și culturale pentru copii școlarizați din Pata Rât și Servicii 

socio-educaționale pentru prevenirea abandonului școlar organizat pentru 

beneficiarii proiectului „Servicii socio-educaționale pentru incluziunea romilor – 

ROMEDIN” perioada 15.09.2015 – 15.02.2016 

2.1.4. Durata contractului de achiziţie 

Contractul intră in vigoare la data 12.01.2015 şi este valabil până la data de 15.02.2016. 

2.1.5. Denumirea contractului și locul de prestare a serviciilor: 

 Lucrări  Produse   Servicii  

Execuţie 

Proiectare si execuţie 

Realizare prin orice mijloace 

corespunzătoare cerinţelor 

specificate de achizitor 

Cumpărare 

Leasing 

Inchiriere 

Cumpărare in rate 

 

Categoria serviciului: 

 

 

Principala locaţie a lucrării: 

 

Principalul loc de livrare: 

 

Principalul loc de prestare și 

livrare:  

Cluj Napoca, Școala Generală 
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Agărbiceanu, Școala Generală 

Vaida Voevod, Școala Generală 

Tranian Dârjan, Liceul Ana Aslan, 

Liceul Romulus Ladea, Liceul 

Anghel Saligny, Liceul Economic, 

Casa Tranzit 

 

2.1.6.  Divizare pe loturi          Da                    Nu 

Ofertele se depun: 

Pentru un singur lot                           Unul sau mai multe                         Toate loturile  X 

 

3. INFORMAŢII DETALIATE ŞI COMPLETE CU PRIVIRE LA CRITERIUL APLICAT PENTRU STABILIREA OFERTEI 

CÂŞTIGĂTOARE 

3.1 

Preţul cel mai scăzut        □  

Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic     X  

Oferta câştigătoare stabilită de către comisia de evaluare va fi oferta care întruneşte punctajul cel 

mai mare rezultat din aplicarea algoritmului de calcul prevăzut mai jos. 

Evaluarea ofertelor se bazează pe metoda punctelor de calitate. Metoda presupune alocarea a unui 

număr de puncte pentru fiecare factor de evaluare, conform tabelului de mai jos. Punctajul maxim acordat 

este de 100 puncte. 

Factori de evaluare Punctaj maxim alocat 

Pretul ofertei 60 pct 

Facilitati  40 pct 

TOTAL 100 pct 
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Punctajul pentru factorul de evaluare pretul ofertei se acorda astfel: 

a) pentru cel mai scãzut dintre preţurile ofertelor se acordã punctajul maxim alocat factorului de 

evaluare respectiv; 

     b) pentru alt preţ decât cel prevãzut la lit. a) punctajul se acordã astfel: 

        Pn = (preţ minim/preţ) x punctaj maxim alocat. 

Punctajul pentru factorul facilitate se acorda astfel: 

Pentru facilitati (asigurarea semestrială a anchetei alimentară specifică elevilor, consultare 

prealabilă referitor la meniul săptămânal, asumarea livrării meselor calde zilnice pe perioada 

contractuală, locația cantinei/restautantului să fie accesibil din punct de vedere al transportului 

pentru participanți, starea bună și funcțională a clădirii în care se află speațiul pentru cantină, 

restaurant, spațiul să fie dotat conform reglementărilor Direcției Sanitar Veterinar și pentru 

siguranța alimentațilei, grup sanitar in incinta cantinei, restaurantului) se acordă punctajul maxim 

alocat factorului de evaluare respective. 

Pf ofertant = f ofertat / maxim * punctaj maxim alocat 

 

Punctajul total = punctajul obținut din prețul ofertei *60% + punctajul obținut din facilități * 40 % 

VA fi declarata căștigătoare oferta care obține punctajul cel mai mare. 

