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SPECIFICAȚII 
 

 
 

- 3 camere duble, în perioada 18.07-13.08.2022 (26 zile), cu 3 mese incluse 

(mic dejun, prânz si cina) pentru 6 persoane; 
- 1 camera dublă, în perioada 18.07-13.08.2022 (10 zile), rezervată pentru 3 

zile/săptămână (10 zile- zilele de Vineri, Sâmbătă și duminică) cu 3 mese incluse 
(mic dejun, prânz și cină) pentru 2 persoane; 

 

 Perioada: 18.07-13.08.2022 - 26 zile; 

Cazare se va face în unități de cazare clasificate de Ministerul Turismului cu ***.  

 
Camerele vor fi curate, aerisite, cu temperatură adecvată, cu aer condiționat, 

cu baie proprie; - camerele vor fi situate în aceeași locație; wi-fi; 

Facilități minime : Parcare, grup sanitar în cameră, restaurant, internet, room 

service, aer condiționat. 
 
Prestatorul de servicii trebuie să asigure: 

 
- micul dejun începând cu ora 7:00 a.m. Micul dejun trebuie să fie de tip bufet și să 

conțină minim 300 g/persoană și să conțină de exemplu: mezeluri (2-3 feluri), 
antreuri calde (2 tipuri, de exemplu chiftele si/sau crenvurști si/sau cârnați și/sau 
legume preparate termic), brânzeturi (2 tipuri) iaurt, legume (3 tipuri), fructe 

proaspete, cereale, unt, miere, gem, ouă pregătite termic în 2 feluri (exemplu: 
fierte, ochiuri, omleta), cafea si ceai (50-100 ml/participant), pâine (în minim 2 

variante: alb, neagră), apă minerală, plată, suc. 

 

- prânzul începând cu ora 12:00. Prânzul trebuie să conțină ciorbă/supă, fel de 

bază, garnitură, salată, pâine, apa plată/minerală. 
 

- cina începând cu ora 18:00. Cina trebuie să conțină un fel de bază, garnitură, 
salată, pâine, desert, apă plată/minerală.  

 
PREZENTAREA OFERTELOR  
- prețul de achiziție al serviciilor de cazare și masă este ferm. 

- oferta financiară se va prezenta în prețuri unitare și la valoarea totală, inclusiv 
taxa pe valoarea adăugată, care va fi evidențiat distinct pentru fiecare tip de 

prestație, conform tabelului de mai jos: 
 

CAZARE 

CU MIC 

DEJUN 

INCLUS 

Tip cazare Preț unitar fără 

TVA/ cameră/ 

noapte 

Valoare totală fără TVA 

 

Valoare 

TVA 

Valoare 

totală cu 

TVA 

3 camere duble  26 

nopți 

 = 78 operațiuni 

cazare 

 78 x preț unitar fără 

tva/cameră/noapte = 

  

1 cameră dublă 10  10 x preț unitar fără   

 



nopți = 10 operațiuni 

cazare 

tva/camera/noapte = 

Valoare totala 1    

 

Masa  Tip masă  Preț unitar fără TVA 

1 persoană/zi  fără 

tva 

Valoare totală fără TVA 

(6 persoane x 26 zile) + 

(2 persoane x 10 zile) = 

176 mese 

Valoare 

TVA 

Valoare 

totală cu 

TVA 

Prânz      

Cină     

Valoare totală 2    

 
Total 1 + Total 2 fără TVA 

Valoare Totală TVA 
Valoare totală fără TVA 

 
DURATA CONTRACTULUI  
- Durata contractului va fi de 26 zile calendaristice (18.07-13.08.2022) de la data 

semnării acestuia. 
 

RECEPȚIA SERVICIILOR 
- Recepția cantitativă, calitativă a serviciilor se va face pe baza proceselor verbale 

de recepție. 
 
MODALITĂȚI DE PLATĂ 

- decontarea se va face pe baza proceselor verbale de recepție, a situațiilor de 
plată, a diagramei serviciilor de cazare si masa și a facturilor emise de furnizorul de 

servicii. 
- facturile vor fi decontate în maxim 30 de zile, de la data acceptării și înregistrării 
la sediul beneficiarului în funcție de disponibilitățile bugetare. 

- furnizorul este răspunzător de exactitatea și legalitatea datelor înscrise în situațiile 
de plată, facturi și se obligă să restituie sumele încasate necuvenit și foloase 

realizate aferente acestor sume, stabilite ca atare în urma controalelor efectuate de 
organele abilitate (CFI; CFP; CURTEA DE CONTURI). 
 

 
 

 
 


