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Servicii sociale şi alte servicii specifice – contracte de achiziţii publice

Anunț de participare

Servicii

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE
Secțiunea I: Autoritatea contractantă
I.1) Denumire şi adrese

Denumire oficială: Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Giurgiu
Număr naţional de înregistrare: 9902350
Adresă: Soseaua Alexandriei nr.7-9 , Giurgiu, Judetul Giurgiu,
Localitate: GIURGIU
Cod NUTS: RO314 Giurgiu
Cod poștal: 080641
Țară: România
Persoană de contact: Stoichita Elena
E-mail: dgaspcgrachizitii@gmail.com 
Telefon:  +40 246214011
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.dgaspcgr.ro

I.3) Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la:
www.dgaspcgr.ro
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la o altă adresă:
Denumire oficială: dgaspcgrachizitii@gmail.com
Număr naţional de înregistrare: 9902350
Adresă: Sos Alexandriei nr 7-9
Localitate: GIURGIU
Cod NUTS: RO314 Giurgiu
Cod poștal: 080641
Țară: România
Persoană de contact: Stoichita Elena
E-mail: dgaspcgrachizitii@gmail.com 
Telefon:  +40 246214011
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.dgaspcgr.ro
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
Comunicarea electronică necesită utilizarea de instrumente şi de dispozitive care nu sunt disponibile în mod 
general. Accesul direct nerestricţionat şi complet la aceste instrumente şi dispozitive este posibil, gratuit, la:
www.dgaspcgr.ro

I.4) Tipul autorității contractante
Alt tip: Institutie publica

I.5) Activitate principală

mailto:dgaspcgrachizitii@gmail.com
www.dgaspcgr.ro
www.dgaspcgr.ro
mailto:dgaspcgrachizitii@gmail.com
www.dgaspcgr.ro
www.dgaspcgr.ro
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Protecție socială

Secțiunea II: Obiect
II.1) Obiectul achiziţiei

II.1.1) Titlu:
SERVICII SOCIALE CU CAZARE PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITĂȚI

II.1.2) Cod CPV principal
85311200 Servicii sociale pentru persoanele cu handicap

II.1.3) Tipul contractului
Servicii

II.1.4) Descriere succintă:
Acordul Cadru de SERVICII SOCIALE CU CAZARE PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITĂȚI, Cod 
CPV: 85311200-4-Servicii sociale pentru persoanele cu handicap
Scopul contractării serviciilor sociale cu cazare destinate îngrijirii și asistenței persoanelor adulte cu dizabilități 
(CIA, cod nomenclator servicii sociale 8790 CR-D-I ), abilitării/reabilitării persoanelor adulte cu dizabilități 
(CAbR, cod nomenclator servicii sociale 8790 CR-D-II), a celor de dezvoltare a deprinderilor de viaţă 
independentă (CPVI, cod nomenclator servicii sociale 8790 CR-D-IV), precum și a celor de pregătire pentru 
viața independentă (locuințe protejate – maxim protejată LMP/minim protejată LmP, cod nomenclator servicii 
sociale 8790 CR-D-VII) este acordarea serviciilor sociale de către furnizori de servicii sociale, acreditați în 
condițiile legii, numai în interesul persoanelor beneficiare, în vederea creșterii permanente a calității serviciilor 
oferite beneficiarilor serviciilor și creșterii gradului de eficientiza

II.1.5) Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 1 560 800.61 EUR

II.1.6) Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: da
Pot fi depuse oferte pentru toate loturile

II.2) Descriere

II.2.1) Titlu:
Servicii sociale de tip LMP/LmP
Lot nr.: 1

II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentar(e)
85311200 Servicii sociale pentru persoanele cu handicap

II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO314 Giurgiu
Locul principal de executare:
Adresă: Sos. Alexandriei, nr.7-9, Loc. Giurgiu, Ţara:Romania,

