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Caiet de sarcini 

Pentru servicii de catering 

Cod CPV 55520000-1 Servicii de catering 
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Obiectul achiziţiei: 

 

Obiectul achiziţiei îl reprezintă prestarea serviciilor de catering pentru pentru programul "Școală după 

școală" în conformitate cu activitatea A4.3 - Derularea unui program de tip „Școală după Școală” pentru 

elevii din ciclul primar și gimnazial aflați în risc de abandon școlar, prevăzută în cererea de finanțare. 

 

Sursa de finanţare: 

 

Investește în oameni! 

FONDUL SOCIAL EUROPEAN 

Programul Operațional Capital Uman 

Axa prioritară 6 - Educație și competențe 

Obiectiv specific integrat 6.2, 6.3, 6.4, 6.6 

Titlul proiectului: ,,MENS SANA – Măsuri Educaționale Necesare Sprijinului Sustenabil Adaptat 

Nevoilor Actuale ” ID POCU/74/6/18/108284 

 

Valoarea estimată a contractului este de 145.440 lei, la care se adaugă TVA pentru catering conform 

Programului Anual al Achiziţiilor Publice pentru proiectul  ,, MENS SANA – Măsuri Educaționale 

Necesare Sprijinului Sustenabil Adaptat Nevoilor Actuale ” ID POCU/74/6/18/108284: 

 

Cerințe: 

Se vor livra, în medie un număr de 60 de porţii de mâncare/zi pentru o perioadă de minim 6 luni, maxim 

12 luni şcolare, de regulă luni până vineri, pe perioada derulării proiectului, în perioadele anului școlar. 

Numărul total de porții care va fi livrat pe perioada contractului este de maximum 14.400. 

Hrana va fi pregătită în bucătăria proprie a furnizorului. Mâncarea va fi livrată în caserole de unică 

folosinţă ce se închid etanș și menţin mâncarea caldă și va fi însoţită de tacâmuri de plastic de unică 

folosinţă și șerveţel. Transportul va fi inclus în preţ și va fi efectuat cu mașină autorizată DSV. 

Meniul orientativ este următorul: 

 

• Fel principal care va trebui să conţină un tip de carne, care va fi diferit de la o zi la alta. Carnea 

acceptată este cea de pui sau curcan (piept/pulpă), porc sau vită (mușchi sau pulpă). Carnea va fi 

pregătită la grătar, cu aburi, la cuptor, la rotisor sau pane. Garniturile vor consta în legume 

preparate în diferite feluri (la grătar, la abur, piure, la cuptor), orez, paste, etc.  Felul principal va 

fi însoțit de pâine. 
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• Desertul va trebui să conțină: prăjitură, tartă, fructe proaspete, compoturi, budinci, iaurturi, 

dulciuri de bucătărie (plăcintă, ștrudel, pandișpan) 

• Cantitatea felului principal: 

În vederea realizării meniului, se vor respecta prevederile Ordinului nr. 1563/2008 pentru aprobarea Listei 

alimentelor nerecomandate preșcolarilor și școlarilor și a principiilor care stau la baza unei alimentaţii 

sănătoase pentru copii și adolescenţi. Se va ține cont de principalii furnizori de energie ai organismului, 

după cum urmează: 

• Proteine (carne, brânză, lapte, ouă și proteine vegetale); 

• Lipide (grăsimi); 

• Glucide (dulciuri, fructe, cereale, legume). 

Ca să se realizeze un aport echilibrat al factorilor nutritivi trebuie ca alimentele să fie combinate într-un 

anumit mod și în anumite proporții, conform nevoilor organismului. 

Mâncărurile să nu fie grase, sosurile să nu conţină multă făină sau alte adaosuri de îngroșare, să nu fie 

condimentate, să fie moderat sărate. 

Atenție! Nu se vor folosi creme cu oua, frișcă sau maioneză. 

La prepararea mâncărurilor se vor folosi gramajele indicate, conform prevederilor rețetarelor. 

Alimentele vor fi adaptate vârstei, stării de sănătate și anotimpului. 

 

Reprezentantul furnizorului stabilește împreună cu bucătarul care va fi structura meniurilor care urmează 

a fi livrate pe parcursul săptămânii următoare și o va trimite spre aprobare Achizitorului în săptămâna 

anterioară, dar nu mai târziu de ziua de joi. Firma de catering nu are voie să modifice structura meniurilor 

stabilite și aprobate, fără acordul Achizitorului. 

 

 

 

În fiecare zi va fi livrată o mostră din meniul zilei, care va rămâne în incinta școlii 24 de ore.   

 

Cerinţe specifice privind igiena personalului. 

Nr 

crt. 

Denumire  Gramaj porție Gramaj 

carne cu os  

Gramaj 

carne fără os 

 

 

 

 

 

 

1 Fel principal 350-400 

grame 

200 gr 150 gr 

 Pâine 100 gr (2 felii/ 

1chifla/1corn 

 

 Desert/fruct 100 gr/150 gr  
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Fiecare persoană/salariat care lucrează în zona de manipulare a alimentelor va menţine igiena personală și 

va purta echipament de protecție  și de lucru  adecvat și curat. 

Personalul prestatorului care manipulează hrana caldă și hrana rece la sediul beneficiarului, va avea 

controlul medical periodic efectuat la zi si va fi dotat cu echipament de protecţie adecvat. 

 

Cerințe specifice privind alimentele. 

 

Toate alimentele care sunt depozitate, împachetate, manipulate, afișate și transportate vor fi protejate 

împotriva oricăror contaminări probabile ce va face alimentele improprii consumului uman, periclitării 

sănătății sau contaminării în așa mod încât nu se vor putea consuma în acea stare. În particular, alimentele 

trebuie amplasate și/sau protejate  astfel încât să se minimalizeze riscul contaminării. Se vor introduce 

măsuri adecvate astfel încât eventualele epidemii să poată fi controlate și evitate. 

Produsele intermediare și produsele finite, posibile de a fi mediu de dezvoltare a micro-organismelor 

patogene sau de a forma toxine, trebuie menţinute la temperaturi care să nu prezinte risc pentru sănătate.         

Potrivit cu siguranța alimentelor, se vor permite perioade limitate, în afara temperaturii potrivite, atunci 

când este necesar ca alimentele să se adapteze modalităţilor de preparare, transport, depozitare, prezentare 

și servire. 

Se recomandă ca hrana beneficiarilor să fie servită la aproximativ 30 min. de la preparare. În caz contrar, 

ea trebuie menţinută la o temperatură mai mare de 60 grade C pentru hrana caldă și la max. 4 grade C 

pentru hrana rece. 

Ora la care va fi servită mâncarea va fi stabilită de comun acord.  

Oferta tehnică va conține variante de meniu care să respecte toate cerințele prevăzute în caietul de sarcini. 

Prețul unitar este ferm și nu poate fi modificat pe toată durata contractului. 

 

 

Întocmit,  


