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Fondul Social European 
Axa prioritara 4: Incluziunea sociala si combaterea saraciei 
Obiectivul tematic 9 - Promovarea incluziunii sociale, combaterea saraciei si a oricarei forme de discriminare 
Prioritatea de investitii 9.iv - Cresterea accesului la servicii accesibile, durabile si de inalta calitate, inclusiv 
asistenta medicala si servicii sociale de interes general 
Obiectiv specific: 4.12 Reducerea numarului de copii si tineri plasati in institutii prin furnizarea de servicii la 
nivelul comunitatii 
Beneficiar: Comuna Todireni 
Titlul proiectului: Masuri pentru reducerea numarului de copii si tineri plasati in institutii prin furnizarea 
de servicii sociale la nivelul comunitatii in comuna Todireni, judetul Botosani”  
Contract de finantare nr. POCU/476/4/18/130470 
Cod SMIS: 130470 
  

Nr. inreg. 62 / 05.07.2022 
 
 
 
 
 
 

DOCUMENTAŢIE PENTRU ATRIBUIREA 
 

contractului având ca obiect prestare de servicii de formare profesionala acreditate ANC pentru 
ocupația de Ospătar (chelner)  vânzător în unități de alimentație în cadrul proiectului „Masuri 
pentru reducerea numarului de copii si tineri plasati in institutii prin furnizarea de servicii sociale 

la nivelul comunitatii in comuna Todireni, judetul Botosani” 
cod SMIS 130470 

 
 
 

Procedura aplicată: procedura proprie 
COD CPV principal 80530000-8- Servicii de formare profesională(Rev.2) 

 
 
 
 
 
 

APROBAT 
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TOMA PETRU 
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Capitolul I – Informații privind achiziția 

 

Achizitor Comuna Todireni, Judetul Botosani 

Titlul proiectului 
„Masuri pentru reducerea numarului de copii si tineri plasati in institutii prin 
furnizarea de servicii sociale la nivelul comunitatii in comuna Todireni, 
judetul Botosani”  cod SMIS 130470 

Nr. contract de finanțare Contract nr. Nr. POCU/476/4/18/13047 din data de 13.05.2020 

Calitatea achizitorului 
în cadrul proiectului 

Partener 

Sursa de finanțare 
Programul Operational Capital Uman 2014-2020 
Axa prioritara 4: Incluziunea sociala si combaterea saraciei 
 

 
Secțiunea I – Achizitor 

 
I.1. 1 Nume, adresă și punct(e) de contact 
Denumire: COMUNA TODIRENI 
Adresă: Comuna Todireni, nr. 30, jud. Botosani, Localitatea: Todireni, Judetul Botosani  
Localitate   Todireni Cod poștal 

 
717395 Țară România 

E-mail: cltodireni@gmail.com Telefon: +04 231574791 Fax: +40 231574791 
Puncte 
de 
contact 

Comuna Todireni, nr. 30, jud. Botosani, 
Localitatea: Todireni, Judetul Botosani  
Cod poștal: 717395 

Persoana de 
contact 

TOMA PETRU, Primar 

Website: www.comunatodireni.ro 

Adresa de la care se pot obține informații suplimentare - 
 

Ofertele trebuie trimise la: Sediul Primariei Todireni din Comuna Todireni, nr. 30, jud. 
Botosani, Localitatea: Todireni, Judetul Botosani  
Cod poștal: 717395 

 
I.2. Legislație aplicabilă 

În domeniul achizițiilor private finanțate din fonduri europene nerambursabile: 
- Legea nr. 98 / 2016 privind achiziţiile publice, cu modificările și completările ulterioare; 
- Hotărârea Guvernului nr. 395 / 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 

referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind 
achiziţiile publice; 

 
 

Secțiunea II – Obiectul contractului 

II.1. Descriere 
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II.1.1. Denumirea dată Contractului de achizitor 
 

Servicii de formare profesionala acreditate ANC pentru ocupația de Ospătar (chelner)  vânzător în unități de 
alimentație in cadrul proiectului  „Masuri pentru reducerea numarului de copii si tineri plasati in institutii prin 
furnizarea de servicii sociale la nivelul comunitatii in comuna Todireni, judetul Botosani”  

 
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, comuna Jijia, Localitatea: Albești, județul 
Botoșani (locația pentru derularea cursului, partea teoretică, va fi asigurată de catre Achizitor) 
 
II.1.2. Tipul contractului și locul de prestare a serviciilor 

Locul principal de prestare: potrivit Capitolului II Specificații tehnice 

II.1.3. Se urmărește încheierea unui contract 

II.1.4. Informații privind contractul 

Contractele subsecvente urmează să se atribuie prin reluarea competiției: □ Da X Nu 

Durata contractului: 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.  
În cazul în care durata de implementare a proiectului va fi prelungită, se va prelungi și durata Contractului, prin 
Act Aditional. 
Estimarea valorii totale a achizițiilor pentru întreaga durată a contractului : 
Valoarea estimată totală, fără TVA (numai în cifre): 
55.600,00 LEI fara TVA 

