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CAIET DE SARCINI 
 
 
privind achiziția de servicii cu titlul: serviciu de achiziție bilete de spectacol și transport pentru 
copiii și tinerii din cadrul proiectului Acționăm împreună!  – Participare și dialog intercultural 
pentru incluziune și dezvoltare comunitară Codul proiectului: POCU/717/5/1/155395 finanțat prin 
Programul Operațional Capital Uman 2014-2020. 
 
 
 

I.   INFORMAȚII GENERALE 
 
 
Proiectul Acționăm împreună!  – Participare și dialog intercultural pentru incluziune și 
dezvoltare comunitară este finanțat în cadrul Programul Operațional Capital Uman (POCU) 2014-
2020 și vizează implementarea Strategiei de Dezvoltare Locale (SDL) a Zonelor Urbane 
Marginalizate (ZUM) din Municipiul Timișoara, Județul Timiș. Institutul Intercultural Timișoara este 
beneficiarul contractului în cadrul proiectului. 

 

 
Obiectivul general al proiectului 

 

Creșterea integrării sociale a persoanelor defavorizate din comunitățile marginalizate de pe teritoriul 
SDL, prin acțiuni interculturale, artistice, de participare civică și dialog intercultural, precum și prin 
îmbunătățirea imaginii publice a acestor comunități 
 

 
În cadrul proiectului mai sus menționat, este necesară achiziția de servicii pentru asigurarea 
accesului la evenimente culturale pentru 60 de copii din zonele marginale ale Municipiului Timișoara 
și anume Zona Plopi-Kuncz, Zona Fabric, Zona Modern, Zona Ciarda Roșie, Zona Ghiroda Nouă, 
Zona Crișan, Zona Soarelui.  

 
 
Obiectivele specifice ale proiectului 

 

OS1. Dezvoltarea de valori, atitudini, abilități și cunoștințe prin activități artistice și 
culturale pentru un număr de 280 de copii și tineri din comunități marginalizate ale 
SDL, pe parcursul a 18 luni. 
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OS2. Dezvoltarea competențelor transversale, relevante pentru incluziunea socială și 
pe piața muncii, a 50 de adulți în risc de excluziune socială, pe baza sprijinului oferit 
în cadrul unui serviciul social comunitar și prin susținerea implicării civice, pe 
parcursul a 18 luni. 

 
OS3. Dezvoltarea, de competențe pentru identificarea și combaterea discriminării, 
pentru un număr de 20 de tineri prin implicarea în activități de jurnalism comunitar, pe 
parcursul a 18 luni. 

 
OS4. Îmbunătățirea, imaginii publice a comunităților marginalizate de pe teritoriul GAL 
Timișoara, pe parcursul a 18 luni. 

 
Localizare 

 
 
Țara beneficiară: ROMÂNIA, Municipiul Timișoara  
Autoritatea  Contractantă: Institutul Intercultural Timișoara, cod fiscal 7033935, B-ul. 16 
Decembrie 1989 nr. 8, Timișoara 

 
 
Autoritatea Contractantă – Institutul Intercultural Timișoara este o organizație non- 
guvernamentală autonomă, non-profit, cu activități culturale, educaționale, civice și științifice, fără 
scopuri politice, care acceptă și promovează valorile și principiile Consiliul Europei în materie de 
interculturalitate. I.I.T. a fost fondat în 1992 cu sprijinul Consiliul Europei și prin implicarea activă a 
autorităților locale, a mediului universitar și de afaceri și a unor personalități din Timișoara. În cei 
aproape 30 de ani de experiență, Institutul a lucrat cu o rețea vastă de parteneri de talie mondială, 
din care fac parte organizații internaționale - Consiliul Europei, Comisia Europeană, UNESCO, 
Organizația Internațională pentru Migrație, precum și instituții publice – ministere, direcții, consilii 
locale sau județene, organizații ale societății civile și profesioniști din țară și străinătate, pe 
probleme referitoare la educație, cultură, tineret și minorități din perspectiva interculturalității. 

 
II.      OBIECTUL CONTRACTULUI 

 
Serviciu de achiziție intrarea la spectacole/ Bilete de spectacol și de transport pentru copiii și tinerii 
din cadrul proiectului, pentru îndeplinirea obiectivului general și a obiectivelor specifice OS 1 
Dezvoltarea de valori, atitudini, abilități și cunoștințe prin activități artistice și culturale pentru un 
număr de 280 de copii și tineri din comunități marginalizate ale SDL, pe parcursul a 15 luni și OS4. 
Îmbunătățirea, imaginii publice a comunităților marginalizate de pe teritoriul GAL Timișoara, pe 
parcursul a 15 luni. 
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Codul CPV 
92312000-1 - servicii artistice 

III.      ACTIVITĂȚI SPECIFICE 
Descrierea succintă a achiziției și livrabile 

Serviciu de achiziție bilete de spectacol și transport pentru copiii și tinerii din cadrul 
proiectului presupune următoarele componente: 

1. achiziția de bilete pentru facilitarea intrării la min.3 evenimente culturale și artistice 
pentru un grup de 60 de copii și tineri. În funcție de eveniment există posibilitatea 
participării unui grup format din 20, 30 sau 60 de participanți în același timp.  

