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INVITAȚIE LA OFERTARE 
 

pentru achiziția de 

„Servicii organizare activități extrașcolare pentru preșcolari și elevi (ciclul primar) – 
teatru de păpuși/spectacol și prezentare meserii” 

37513100-8 Teatre de păpuși 
92312200-3 Servicii prestate de autori, compozitori, sculptori și artiști independenți 

 
SC Euzone Consultancy Network SRL, în calitate de autoritate contractantă, partener în cadrul 
proiectului „MINTE - Masuri Integrate pentru Reducerea Abandonului Școlar” 107835 finanțat prin 
POCU 2014-2020, solicită oferte pentru achiziția de servicii de organizare activități pentru preșcolari și 
elevi (ciclul primar) – teatru de păpuși/spectacol și prezentare meserii în cadrul activității A.2.1 
Dezvoltarea programului micii pionieri si organizarea activităților extrașcolare (A.2.1). 

 

Achiziția serviciilor de organizare activități pentru preșcolari și elevi (ciclul primar) – teatru de 
păpuși/spectacol și prezentare meserii este necesară pentru buna desfășurare a activităților 
proiectului în conformitate cu acțiunile descrise în cererea de finanțare și în prezentul document. 

Serviciile de organizare activități pentru preșcolari și elevi (ciclul primar) – teatru de păpuși/spectacol 
și prezentare meserii sunt necesare pentru furnizarea către grupul țintă al proiectului (preșcolari și 
elevi din învățământul primar, inclusiv părinții acestora) a intervențiilor și beneficiilor prevăzute în 
cererea de finanțare. 

Acțiunile proiectului și, implicit, ale serviciilor de organizare activități, se adresează copiilor din cadrul 
a 3 unități de învățământ din județul Galați, respectiv: școala gimnazială Brăhășești și școala 
gimnazială Toflea situate în comuna Brăhășești, precum și școala gimnazială Gohor, situată în comuna 
Gohor din județul anterior menționat. 

Acțiunile proiectului se adresează cu predilecție copiilor de vârstă preșcolară (3-5 ani) și copiilor înscriși 
în ciclul primar de învățământ (în medie, 6-10 ani). 

Precizăm faptul că zonele de intervenție, respectiv de desfășurare a activităților sunt, așa cum indică 
și localizarea menționată mai sus, în mediul rural, iar cele 3 comunități vizate de proiect înregistrează 
o pondere majoritară de persoane de etnie roma. 
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Intervențiile proiectului nostru se concentrează în jurul obiectivului de prevenire a abandonului școlar, 
prin măsuri care să asigure incluziunea socială a copiilor proveniți din familii defavorizate și vulnerabile 
(în special roma) și prin măsuri care să conducă la crearea unui mediu educațional favorabil și 
prietenos, care să atragă și să mențină copii la școală. 

În acest context, una din categoriile de acțiuni derulate în proiect este reprezentată de activități extra-
curriculare / extrașcolare. În cadrul acestei categorii de acțiuni dorim să achiziționăm servicii pentru 
organizarea unor activități extrașcolare cu următoarele caracteristici și cerințe: 

• Grupul țintă principal al activităților extrașcolare este reprezentat de copii preșcolari (3-5 ani) 
și din învățământul primar (în medie 6-10 ani). Grupul țintă secundar al activităților 
extrașcolare este reprezentat de cadrele didactice și personalul auxiliar de la nivelul celor 3 
școli implicate în proiect și părinții copiilor (preșcolarilor și elevilor din ciclul primar de 
învățământ). 

• Se vor realiza 3 seturi de activități extrașcolare, câte unul derulat la nivelul fiecărei școli 
implicate în proiect, respectiv școlile Brăhășești și Toflea din comuna Brăhășești și școala Gohor 
din comuna Gohor, ambele comune fiind situate în județul Galați. 