II.2.4) Descrierea achiziţiei publice:
Acordul Cadru de SERVICII SOCIALE CU CAZARE PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITĂȚI, Cod 
CPV: 85311200-4-Servicii sociale pentru persoanele cu handicap
Scopul contractării serviciilor sociale cu cazare destinate îngrijirii și asistenței persoanelor adulte cu dizabilități 
(CIA, cod nomenclator servicii sociale 8790 CR-D-I ), abilitării/reabilitării persoanelor adulte cu dizabilități 
(CAbR, cod nomenclator servicii sociale 8790 CR-D-II), a celor de dezvoltare a deprinderilor de viaţă 
independentă (CPVI, cod nomenclator servicii sociale 8790 CR-D-IV), precum și a celor de pregătire pentru 
viața independentă (locuințe protejate – maxim protejată LMP/minim protejată LmP, cod nomenclator servicii 
sociale 8790 CR-D-VII) este acordarea serviciilor sociale de către furnizori de servicii sociale, acreditați 
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în condițiile legii, numai în interesul persoanelor beneficiare, în vederea creșterii permanente a calității 
serviciilor oferite beneficiarilor serviciilor și creșterii gradului de eficientizare a costurilor acestor servicii care 
să corespundă Standardelor specifice minime obligatorii de calitate prevăzute în Ordinul Ministrului Muncii și 
Justiției Sociale nr. 82/2019.
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Giurgiu își propune Încheierea unui Acord Cadru 
de servicii sociale pentru persoanele adulte cu dizabilități mentale și psihice pentru a răspunde nevoilor a minim 
40 de beneficiari – maxim 47 de beneficiari, în baza măsurii de protecție stabilite de Comisia de Evaluare a 
Persoanelor Adulte cu Handicap Giurgiu.
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Giurgiu oferă servicii sociale pentru persoanele 
cu dizabilități în cadrul centrelor rezidențiale din subordine însă acestea funcționează la capacitate maximă a 
locurilor aprobate, existând cereri de instituționalizare aflate în așteptare.
Obiectul contractului se referă la prestarea de SERVICII SOCIALE CU CAZARE PENTRU PERSOANE 
ADULTE CU DIZABILITĂȚI impărțite pe loturi:
LOT 1: Servicii sociale de tip LMP/LmP pentru: Minim 2 beneficiari - Maxim 3 beneficiari
Valoarea estimata a acordului cadru: Minim 160.956 lei (fără TVA) – Maxim 437.382 lei (fata TVA)
LOT 2: Servicii sociale de tip CPVI: Minim 5 beneficiari - Maxim 8 beneficiari
Valoarea estimata a acordului cadru: Minim 811.669,20 lei (fără TVA) – Maxim 1.298.670,72 lei (fără TVA)
LOT 3: Servicii sociale de tip CabR: Minim 15 beneficiari - Maxim 16 beneficiari
Valoarea estimata a acordului cadru: 2.515.590 lei (fără TVA)– Maxim 2.683.296 lei (fără TVA)
LOT 4: Servicii sociale de tip CIA: Minim 18 beneficiari - Maxim 20 beneficiari
Valoarea estimata a acordului cadru: Minim 2.891.950,56 lei (fără TVA) – Maxim 3.213.278,40 lei (fără TVA)

II.2.6) Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 89 440.51 EUR

II.2.7) Durata contractului sau a acordului-cadru
Durata în zile: 24

II.2.13) Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu

II.2.14) Informații suplimentare

II.2) Descriere

II.2.1) Titlu:
Servicii sociale de tip CPVI
Lot nr.: 2

II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentar(e)
85311200 Servicii sociale pentru persoanele cu handicap

II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO314 Giurgiu
Locul principal de executare:
Adresă: Sos. Alexandriei, nr.7-9, Loc. Giurgiu, Ţara:Romania

