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SE APROBĂ, 

          DIRECTOR EXECUTIV 
                 Liliana VASILESCU 
                  DE ACORD,           
     ŞEF SERVICIU FINANCIAR,  
CONTABILITATE, ADMINISTRATIV           
      Victor DRUGĂ 
 
 

 
CAIET DE SARCINI 

 
Prezentul Caiet de sarcini detaliază cerinŃele minime şi obligatorii pentru atribuirea 

Contractului de servicii de agenŃii de turism şi servicii conexe externe aferente Programului RO10 – 
„Copii şi tineri în situaŃii de risc şi iniŃiative locale şi regionale pentru reducerea inegalităŃilor 

naŃionale şi promovarea incluziunii sociale” finanŃat prin Mecanismul Financiar al SpaŃiului 
Economic European 2009 – 2014. 

 
1. INFORMAłII GENERALE 
Autoritatea contractantă, este FONDUL ROMÂN DE DEZVOLTARE SOCIALĂ (FRDS) 

este un organism de interes public, fără scop lucrativ, cu personalitate juridică, înfiinŃat prin Legea 
nr. 129/1998 cu modificările şi completările ulterioare. 
 Pentru atingerea obiectivelor sale, în cei 14 ani de funcŃionare, FRDS a finanŃat peste 1400 
proiecte de mică infrastructură, servicii sociale şi activităŃi generatoare de venit, pentru comunităŃi 
rurale şi urbane sărace şi grupuri dezavantajate, în valoare totală de cca. 82 000 000 euro. 

FRDS a fost desemnat operator de program pentru implementarea Programului RO10 – Copii 

şi tineri aflaŃi în situaŃii de risc şi iniŃiative locale şi regionale pentru reducerea inegalităŃilor 

naŃionale şi pentru promovarea incluziunii sociale, în baza art. 19 al O.U.G. nr. 88 din 12 decembrie 
2012 privind cadrul instituŃional pentru coordonarea, implementarea şi gestionarea asistenŃei 
financiare acordate României prin Mecanismul financiar al SpaŃiului Economic European  norvegian 
pe perioada de programare 2009-2014.  

 
2. INSTRUCłIUNI PRIVIND ÎNTOCMIREA OFERTEI  

 2.1. Documente de calificare 
 Ofertantul va prezenta toate documentele, în corelaŃie cu SecŃiunea A1 – Fişa de date a 

achiziŃiei, furnizând toate documentele solicitate la acest capitol. 
2.2. Propunerea tehnică 
Ofertantul va prezenta propunerea tehnică, în conformitate cu cerinŃele Caietului de Sarcini, 

furnizând toate datele solicitate, conform Formularului 6. 
2.3. Propunerea financiară 
Ofertantul va prezenta oferta fianciară, în conformitate cu cerinŃele Caietului de Sarcini, 

furnizând toate datele solicitate, conform Formularului 7. 
 
2. SERVICIILE SOLICITATE 

 Prestatorul va asigura pentru autoritatea contractantă următoarele servicii: 
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 a) rezervarea, emiterea şi cumpărarea de bilete de avion/tren pentru destinaŃiile externe 
solicitate, în funcție de necesități ți în limita bugetului alocat, după caz, pentru 
salariaŃii, membrii Consiliului Director şi/sau delegaŃii autorităŃii contractante, (numiŃi 
generic: personal) în Ńări din Europa, de exemplu Franța, Norvegia, Islanda, 
Liechtenstein, Spania, Bulgaria, etc, constând în asigurarea biletelor de avion dus – întors 
la clasa economic cu taxele de aeroport incluse, 

b) rezervarea şi achitarea costurilor de cazare a personalului autorităŃii contractante la 
hoteluri de categoria 3 stele precum şi a tuturor taxelor asociate şederii la destinaŃia 
respectivă (taxe de oraş, turistice, etc.) cu încadrarea în baremul maxim prevăzut de 
reglementările legale;  

c)   asigurare medicală externă pentru personalul autorităŃii contractante; 
d)  rezervarea şi cumpărarea serviciilor de transport de tip transfer de la aeroportul/gara din 

străinătate la hotel/locul de derulare a evenimentului şi retur,  
e)  rezervarea şi cumpărarea serviciilor de transportul rutier/feroviar în Ńara de destinaŃie 

pentru  personalul autorităŃii contractante. 
 
