
COMUNA POIANA STAMPEI 
JUDEŢUL SUCEAVA

Nr. in i f n A Ah - Se aproba,
Primar -  Ing.Yilut Mezdrea

CAIET DE SMACINI 
privind achiziţie servicii de catering pentru 

Şcoala Gimnazială Comuna Poiana Stampei, judeţul S u ceâ ^Y i
Prezentul caiet de sarcini face parte integranta din documentaţia de atribuire şi constituie ansamblul 

cerinţelor pe baza carora ofertantul participant la procedura şi va elabora propunerea in vederea atribuirii 
contractului de achiziţie publica de servicii de catering - pregătirea, prepararea si livrarea zilnica a hranei 
pentru elevi, la toate locaţiile in care isi desfasoara activitatea Şcoala Gimnaziala Poiana Stampei. 

Organizarea si desfasurarea procedurii de achiziţie , conform prevederilor:
Legea nr. 98/2016, privind achiziţiile publice;
HG nr. 395/2016, privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare 
la atribuirea contractului de achiziţie publica /acordului cadru din Legea 98/2016 privind 
achiziţiile publice.
O.U.G. 105/2022 privind aprobarea continuării Programului-pilot de acordare a unui suport 
alimentar pentru preşcolarii si elevii din 300 de unitati de invatamant preuniversitar de stat
O.U.G. 124/2022 pentru modificarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 105/2022 privind 
aprobarea continuării Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii si 
elevii din 300 de unitati de invatamant preuniversitar de stat, precum i pentru modificarea art. 97 
din Legea nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune
IIG nr. 1152/2022 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenta 
a Guvernului nr. 105/2022 privind aprobarea continuării Programului-pilot de acordare a unui 
suport alimentar pentru preşcolarii si elevii din 300 de unitati de invatamant preuniversitar de stat

I. OBIECTUL CONTRACTULUI
Obiectul contractului de achiziţie publica il constituie prestarea serviciilor de catering, respectiv 

pregătirea, prepararea si livrarea zilnica a hranei pentru elevii S c o l i i  G i m n a z i a l e  P o i a n a  
S t a m p e i .

Prestatorul se obliga sa asigure zilnic pregătirea, prepararea si livrarea hranei pentru elevii si 
preşcolarii care frecventează cursurile s c o l i i ,  in cantitatile si conţinutul caloric stabilit prin Normele 
metodologice din 16 septembrie 2022 de aplicare a prevederilor OUG ni*. 105/2022, aprobarea continuării 
Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii si elevii din 350 de unitati de 
invatamant preuniversitar de stat.

II. CONSIDERAŢII GENERALE:
DESCRIEREA SERVICIULUI DE CATERING:

Ofertantul se obliga la prestarea „Serviciilor de catering pentru Şcoala Gimnaziala Poiana Stampei 
judeţul Suceava în condiţiile stabilite prin Anexa 2 - Specificaţii tehnice din Normele metodologice de aplicare < 
prevederilor OUG nr. 105/2022.

Livrarea masei calde in regim de catering se va face la toate locaţiile in care isi desfasoara activitatea 
Şcoala Gimnaziala Poiana Stampei, judeţul Suceava, o dată zi, respectiv:



Nr.
crt Localita tea Locaţia Numărul maxim 

porţii masa calda
Condiţii de 

livrare

1. Poiana Stampei Şcoala Gimnaziala 
Poiana Stampei

Masa calda in regim 
servicii de catering 
elevi -151 porţii

I

Intre orele 93H-10ÎO

2. Poiana Stampei Grădiniţă cu 
program prelungit 

Poiana Stampei

Masa calda in regim 
servicii de catering 
elevi -38 porţii

3. Sat Dornisoara, 
comuna Poiana 
Stampei

Şcoala primara 
Dornisoara

Masa calda in regim 
servicii de catering 
elevi -12 porţii

4. Sat Dornisoara, 
comuna Poiana 
Stampei

Grădiniţă cu 
Program normal 

Dornisoara

Masa calda in regim 
servicii de catering 
elevi -10 porţii

5. Sat Podu Cosnei, 
comuna Poiana 
Stampei

Grădiniţă cu 
Program normal 

Podu Cosnei

Masa calda in regim 
servicii de catering 
elevi ~18 porţii

TOTAL porţii masa calda 229

NoliPconienzile zilnice se voi' transmite furnizorului de către şcoala in fiecare dimineaţa pina la ora 8J5.

