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Fondul Social European 
Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei 
Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare 
Prioritatea de investiții 9.iv: Creșterea accesului la servicii accesibile, durabile și de înaltă calitate, inclusiv asistență medicală 
și servicii sociale de interes general 
Obiectiv specific: 4.12 Reducerea numărului de copii și tineri plasați în instituții prin furnizarea de servicii la nivelul comunității 
Beneficiar: Comuna Todireni 
Titlul proiectului: „Măsuri pentru reducerea numărului de copii și tineri plasați în instituții prin furnizarea de servicii sociale la 
nivelul comunității în comuna Todireni, județul Botoșani”  
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I. INTRODUCERE  

Caietul de sarcini face parte integrantă din procedura de achiziție și atribuire a contractului și constituie ansamblul 
cerințelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică. Caietul de sarcini conține, în 
mod obligatoriu, specificații tehnice. Cerințele impuse vor fi considerate ca fiind minimale și obligatorii. Vor fi 
acceptate doar ofertele care îndeplinesc în totalitate cerințele minimale impuse de prezentul caiet de sarcini. 
Operatorii economici care transmit oferte care nu îndeplinesc cerințele minime vor fi excluși din procedura de 
achiziție. 

Caietul de sarcini conține indicații privind regulile de baza care trebuie respectate astfel încât potențialii ofertanți să 
elaboreze propunerea tehnică corespunzator cu necesitățile Achizitorului. 

În acest sens, orice ofertă prezentată care se abate de la prevederile Caietului de sarcini, va fi luată în considerare, 
dar numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerințelor 
minimale din Caietul de sarcini. Ofertarea de servicii inferioare celor prevazute în caietul de sarcini va fi declarată 
ofertă neconformă și va fi respinsă. 

 

II. CONTEXT 

Serviciile achiziționate urmează a fi furnizate în cadrul proiectului „Măsuri pentru reducerea numărului de copii și 
tineri plasați în instituții prin furnizarea de servicii sociale la nivelul comunității în comuna Todireni, județul Botoșani”, 
Cod SMIS: 130470, implementat de către UAT Comuna Todireni. Proiectul este finanțat prin Programului 
Operațional Capital Uman 2014 – 2020 (POCU) – Axa prioritara 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei, 
Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare, 
Prioritatea de investiții 9.iv - Creșterea accesului la servicii accesibile, durabile și de înaltă calitate, inclusiv asistență 
medicală și servicii sociale de interes general, Obiectiv specific: 4.12 Reducerea numărului de copii și tineri plasați 
în instituții prin furnizarea de servicii la nivelul comunității.  

Obiectivul general al proiectului este de incluziune socială și combatere a sărăciei în Comuna Todireni, județul 
Botoșani, prin furnizarea creșterea accesului la servicii sociale/medicale/socio profesionale/ de formare 
profesională de înaltă calitate și adecvate nevoilor în cadrul unei unități sociale multifuncționale fără componentă 
rezidențială (centru de zi) dedicate copiilor. 

Obiectivele specifice ale proiectului: 

OS 1 – Scăderea gradului de risc de sărăcie și excluziune socială și creșterea calității vieții în rândul copiilor din 
comuna Todireni, prin dezvoltarea serviciilor furnizate în cadrul centrului de zi. 

OS 2 – Dezvoltarea serviciilor sociale din comuna Todireni prin ridicarea nivelului de specializare a resursei umane 
care va fi implicată în implementarea/derularea activităților previzionate în cadrul centrului de zi. Acest lucru se va 
obține prin stimularea, dezvoltarea și certificarea unei serii de competențe profesionale prin organizarea unei grupe 
de curs cu certificare ANC – mediator social dar complementar, și prin organizarea unui schimb de bune practici 
dedicat absolvenților cursului menționat mai sus, organizat pentru completarea/definitivarea parcursului de 
specializare urmat de personalul angajat în cadrul centrului de zi și respectiv unității de îngrijiri la domiciliu. 

OS 3 – Reducerea riscului de separare de familie prin implementarea unor măsuri de acompaniere în rândul 
grupului țintă, după cum urmează: măsuri de acopaniere pentru asigurarea dreptului la educație (kit-uri cu material 
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didactic pentru 205 copii; acompaniere personalizată în educație), pentru asigurarea dreptului la sănătate (sesiuni 
de instruire pentru promovarea unui mod de viață sănătos; pachete de igienă) și respectiv la identitate (evenimente 
specifice pentru instruirea în spiritul respectului pentru diversitate, interculturalitate și multiculturalism). 