II.2.4) Descrierea achiziţiei publice:
Scopul contractării serviciilor sociale cu cazare destinate îngrijirii și asistenței persoanelor adulte cu dizabilități 
(CIA, cod nomenclator servicii sociale 8790 CR-D-I ), abilitării/reabilitării persoanelor adulte cu dizabilități 
(CAbR, cod nomenclator servicii sociale 8790 CR-D-II), a celor de dezvoltare a deprinderilor de viaţă 
independentă (CPVI, cod nomenclator servicii sociale 8790 CR-D-IV), precum și a celor de pregătire pentru 
viața independentă (locuințe protejate – maxim protejată LMP/minim protejată LmP, cod nomenclator servicii 
sociale 8790 CR-D-VII) este acordarea serviciilor sociale de către furnizori de servicii sociale, acreditați 
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în condițiile legii, numai în interesul persoanelor beneficiare, în vederea creșterii permanente a calității 
serviciilor oferite beneficiarilor serviciilor și creșterii gradului de eficientizare a costurilor acestor servicii care 
să corespundă Standardelor specifice minime obligatorii de calitate prevăzute în Ordinul Ministrului Muncii și 
Justiției Sociale nr. 82/2019.
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Giurgiu își propune Încheierea unui Acord Cadru 
de servicii sociale pentru persoanele adulte cu dizabilități mentale și psihice pentru a răspunde nevoilor a minim 
40 de beneficiari – maxim 47 de beneficiari, în baza măsurii de protecție stabilite de Comisia de Evaluare a 
Persoanelor Adulte cu Handicap Giurgiu.
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Giurgiu oferă servicii sociale pentru persoanele 
cu dizabilități în cadrul centrelor rezidențiale din subordine însă acestea funcționează la capacitate maximă a 
locurilor aprobate, existând cereri de instituționalizare aflate în așteptare.
Obiectul contractului se referă la prestarea de SERVICII SOCIALE CU CAZARE PENTRU PERSOANE 
ADULTE CU DIZABILITĂȚI impărțite pe loturi:
LOT 1: Servicii sociale de tip LMP/LmP pentru: Minim 2 beneficiari - Maxim 3 beneficiari
Valoarea estimata a acordului cadru: Minim 160.956 lei (fără TVA) – Maxim 437.382 lei (fata TVA)
LOT 2: Servicii sociale de tip CPVI: Minim 5 beneficiari - Maxim 8 beneficiari
Valoarea estimata a acordului cadru: Minim 811.669,20 lei (fără TVA) – Maxim 1.298.670,72 lei (fără TVA)
LOT 3: Servicii sociale de tip CabR: Minim 15 beneficiari - Maxim 16 beneficiari
Valoarea estimata a acordului cadru: 2.515.590 lei (fără TVA)– Maxim 2.683.296 lei (fără TVA)
LOT 4: Servicii sociale de tip CIA: Minim 18 beneficiari - Maxim 20 beneficiari
Valoarea estimata a acordului cadru: Minim 2.891.950,56 lei (fără TVA) – Maxim 3.213.278,40 lei (fără TVA)

II.2.6) Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 265 565.97 EUR

II.2.7) Durata contractului sau a acordului-cadru
Durata în zile: 24

II.2.13) Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu

II.2.14) Informații suplimentare

II.2) Descriere

II.2.1) Titlu:
Servicii sociale de tip CabR
Lot nr.: 3

II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentar(e)
85311200 Servicii sociale pentru persoanele cu handicap

II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO314 Giurgiu
Locul principal de executare:
Adresă: Sos. Alexandriei, nr.7-9, Loc. Giurgiu, Ţara:Romania