Suportul alimentar consta in masa calda in regim de catering compus după variantele orientative di 
meniu, care includ sugestiile Institului National de Sanatate Publica, care sunt exemplificate în anexa : 
de la Normele metodologie de la OUG 105/2022, redate mai jos:

Masa calda
Variante orientative de meniu care includ sugestiile Institutului National de Sanatate Publica:
1. ciorba de legume;
2. supa de pui cu legume;
3. ciorba de vacuta cu legume;
4. legume cu piept de pui Ia gratar;
5. mancare de mazare cu piept de pui;
6. pilaf cu legume si ficatei de pui;
7. piure de morcov cu gratar de pui;
8. piure de cartofi cu piept de curcan;
9. mancare de varza dulce cu friptura la cuptor;
10. ghiveci de legume cu pui;
11. orez cu legume si pui la tava;
12. sufleu de broccoli cu branza;
13. cartofi gratinati cu piept de pui la gratar;
14. tocana de legume cu orez brun;
15. piure de cartofi cu sfecla i chiftelute de legume;
16. omleta cu legume - ardei, ciuperci, ceapa verde i branza telemea;
17. sufleu de conopida, broccoli i branza la cuptor;
18. dovlecel umplut cu branza la cuptor;
19. ciuperci la cuptor umplute cu branza, pentru copiii cu varsta mai mare de 
7 ani;



20. macaroane cu branza;
21. cartofi franţuzeşti la cuptor, cu branza si ou;
22. quinoa cu legum
Norme minime obligatorii care trebuie respectate in pregătirea mesei pentru preşcolari si elevi:

1. Nu se adauga aditivi alimentari, conservând sau orice alt tip de potentiatori de arome si gust. In cazul 
mâncărurilor calde, preparate la nivelul cantinelor din incinta unităţilor de invatamant sau la nivelul unitarilor 
de tip catering si care urmeaza a fi servite elevilor; de asemenea, produsele de origine animala sau 
nonanimala din care se prepara aceste mâncăruri nu trebuie sa conţină aditivi sau alte substanţe acceptate 
peste limitele stabilite de legislaţia In vigoare.

2. Uleiul necesar preparării se utilizează o singura data, fiind un ulei de calitate superioara.
3. Ceapa pregătită in prima faza a etapei de gatire nu prăjeşte, ci se inabuseste cu apa.
4. Sarea iodata utilizata nu trebuie sa conţină antiaglomeranti sau orice alt aditiv.
5. Evitarea asocierii alimentelor din aceea grupa Ia felurile de mancare servite (de exemplu, la masa de 

prânz nu se vor servi felul 1 si felul 2 preponderente cu glucide - cereale, ca de exemplu, supa cu găluşte 
si friptura cu garnitura din paste făinoase, ci din legume)

6. Evitarea mâncărurilor care solicita un efort digestiv puternic sau care au efect excitant ori a căror 
combinaţie produce efecte digestive nefavorabile (cum ar fi iahnie de fasole cu iaurt sau cu compot)

7. Nu se vor permite mâncărurile gen tocaturi prăjite. Ouăle se recomanda a fi servite ca omleta la 
cuptor, nu ca ochiuri prăjite.

8. Se recomanda imbogatirea raţiei cu vitamine si săruri minerale prin folosire de salate din crudităţi s i 
adaugare de legume-frunze in supe s i ciorbe.

9. Interdicţia folosirii cremelor cu oua si frişca, a maionezelor, indiferent de anotimp, precum si a oualor 
fierte (nesectionate după fierbere)

10. Mancarea livrata trebuie gătită in dimineaţa zilei in care se serveşte, pastrandu-se in condiţii sanitar- 
veterinare pentru siguranţa alimentelor, precum si in condiţii igienico-sanitare ,1a temperaturi 
corespunzătoare, conform legislaţiei in vigoare,

11. Unităţile de Invatamant in care se desfasoara programul au obligativitatea de a păstră 48 de ore probe 
din alimentele servite copiilor, conform legislaţiei in vigoare.