3. PROCEDURA DE LUCRU 
- autoritatea contractantă va transmite prin e-mail operatorului economic toate solicitările 

privind deplasările, de regulă, cu cel puŃin 30 zile calendaristice înainte de data 
deplasării; 

- solicitarea va conŃine informaŃii privind destinaŃia, mijlocul de transport, clasa, datele de 
călătorie, precum şi ore sau momente ale zilei preferate, dacă este cazul;  

- în cazul deplasărilor neprevăzute, pentru care nu se poate respecta termenul minim de 30 
zile calendaristice, solicitarea se poate transmite cu 72 de ore înainte de data deplasării; 

- în baza comenzii autorităŃii contractante, prestatorul va transmite în maxim 2 zile 
lucrătoare variantele identificate pentru transport, preŃul ferm al biletelor de avion, al 
serviciilor de transport conexe (transferuri, rutier, feroviar) în Ńara de destinaŃie  şi cel 
puŃin trei variante de hotel, corespunzătoare cerinŃelor beneficiarului; 

- la oferte vor fi anexate detaliile electronice privind biletele ofertate, preŃul acestora, 
eventuale informaŃii specifice precum şi valabilitatea ofertelor; 

- prestatorul are obligaŃia de a menŃine preŃul ferm al biletelor de avion, transport de tip 
transfer, transport rutier/feroviar extern şi/sau al voucherelor de cazare până la expirarea 
termenului de valabilitate al ofertei prezentate, ce va fi menŃionat explicit; 

- preŃul biletului de avion, transport de tip transfer, transport rutier/feroviar extern care va 
fi ofertat va fi exprimat pe componente, luând în considerare preŃul efectiv de achiziŃie al 
biletului, taxele de aeroport, alte taxe percepute, precizând dacă biletul e rambursabil sau 
nerambursabil şi care sunt penalizările aplicabile în caz de anulare sau modificare a 
datelor de călătorie; 

- Taxa de servicii (TS) percepută de ofertant pentru serviciile prestate cu ocazia fiecărei 
solicitări a autorităŃii contractante nu va putea depăşi nivelul ofertat la încheierea 
contractului de prestări servicii, iar aceasta va fi unică indiferent de clasa de rezervare a 
serviciilor de transport tip avion, transport de tip transfer, transport rutier/feroviar extern, 
respectiv de categoria unităŃilor hoteliere la care se face cazarea; 

- în cazul serviciilor de cazare, beneficiarul nu este obligat să aleagă varianta de cazare cu 
preŃul cel mai redus, ci poate lua în considerare şi alŃi factori, cum ar fi, dar fără a se 
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limita la proximitatea faŃă de anumite obiective, condiŃiile de cazare, atât din punct de 
vedere al confortului cât şi al siguranŃei, reputaŃia hotelului etc; 

- beneficiarul va putea indica anumite hoteluri, iar ofertele se vor face Ńinând cont de aceste 
preferinŃe, în măsura în care în respectivele hoteluri există disponibilităŃi de cazare; 

- în situaŃia în care se efectuează deplasări la evenimente ai căror organizatori propun 
variante de cazare mai avantajoase decât cele ofertate, beneficiarul nu are obligaŃia de a 
accepta niciuna dintre variantele de cazare propuse; 

- pentru cazarea membrilor unei delegaŃii în aceeaşi perioadă şi în aceeaşi unitate hotelieră, 
TS aferentă serviciilor de cazare se va aplica o singură dată; 