II.1.5. Descrierea succintă a contractului sau a achiziției/achizițiilor 

Contractul va consta în prestarea serviciilor de formare profesionala acreditate ANC pentru ocupația de 
Ospătar (chelner)  vânzător în unități de alimentație in cadrul proiectului  „Masuri pentru reducerea 
numarului de copii si tineri plasati in institutii prin furnizarea de servicii sociale la nivelul comunitatii in 
comuna Todireni, judetul Botosani” 
 
Tipurile de servicii și cantitățile sunt descrise în Capitolul II - Specificații tehnice 

II.1.6. Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizițiile) 

 Vocabular principal 

Obiect principal 
 
Obiecte secundare 

80530000-8- Servicii de formare profesională(Rev.2) 
 
- 
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II.1.6. Împărțire în loturi □  Da ■Nu 
 
II.1.7. Vor fi acceptate oferte alternative  □ Da X Nu 

II.2. Cantitatea sau domeniul contractului 

II.2.1. Cantitatea totală/ domeniul / scopul/ obiectivele 

Cantitățile minime și maxime de servicii ce se doresc prestate sunt detaliate în Capitolul II - Specificații tehnice 
pentru fiecare tip de eveniment/activitate în parte. 
servicii de formare profesionala acreditate ANC pentru ocupația de Ospătar (chelner)  vânzător în unități de 
alimentație  = 55.600,00 lei fara TVA 
II.2.2. Opțiuni (după caz) □ nu X da 

 
În cazul în care apar necesități suplimentare, se va incheia un act aditional in care va fi mentionata necesitatea 
respectivă. 
De asemenea, în cazul în care vor fi modificate momentul de începere a evenimentelor/activităților din cadrul 
proiectului și/sau perioada de desfășurare, achizitorul își rezervă dreptul de a modifica calendarul de atribuire, în 
conformitate cu modificarea calendarului de desfășurare a acestora. 

II.3. Durata contractelor subsecvente ce vor fi atribuite sau termenul pentru finalizare 

- 

 
Secțiunea III – Secțiunea II – Obiectul contractului 
 
III.1. Condiții referitoare la contract 

III.1.1. Ajustarea prețului 

X Nu se ajustează 

□ Se ajustează astfel: 

III.1.2. Alte clauze referitoare la preț 

Platile in cadrul contractului se vor face dupa cum urmeaza: 
•Furnizorul (ofertantul castigator) va emite facturi pentru aceste servicii, in termen de  maxim 7 zile lucratoare de 
la finalizarea cursului; 
•Achizitorul va realiza plata in termen de 30 de zile de la emiterea facturii, cu conditia predarii de catre 
Furnizor/ofertantul castigator a documentatiei justificative aferente cursului (in baza procesului verbal de receptie 
a serviciilor prestate si a materialelor aferente acestora, predate de catre furnizor) 
•Furnizorul accepta decontarea facturilor inclusiv prin mecanismul Cererilor de plata. 
Nu se vor efectua plăti in avans. 
III.2. Condiții de participare 

III.2.1. Cerințe de eligibilitate 
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1. Declaraţie privind neîncadrarea în situațiile de 
conflict de interese, conform Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului României nr. 66/2011. 
 
2. Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii 
trebuie sa respecte Regulile de evitare a conflictului 
de interese prevazute la art. 59-60 din Legea nr. 
98/2016 privind achizitiile publice. Persoanele cu 
funcție de decizie din cadrul autorității contractante 
cu privire la organizarea, derularea și finalizarea 
procedurii de atribuire sunt: 
 
- Toma Petru - Primar 
- Scarlii Sidor - Viceperimar 
- Tapalaga Claudiu - Consiler achizitii publice 
- Andris Maria –Magdalena - Secretar 
- Hostina Simona Maria - Sef compartiment 

Financiar – Contabil 
- Marineac Ionela - Referent superior 
- Popovici Eugenia - Consilier Local 
- Leonte Florin - Consilier Local 
- Tapalaga Costica - Consilier Local 
- Asurdoaie Dan - Consilier Local 
- Gireada Ofelia - Consilier Local 
- Slincu Catalin - Consilier Local 
- Sava Leonard Petru - Consilier Local 
- Mariciuc Vasile - Consilier Local 
- Drughi Ovidiu Constantin - Consilier Local 
- Constantin Cornel - Consilier Local 
- Nita Gheorghe - Consilier Local 
- Onofraș Mihai - Consilier Local 
- Clapon Violeta - Expert achizitii publice 

 
Solicitat ■ 

Declaraţie pe propria răspundere completată în 
conformitate cu Formularul 3 din Secţiunea III. 
 
Declaraţie pe propria răspundere completată în 
conformitate cu Formularul 8 din Secţiunea III. 

