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SPECIFICAȚII TEHNICE  

 

 

1. Introducere 

 

Specificațiile tehnice includ ansamblul cerințelor pe baza cărora fiecare ofertant va elabora o 

propunere financiară pentru prestarea serviciilor care fac obiectul contractului. 

 

 

a. Serviciile solicitate: Organizarea taberelor de instruire pentru tineri lideri in 

protecția mediului  (6 tabere in doua locatii diferite)  
1.  

 

 

b. Atribuțiile și responsabilitățile contractantului și ale achizitorului:  

Vor fi organizate in total 6 tabere in doua locatii diferite:  

LOT 1 Organizarea taberelor de instruire in Băile Tușnad (3 tabere) Valoare estimată 

fără TVA = 66.089,22 lei  

LOT 2 Organizarea taberelor de instruire in Sălașul de Sus ( 3 tabere) Valoare estimată 

fără TVA = 66.089,22 lei  

Total valoare fără TVA pentru cele doua loturi = 132.178,44 lei  

Prestatorii vor avea următoarele responsabilități (valabile pentru ambele loturi), 

respectiv:  

- asigură transportul cu microbus pentru grupul de 20 de elevi pe rutele: Vidra - Tușnad si retur, 

Brașov - Tușnad și retur, București - Tușnad și retur, Tg Jiu - Sălașul de Sus si retur, Arad - 

Sălașul de Sus și retur, Hateg - Sălașul de Sus si retur.   

- asigura spatiu cazare pentru grupul de 20 de elevi  

- asigura 3 mese pe zi (mic dejun, pranz si cina), tinanad cont de eventuale alergii, regim 

alimentar al participantilor 

- asigura sala pentru desfasurarea activitatilor educative 

- asigura spatiu in exterior pentru desfasurarea activitatilor de recreere. 
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- asigura servicii si logistica pentru curatenie si servire a mesei.  

 

 

2. c) Abordare și metodologie în cadrul contractului: Prestatorii vor lucra împreună cu 

Managerul de proiect și  asistetul de proiect.  

 

3. d) Plan de lucru pentru activitățile/serviciile solicitate: Datele de organizare ale 

taberelor vor fi comunicate de beneficiar cu cel putin o lună înainte astfel incât prestatorii să 

aibă suficient timp pentru organizarea evenimentelor.  

 

1. e) Data de început și data de încheiere a prestării serviciilor sau durata 

prestării serviciilor: Activitătile vor fi realizate în perioda iunie - septembrie 2022  

2.  

3. Resursele necesare/expertiza necesară pentru realizarea activităților în contract 

și obținerea rezultatelor:Prestatorii trebuie să aibă spații de cazare și masă, conform cerintelor 

de mai sus, iar aceste servicii să fie realizate conform  cerințelor legale la nivel național.  

 

4. Cadrul legal în domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă 

 

Convenția nr. 87 a OIM privind libertatea de asociere și protecția dreptului de 

organizare; 

Convenția nr. 98 a OIM privind dreptul de organizare și negociere colectivă; 

Convenția nr. 29 a OIM privind munca forțată; 

Convenția nr. 105 a OIM privind abolirea muncii forțate; 

Convenția nr. 138 a OIM privind vârsta minimă de încadrare în muncă; 

Convenția nr. 111 a OIM privind discriminarea (ocuparea forței de muncă și profesie); 

Convenția nr. 100 a OIM privind egalitatea remunerației; 

Convenția nr. 182 a OIM privind cele mai grave forme ale muncii copiilor; 

Convenția de la Viena privind protecția stratului de ozon și Protocolul său de la 

Montreal privind substanțele care epuizează stratul de ozon; 

Convenția de la Basel privind controlul circulației transfrontaliere a deșeurilor 

periculoase și al eliminării acestora (Convenția de la Basel); 

Convenția de la Stockholm privind poluanții organici persistenți (Convenția de la 

Stockholm privind POP); 

Convenția de la Rotterdam privind procedura de consimțământ prealabil în cunoștință 

de cauză, aplicabilă anumitor produși chimici periculoși și pesticide care fac obiectul 

comerțului internațional (UNEP/FAO) (Convenția PIC), 10 septembrie 1998, și cele trei 

protocoale regionale ale sale.] 
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1. f) Rapoartele/documentele solicitate de la contractant:  

2. Prestatorii vor depune factură după finalizarea fiecărei tabere și un raport de 

activitate  

3. g) Finalizarea serviciilor în cadrul contractului: 30.03.2024 
 

Se poate depune oferta pentru unul sau ambele loturi. Prețul total al ofertei financiare trebuie 

să acopere toate costurile cu transport, masă, cazare și logistica întâlnirii.  

 

 
 

 

Elaborat:  

Mihaela Frățilă - Responsabil achiziții  

 

 