II.2.4) Descrierea achiziţiei publice:
Scopul contractării serviciilor sociale cu cazare destinate îngrijirii și asistenței persoanelor adulte cu dizabilități 
(CIA, cod nomenclator servicii sociale 8790 CR-D-I ), abilitării/reabilitării persoanelor adulte cu dizabilități 
(CAbR, cod nomenclator servicii sociale 8790 CR-D-II), a celor de dezvoltare a deprinderilor de viaţă 
independentă (CPVI, cod nomenclator servicii sociale 8790 CR-D-IV), precum și a celor de pregătire pentru 
viața independentă (locuințe protejate – maxim protejată LMP/minim protejată LmP, cod nomenclator servicii 
sociale 8790 CR-D-VII) este acordarea serviciilor sociale de către furnizori de servicii sociale, acreditați 
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în condițiile legii, numai în interesul persoanelor beneficiare, în vederea creșterii permanente a calității 
serviciilor oferite beneficiarilor serviciilor și creșterii gradului de eficientizare a costurilor acestor servicii care 
să corespundă Standardelor specifice minime obligatorii de calitate prevăzute în Ordinul Ministrului Muncii și 
Justiției Sociale nr. 82/2019.
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Giurgiu își propune Încheierea unui Acord Cadru 
de servicii sociale pentru persoanele adulte cu dizabilități mentale și psihice pentru a răspunde nevoilor a minim 
40 de beneficiari – maxim 47 de beneficiari, în baza măsurii de protecție stabilite de Comisia de Evaluare a 
Persoanelor Adulte cu Handicap Giurgiu.
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Giurgiu oferă servicii sociale pentru persoanele 
cu dizabilități în cadrul centrelor rezidențiale din subordine însă acestea funcționează la capacitate maximă a 
locurilor aprobate, existând cereri de instituționalizare aflate în așteptare.
Obiectul contractului se referă la prestarea de SERVICII SOCIALE CU CAZARE PENTRU PERSOANE 
ADULTE CU DIZABILITĂȚI impărțite pe loturi:
LOT 1: Servicii sociale de tip LMP/LmP pentru: Minim 2 beneficiari - Maxim 3 beneficiari
Valoarea estimata a acordului cadru: Minim 160.956 lei (fără TVA) – Maxim 437.382 lei (fata TVA)
LOT 2: Servicii sociale de tip CPVI: Minim 5 beneficiari - Maxim 8 beneficiari
Valoarea estimata a acordului cadru: Minim 811.669,20 lei (fără TVA) – Maxim 1.298.670,72 lei (fără TVA)
LOT 3: Servicii sociale de tip CabR: Minim 15 beneficiari - Maxim 16 beneficiari
Valoarea estimata a acordului cadru: 2.515.590 lei (fără TVA)– Maxim 2.683.296 lei (fără TVA)
LOT 4: Servicii sociale de tip CIA: Minim 18 beneficiari - Maxim 20 beneficiari
Valoarea estimata a acordului cadru: Minim 2.891.950,56 lei (fără TVA) – Maxim 3.213.278,40 lei (fără TVA)

II.2.6) Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 548 708.85 EUR

II.2.7) Durata contractului sau a acordului-cadru
Durata în luni: 24

II.2.13) Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu

II.2.14) Informații suplimentare

II.2) Descriere

II.2.1) Titlu:
Servicii sociale de tip CIA
Lot nr.: 4

II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentar(e)
85311200 Servicii sociale pentru persoanele cu handicap

II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO314 Giurgiu
Locul principal de executare:
Adresă: Sos. Alexandriei, nr.7-9, Loc. Giurgiu, Ţara:Romania

II.2.4) Descrierea achiziţiei publice:
Scopul contractării serviciilor sociale cu cazare destinate îngrijirii și asistenței persoanelor adulte cu dizabilități 
(CIA, cod nomenclator servicii sociale 8790 CR-D-I ), abilitării/reabilitării persoanelor adulte cu dizabilități 
(CAbR, cod nomenclator servicii sociale 8790 CR-D-II), a celor de dezvoltare a deprinderilor de viaţă 
independentă (CPVI, cod nomenclator servicii sociale 8790 CR-D-IV), precum și a celor de pregătire pentru 
viața independentă (locuințe protejate – maxim protejată LMP/minim protejată LmP, cod nomenclator servicii 
sociale 8790 CR-D-VII) este acordarea serviciilor sociale de către furnizori de servicii sociale, acreditați 