- ofertele, biletele şi voucherele emise vor fi transmise beneficiarului electronic, în format 
PDF, prin email, la adresa indicată în contractul de prestari servicii; 

- operatorul economic semnatar al contractului va factura autorităŃii contractante costul 
tuturor serviciilor ce fac obiectul contractului, inclusiv a TS. În acest sens, operatorul 
economic va emite o singură factură pentru fiecare deplasare, factură care va include şi 
valoarea TS. Anexat acestei facturi operatorul economic va furniza o justificare scrisă 
prin care va preciza valoarea fiecărui serviciu prestat, valoarea individuală şi totală a 
biletelor, costurilor şi voucherelor precum şi valoarea fixă a TS;  

- operatorul economic semnatar al contractului are obligaŃia de a lua toate măsurile în 
vederea minimizării costurilor, pentru a servi în cel mai bun mod interesele autorităŃii 
contractante. 

 
4.  CERINȚE GENERALE  
 
- obligativitatea prezentării licenței de turism ți a acreditării IATA; 
- efectuarea rezervărilor şi emiterea biletelor pentru transport extern conform cerinŃelor 

autorităŃii contractante privind mijlocul de transport, clasa, data şi ora plecării/sosirii, 
flexibilitatea biletului, ruta de deplasare, escale, respectiv prezentarea unor alternative 
convenabile de transport; 

- Biletele de avion se vor emite de regulă, prin intermediul sistemului I.A.T.A., cu ajutorul 
sistemelor electronice de tip GDS (global distribution system - sistem computerizat de 
rezervari). 

- Ca regulă generală, demnitarii/salariaŃii/delegaŃii autorităŃii contractante efectuează 
deplasări prin cele mai rapide şi mai economice mijloace de călătorie raportate la natura 
şi urgenŃa şi importanŃa deplasării. 

- solicitarea acordului autorităŃii contractante înainte de efectuarea rezervărilor, urmând ca 
acordul să fie trasmis în cel mult 4 ore; 

- consultarea prealabilă a autorităŃii contractante cu privire la hotelul la care se face 
rezervarea în vederea efectuării rezervărilor la hoteluri din apropierea sediilor în care se 
desfăşoară reuniunile personalului autorităŃii contractante; 

- efectuarea rezervărilor pentru cazare conform normelor şi baremurilor interne ale 
beneficiarului şi emiterea voucherelor aferente; 

- în măsura în care este posibil, posibilitatea de anulare, fără penalităŃi, a biletelor de 
transport/rezervărilor la hotel; 

- în cazul delegaŃiilor la care participă mai multe persoane ale autorităŃii contractante să se 
asigure o singură rută, cu aceeaşi companie şi la acelaşi hotel pentru toŃi participanŃii, cu 
excepŃia situaŃiei în care autoritatea contractantă are solicitări diferite; 
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- efectuarea rezervărilor exclusiv prin sistemul clasic (rezervarea low cost nu este acceptată 
decât la solicitarea explicită a autorităŃii contractante); 

- înlocuirea, fără costuri suplimentare, a titularului biletului emis/a titularului rezervării; 
- numirea unei persoane dedicate (nume, date de contact) în relaŃia cu autoritatea 

contractantă care să cunoască cerinŃele autorităŃii contractante în domeniul respectiv şi 
care să îi poată furniza informaŃiile necesare;  

- includerea tuturor cheltuielilor privind informaŃiile menŃionate mai sus în taxa de servicii 
(TS) (comision); 

- tratarea cu prioritate a eventualelor solicitări urgente; 
- în situaŃia apariŃiei unor inconveniente de transport/cazare, asigurarea unei soluŃii 

concrete la problema respectivă, în interval de maxim 120 de minute de la comunicarea 
situației; 

- efectuarea rezervărilor în intervalul programului de lucru al agenŃiei de turism prin 
telefon şi mail, la o adresă unică a prestatorului de servicii; 