 

Observaţie: În cazul în care două sau mai multe oferte conţin, în cadrul propunerii financiare, acelaşi preţ 

minim, atunci în vederea atribuirii contractului de achiziţie publică se va solicita respectivilor ofertanţi, 

pentru departajare, o nouă propunere financiară în plic închis, caz în care contractul va fi atribuit 

ofertantului a cărui nouă propunere financiară are preţul cel mai scăzut. În situaţia în care egalitatea 

persistă, preşedintele comisiei de evaluare va identifica dintre participanţii care au formulat ofertele aflate 

la egalitate, pe cel care s-a înscris primul la procedură, desemnându-l câştigătorul procedurii.  
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4. PREZENTAREA OFERTEI 

4.1. Limba de redactare a ofertei Limba română 

4.2. Moneda în care este exprimat 

preţul contractului 

Lei 

4.3. Perioada minimă de valabilitate 

a ofertei 

30 de zile de la data depunerii ofertei 

4.4. Modul de prezentare a ofertei 

(tehnic şi financiar) 

Adresa la care se depun ofertele: Fundația Desire, Cluj, str. 

Vântului 35, cod poştal 400221 

Data şi ora limită pentru depunerea ofertei: 05.01.2015, ora 

17.30,  

Oferta depusă după data şi ora limită pentru depunerea 

ofertelor va fi respinsă şi returnată nedeschisă. 

Modul de prezentare a ofertei: Oferta se va întocmi într-un 

exemplar original. 

Oferta, în original, trebuie înaintată: 

• prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire  
sau 

• depusă personal, la aceeaşi adresă  
Ofertantul trebuie să introducă oferta într-un plic închis 

corespunzător si netransparent. Plicul în care este inclusă 

oferta tehnică, oferta financiară si documentele de 

calificare, va purta următoarele informaţii obligatorii: 

• Numele/denumirea şi adresa completă a 
ofertantului  

• Titlul contractului pentru care se depune oferta – 
Servicii de cantină / restaurant și catering (cod CPV: 
55500000-5) pentru programul de Servicii 
educaționale și culturale pentru copii școlarizați din 
Pata Rât și Servicii socio-educaționale pentru 
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prevenirea abandonului școlar organizat pentru 
beneficiarii proiectului „Servicii socio-educaționale 
pentru incluziunea romilor – ROMEDIN” 

• Denumirea şi adresa Achizitorului indicată mai sus şi 
la care este depusă oferta; 

• Menţiunea „A nu se deschide înainte de:06.01.2015, 
ora 17.30”. 

Cerinţe obligatorii : 

• Declaraţie privind eligibilitatea – Formularul 1 

• Declaraţie pe propria răspundere privind 
neîncadrarea în prevederile art. 181 din OUG 
34/2006 modificată şi completată – Formularul 2 

• Declaraţie privind disponibilitatea pe toată perioada 
derulării contractului – Formularul 3 

• Declaraţie privind calitatea de participant la 
procedură – Formularul 4 

• Să prezintă documentația din care rezultă că în CAEN-
ul ofertantului este prevăzut cantina școlară 

• Să prezintă documentația DSVSA 

 

Persoane juridice/fizice române 

Cerinţă obligatorie: 

Certificatul constatator eliberat de Oficiul Registrului 

Comerţului de pe lângă instanţa competentă, în copie simplă 

din care să rezulte obiectul de activitate al societăţii. 

Persoane juridice/fizice străine  

Cerinţă obligatorie: pentru a-şi demonstra capacitatea de 

exercitare a activităţii profesionale, operatorul economic va 

prezenta documente care dovedesc forma de 

înregistrare/atestare ori apartenenţa din punct de vedere 

profesional. 

Documentele vor fi prezentate în traducere autorizată. 

Modul de prezentare a propunerii tehnice: 
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- propunerea tehnică va cuprinde descrierea serviciile 

ofertate, în corelaţie cu specificaţiile tehnice stabilite de 

achizitor în caietul de sarcini (specificaţii tehnice); 

- propunerea tehnică va fi întocmită în aşa fel încât să asigure 

posibilitatea verificării cu uşurinţă a corespondenţei dintre 

aceasta şi cerinţele tehnice minime din descrierea obiectului 

contractului (caietul de sarcini-specificaţii tehnice); 

- plicul va fi sigilat, marcat şi ştampilat în mod corespunzător, 

inscripţionat „Propunerea Tehnică”, si denumire ofertant, 

într-un singur exemplar original. 