OS 4 – Asigurarea participării directe a grupului țintă în definirea priorităților relevante pentru aceștia prin realizarea 
unui organism consultativ de tip consiliul juniorilor, care va acționa la nivelul comunei Todireni și care: va stabili 
prioritățile și va identifica soluții în rezolvarea problemelor importante ale locuitorilor din comunitate; va identifica 
soluții/propuneri pentru realizarea unor proiecte de dezvoltare comunitară și va adopta măsurile care să vizeze 
îmbunătățirea calității vieții copiilor din comunitate; va identifica și promova eventuale inițiative care să fie cuprinse 
în acte normative; va monitoriza maniera în care sunt implementate soluțiile identificate. 

OS 5 – Consolidarea și îmbunătățirea asistenței sociale la nivelul comunității prin crearea unui parteneriat public 
privat care va presupune elaborarea de metodologii pentru evaluarea și monitorizarea situației grupului țintă 
relevant. Se va pune un accent în special pe cooperarea cu actorii locali relevanți ce pot oferi informații reale și de 
actualitate cu privire la evoluția situației, mediul privat, organizații nonguvernamentale și alți actori participanți la 
procesul de dezvoltare socio-economică. 

OS 6 – Valorificarea potențialului copiilor prin promovarea voluntariatului și a participării la activități sociale în rândul 
acestora. Acest obiectiv va fi atins prin formarea în cadrul Centrului de Zi a unei structuri participative prin care 
tinerii de la nivelul comunei Todireni să se implice în activități de voluntariat în cadrul comunității, printre care 
menționam: activități de mediu (curățare/amenajare grădini publice, plantare plante/pomi, curățare/amenajare parc, 
etc.); activități de asistență administrativă în cadrul instituțiilor din comunitate (școală, biserică, etc); amanenajare 
bibliotecă și donare cărți; organizare serbări și manifestații locale; etc. 

OS 7 – Creșterea gradului de conștientizare cu privire la nevoile copiilor prin intermediul unei campanii de informare 
în cadrul căreia se vor organiza 6 evenimente (2/an) cu invitați din rândul grupului țintă dar și din partea autorităților 
publice locale, a ONG-urilor și altor entități relevante în care se vor discuta și promova aspecte care țin de drepturile 
copiilor dar care vor trage de asemenea semnale de alarmă referitoare la problemele acestui tip de grup țintă și la 
maniera în care acestea pot fi abordate atât de către autorități dar și de către cetățeni.  

În vederea atingerii acestor obiective, UAT Comuna Todireni va desfășura următoarele activități: 

A1 Managementul proiectului 
A 1.1. Managementul general și financiar al proiectului 

A2. Recrutare și menținere grup țintă 
A 2.1 Recrutare și menținere grup țintă 

A3. Furnizare de servicii integrate de sprijn în vederea asigurării tranziției de la servicii de îngrijire 
instituționalizate către servicii la nivelul comunității 
A3.1. Dezvoltarea de servicii sociale de îngrijire organizate în comunitate ca centru de zi 
A3.2 Furnizarea serviciilor sociale destinate copiilor 

A.4 Dezvoltarea de programe de identificare și monitorizare a copiilor aflați în risc de separare de familie 
și de acompaniere a copilului expus riscului 
A 4.1 Elaborarea unor programe de identificare și monitorizare a copiilor aflați în risc de separare de familie 
4.2 Măsuri de acompaniere a copiilor expuși riscului separării de familie 

A5. Acțiuni pentru promovarea participării sociale active a copiilor 
A 5.1.Măsuri pentru asigurarea participării directe a grupului țintă în definirea priorităților relevante copiilor 
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A 5.2.Promovarea voluntariatului și a participării la activități sociale în rândul copiilor 

A6. Măsuri suplimentare pentru îmbunătățirea accesului copiilor la servicii de calitate 
A 6.1.Campanie de informare cu privire la nevoile și drepturile copiilor 
A 6.2.Măsuri suport pentru familiile aflate în situții de risc 
 
 

 
III. OBIECTUL CONTRACTULUI  

Achiziționarea de servicii specializate de formare profesională acreditate ANC, pentru ocupația Ospătar 
(chelner) vânzător în unități de alimentație (COD COR:  512321). 

III.1. Informații privind serviciile solicitate: 

Serviciul presupune organizarea unei serii de curs pentru ocupația Ospătar (chelner) vânzător în unități de 
alimentație (COD COR:  512321). 
 