- furnizarea biletelor electronice, la solicitarea beneficiarului, la o adresă electronică 
determinată; 

- furnizarea de către prestatorul de servicii, prin mail şi într-un interval de timp rezonabil, 
funcŃie de intervalul de timp rămas disponibil înaintea plecării, a unei confirmări a 
detaliilor cu privire la rezervarea biletului de transport/rezervarea hotelului (dată, orar, 
referinŃa zborului, numele călătorului, preŃul, numele hotelului);  

- facilitarea închirierii de maşini / asigurării diverselor transferuri, la solicitarea autorităŃii 
contractante; 

- acordarea asistenŃei la ambasadele din Bucureşti pentru depunerea documentelor necesare 
în vederea obŃinerii vizei şi ridicării paşapoartelor 

- încheierea asigurărilor de sănătate recunoscute în toate Ńările; 
- furnizarea de bilete pentru transportul feroviar intern şi internaŃional; 
- emiterea şi transmiterea facturilor către autoritatea contractantă se va face după realizarea 

rezervărilor, termenul de plată al acestora fiind de maxim 10 de zile calendaristice de la 
data primirii facturilor de către beneficiar, ulterior datei de revenire în țară  

- în cazul biletelor de avion, prestatorul are obligaŃia de a justifica atât preŃul efectiv de 
achiziŃie a biletului plătit către compania aeriană, compania care asigură transferul, 
transportul  cât şi valoarea taxelor de aeroport aferente; 

-   în cazul serviciilor de cazare, prestatorul va prezenta documente justificative din care să 
rezulte plata acestor servicii către furnizor, documente care împreună cu biletele sau 
voucherele aferente, vor însoŃi în mod obligatoriu fiecare factură înaintată beneficiarului. 

 
           

5. MODUL DE PREZENTARE A OFERTEI 
 5.1 Propunerea tehnică 
 Ofertantul va transmite propunerea tehnică prin completarea Formularului 6.  
 OfertanŃii care participă la procedura de atribuire înteleg să ofere numai servicii care să 
îndeplinească cel puŃin condiŃiile minime solicitate de autoritatea contractantă pentru fiecare 
comandă în parte. 
   
  
 5.2 Propunerea financiară 



Servicii de agenŃii de turism şi servicii conexe aferente Programului RO10  

 5

Oferta financiară se  transmite prin completarea Formularului nr. 7 
 Nu se acceptă oferte alternative. Prezentarea unei oferte alternative atrage după sine 
descalificarea ofertantului. 

Oferta se exprimă în lei. În oferta financiară, operatorii economici vor prezenta valoarea certă şi 
fermă, în suma absolută, (nu în procente) în lei, a Taxei de serviciu (TS) ce va fi percepută pentru 
fiecare solicitare emisă de autoritatea contractantă pe durata contractului.  
Pentru o solicitare emisă de autoritatea contractantă, indiferent dacă această solicitare conŃine doar 
unul, mai multe sau toate serviciile care fac obiectul acestei proceduri (transport tip avion/feroviar în 
Europa, transport de tip transfer la destinaŃie, transport rutier/feroviar în Ńara de destinaŃie, servicii de 
cazare în hoteluri din Europa precum şi toate taxele asociate acestora) se va percepe o singură TS 
care va viza şi avea în vedere toate serviciile menŃionate mai sus.  
În scopul respectării principiului transparenŃei şi tratamentului egal al tuturor ofertanŃilor, cuantumul 
tarifului de serviciu (TS) este menit să acopere cheltuielile pe care operatorii economici le efectuază 
cu prilejul prestării serviciilor în cauză. Astfel, tariful de serviciu trebuie sa fie apt a susŃine prin sine 
însuşi, din punct de vedere economic, activitatea agenŃilor economici legată de executarea 
contractului.  
Ofeta câştigătoare este oferta cu cea mai scăzută valoare a TS. 
   