6 / 7

în condițiile legii, numai în interesul persoanelor beneficiare, în vederea creșterii permanente a calității 
serviciilor oferite beneficiarilor serviciilor și creșterii gradului de eficientizare a costurilor acestor servicii care 
să corespundă Standardelor specifice minime obligatorii de calitate prevăzute în Ordinul Ministrului Muncii și 
Justiției Sociale nr. 82/2019.
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Giurgiu își propune Încheierea unui Acord Cadru 
de servicii sociale pentru persoanele adulte cu dizabilități mentale și psihice pentru a răspunde nevoilor a minim 
40 de beneficiari – maxim 47 de beneficiari, în baza măsurii de protecție stabilite de Comisia de Evaluare a 
Persoanelor Adulte cu Handicap Giurgiu.
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Giurgiu oferă servicii sociale pentru persoanele 
cu dizabilități în cadrul centrelor rezidențiale din subordine însă acestea funcționează la capacitate maximă a 
locurilor aprobate, existând cereri de instituționalizare aflate în așteptare.
Obiectul contractului se referă la prestarea de SERVICII SOCIALE CU CAZARE PENTRU PERSOANE 
ADULTE CU DIZABILITĂȚI impărțite pe loturi:
LOT 1: Servicii sociale de tip LMP/LmP pentru: Minim 2 beneficiari - Maxim 3 beneficiari
Valoarea estimata a acordului cadru: Minim 160.956 lei (fără TVA) – Maxim 437.382 lei (fata TVA)
LOT 2: Servicii sociale de tip CPVI: Minim 5 beneficiari - Maxim 8 beneficiari
Valoarea estimata a acordului cadru: Minim 811.669,20 lei (fără TVA) – Maxim 1.298.670,72 lei (fără TVA)
LOT 3: Servicii sociale de tip CabR: Minim 15 beneficiari - Maxim 16 beneficiari
Valoarea estimata a acordului cadru: 2.515.590 lei (fără TVA)– Maxim 2.683.296 lei (fără TVA)
LOT 4: Servicii sociale de tip CIA: Minim 18 beneficiari - Maxim 20 beneficiari
Valoarea estimata a acordului cadru: Minim 2.891.950,56 lei (fără TVA) – Maxim 3.213.278,40 lei (fără TVA)

II.2.6) Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 657 085.27 EUR

II.2.7) Durata contractului sau a acordului-cadru
Durata în luni: 24

II.2.13) Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu

II.2.14) Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice
III.1) Condiții de participare

III.1.4) Reguli şi criterii obiective de participare
Lista şi descrierea succintă a regulilor şi criteriilor:
a) Situaţia personală a candidatului sau ofertantului:
Ofertanții, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se regăseasca în situațiile prevăzute la art.164, 165, 
167 din Legea nr.98/2016.
Cerința nr. 1 Declarație privind neîncadrarea în art. 164 din Legea 98/2016
Cerința nr. 2 Declarație privind neîncadrarea în art. 165 din Legea 98/2016
Cerința nr. 3 Declarație privind neîncadrarea în art. 167 din Legea 98/2016
Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa – formular nr.2 și formular nr.3
Cerința nr. 4 Declarație privind neîncadrarea în art. 59-60 din Legea 98/2016;
Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa – formular nr.1 - Declaratie de 
neîncadrare în prevederile art. 59 si art. 60 din Legea 98/2016.
Continuarea Cerintelor se regasesc in anuntul publicat pe site-ul institutiei: www.dgaspcgr.ro

III.1.5) Informații privind contractele rezervate

www.dgaspcgr.ro
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Participarea la procedură este rezervată organizaţiilor care urmăresc o misiune în domeniul serviciilor publice şi 
care îndeplinesc condiţiile prevăzute la articolul 77 alineatul (2) din Directiva 2014/24/UE

Secțiunea IV: Procedură
IV.1) Descriere

IV.1.1) Forma procedurii
Procedură deschisă

IV.1.3) Informaţii privind acordul-cadru
Achiziţia implică încheierea unui acord-cadru

IV.1.10) Identificarea normelor naţionale aplicabile procedurii:

IV.1.11) Caracteristici principale ale procedurii de atribuire:

IV.2) Informații administrative

IV.2.2) Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare / Termen limită pentru primirea 
scrisorii de exprimare a interesului
Data: 05/12/2022
Ora locală: 10:00

IV.2.4) Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Română

Secțiunea VI: Informații complementare
VI.3) Informații suplimentare:

VI.4) Proceduri de contestare

VI.4.1) Organismul de soluţionare a contestaţiilor

VI.5) Data expedierii prezentului anunț:
14/11/2022