Programul de calificare va fi derulat în cadrul activității „6.2. Măsuri suport pentru familiile aflate în situții de risc” și 
face parte dintr-un pachet mai amplu de activitati menite să crescă nivelul de competență și calificare al copiilor 
(tinerilor) din grupul țintă al proiectului, care să conducă la creșterea competitivității acestora pe piața muncii și, în 
perspectivă, la creșterea nivelului de ocupare și la micșorarea decalajelor economice; programul de formare 
profesională previzionat va da grupului țintă oportunitatea de a obține o serie de competențe profesionale în 
meseria de ospătar și va fi o bază de intrare pe piața muncii pentru participanți, reducandu-se în acest fel riscul de 
sărăcie și excluziune socială 

 
Conținutul programului de formare profesională: 

Cursul va adresa competențe conform Standardului ocupațional/Standardului de pregătire profesională aplicabil. 

Totodata, suportul de curs va include module separate care să prezinte principiile dezvoltarii durabile și respectiv 
a egalității de șanse. 
 
Specificații tehnice:  

Numar de evenimente: 1 serie de curs 

Numar estimat de participanți: 25 persoane (copii din grupul țintă al proiectului) 

Nivel studii participanți: învățământ obligatoriu (10 clase)  

Perioada de desfășurare: Iulie 2022 –Mai 2023, cu posibilitatea prelungirii acesteia, prin act adițional, în cazul în 
care, se va prelungi perioada de implementare a activități/proiectuluii. Până la data de 13 Mai 2023, Furnizorul 
(ofertantul câștigător) trebuie să transmită achizitorului ultimele documente cu privire la furnizarea serviciilor 
contractate, atât cele care privesc aspectele tehnice, cât și cele care privesc aspectele financiare.  

Durata: 720 de ore (din care 1/3 pregătire teoretică și 2/3 pregătire practică) 

Locație: Centrul de îngrijire de zi, localizat în Str. Principală nr. 97, loc. Jijia, Comuna: Albești, județul Botoșani 
(locația pentru derularea cursului, partea teoretică, va fi asigurată de catre Achizitor) 
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Metodologie: în conformitate cu legislația aplicabilă cursul de calificare pentru ocupația de Ospătar (chelner)  
vânzător în unități de alimentație va avea o durată de 720 de ore și va consta în pregătire teoretică și pregătire 
practică (minim două treimi din durata programului de calificare). Componenta teoretică a cursului va presupune 
asimilarea de către partipanți a noțiunilor teoretice asociate calificării studiate și însusirea conceptelor de bază și a 
termenilor specifici domeniului studiat, sub indrumarea unor formatori de specialitate. Materialele didactice utilizate 
(suport de curs, fișe de lucru, teste etc.) vor fi în acord cu standardul ocupațional/standardul de pregătire 
profesională aplicabil, precum și cu planul și programa de pregătire în baza cărora furnizorul a fost autorizat de 
către Autoritatea Națională pentru Calificări. Pe parcursul pregătirii practice, cursantul va dobandi abilitățile și 
deprinderile necesare pentru îndeplinirea cu succes a tuturor atribuțiilor asociate acestei ocupații. Pregătirea 
practică se va desfășura în condiții reale de muncă (sau similare), în cadrul unor unități partenere cu activitate ăn 
domeniul de pregătire (Turism și alimentație publică), în spații dotate corespunzător și cu materiale specifice 
domeniului în care se încadrează cursul de formare. Pregătirea practică va fi parcursă sub supravegherea și 
îndrumarea unui formator/tutor de practică, reprezentat de personalul de specialitate numit de partenerul de 
practică.  

Resurse puse la dispoziție de către furnizor (ofertantul câștigător): 

- Formator/i de specialitate 
- Echipamentele și accesoriile necesare desfășurării cursului, conform acreditării deținute de către furnizor 
- Materiale didactice în format tipărit (suport de curs, fișe de lucru, teste etc.) 
- Tipizate și formulare specifice (orare, liste de prezență, tabele cu materialele diseminate etc.) 
- Materiale consumabile (rechizite cursanți) 
- Comisia de evaluare ANC (furnizorul va asigura alocarea comisiei de examen, plata membrilor și desfășurarea 

evaluării finale în condițiile legii) 
- Certificate de calificare eliberate de catre ANC (furnizorul va achiziționa certificatele și va asigura completarea 

și eliberarea acestora în condițiile legii) 
 

III.2. Activități specifice necesare derulării cursurilor:  

Activități de ordin logistic/operațional 
 Planificare curs. Programarea evenimentului se va realiza împreună cu Achizitorul 
 Asigurare resurse materiale pentru desfășuarea activităților de instruire: 