SPECIFICAŢII TEHNICE

1. Produsele alimentare sunt livrate zilnic din uni ta ti autorizate/integistrate sanitar-veterinar si pentru 
siguranţa alimentelor sunt păstrate pana la servire, daca hrana nu este servita intr-un interval de 60 de 
minute de Ia livrare, in unităţile de invatamant preuniversitar, in condiţii igienico-sanitare de siguranţa ac 
alimentelor, potrivit prevederilor legislaţiei in vigoare.

1.2. in situaţia desfăşurării cursurilor prin intermediul tehnologiei / intemetului. conform scenariilor de 
organizare si desfăşurare a cursurilor prevăzute de legislaţia in vigoare, produsele alimentare sunt livrate 
si distribuite zilnic elevilor care nu participa la cursuri in unitatea de invatamant, conform deciziei la nivel 
local cu respectarea prevederilor legate in vigoare.

1.3. Ofertanţii trebuie sa introducă o defalcate a costurilor, per porţie, pe următoarele categorii:
a) materie prima;
b) prepararea hranei;
c) distribuţie.
In cadrul procesului de evaluare se va avea in vedere alocarea a 40% din suma disponibila per beneficiar 

pentru achiziţia materiei prime.
Evidenta cantitatilor solicitate, distribuite si consumate

2.1. Fiecare unitate de invatamant beneficiara a programului-pilot va tine evidenta cantitatii de produse 
consumate, menţionând categoriile de beneficiari, tipul de produs, cantitatea per porţie, numărul de porţii si 
numărul de zile de s coala, precum si evidenta numărului de copii.

2.2. Furnizorul /Preş ta torul autori za t/inregi strat si unităţile inregistrate/autorizate sanitar-veterinar i pentru 
siguranţa alimentelor vor păstră i vor prezenta organismelor de control competente documentele comerciale 
i tehnice privind produsele alimentare distribuite, precum i documentele care sa ateste calitatea i siguranţa 
acestora, după caz; unităţile de "invatamant au obligaţia de a păstră avizele de expediţie aferente fiecărei



distribuţii.
2.3. Lunar, autoritatea contractanta va realiza centralizarea caniitatii de produse consumate per categorie 

de produs, in funcţie de situaţia numărului de copii s eolarizati in luna precedenta, pe care o va corela cu 
situaţia existenta la furnizor. Toate părţile implicate "in procesul de distribuţie a produselor alimentare 
menţionate la pct. 1 vor păstră documentele justificative pe o perioada de eel puţin 3 ani, "începând de la 
sfar itul anului întocmirii acestora.

2, Calitatea produselor
Produsele alimentare trebuie sa respecte prevederile Regulamentului ÍCE) nr. 2,073/2005 al Comisiei din 

15 noiembrie 2005 privind criteriile microbiologice pentru produsele alimentare, cu modificările i 
completările ulterioare.

Produsele lactate - unt, brânzeturi trebuie sa respecte prevederile Regulamentului (UE) nr. 1,308/2013 al 
Parlamentului European si al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a 
pieţelor produselor agricole i de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr.
1.037/2001 i ÍCE) nr. 1.234/2007 ale Consiliului; SR 1286/A1/1997 - Brânzeturi cu pasta opărită - ca caval. 
Pentru grupele speciale de consumatori - copii cu diabet, intoleranta la lactoza, gluten sau alte probleme de 
natura medicala - se va asigura regimul alimentar prescris de medicul specialist. Tipul de hrana de regim 
cantitatea necesara se prevăd in anexa la contractul de furnizare, fiind specificate pentru fiecare şcoala si 
elev.

4. Siguranţa si perisabilitate microbiologica
Termenul maxim pentru consumul produselor transportate de la furnizor catre unităţile Şcolare, respectiv 

elev sau preşcolar, dupa caz, va fi:
a) ziua producerii pentru masa calda;
b) 24 de ore de la momentul ambalarii pentru sandviciuri.
Peni iu depozitare in s c o 1 i se vor folosi spatii special amenajate pentru păstră rea produselor alimentare in 

condiţii de siguranţa a alimentelor prevăzute de legislaţia in vigoare, asigurate de catre beneficiar - unitatea 
de invatamant.

Produsele alimentare vor fi păstrate pana la servire in condiţiile indicate de producător, cu respectarea 
prevederilor legale in vigoare.

