
 

 

Schema de Granturi: Programul Național pentru Reducerea Abandonului Școlar 

Beneficiar: Școala Gimnazială “Stroe S. Belloescu “ Bârlad 

Titlul proiectului: Tineri Pentru Viitor! 

Contract de finanțare nr.3807/27.09.2022 

Cod proiect F-PNRAS-1-2022-0016 

Nr. Inreg.103/13.02.2023 ANUNȚ  

privind achiziția de servicii de catering 

 
Școala Gimnazială “Stroe S. Belloescu “ Bârlad derulează Proiectul  PNRAS,  prin 

Schema de Granturi: Programul Național pentru Reducerea Abandonului Școlar(2022-2025) 

cu titlul ,, Tineri Pentru Viitor!” 

Contract de finanțare nr.3807/27.09.2022, Cod proiect F-PNRAS-1-2022-0016 

În cadrul activităților remediale și de intervenție s-a propus asigurarea unei mese 

calde, deoarece elevii vor desfășura orele după programul școlar (după ora 13.00). 

 De aceea, vă invităm să participați la depunerea ofertelor pentru:  

- Livrarea, de 2 ori  pe saptămână, timp de 16 de săptămâni, a  minimum 45 porții și 

maximum 70 porții de felul II, în funcție de prezența elevilor, la sediul unității unde se 

desfășoară activitățile remediale și de prevenție (str. I. C. Brătianu, Nr.35, loc 

Bârlad,). 

Valoarea estimată: 28.379,00 lei( fara TVA), Lotul 1, după cum urmează: 

 Masa caldă trebuie să respecte următoarele specificații: (pâine, felul doi, prăjitură) 

Denumirea și descrierea serviciilor: Servicii de catering pentru Felul II, conform meniurilor 
propuse, care trebuie să alterneze. 

1. Pâine semialbă(intermediară)-200g=146g făină( conține gluten) 
Piure=200g cartofi  și friptură la cuptor (pulpă de pui)=130g și murături=50g 
Corn/prăjitură cu gem=70g -1 bucată ( conține gluten, lactoză, ouă) 

2. Pâine semialbă(intermediară)-200g=146g făină( conține gluten) 
Friptură la cuptor( pulpă de porc)=130g, orez sârbesc=150g și castraveti la oțet=50g 
Budincă de macaroane cu brânză=150g ( conține gluten, lactoză, ouă) 

3. Pâine semialbă(intermediară)-200g=146g făină( conține gluten) 
Friptură la cuptor( curcan/pui)=130g,mazăre sote=100g și murături=50g 
Placintă cu mere/dovleac=100g ( conține gluten, lactoză, ouă) 

4. Pâine semialbă(intermediară)-200g=146g făină( conține gluten) 
Snițel din piept de pui=130g, cartofi natur/țărănești=150g și salată de murături=50g 
Tartă cu brânză=100g  

5. Pâine semialbă(intermediară)-200g=146g făină( conține gluten) 
Ciulama de pui cu ciuperci (150g ciuperci/100g carne, ceapă, smântână) și 
murături=50g  
Corn cu rahat=70g( conține gluten, lactoză, ouă) 

Obiectivul serviciilor: asigurarea unei mese calde elevilor participanți la activitățile 
remediale și de prevenție din cadrul Proiectului :  Tineri Pentru Viitor!! 
Contract de finanțare nr.3807/27.09.2022 

Activități 
În vederea îndeplinirii obiectivului serviciilor, prestatorul va realiza următoarele activităţi: 
Va livra, la sediul unității, de 2 ori pe  săptămână: 

- în ziua de joi, ora 14:00, 45 porții de felul II la  Școala Gimnazială  Stroe S. 
Belloescu Barlad , timp de 16 săptămâni, începând cu data de 9  martie 2023 

-  în ziua de vineri , ora 14:00, 70 porții de felul II la  Școala Gimnazială „Stroe S. 
Belloescu” , Barlad, timp de 16  săptămâni, începând cu data de 9 martie 2023; 

Meniul va fi livrat în caserole de unică folosință; tacâmurile vor fi asigurate de școală.  

Experții necesari pentru realizarea serviciilor: Bucătarii vor folosi materii prime, în procent 
de 40%, alimente  de calitate pentru pregătirea meniului. 

Livrabile 
Ca rezultat al serviciilor descrise mai sus, prestatorul va trebui să transmită următoarele 
livrabile: 1.facturile lunare, 2.cerficatul de calitate/conformitate al produselor în care să se 



 

 

specifice că: 
- s-au folosit produse de calitate; 
- alimentele au fost gătite în condiții de siguranță alimentară; 
- transportul se realizează în condiții de igienă menținând temperatura optimă 

pentru păstrarea calității produselor; 
- 3. Autorizatia mijlocului de transport  pentru alimente; 
- 4. Certificatul de inregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comertului din care sa 

rezulte domeniul de activitate ce trebuie sa includa si prestarea serviciilor care fac 
obiectul prezentei achizitii.  