- echipamente și accesorii necesare desfășurării cursului, conform acreditării deținute de către furnizor 
- Materiale consumabile (rechizite) pentru participanți pe durata sesiunilor de instruire (hârtie de scris, 

sub forma unui caiet sau bloc notes și instrumente de scris) 
 Corespondență/comunicare directa cu participanții/ echipa de proiect în vederea furnizării informațiilor 

relevante privind programul sesiunilor de instruire 
 Asigurarea de suport logistic și operațional parțicipantilor pe durata desfășurării cursului 
 Asigurarea funcționalității echipamentelor pe toată durata cursului 
 Urmărirea derulării sesiunii de instruire conform metodologiei indicate în prezentul caiet de sarcini și în 

planul/programa de învățământ propuse de către Furnizor (ofertantul câștigător) 
 Urmărirea și înregistrarea prezenței participanților 
 Organizarea logistică a evaluării finale 
 Raportarea executării contractului, conform dispozițiilor prezentului caiet de sarcini 
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Activități ordin tehnic: 
 Asigurarea materialelor didactice (suporturi de curs, prezentări, fișe de lucru etc, conform programelor de 

învățământ prezentate de către Furnizor/Ofertantul câștigător) 
 Validarea eligibilității participanților (verificarea îndeplinirii condițiilor de studii absolvite pentru programul 

vizat) 
 Obținerea avizelor ANC pentru deschiderea cursului, conform legislației în vigoare (inclusiv aviz pentru 

deschiderea cursului în alt județ decât cel în care este autorizat furnizorul de formare – dacă este cazul) 
 Susținerea activităților didactice conform dispozițiilor prezentului caiet de sarcini și planului/programei de 

învățământ prezentate de către Furnizor (ofertantul căștigător) 
 Evaluarea materialelor/proiectelor realizate de către participanți  
 Evaluarea cunoștințelor dobândite de către participanți după parcurgerea pregătirii teoretice și practice 

(solicitare Comisie ANC și derulare examene conform prevederilor legale); 
 Completare formulare de feedback (formularele vor fi puse la dispozitie de către Achizitor și vor fi 

completate de către participanți prin grija Furnizorului) 
 Certificare participanți (achiziționare certificate, completarea și eliberarea acestora în condițiile legii). 

În vederea derulării activităților didactice în bune condiții, ofertanții vor aloca minim următorele resurse umane 
pentru execuția contractului (nominalizate în cadrul ofertei tehnice): 
 1 Responsabil de contract care va realiza: gestiunea contractului, organizarea programelor de instruire, 

legatura cu personele desemante din partea Achizitorului pentru monitorizarea serviciilor/contractului, 
furnizori implicați în executarea contractului și terți, legăturile operaționale cu formatorii și grupul țintă, 
pregătirea și alocarea materialelor și resurselor necesare pentru derularea programelor de instruire, 
gestiunea operațiunilor curente pentru desfășurarea evenimentelor, gestiunea și arhivarea documentației 
necesare pentru derularea activităților. Acesta va fi responsabil pentru buna execuție a contractului. 

 1 Formator curs Ospătar (minim) cu competențe în domeniul de instruire vizat (Turism și alimentație 
publică), responsabil cu:  realizarea materialelor didactice, susținerea activităților de instruire teoretică și 
practică a participanților și evaluarea cunoștințelor dobândite de către aceștia. 

 

Echipa propusă în cadrul ofertei tehnice va fi responsabilă cu execuția contractului în bune condiții, pe toată durata 
acestuia. Înlocuirea unui expert se va realiza doar în cazuri excepționale și doar cu un expert cu competențe/ 
expertiză similară. Orice modificare adusă în echipa alocată pentru execuția contractului se va realiza cu informarea 
în scris a Achizitorului cu cel puțin 10 zile înainte ca aceasta să aibă loc (cu excepția situațiilor de forță majoră, așa 
cum sunt definite acestea prin Codul Civil) și cu acordul acestuia. 

În cadrul procesului de implementare a prezentului contract, Achizitorul va pune la dispoziția Furnizorului 
(ofertantului câștigător) următoarele: 

 Lista persoanelor care vor fi instruite și documente necesare începerii cursului (copie după actele de 
identitate, copie după documentele din care rezultă nivelul de instruire și alte documente și informații 
necesare în procesul de instruire); 

 Spații și echipamente, în cadrul Centrului de îngrijire de zi din cadrul proiectului. Spațiile puse la dispoziție 
de către Achizitor vor îndeplini toate condițiile de confort obișnuite pentru procesele educative: lumina 
corespunzătoare, căldura, condiții sanitare și de igienă corespunzătoare, acces la echipamente de calcul 
și periferice și la rețeaua de internet; 

 Elementele de identitate vizuală aferente proiectului, pentru a asigura conformitatea materialelor/ 
tipizatelor realizate de Furnizor (ofertantul căștigător); 

 Formulare de feedback pentru participanții la programele de formare. 
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III.3. Condiții organizatorice 

Programul de formare profesională care face obiectul prezentei proceduri de achiziție trebuie să se desfășoare în 
condiții organizatorice foarte bune, conform prevederilor prezentului caiet de sarcini și dosarului de autorizare 
pentru cursurile acreditate ANC. 

