Oferim posibilitatea angajaţilor Ministerului Afacerilor Interne, ca alături de cei dragi, să petreacă Sărbătorile de
iarnă ”Crăciun 2018” şi ”Revelion 2018/2019” în spaţiile administrate de către Direcția Generală Logistică - Direcția
Asigurare Logistică Integrată, după cum urmează:
- la Centrul de pregătire și recuperare/refacere a capacității de muncă ”Excelsior” din Brașov;
- la Baza de pregătire și recuperare/refacere a capacității de muncă ”Turist” din Predeal;
- la Centrul de pregătire și recuperare/refacere a capacității de muncă ”Meridian” din Mamaia;
- la Club ”Excelsior” din București.
1. În perioada 21 - 26 decembrie 2018 se va organiza petrecerea de Crăciun în locațiile mai sus menționate¹, serviciile
oferite incluzând :
- Cazare - 5 nopţi /6 zile
- Masa meniu fix – 4 zile
- Masa festivă de Crăciun
- Servicii DJ
Tarifele practicate sunt următoarele :
- Contravaloare cazare
- cameră cu două locuri - 116 lei/zi
- Zona montană:
- apartament
- 174 lei/zi
- Litoral:
- cameră cu două locuri CF2 - 108 lei/zi
- cameră cu două locuri CF1 - 162 lei/zi
- cameră cu trei locuri
- 243 lei/zi
- cameră cu 4 locuri
- 324 lei/zi
- apartament
- 484 lei/zi
- Modalitatea de servire a mesei în regim restaurant - meniu fix – 32 lei/zi
Persoanele care vor solicita loc (scaun) separat la masa pentru copii cu vârsta între 5 şi 12 ani vor achita
meniul redus (20 lei/zi), iar pentru cei peste 12 ani se va achita meniul integral.
- Contravaloare masă festivă - 105 lei/persoană
- Contravaloare servicii DJ:
- C.P.R.R.C.M.”Excelsior” din Brașov - 10 lei/persoană/loc
- C.P.R.R.C.M.”Meridian” din Mamaia - 18 lei/persoană/loc
Persoanele care solicită loc (scaun) separat la masa de Crăciun pentru copii cu vârsta între 5 şi 12 ani vor
achita 50 lei/persoană contravaloarea pentru masa festivă (indiferent de locație), iar pentru copiii care au peste aceasta
vârstă se va achita integral.
Plata serviciilor DJ se va face pentru fiecare loc solicitat la masă.
2. În perioada 28 decembrie 2018 - 02 ianuarie 2019 se va organiza petrecerea de Revelion în locațiile mai sus
menționate², serviciile oferite incluzând:
- Cazare - 5 nopţi /6 zile
- Masa meniu fix – 4 zile
- Masa festivă de Revelion
- Servicii DJ
Tarifele practicate sunt următoarele :
- Contravaloare cazare
- cameră cu două locuri - 116 lei/zi
- Zona montană:
- apartament
- 174 lei/zi
- Litoral:
- cameră cu două locuri CF2 - 108 lei/zi
- cameră cu două locuri CF1 - 162 lei/zi
- cameră cu trei locuri
- 243 lei/zi
- cameră cu 4 locuri
- 324 lei/zi
- apartament
- 484 lei/zi
- Modalitatea de servire a mesei în regim restaurant - meniu fix – 32 lei/zi
Persoanele care vor solicita loc (scaun) separat la masa pentru copii cu vârsta între 5 şi 12 ani vor achita
meniul redus (20 lei/zi), iar pentru cei peste 12 ani se va achita meniul integral.
¹

Clubul ”Excelsior” din București asigură doar serviciile pentru masa festivă de Crăciun, nu și cazare.

² Clubul ”Excelsior” din București asigură doar serviciile pentru masa festivă de Revelion, nu și cazare.
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Contravaloare masă festivă
- 195 lei/persoană
Contravaloare servicii DJ:
- C.P.R.R.C.M.”Excelsior” din Brașov - 20 lei/persoană/loc
- C.P.R.R.C.M.”Meridian” din Mamaia - 30 lei/persoană/loc
- Club ”Excelsior” din București
- 35 lei/persoană/loc
Persoanele care solicită loc (scaun) separat la masa de Revelion, pentru copii cu vârsta între 5 şi 12 ani, vor
achita 100 lei/persoana contravaloarea pentru masa festivă (indiferent de locație), iar pentru copiii care au peste
aceasta vârstă se va achita integral.
Plata serviciilor DJ se va face pentru fiecare loc solicitat la masă.
Personalul M.A.I. și membri de familie ai acestuia vor beneficia de reducerea cu 90% a tarifului de cazare.
-