5. Condiţii pentru transport si distribuţie
Produsele alimentare vor fi transportate de la furnizor catre unităţile şcolare, respectiv elev sau preşcolar, 

dupa caz, numai cu mijloace auto speciale, autorizate/inregistrate sanitar-veterinar pentru siguranţa 
alimentelor, potrivit prevederilor legislaţiei in vigoare,

6. Metode de testare si control
Produsele alimentare distribuite conform prevederilor Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 105/2022 

privind aprobarea continuării Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolari si 
elevii din 350 de imitad de "invatamant preuniversitar de stat se analizeaza doar in laboratoare autorizate 
sanitar-veterinar pentru siguranţa alimentelor, care au metodele de analiza acreditate.

Persoanele angajate in producerea, manipularea si distribuţia produselor alimentare sunt obligate sa defini 
certificat de absolvire a unui curs de Noţiuni fundamentale de igiena sau echivalent, conform Ordinulu 
ministrului sanatatii si al ministrului educaţiei, cercetării si tineretului nr. 1.225/5.031/2003 privind aprobarei 
Metodologiei pentru organizarea si certificarea instruirii profesionale a personalului privind insusirea notiunilo 
fundamentale de igiena, cu modificările §i completările ulterioare, si fisa de aptitudini specifice activitati 
desfăşurate sau echivalent, conform Hotărârii Guvernului nr. 355/2007 privind supravegherea sanatatii lucratorilor 
cu modificările si completările ulterioare.

7. Ambalare, etichetare, marcare
Produsele alimentare preambalate trebuie sa prezinte Înscrise prin etichetare elementele obligatorii 

prevăzute de Regulamentul ÍUE) nr. 1.169/2011 al Parlamentului European si al Consiliului din 25 octombrie 
2011 privind informarea consumatorilor cu privire la produsele alimentare, de modificare a Regulamentelor 
ÍCE) nr. 1.924/2006 §i (CE) nr. 1.925/2006 ale Parlamentului European §i ale Consiliului §i de abrogare a 
Directivei 87/250/CEE a Comisiei, a Directivei 90/496/CEE a Consiliului, a Directivei 1999/10/CE a 
Comisiei, a Directivei 2000/13/CE a Parlamentului European §i a Consiliului, a Directivelor 2002/67/CE si 
2008/5/CE ale Comisiei §i a Regulamentului ÍCE) nr. 608/2004 al Comisiei.



Produsele alimentare preambalaíe trebuie sa prezinte înscrise prin etichetare următoarele elemente 
obligatorii:

a) denumirea produsului, de exemplu: sandvici cu sunca si roşii, sandvici cu unt, caşcaval si salata;
b) lista ingredientelor;
c) substanţe care provoacă alergii sau intolerante: sunt puse In evidenta printr-un set de caracteristici 

grafice care le diferenţiază de restul ingredientelor;
d) cantitatea din anumite ingrediente sau categorii de ingrediente: sunca x%; ca § ca val y%;
e) cantitatea neta;
t) data-limita de consum, sub forma: "expira la data de", cu înscrierea necodificata a zilei, lunii si anului;
g) condiţii de depozitare - se menţionează inclusiv intervalele de temperatura pentru menţinerea 

parametrilor de calitate si siguranţa ai produselor alimentare;
h) declaraţie nutriţionala.
Etichetarea nutriţionala trebuie sa contina următoarele elemente: valoare energetica, grăsimi, acizi gra§ 

saturaţi, glucide, zaharuri, fibre, proteine, sare, in aceasta ordine:

Declaraţia nutriţionala se prezintă, in funcţie de spaţiul disponibil, sub forma de tabel cu numele aliniate, iar ii 
cazul in care spaţiul nu permite, declaraţia este prezentata in format liniar;