Cursul se va desfășura în Comuna Todireni, județul Botoșani în locația pusă la dispoziție de către Achizitor, din 
cadrul Centrul de îngrijire de zi din Strada Principală nr. 97, comuna Jijia, Localitatea Albești.  

Data de început a cursului va fi convenită în scris, de comun acord între Achizitor și Furnizor (ofertantul căștigător), 
cu minimum 10 zile în avans. Cu excepția situațiilor de forță majoră, care se invocă în condițiile legii, Furnizorul nu 
poate amâna începerea cursului peste acest termen. 

Achizitorul va pune la dispoziția Furnizorului de formare profesională lista cu persoanele care vor participa la curs, 
cu minim 10 zile înainte de data stabilită pentru începerea cursului. Pentru aceste persoane, Achizitorul va 
transmite toate informațiile relevante pentru derularea programului de instruire în condiții optime (date de contact, 
copie după actele de identitate, copie după documentele din care rezultă nivelul de instruire – furnizate în baza 
informării și acordului explicit al participanților). 

Furnizorul va stabili și va comunica Achizitorului programul efectiv al fiecărui curs (ora de începere, ora de sfârșit, 
pauze) cu cel putin 5 zile înainte de începerea acestuia. La stabilirea programului sesiunii de instruire, Furnizorul 
va ține cont de solicitările transmise de Achizitor, în timp util. Orice modificare de program poate intra în funcțiune 
doar după comunicarea în prealabil transmisă în scris Achizitorului. Pentru ca să fie opozabile, comunicările 
transmise în scris trebuie să aibă confirmare de primire. 

Furnizorul de formare profesională va încheia contracte de formare profesională cu toți participanții la curs, în 
conformitate cu legislatia în vigoare (Ordonanța nr. 129 / 2000, actualizată, Hotărârea nr. 522 din 8 mai 2003, 
actualizată și Ordinul nr. 353 din 23 iulie 2003, actualizat). 

Furnizorul de formare profesională va pune la dispoziția participanților în mod obligatoriu un suport de curs în 
format printat și eventual, suplimentar și în varianta electronică – CD sau memory stick. Suportul de curs poate fi 
transmis și pe e-mail. Nu este admisă transmiterea suportului de curs doar pe e-mail. 

Pe tot parcursul sesiunilor de instruire, participanții vor avea acces la hârtie de scris, care poate fi și sub formă 
unui caiet sau bloc notes și la un instrument de scris (materiale consumabile/ rechizite asigurate de către Furnizor). 

Furnizorul de formare profesională se va îngriji de prezența cursanților, va pune la dispozitia participanților fișe de 
prezență zilnice care vor fi semnate nominal. Nu sunt admise semnaturi în avans sau semnături ulterioare. 
Eventualele nereguli constatate pot conduce la diminuari ale plăților către Furnizorul de formare profesională, 
pentru cursul în speță. 

Spațiile în care se vor realiza activitățile teoretice vor fi dotate prin grija Furnizorului de servicii de instruire cu toate 
echipamentele și accesoriile necesare pe parcursul procesului educativ (printre acestea se pot regăsi: 
videoproiector, ecran proiecție, flip-chart, hârtie flip-chart, markere, laptopuri etc.) cu respectarea condițiilor de 
autorizare a programului de formare profesională. 

Furnizorul de formare profesională va asigura și indica în ofertă condițiile de realizare a examenelor de absolvire 
pentru cursurile acreditate ANC, atât pentru aspectele teoretice cât și pentru aspectele practice. 

Achizitorul va asigura respectarea condițiilor de Securitate si Sanatate în Muncă în spațiile și dotările pe care le 
pune la dispoziția formatorilor și a cursanților, pe tot parcursul perioadei de curs, inclusiv pentru momentul 
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examinării finale. Vor fi respectate toate cerințele legale în vigoare, inclusiv cerințele de distanțare socială 
impuse/recomandate de către autorități la data derulării programului de instruire. 

Orice modificare a locației puse la dispoziție pentru acest curs, va fi comunicată în scris Furnizorului cu cel puțin 
10 zile înainte de producerea ei, astfel incât acesta să poată duce la îndeplinire formalitățile pe care le presupune 
schimbarea locației de desfășurare a cursului conform condițiilor de autorizare ANC. 