2. transportul gratuit, organizat și în siguranță cu mijloace de transport tip microbuz 
sau autocar cu capacitatea de min.de 20 de persoane. 

3. asigurarea pentru fiecare copil a unei sticle cu apă de 1/2l și a unui sandvici la finalul 
fiecărui eveniment. 

 
Evenimentele vor fi selectate împreună cu Autoritatea contractantă în funcție de preferințele și vârsta 
copiilor și tinerilor implicați în proiect și vor fi comunicate prestatorului în termen util – min.7 zile 
calendaristice. Pentru a selecta în cunoștință de cauză, participanților li se va face o scurtă introducere 
despre fiecare instituție și oferta ei de către persoana desemnată de Institutul Intercultural Timișoara.  

 
Prestatorul se obligă să asigure siguranța sănătății și vieții copiilor transportați din momentul părăsirii 
locului de îmbarcare până la întoarcerea la aceeași destinație. 
 
Management 
Persoana desemnată de prestator să însoțească grupul trebuie să aibă mandatul de a lua decizii, 
pentru a putea efectua modificări și/sau corecții de ultim moment. Prestatorul va trebui să planifice 
și să gestioneze livrarea serviciilor prestate în standarde de calitate solicitate. 

 
Informații suplimentare 
Dacă ofertanții au nevoie de mai multe detalii sau orice nelămuriri ne pot contacta pe adresa de e- 
mail iit@intercultural.ro . 

 

PREZENTAREA OFERTEI ȘI A PROPUNERILOR 
 
La elaborarea ofertei, prestatorul va avea în vedere următoarele: 

- Prezentarea portofoliului și/sau a altor elemente din care să rezulte capacitatea de a 
realiza activitățile prevăzute; 

-    Prezentarea propunerii de planificare a activității. 
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Dată limită de depunere a ofertelor: 26.01.2023 
Ofertele trebuie să conțină o propunere tehnică și una financiară. Acestea se vor trimite 
electronic într-un singur mesaj pe adresa de e-mail  iit@intercultural.ro. Autoritatea 
contractantă va confirma primirea ofertei în termen de maxim 3 zile lucrătoare. 

 

 
Ofertele vor fi evaluate din punct de vedere tehnico-financiar, de către o comisie formată din trei 
angajați ai Institutului Intercultural Timișoara. 

 

 
În cazul în care valoarea ofertată depășește valoarea estimată prevăzută în bugetul proiectului, 
oferta va fi declarată inacceptabilă și, ca urmare, respinsă. 

 

 
Caietul de sarcini stă la baza elaborării ofertei, constituind ansamblul cerințelor pe baza cărora se 
elaborează propunerea tehnică și financiară de către fiecare ofertant. 

 
 
Cerințele impuse prin prezentul Caiet de sarcini vor fi considerate ca fiind minimale. 
În acest sens, orice ofertă prezentată de către operatorii economici interesați, care se va abate de la 
prevederile acestui caiet de sarcini, va fi luată în considerare numai în cazul în care oferta este 
calitativ superioară specificațiilor tehnice menționate mai sus. 

 

 
Alte cerințe, după selectarea ofertei câștigătoare și încheierea contractului de prestări servicii: 

●   Toate documentele, vor fi însoțite de un proces verbal de recepție și vor fi depuse la 
achizitor și în format electronic; 

● Toate documentele elaborate de prestator se vor depune la achizitor, în termenul solicitat de 
achizitor. Achizitorul, în termen de 7 zile lucrătoare de la primirea acestora, va 
informa prestatorul asupra eventualelor observații și comentarii. Prestatorul de servicii va 
analiza observațiile primite și le va integra în varianta finală în termen de 5 zile 
lucrătoare, variantă ce va fi aprobată de achizitor în termen de 5 zile lucrătoare de la 
transmiterea variantei finale a raportului. 

 

 
Criteriu de atribuire a achiziției directe 
Cel mai mic preț. 
 
Anexe la ofertă 

1.   Portofoliu sau alte forme de demonstrare a capacității de a realiza activitățile prevăzute; 
2.   CUI; 
3.   Min. un contract ale serviciilor similare prestate în ultimii 3 ani; 
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V.        BUGET ESTIMAT ȘI PLĂȚI 
Valoarea totală estimată a contractului: 4.500 lei fără TVA. 

 
 
Plata contractului se va realiza la finalizarea contractului după semnarea de ambele părți a 
procesului-verbal de recepție referitoare la realizarea activității contractate, în termen de 30 de zile 
de la acceptarea facturii de către autoritatea contractantă. 

 

 
Plata serviciilor se va face în RON, prin virament bancar, în contul operatorului economic 
desemnat câștigător. 

 
Întocmit: 

Corina Răceanu 
Responsabil activități interculturale și lectură publică 

 
 
 
 

Aprobat 
Goracel Ioan 

Manager proiect Institutul Intercultural Timișoara 
 