 Modul de prezentare a propunerii financiare: 

- propunerea financiară va cuprinde atât preţul unitar al 

fiecărui produs cât şi preţul total al ofertei; 

- se va calcula preţul serviciilor în lei, fără TVA.  

- termen de plată – 30 de zile de la  data primirii facturii 

fiscale de către beneficiar.  

4.5. Posibilitatea retragerii sau 

modificării ofertei  

1. Ofertantul are dreptul de a-şi retrage oferta, prin solicitare 

scrisă adresată asociaţiei până la data şi ora de deschidere a 

ofertelor. 

2. Ofertantul poate modifica conţinutul ofertei, până la data 

şi ora stabilită pentru depunerea ofertelor, adresând pentru 

aceasta asociaţiei o cerere de retragere a ofertei în vederea 

modificării. Fundația nu este răspunzătoare în legătură cu 

posibilitatea ofertantului de a depune noua ofertă, 

modificată, până la data şi ora limită de depunere, stabilită în 

documentaţia de atribuire. 

3. Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forţa majoră, cad în 

sarcina operatorului economic (ofertantului). 

4. Oferta depusă după expirarea datei limită pentru depunere 
este considerată întârziată şi se returnează nedeschisă. 
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4.6. Informaţii referitoare la 

termenele pentru livrarea 

bunurilor/prestarea 

serviciilor/execuţia lucrărilor 

Prestarea serviciilor ce fac obiectul achiziţiei publice se vor 

face eşalonat, pe întreaga perioadă de derulare a contractului 

4.7. Modalităţi de contestare a 

deciziei achizitorului de atribuire a 

contractului de achiziţie şi de 

soluţionare a contestaţiei. 

Decizia achizitorului poate fi contestată depunând o 

contestaţie în termen de maxim 2 zile de la data declarării 

câştigătorului la adresa menţionată. 

- Decizia de soluţionare a contestaţiei poate fi atacată la 

instanţa de judecată competentă potrivit legii. 

4.8. Clauzele contractuale 

obligatorii, inclusiv condiţiile de 

actualizare / modificare a preţului 

contractului de achiziţie 

Următoarele clauze ale contractului sunt obligatorii:  

- părţile contractante şi datele de identificare;  
- obiectul contractului (conform caietului de sarcini); 
- valoarea contractului (preţul este exprimat în lei); 
- durata contractului; 
- drepturile şi obligaţiile părţilor; 
- rezilierea contractului (rezilierea/rezoluţiunea de 

drept), cu notificare prealabilă, în caz de 
nerespectare a obligaţiilor contractuale. 
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ANEXĂ: Formular nr. 1 

 

 

OFERTANT 

__________________ 

 (denumire/nume) 

 

FORMULAR DE OFERTĂ 

 

 

 

Către Fundația Desire, Cluj, str. Vântului 35. 

(denumirea achizitorului si adresa completa) 

 

Domnilor, 

 

 

1. Examinând invitația primită, subsemnatul ……………………..(numele şi prenumele în clar) reprezentant 

……………………………. (legal/împuternicit) al ofertantului………………………………………….  (denumirea/numele 

ofertantului)  
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ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în invitația mai sus menţionată, să 

prestăm ……………. (denumirea serviciilor) pentru suma de ……………………………………………… (suma în litere și 

în cifre, precum şi moneda ofertei) plătibilă după recepţia serviciilor, la care se adaugă taxa pe valoarea 

adăugata în valoare de …………………………. (suma în litere si în cifre). 

 

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să prestăm serviciile necesare în 

cadrul proiectului ……………………………………., în termenul solicitat de achizitor.  

 

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de …………………………zile (perioada în 

litere si în cifre) şi ea va rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea 

perioadei de valabilitate. 

 

4. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică aceasta oferta, împreuna cu comunicarea 

transmisa de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilita câștigătoare, vor constitui un contract 

angajant între noi. 

 

5. Înțelegem ca nu sunteți obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice alta oferta pe care o 

puteţi primi. 