Pentru rezervare se va proceda astfel:
1. la nivelul structurilor I.G.P.R., I.G.S.U., I.G.J.R. și I.G.P.F.
- pentru a putea beneficia de oferta petrecerii sărbătorilor de iarnă personalul din I.G.P.R., I.G.S.U., I.G.J.R. și
I.G.P.F. se va adresa structurii din care face parte. De asemenea, cadrele militare în rezervă sau în retragere și pensionarii
din cadrul structurilor mai sus menționate se vor adresa unităților din care au făcut parte la data trecerii în
rezervă/pensionării.
2. la nivelul aparatului central al M.A.I. și structuri subordonate, excluzând I.G.P.R., I.G.S.U., I.G.J.R. și I.G.P.F.
- în perioada 19.11.2018, ora 08:00³ - 20.11.2018, ora 16:00, persoanele din cadrul aparatului central al
M.A.I. și structuri subordonate interesate de petrecerea sărbătorilor de iarnă ”Crăciun 2018” şi ”Revelion 2018/2019”
într-una din locaţiile mai sus menționate, vor transmite D.G.L. – D.A.L.I. o solicitare4 personală, la următoarele adrese de
poștă electronică: cazari.dgl@mai.gov.ro (pentru locațiile din zona montană și litoral), respectiv hranire.dgl@mai.gov.ro
(pentru locația din București);
- solicitările vor fi verificate de către comisiile numite prin Dispoziția Zilnică a directorului general al Direcției
Generale Logistice din care vor face parte membri din cadrul Direcției Generale Logistice, Direcției Generale Juridice,
Direcției Informare și Relații Publice, Direcției Asigurare Logistică Integrată și Corpul Național al Polițiștilor, criteriul fiind
”extragere din urnă”, în limita locurilor disponibile menționate în oferte. Extragerea beneficiarilor va fi înregistrată pe suport
audio și video prin grija Serviciului Asigurare și Gestionare Echipamente Audio, Video și I.T. din cadrul Direcției
Asigurare Logistică Integrată, subordonată Direcției Generale Logistice;
3. în perioada 03-06.12.2018 va fi publicată pe internet la adresa www.mai.gov.ro, la secțiunea ”03. Utile” lista
beneficiarilor acestor pachete de servicii prin grija Direcției Secretariat General;
4. în termen de 5 zile lucrătoare de la data publicării listelor, persoanele desemnate ca beneficiare ale acestor pachete de
servicii, au obligația de a achita contravaloarea pachetului (meniul fix/zi, mesa festivă și servicii DJ - după caz), în contul
D.A.L.I. nr. RO82TREZ705500501X005712, cod fiscal RO 25423324, deschis la Trezoreria sector 5 Bucureşti.
5. Pentru a da posibilitatea tuturor angajaților ministerului de a beneficia de ofertele de sărbători, vor avea prioritate la
rezervare persoanele care nu au mai beneficiat de această ofertă în ultimii doi ani.
6. Nu se acceptă solicitări în nume colectiv (grupuri).
7. În cazul neachitării sumei corespunzătoare serviciilor în termenul prevăzut, ne rezervăm dreptul de a redistribui
locurile rezervate altor solicitanţi.

ERATĂ:
Având în vedere prevederile legale în vigoare referitoare la protecția datelor cu caracter
personal, lista cu beneficiarii pachetelor de servicii pentru petrecerea sărbătorilor de iarnă respectiv
„Crăciun 2018” şi ”Revelion 2018/2019 nu va mai fi postată pe internet la adresa www.mai.gov.ro,
secțiunea ”03. Utile”, urmând ca aceasta să fie publicată pe Intranet, în perioada 03-06.12.2018,
secțiunea Informații generale – Cultură și recreere/Recreere.
Persoana care beneficiază de unul dintre pachetele de servicii de mai sus și are calitatea de
cadru militar în rezervă sau în retragere sau pensionar, va fi contactată telefonic de către personalul
din cadrul D.G.L. – D.A.L.I. pentru confirmarea rezervării, până la data de 06.12.2018.
³ Solicitările transmise la o dată și oră anterioară nu vor fi luate în considerare.
4

Solicitarea trebuie să cuprindă obligatoriu: numele și prenumele titularului, precum și a membrilor de familie (soț/soție și
copiii –unde este cazul), structura M.A.I. la care este încadrat, locația în care se solicită cazarea, pentru care pachet de
sărbători optează , precum și un număr de contact.
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SITUAŢIE
cu locurile repartizate pentru petrecerea sărbătorilor de iarnă ”Crăciun 2018” şi ”Revelion 2018/2019”
în spaţiile administrate de către Direcția Generală Logistică - Direcția Asigurare Logistică Integrată
C.P.R.R.C.M. ”Excelsior” din Brașov – 80 locuri
Nr.
Crt.
1.
2.
3.
4.
5.

STRUCTURI
INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
INSPECTORATUL GENERAL AL POLIŢIEI ROMÂNE
INSPECTORATUL GENERAL AL JANDARMERIEI ROMÂNE
INSPECTORATUL GENERAL AL POLIŢIEI DE FRONTIERĂ
APARAT CENTRAL ȘI STRUCTURI SUBORDONATE

Nr.pers.
16
31
15
7
11

B.P.R.R.C.M. ”Turist” din Predeal – 30 locuri
Nr.
Crt.
1.
2.
3.
4.
5.

STRUCTURI
INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
INSPECTORATUL GENERAL AL POLIŢIEI ROMÂNE
INSPECTORATUL GENERAL AL JANDARMERIEI ROMÂNE
INSPECTORATUL GENERAL AL POLIŢIEI DE FRONTIERĂ
APARAT CENTRAL ȘI STRUCTURI SUBORDONATE

Nr.pers.
6
11
5
2
6

C.P.R.R.C.M. ”Meridian” din Mamaia – 120 locuri
Nr.
Crt.
1.
2.
3.
4.
5.

STRUCTURI
INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
INSPECTORATUL GENERAL AL POLIŢIEI ROMÂNE
INSPECTORATUL GENERAL AL JANDARMERIEI ROMÂNE
INSPECTORATUL GENERAL AL POLIŢIEI DE FRONTIERĂ
APARAT CENTRAL ȘI STRUCTURI SUBORDONATE

Nr.pers.
24
46
22
11
17

Club ”Excelsior” din București – 150 locuri
Nr.
Crt.
1.
2.
3.
4.
5.

STRUCTURI
INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
INSPECTORATUL GENERAL AL POLIŢIEI ROMÂNE
INSPECTORATUL GENERAL AL JANDARMERIEI ROMÂNE
INSPECTORATUL GENERAL AL POLIŢIEI DE FRONTIERĂ
APARAT CENTRAL ȘI STRUCTURI SUBORDONATE

Nr.pers.
31
58
28
14
19