• La nivelul fiecărei școli, fiecare set de activități extrașcolare va cuprinde următoarele:  

o teatru de păpuși/similar spectacol pentru copii (luându-se în considerare vârsta 
acestora) cu tematică propusă de prestator și adecvată vârstei grupului țintă principal 
al activităților,  

și  

o spectacol de prezentare meserii – se prezintă ce activități desfășoară fiecare meserie 
în parte și mai ales ce nivel de educație este necesar pentru a practica o anume 
meserie, precizându-se astfel importanța educației și urmării cursurilor de învățământ. 
Spectacolul de prezentare meserii se va realiza fie prin implicarea unor actori (echipați 
cu echipamentele specifice fiecărei meserii), fie prin alte forme care să asigure 
prezentarea vizuală (precum panouri de dimensiuni mari) a fiecărei meserii în parte. 
În cazul în care se propune utilizarea altor forme care să asigure prezentarea vizuală, 
prestatorul va asigura personal adecvat care să prezinte fiecare meserie în parte. 
Prezentarea se va realiza pentru cel puțin 10 meserii diferite. 

Pentru 100 din copiii participanți la activitățile extrașcolare se vor furniza tricouri și șepci 
inscripționate cu text precum ”MINTE – Micii pionieri”. Tricourile și șepcile vor fi furnizate în termen 
de 15 zile de la semnarea contractului de prestări servicii. Dimensiunile acestora vor fi transmise 
prestatorului la data semnării contractului de prestări servicii, de către achizitor. 

Precizăm faptul că, pentru prevenirea răspândirii virusului SARS CoV2, toate activitățile vor fi derulate 
în exterior, în spațiul sau în imediata apropiere a școlilor. Prestatorul va asigura logistica necesară 
pentru toți participanții pentru a preveni îmbolnăvirea cu COVID-19, precum măști și substanțe 
dezinfectante și alte elemente prevăzute de reglementările specifice aplicabile la data derulării 
activităților extrașcolare. 

Numărul estimat al participanților la fiecare din cele 3 seturi de activități extrașcolare este de 
aproximativ 60 de persoane în total, din care minim 40 sunt din grupul țintă principal al activităților 
extrașcolare (respectiv copii preșcolari și elevi din ciclul primar de învățământ).  
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Prestatorul va asigura pentru toți participanții la activități servicii de catering constând în produse de 
tip patiserie, fructe și apă. Recomandăm ca toate alimentele și lichidele să fie ambalate individual. 

Pentru toți participanții grup țintă principal al activităților extrașcolare (respectiv pentru preșcolari și 
pentru elevii din ciclul primar de învățământ) prestatorul va asigura și distribui cărți cu conținut 
adecvat vârstei acestora (precum cărți de povești, cărți cu jocuri etc.). Numărul minim de cărți este de 
120 (câte una pentru fiecare copil, având în vedere numărul estimat de copii participanți la fiecare set 
de activități extrașcolare – 40). 

Prestatorul este responsabil pentru amenajarea spațiilor unde se vor desfășura seturile de activități 
extrașcolare. De asemenea, prestatorul va asigura logistica necesară bunei desfășurări a activităților 
(sonorizare – microfon, stație amplificare, difuzor, dacă este cazul); retroproiector; suport pentru 
materiale utilizate; alte materiale de birotică (foarfece, bandă adezivă, capsator și capse, sfoară etc.). 

 

Perioada estimată pentru derularea celor 3 seturi de activități extrașcolare este august 2021. 

Prestatorul va fi notificat în timp rezonabil privind data exactă de desfășurare a activităților 
extrașcolare. 

Locația de desfășurare a activități extrașcolare: comuna Brăhășești și comuna Gohor, județul Galați. 

 

Valoarea totală estimată a contractului de achiziție de servicii este de 94.824 lei. 

Informații suplimentare, dacă este cazul, se pot obține la adresa de email office@euzone.ro. 

Așteptăm ofertele dumneavoastră până la data de 05.07.2021 ora 12.00 la adresa de email 
office@euzone.ro. 

 

În speranța unei colaborări optime, 

 

Adriana Duțu 

Reprezentant legal 

Euzone Consultancy Network srl 

 