Declaraţie nutriţionala 100 g

Valoare energetic Kj/kcal

Grăsimi g, din care

Acizi graşi saturaţi g

Glucide g, din care

Zaharuri g

Proteine g

Sare g
i) menţiune privind lotul; in cazul in care data-limita de consum se înscrie sub forma zi, luna, an, nu este 

necesara înscrierea lotului;
j) elemente de avertizare, astfel: "PRODUS DISTRIBUIT GRATUIT";
Ic) denumirea/numele si adresa operatorului economic din sectorul alimentar împuternicit cu informarea 

consumatorilor.
in cazul produselor alimentare care nu se supun prevederilor definiţiei "produs alimentar preambalat" 

trebuie îndeplinite următoarele cerinţe:
a) pentru cele distribuite de unităţile de alimentaţie publica, se va indica la livrare, printr-un document 

scris care insoteste produsele: denumirea produsului, substanţe care provoacă alergii sau intolerante, o 
menţiune privind lotul, respectiv data producerii si sintagma "PRODUS DISTRIBUIT GRATUIT";

b) pentru cele preparate in regim propriu, respectiv masa calda, lista meniului afisata la loc vizibil va 
conţine denumirea produsului, ingredientele componente §i substanţele care provoacă alergii sau intolerante. 
Suportul alimentar masa calda/pachet alimentar este produs in unitati inregistrate/autorizate sanitar-



veterinar pentru siguranţa alimentelor, se distribuie sub forma ambalata, cu respectarea

igienico-sanitare, la ambalarea, etichetarea, marcarea acestora, conform prevederilor pct. 8 din anexa
or. 2, fiind transportate numai cu mijloace de transport autorizate/inregistrate sanitar- veterinar pentru
siguranţa alimentelor.
Modul de prezentare a propunerii tehnice
1. Propunerea tehnica se va prezenta astfel incat sa se asigure posibilitatea verificării de către Comisia de 

evaluare a corespondentei propunerii tehnice cu cerinţele tehnice si calitative prevăzute in caietul de 
sarcini. Ofertele care nu indeplinesc toate solicitările Caietului de sarcini, vor fi considerate neconforme.

2. In situaţia in care se constata ca anumite elemente ale propunerii tehnice nu corespund cerinţelor din 
Caietul de sarcini, aceasta va fi respinsa ca neconforma. In cadrul propunerii tehnice ofertantul are 
obligaţia de a prezenta o Declaraţie pe propria răspundere in sensul ca la elaborarea ofertei s-a linul cont 
de obligaţiile relevante in domeniul mediului, social si al relaţiilor de munca, in conformitate cu 
prevederile art. 51 din Legea 98/2016

Informaţiile detaliate privind reglementările in vigoare referitoare la condiţiile de munca si proiecţia 
muncii se pot obţine de la Inspectoratul Teritorial de Munca, Ministerul Muncii, Familiei si Protecţiei 
Sociale si de pe site-ul www.inspectmun.ro/legislatie. In situaţia in care un ofertant nu depune propunere 
•tehnica, se considera ca nu are oferta, drept urmare nu are calitatea de participant la procedura si va fi 

exclus din aceasta.
3. Propunerea tehnica conţine si Condiţiile contractuale raportate la modelul de contract propus de către 

Autoritatea Contractanta.

Modul de prezentare a propunerii financiare
1. Actul prin care operatorul economic isi manifesta voinţa de a se angaja din punct de vedere juridic in 

relaţia contractuala cu autoritatea contractanta ii reprezintă formularul dc oferta.
2. Preţul total ofertat va fi exprimat in lei, fara TVA, va cuprinde toate costurile aferente prestării serviciilor, 

inclusiv livrarea si descărcarea la sediile beneficiarului - DEFALCAREA PONDERII CATEGORIILOR 
DE CHELTUIELI PER PORŢIE.

3. Oferta are caracter ferm si obligatoriu, din punctul de vedere al conţinutului pe toata perioada de 
valabilitate a ofertei. Nu se accepta oferte alternative.

4. Ofertantul va elabora propunerea financiara astfel incat aceasta sa furnizeze toate informaţiile solicitate 
cu privire la preţ, precum si Ia alte condiţii financiare si comerciale legate de obiectul contractului de 
achiziţie publica, in concordanta cu propunerea tehnica.

5. In cazul unei discrepante intre preţul unitar si preţul total, se va lua in considerare preţul unitar. Preturile 
din propunerea financiara vor fi ferme si nu se vor modifica pe toata perioada de derulare a contractului.

Durata contractului:
Maxim 1 12 zile lucratoare de la primirea ordinului de incepere a serviciilor, dar nu mai târziu de

prevederilor legale referitoare la condiţiile sanitar-veterinare pentru siguranţa alimentelor, la condiţiile

15.06.2023.

întocmit,
Rcspons 1 '* 1 ' 'M'i publice

http://www.inspectmun.ro/legislatie