 

 

Data completării ___________________ 

 

 

Ofertant, 

___________________________ 

(Numele si prenumele in clar ale persoanei care semnează, stampila) 



 

12 

OFERTANTUL                     FORMULARUL 2 

(denumirea/numele) 

 

 

 

DECLARAŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA 
 

 

 
 

 

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al (denumirea/numele si sediul/adresa operatorului 

economic) declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor aplicate 

faptei de fals în acte publice, că nu ne aflăm în situaţia prevăzută la art. 180 din Ordonanţa de urgenţa a 

Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de 

lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare, 

respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti pentru 

participarea la activităţi ale unei organizaţii criminale, pentru corupţie, fraudă şi/ sau spălare de bani.  

  

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că 

autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice 

documente doveditoare de care dispunem. 

   

    Data completării: ...................... 

 

Ofertant, 

(numele, semnătura autorizată şi ştampilă) 



 

13 

 

OFERTANTUL                   FORMULARUL 3 

(denumirea/numele) 

 

 

 

DECLARATIE 
privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 181 din OUG nr. 34/2006 

  

 

 

1. Subsemnatul, (nume şi prenume), reprezentant imputernicit al (denumirea/numele si 
sediul/adresa operatorului economic), declar pe propria raspundere ca: 

a. nu sunt în stare de faliment ori lichidare, afacerile mele nu sunt conduse de un administrator 
judiciar sau activităţile mele comerciale nu sunt suspendate şi nu fac obiectul unui aranjament cu 
creditorii. De asemenea, nu sunt într-o situaţie similară cu cele anterioare, reglementată prin lege; 
b. nu fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea mea în una dintre situaţiile prevăzute la 
lit. a); 
c. mi-am îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale 
către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în 
vigoare în România sau în ţara în care sunt stabilit până la termenul limita de depunere al ofertei; 
d. în ultimii doi ani mi-am îndeplinit sau nu mi-am îndeplinit în mod defectuos obligaţiile 
contractuale, din motive imputabile, fapt care nu a produs sau nu este de natură să producă grave 
prejudicii beneficiarilor acestuia; 
e. nu am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei instanţe judecătoreşti, 
pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în materie 
profesională. 
 
 
2. Subsemnatul declar pe proprie raspundere ca în ultimii 5 ani, nu am fost condamnat prin 

hotărârea definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru participare la activităţi ale unei organizaţii 
criminale, pentru corupţie, pentru fraudă şi/sau pentru spălare de bani. 
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3. Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg 
ca Achizitorul are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, situatiilor si 
documentelor care insotesc oferta, orice informatii suplimentare privind eligibilitatea noastra, precum si 
experienta, competenta si resursele de care dispunem. 

4. Inteleg ca in cazul in care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de 
incalcarea prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii. 

 

 

Data completarii :  

    

Ofertant, 

(numele, semnătura autorizată şi ştampilă) 
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Aprob,  

Manager de proiect 

Harbula Hainalca 

REFERAT DE NECESITATE ȘI NOTĂ PRIVIND DETERMINAREA VALORII ESTIMATE 

 

 Având în vedere nercesitatea derulării activităţii SERVICII CATERING PENTRU ACTIVITĂȚILE 

DERULATE CU GRUPURILE ȚINTĂ, ȘI REALIZAREA TUTUROR TRANSPORTURILOR LEGAT DE CATERING  în 

cadru proiectului „SERVICII SOCIO-EDUCAȚIONALE PENTRU INCLUZIUNEA ROMILOR - ROMEDIN”, pentru ca 

obiectivele asumate să fie atinse, vă rugăm să achizionaţi următoarele: 

 

Denumire 

produs/serviciu 

(obiectul contractului) 

Cod CPV  

(codificarea 

obiectului 

contractului) 

 

Cantitate 

min – max  

sau  

fermă 

U/M Valoare estimată RON 

fără TVA 

Data 

la care 

devine 

necesa

r 

obiect

ul 

Pe 

U/M 

Total 

Servicii de cantină / 

restaurant și catering 

55500000-5 37.645 – 

38.145  

Porție de 

prânz 

6.616 249059.32-

252366.93 

12-01-

2014 

Determinarea valorii estimate:  