Perioadă de implementare/ Durata serviciilor 
  9 martie  2023 – 31.06.2023 -16 săptămâni  
Perioadă de implementare/ Durata serviciilor 

la  Școala Gimnazială  Stroe S. Belloescu Barlad  (30 zile): 
Martie 2023: 9,10,16,17,23,24,30,31 
Aprilie 2023: 6,7,13,14,27,28 
Mai 2023: 4,5, 11,12,18,19,26 
Iunie 2023: 2, 8,9,15,16,22,23,29,30. 

Locație: 
-  la Școala Gimnaziala Stroe S. Belloescu Barlad, timp de 16 săptămâni, începând cu 

data de   9 martie  2023; 

Raportare: saptămânal – în funcție de ziua primirii meniului:  
Prestatorul- cerficatul de calitate/conformitate al produselor-se aduce odată cu porțiile 
Beneficiarul- listă de prezență 
 Sc. Gim. „Stroe S. Belloescu”, Barlad-  PIP  Palade Agata 
Raportare: lunar  
Prestatorul- factura lunară 
Beneficiarul- centralizator liste de prezență 
Zanoschi Aurora - centralizarea rapoartelor și analiza facturilor; vor fi înaintate serviciului 
contabilitate pentru plată 

Facilități oferite de Beneficiar 
Scoala oferă spațiu pentru servirea mesei, tacâmurile si consumabilele necesare; 

Drepturi de proprietate intelectuală. Toate documentele elaborate sau pregătite de către 
Prestator pentru Beneficiar în cursul îndeplinirii serviciilor vor avea caracter confidențial și 
vor deveni și rămâne proprietatea absolută a Beneficiarului. Prestatorul va transmite toată 
această documentație către Beneficiar până la termenul final stabilit prin Contract sau până 
la expirarea acestuia. 

 
Oferta dumneavoastră, va fi depusă în termen de 5 zile lucratoare, în conformitate cu termenii şi 
condiţiile de prestare precizate și va fi trimisă la: 

Adresa: Școala Gimnazială ,,Stroe S. Belloescu” Bârlad 
Telefon/Fax: 0235 417633 
E-mail: scoalastroesbelloescu10@yahoo.com 
Persoană de contact: Savin Irina-Gabriela 

Se acceptă oferte transmise în original, prin e-mail sau fax. 
Preţul total ofertat trebuie să includă orice alte costuri necesare prestării serviciilor la locațiile de 
desfășurare a acestora. Oferta va fi exprimată în Lei, iar TVA va fi indicat separat(5%, 9% sau 19%, 
dupa cum este aplicabil). 
Prestarea se realizează în cel mult 2 săptămâni de la semnarea Contractului. 
Plata facturii se va efectua în lei, 100% la prestarea efectivă a serviciilor, pe baza facturii 
Prestatorului şi a procesului - verbal de recepţie. 
 
Oferta dvs. trebuie să fie însoțită de o copie a Certificatului de Înregistrare sau a Certificatului 
Constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerțului din care să rezulte numele complet, sediul și 
domeniul de activitate. 
 



 

 

Vă informăm asupra:(i) obligației noastre, în calitate de autoritate contractantă, de a aplica 
prevederile Instrucțiunii nr. 6/30.08.2022 emisă de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, 
referitoare la colectarea și accesul la datele privind beneficiarii reali ai destinatarilor 
fondurilor/contractanților din cadrul PNRR și, totodată, asupra (ii) obligației dvs. de a transmite 
datele și informațiile cu privire la beneficiarii reali ai destinatarilor fondurilor alocate din PNRR, 
înaintea semnării contractului de achiziție. În acest din urmă caz, se va semna, în mod obligatoriu, 
înaintea semnării contractului de achiziție, o declarație pe propria răspundere care va conține datele 
privind beneficiarii reali (cel puțin nume, prenume și data nașterii). Această obligație va fi aplicabilă 
inclusiv subcontractorilor. 
Doar ofertele depuse de ofertanți calificați și care îndeplinesc cerințele tehnice vor fi evaluate prin 
compararea preţurilor. Contractul se va acorda firmei care îndeplinește toate specificațiile tehnice 
solicitate și care oferă cel mai mic preţ total evaluat, fără TVA. 
Vă rugăm să transmiteți oferta dvs. prin depunere direct la adresa menționată mai sus sau prin e-
mail sau fax, până cel târziu la data de 19.02. 2023. 
Orice potențial ofertant are dreptul de a solicita clarificări legate de prezenta cerere de ofertă, până 
cel târziu cu de 2 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor,prin transmitere direct la dresa 
menționată mai sus sau prin e-mail sau fax a solicitărilor de clarificări. 
Oferta dvs. trebuie să fie valabilă timp de 30 zile de la data limită pentru transmiterea ofertei. 
 Vă rugăm să confirmaţi în scris primirea prezentei Cereri de ofertă şi să menţionaţi dacă 
urmează să depuneţi o ofertă sau nu. 
  

 

 
Nume: Savin Irina -Gabriela 
Funcție: director  
Semnătură 
 
 
TERMEN ANUNT - 13.02.2023-19.02.2023 