Furnizorul este responsabil pentru realizarea tuturor documentelor specifice care decurg din desfășurarea 
programelor de formare profesională (cataloage, evăluari intermediare, notări intermediare etc.), conform 
metodologiei de formare profesională continua a adulților definită în legislația aplicabilă. 

Tot Furnizorul de formare profesională este responsabil și pentru îndeplinirea obligațiilor formale în relația cu 
secretariatele județene ANC (anunțarea prealabilă a cursurilor, convocarea comisiilor de examinare, notificări 
privind modificările de lectori/locații etc), în cadrul cursurilor acreditate. 

Programarea examinarii pentru absolvenții cursului va fi realizată în maxim 21 de zile de la data finalizării 
activităților didactice, dar nu mai tarziu de data prognozată pentru finalizarea activității/serviciilor. 

 
  

IV. CONDIȚII SOLICITATE FURNIZORULUI 

Ofertanții trebuie să îndeplinească următoarele condiții: 

 experiență relevantă în domeniul furnizării de programe de formare profesională; 

 să fie autorizat ANC pentru furnizarea programului de formare profesională vizat prin prezentul caiet de 
sarcini; 

 să numească un responsabil de contract, cu experiență relevantă în organizarea de programe de formare 
profesională; 

 să demonstreze că are angajați sau poate identifica și angaja formatori (astfel încât calitatea procesului 
didactic să fie în conformitate cu condițiile de autorizare ANC și prevederile prezentului caiet de sarcini). 

Candidații care vor prezenta oferte pentru serviciile care fac obiectul prezentei proceduri de achiziții vor 
face dovada acreditării de către Autoritatea Națională pentru Calificări pentru furnizarea de cursuri pentru 
ocupația de Ospătar (chelner) – vânzător în unități de alimentație, în conformitate cu legislația în vigoare 
(Ordonanța nr. 129 din 31 august 2000, actualizată).  

Autorizarea ANC trebuie dovedită printr-o copie conformă cu originalul a autorizației. Nu este admisă 
prezentarea de adeverințe sau alte înscrisuri doveditoare.  
Dacă autorizația privind programul de formare expiră ca valabilitate în perioada contractului, ofertanții vor depune 
o declarație prin care se angajează să își reînnoiască  autorizația, astfel încât serviciile ofertate să poată fi furnizate 
până la data limită previzionată. 
 
 
 
 

Oferta financiară (tariful/ prețul) 

Oferta financiară va conține costurile de organizare totale și unitare pentru serviciile furnizate, după cum urmează: 
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Categorie de programe de instruire 

Preț/ 
persoană  

Cantitate 
(număr de 
persoane/ 
eveniment)   

Cantitate 
Număr de 

evenimente
/ serii 

Total 

(lei fără 
TVA) 

(lei fără 
TVA) 

Curs de calificare Ospătar (chelner) – vânzător 
în unități de alimentație 

  25 1  

 
Oferta tehnica va cuprinde: 
 Scurtă prezentare a ofertantului din care să rezulte experiența relevantă 
 Descrierea serviciilor oferite de către Furnizor 

- Logistica folosită/pusă la dispoziție 
- Materiale consumabile/rechizite asigurate de către Furnizor 
- Materialele didactice și tipizate puse la dispoziție 
- Modul de desfășurare a cursului (deschidere cursuri, teorie, practică, evaluare finală, certificare 

participanți) 
 Echipa de proiect: 
Echipa de proiect va cuprinde cel puțin: 

-  1 Responsabil contract  
-  1 Formator curs Ospătar (chelner) – vânzător în unități de alimentație (minim)  

Cerințe minime de calificare pentru Responsabil de contract: 
 Calificări și abilități: studii superioare absolvite cu diplomă de licență sau echivalent, la o universitate 

acreditată. 
 Experiență specifică în organizarea de activități educaționale/programe de formare 
 Alte abilități: 

- capacitate de analiză, sinteză și rezolvarea problemelor 
- capacitate de planificare, prioritizare și organizare 
- capacitate de decizie și asumarea responsabilității 
- gândire strategică, obiectivitate 
- abilități de comunicare interpersonală 
- spirit de observație, atenție la detalii 
- fexibilitate, adaptarea la situații neprevazute 

Cerințe minime de calificare pentru Formator/i: 
 Calificări și abilități: studii superioare absolvite cu diploma de licență sau echivalentă la o universitate 

acreditată 
 Experiență specifică în domeniul programului de instruire (formare profesională – turism ospitalitate) 