 5.3 Alte solicitări 

Dacă formularele sunt completate de o persoană împuternicită se va completa şi Formularul 
nr. 9 şi va fi însoŃit de o copie a cărŃii de identitate a persoanei împuternicite. 
 OfertanŃii au obligaŃia de a numerota documentele ofertei şi de a anexa un opis al 
documentelor prezentate 
 Adresa la care se depune oferta, într-un exemplar Original, este str. Eugeniu Carada, nr. 1, 
etj. 3, Sector 3, Bucureşti, înainte de termenul limită de depunere  - ora şi data -  prevăzute în anunŃul 
publicitar publicat în SEAP sau în documentaŃia de atribuire publicată integral pe site-ul FRDS.  
 În cazul în care, în scopul verificării conformităŃii propunerii tehnice cu cerinŃele caietului de 
sarcini sau în scopul verificării propunerii financiare ori pentru a demonstra îndeplinirea anumitor 
criterii de selecŃie, autoritatea contractantă solicită prezentarea anumitor documente, acestea trebuie 
transmise la aceeaşi adresă. 
 Oferta nu va conŃine rânduri inserate, sublinieri, ştersături sau cuvinte scrise peste scrisul 
iniŃial. În cazul documentelor emise de instituŃii/organisme oficiale abilitate în acest sens, 
documentele respective trebuie să fie valabile, semnate şi parafate conform prevederilor legale.  
 Ofertantul va elabora oferta în conformitate cu prevederile din documentaŃia de atribuire. 
Oferta are caracter obligatoriu, din punctul de vedere al conŃinutului, pe toată perioada de valabilitate 
stabilită de către autoritatea contractantă. 
 Semnăturile de pe fiecare formular vor avea menŃionat în clar numele şi funcŃia celui care 
semnează. 
 Ofertantul poate modifica conŃinutul ofertei, până la data şi ora stabilită pentru depunerea 
ofertelor, adresând pentru aceasta autorităŃii contractante o cerere de retragere a ofertei în vederea 
modificării.  
 Autoritatea contractantă nu este răspunzătoare în legatură cu posibilitatea ofertantului de a 
depune noua ofertă, modificată, pâna la data şi ora limită, stabilită în anunŃ. 
 Plicul în care este transmisă oferta va avea înscrise următoarele informaŃii obligatorii: 

- numele/denumirea şi adresa completă a ofertantului;  
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- titlul serviciilor pentru care se depune oferta „Contract de servicii de agenŃii de turism 
şi servicii conexe externe pentru Programul RO10 – Copii şi tineri în situaŃii de risc 
şi iniŃiative locale şi regionale pentru reducerea inegalităŃilor naŃionale şi 
promovarea incluziunii sociale finanŃat prin Mecanismul Financiar al SpaŃiului 
Economic European 2009 – 2014” 

- adresa autorităŃii contractante indicată mai sus, la care este depusă oferta; 
- menŃiunea „A nu se deschide înainte de sedinŃa de deschidere a ofertelor din data de 

25.03.2014 ora 14.00”. 
 Dacă plicul exterior nu este marcat conform prevederilor de mai sus, autoritatea contractantă 
nu îşi asumă nicio responsabilitate pentru neprimirea ofertei în timp util. 
  
 Oferta depusă la o alta adresă decât cea stabilită sau după expirarea datei limită pentru 
depunere este considerată întârziată şi va fi respinsă conform prevederilor art. 33 alin. 3 din H.G. nr. 
925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor 
de achiziŃie publică a OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziŃie publică, a 
contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii. 
 Neprezentarea propunerii tehnice sau financiare are ca efect descalificarea ofertantului. 
 Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forŃa majoră, cad în sarcina ofertantului. 
 
 
 

 
ÎNTOCMIT 

 
 

DoruleŃ DAVID 
   