În determinarea valorii estimate s-au avut în vedere următoarele: 

Cerintele specificate in contractul de finantare RO2013_C4_38 

Valoare estimată (EUR): 56.451,61 fara 70.000 cu TVA  

Curs valutar luat în calcul BNR din data de 18-12-2014  

Adica : 252366.93 RON fara TVA , 312935 RON cu TVA 
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Justificarea achiziției: 

Achiziția solicitată este necesară pentru derularea activității proiectului „SERVICII SOCIO-EDUCAȚIONALE 

PENTRU INCLUZIUNEA ROMILOR - ROMEDIN”. 

 

 

 

Specificații tehnice (cerințe, prescripții, caracteristici de natură tehnică ce 

permit fiecărui produs, serviciu să fie descris, în mod obiectiv, în așa manieră 

încât să corespundă necesității achizitorului)  

Justificarea includerii 

specificațiilor tehnice 

(principiul 

proporționalității) 

Nr

crt 

Loturi Descrire Cantitate totală 

1.  Lot I 

În perioada 12 

ianuarie 2015 – 

12 iunie 2015, 

fără vacanțe 

școlare 

Servicii de cantină / restaurant și catering 

(cod CPV: 55500000-5) pentru programul de Servicii 

educaționale și culturale pentru copii școlarizați din Pata 

Rât și Servicii socio-educaționale pentru prevenirea 

abandonului școlar organizat pentru beneficiarii 

proiectului „Servicii socio-educaționale pentru 

incluziunea romilor – ROMEDIN” perioada 12.01.2015 – 

12.06.2015 

a. masă caldă de prânz cu livrare la școli în 
timpul săptămânii (8550 porții )  

b. sandvis consistent și fructe la prânz în timpul 
săptămânii (9880 porții) 

c. masă caldă de prânz la cantină sau restaurant în 

ziua de sâmbătă (665 porții) 

d. masă caldă de prânz în perioada lunii iulie 2015, 

la activitățile organizate în Pata Rât cu ocazia 

întîlnirii de grup de autocunoaștere (aprox. 60 de 

porții) 

19.145 porții 

2.  Lot II 

În perioada 15 

septembrie 

2015 – 15 

februarie 2016, 

fără vacanțe 

Servicii de cantină / restaurant și catering (cod CPV: 

55500000-5) pentru programul de Servicii educaționale și 

culturale pentru copii școlarizați din Pata Rât și Servicii 

socio-educaționale pentru prevenirea abandonului școlar 

organizat pentru beneficiarii proiectului „Servicii socio-

educaționale pentru incluziunea romilor – ROMEDIN” 

18.500-19.000 porții 

Implementarea activităților 

propuse în cadrul proiectului 

ROMEDIN. 
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școlare perioada (15.09.2015 – 15.02.2016 

a. masă caldă de prânz cu livrare la școli în 
timpul săptămânii 

b. sandvis consistent și fructe la prânz în timpul 
săptămânii 

c. masă caldă de prânz la cantină sau restaurant în ziua 

de sâmbătă 

 

-  

Resurse umane  Justificare: 

  

Resurse tehnice Justificare: 

  

Numele în clar  

Hegyesi Eniko 

Funcția 

Responsabil financiar  

Semnătură  

Data 

18-12-2014 
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Anexa 1: Lista școlilor sau instituțiilor unde vor fi livrate mesele de prânz 

Nr. 

Ctr. 

Școala sau Instituție culturală Locația 

1. Casa Tranzit Cluj-Napoca 

2. Colegiul Economic Iulian Pop Cluj-Napoca 

3. Colegiul Tehnic Ana Aslan Cluj-Napoca 

4. Liceu de Arte Plastice Romulus Ladea Cluj-Napoca 

5. Școala Generală Ion Agârbiceanu Cluj-Napoca 

6. Școala Generală Traian Dârjan Cluj-Napoca 

7. Școala Gimnazială Alexandru Vaida Voievod Cluj-Napoca 

8. Școala Postliceală Anghel Salighny Cluj-Napoca 

 

 

 