 

 

 

ANEXE: 
- Planul de învățământ pentru cursul de Ospătar (chelner) – vânzător în unități de alimentație 
- Programa de formare profesională – pentru cursul de Ospătar (chelner) – vânzător în unități de alimentație  
- Metodele de evaluare care vor fi utilizate  
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- Lista cu echipamente și accesorii prevăzute a fi utilizate pe parcursul programului de formare (partea 
teoretică și partea practică) 

- Dovada acreditarii de către Autoritatea Națională pentru Calificări pentru furnizarea  cursului de Ospătar 
(chelner) – vânzător în unități de alimentație, în conformitate cu legislația în vigoare (Ordonanța nr. 129 
din 31 august 2000, actualizată) – copie conform cu originalul  

- Declarație din partea Ofertantului prin care se angajează să își reînnoiască autorizația, astfel încât 
serviciile ofertate să poată fi furnizate până la finalizarea contractului – dacă este cazul  

- CV-uri în format Europass pentru persoanele nominalizate în echipa de proiect din care să rezulte 
calificarea și experiența în organizarea și respectiv susținerea de programe de formare profesională 

- Documente/certificari/contracte sau părți relevante ale contractelor/procese verbale de receptie și/sau 
predare-primire documentație elaborată etc., care probează experiența relevantă în prestarea unor servicii 
similare (organizarea de programe de formare profesională continuă) în cursul unei perioade care acoperă 
cel mult ultimii 3 ani (pentru minim 1 contract similar) 

Aceste cerințe sunt minime și obligatorii. 

Orice alte informații considerate de ofertant utile în explicarea ofertei propuse, vor fi incluse în aceasta. 
În cazul apariței unor neconcordanțe între caietul de sarcini și oferta tehnică prezentată, caietul de sarcini 
prevalează. 
 
 

V. MONITORIZAREA SERVICIILOR FURNIZATE 

În vederea asigurării derulării în bune condiții a contractului și atingerii obiectivelor vizate la nivel de 
activitate/proiect, Achizitorul își rezervă dreptul monitorizării/verificării execuției contractului. 
 
Poate face obiectul activității de monitorizare oricare aspect în legătură cu implementarea contractului. În baza 
contractului care se va încheia, vor fi urmărite cu precădere îndeplinirea următoarelor obiective: 

 Executarea contractului conform specificaților prezentului caiet de sarcini  
 Asigurarea unui nivel de calitate ridicat al serviciilor furnizate 
 Atestarea nivelului de pregătire al persoanelor participante la curs prin eliberarea de certificate de 

calificare recunoscute ANC 
În acord cu aceste obiective, Achizitorul va planifica și realiza un set de acțiuni de monitorizare/verificare, după 
cum urmează: 

 programul de formare profesională poate face obiectul unor vizite/monitorizări la fața locului 
(anunțate/neanunțate), din partea reprezențantilor Achizitorului (membrii echipei de proiect); 

 participanții la activități pot fi contactați în mod individual în scopul de a determina condițiile de 
desfășurare a programului de instruire; 

 cursul va fi urmărit îndeaproape și va fi supus, la final, la o evaluare din partea participanților, care vor 
completa (prin grija Furnizorului) chestionare de feedback pentru evaluarea activităților la care au luat 
parte. Elaborarea acestor chestionare și prelucrarea lor (după completare) se va realiza de către 
Achizitor, care va informa Furnizorul (ofertantul câștigător) cu privire la rezultatele evaluării. Eventualele 
măsuri corective sau preventive vor fi stabilite de comun acord. 

Neregulile identificate și constatate pe parcursul procesului de monitorizare și verificare vor face obiectul unor 
discuții, la fel și eventualele consecințe financiare ale acestor nereguli. 
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VI. CERINȚE PRIVIND RAPORTAREA 

Pe perioada de execuție a contractului, Furnizorul (ofertantul câștigător) are obligația transmiterii următoarelor 
documente, privind serviciile prestate: 

a. Raportul de activitate privind serviciile prestate, care va cuprinde aspecte generale, precum: descrierea 
serviciilor prestate, elemente pozitive și dificultăți, concluzii în legatură cu participanții  etc. 

b. Documentația justificativă privind prestarea activităților de formare (derularea cursului);  
 Orar/agendă curs 
 Contractele de formare profesională - copie 
 Lista de prezență a lectorilor - copie 
 Listele de prezență ale participanților pentru fiecare zi de curs (teorie/practică) – copie 
 Materiale didactice (suport de curs, prezentări PowerPoint, fișe de lucru, teste intermediare, proiecte 

cursanți) etc. 
 Catalogul cursului, care să conțina și rezultatele evaluărilor intermediare ale cursanților – copie 
 Fotografii din timpul orelor de pregătire  
 Formularele completate cu privire la gradul de satisfacție al cursanților - original 
 Documentația de examen (cataloage, proces-verbal) 
 Certificate de absolvire (copie) și suplimentele descriptive (copie) precum și listele de distribuire ale 

acestora (copie), pentru participanții la cursurile ANC care promovează examenul final (în cazuri 
excepționale, independente de Furnizor, adeverințe care atestă absolvirea cursului) 

 
 

VII.  DURATA DE IMPLEMENTARE 

Furnizarea serviciilor se va face în intervalul Iulie 2022 – Mai 2023 cu posibilitatea prelungirii acestei durate, prin 
act adițional, în cazul în care, se va prelungi perioada de implementare a activității. 
 
 

VIII. PREȚUL CONTRACTULUI 

Prețul contractului de servicii rămâne ferm pe toată perioada derulării acestuia. 
Tariful (prețul) unitar pentru prestarea de servicii la destinația finală rămâne ferm pe toată perioada derulării 
contractului de servicii. 

Achizitorul are dreptul de a suplimenta sau diminua cantitățile de servicii (presțatiile), respectiv numărul de 
participanți, în raport de numărul beneficiarilor prezenți în cadrul proiectului, pe durata derulării contractului, fără 
modificarea tarifului (prețului) unitar pentru prestarea de servicii la destinația finală, în limita fondurilor bugetare 
alocate. 

Achizitorul își rezervă dreptul de a nu achiziționa întreaga cantitate de servicii (prestații) contractată în 
următoarele situații: 

 Reducerea numărului de beneficiari din cadul proiectului. 
 Alocarea insuficientă a fondurilor bugetare cu această destinație. 
 Suspendarea/rezilierea contractului de finanțare. 
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 Încetarea activității autorității contractante. 
 
 

IX. BUGETUL 

Valoarea estimativa pentru Serviciile de formare profesionala acreditata ANC pentru ocupația de Ospătar (chelner) 
vânzător în unități de alimentație, desfășurate în cadrul activității „6.2. Măsuri suport pentru familiile aflate în situții 
de risc” este de 55,600.00 lei, fara TVA 

 
X. PLĂȚI 

Plățile în cadrul contractului se vor face după cum urmează: 
 Furnizorul (ofertantul căștigător) va emite facturi pentru aceste servicii, în termen de  maxim 7 zile 

lucrătoare de la finalizarea cursului; 
 Achizitorul va realiza plata în termen de 30 de zile de la emiterea facturii, cu condiția predării de către 

Furnizor/ofertantul câștigător a documentației justificative aferente cursului (în baza procesului verbal de 
recepție a serviciilor prestate și a materialelor aferente acestora, predate de către furnizor) 

 Furnizorul accepta decontarea facturilor inclusiv prin mecanismul Cererilor de plată. 
 
 

XI. CRITERIUL DE ATRIBUIRE  

Criteriul aplicat pentru atribuirea contractului este exclusiv prețul cel mai scăzut pentru oferta în totalitate 
conformă, fără a se depăși bugetul alocat. 
 
 
XII. DISPOZIȚII FINALE 

Toate rapoartele, datele, materialele compilate sau produse de către Furnizor (ofertantul câștigător) pe durata sau 
ca urmare a executării acestui contract vor constitui proprietatea Achizitorului. 
 
Furnizorul (ofertantul căștigător) va trata toate documentele, datele și informațiile cu care va intra în contact sau 
pe care le va accesa, ca având caracter personal și confidențial și se va conforma în consecință tuturor legilor, 
normelor și reglementărilor în vigoare din România. Excepție vor face documentele din cadrul prezentului dosar 
de achizitie publică, așa cum este definit de prevederile Legii 98/2016, cu modificările și completările ulterioare. 
 
De asemenea, cu excepția cazului în care este necesar ca Furnizorul (ofertantul câștigător) să dezvăluie anumite 
informații în scopul executării contractului sau în cazul în care documentele menționate mai sus au caracter de 
informație de interes public, Furnizorul (ofertantul căștigător) nu va publica sau dezvălui nici o informație fără 
acordul prealabil scris al Achizitorului. În caz de dezacord, primează decizia Achizitorului. 
 
Oricare dintre documentele și informațiile emise sau acumulate prin executarea acestui contract trebuie să 
respecte regimul specific proiectelor cu finanțare nerambursabilă în ceea ce privește accesibilitatea, 
disponibilitatea și păstrarea. 
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