Ofertanții vor depune o declarație pe proprie 
răspundere din care să reiasă că operatorul economic 
nu a fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei 
instanțe judecătorești, că nu are ca membru al 
organului de administrare, de conducere sau de 
supraveghere al respectivului operator economic și 
că nu are persoane cu putere de reprezentare, de 
decizie sau de control în cadrul acestuia condamnate 
printr-o hotărâre definitivă pentru comiterea uneia 
dintre următoarele infracțiuni: constituirea unui grup 
infracțional organizat, infracțiuni de corupție, 
infracțiuni împotriva intereselor financiare ale 
Uniunii Europene, acte de terorism, spălarea banilor, 
traficul şi exploatarea persoanelor vulnerabile, 
fraudă. 

Ofertanții, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să 
se regăsească în situațiile prevăzute la art. 164 din Legea 
nr.98/2016. Se va prezenta declaratie pe propria raspundere 
privind neincadrarea in prevederile art. 164 și 167 din Legea 
98/2016. 
 
-după caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca 
operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute 
la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 
98/2016 privind achizițiile publice; alte documente 
edificatoare, după caz.  
 
În cazul în care în țara de origine sau țara în care este stabilit 
ofertantul/terțul susținător/subcontractantul nu se emit 
documente de natura celor prevăzute mai sus sau 
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  Solicitat ■  respectivele documente nu vizează toate situațiile prevăzute 
la art.,164 si art.167   autoritatea contractantă are obligația 
de a accepta o declarație pe proprie răspundere sau, dacă în 
țara respectivă nu există prevederi legale referitoare la 
declarația pe propria răspundere,o declarație autentică dată 
în fața unui notar, a unei autorități administrative sau 
judiciare sau a unei asociații profesionale care are 
competențe în acest sens. 

Ofertanții vor depune o declarație pe proprie 
răspundere din care să reiasă că operatorul economic 
nu se află în una dintre situațiile de mai jos: 
- și-a încălcat obligațiile privind plata impozitelor, 
taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general 
consolidat, iar acest lucru a fost stabilit printr-o 
hotărâre judecătorească sau decizie administrativă 
având caracter definitiv şi obligatoriu în conformitate 
cu legea statului în care respectivul operator 
economic este înființat; 
- a încălcat obligațiile relevante din domeniile 
mediului, social și al relațiilor de muncă; 
- se află în procedura insolvenței sau în lichidare, în 
supraveghere judiciară sau în încetarea activității; 
- a comis o abatere profesională gravă care îi pune în 
discuții integritatea; 
- a încheiat cu alți operatori economici acorduri care 
vizează denaturarea concurenței în cadrul sau în 
legătură cu prezenta procedură; 
- se află într-o situație de conflict de interese în 
cadrul sau în legătură cu prezenta procedură; 
- participarea anterioară a operatorului economic la 
pregătirea procedurii a condus la o distorsionare a 
concurenței; 
- operatorul economic și-a încălcat în mod grav sau 
repetat obligațiile principale ce-i reveneau în cadrul 
unui contract de achiziții, iar aceste încălcări au dus 
la încetarea anticipată a respectivului contract, plata 
de daune- interese sau alte sancțiuni comparabile; 
- operatorul economic s-a făcut vinovat de declarații 
false în conținutul informațiilor transmise la 
solicitarea achizitorului, nu a prezentat aceste 
informații sau nu este în măsură să prezinte 
documentele justificative solicitate; 
- operatorul economic a încercat să influențeze în 
mod nelegal procesul decizional al achizitorului, să 
obțină informații confidențiale care i-ar putea conferi 
avantaje nejustificate în cadrul procedurii sau a 
furnizat din neglijență informații eronate care pot 
avea o influenta semnificativă asupra deciziilor 
achizitorului privind excluderea din procedură a 

Ofertanții, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să 
se regăsească în situațiile prevăzute la art. 165 din Legea 
nr.98/2016 
Documente justificative: 
-certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante, cu 
privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la 
bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la 
momentul prezentarii;  
 
În cazul în care în țara de origine sau țara în care este stabilit 
ofertantul/terțul susținător/subcontractantul nu se emit 
documente de natura celor prevăzute mai sus sau 
respectivele documente nu vizează toate situațiile prevăzute 
la art.,165 autoritatea contractantă are obligația de a 
accepta o declarație pe proprie răspundere sau, dacă în țara 
respectivă nu există prevederi legale referitoare la 
declarația pe propria răspundere,o declarație autentică dată 
în fața unui notar, a unei autorități administrative sau 
judiciare sau a unei asociații profesionale care are 
competențe în acest sens. 
Ofertanții nu se vor afla în conflict de interese. 
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respectivului operator economic, selectarea acestuia 
sau atribuirea acordului-cadru către respectivul 
operator economic. 
 
  Solicitat ■  

 
 

III.2.2. Capacitatea de exercitare a activității 
profesionale 

CERINŢE MINIME OBLIGATORII:  
 

Persoane juridice / fizice române  
 
Solicitat ■  

Prezentare Certificat constatator emis de Oficiul Național 
al Registrului Comerțului de pe lângă tribunalele 
teritoriale: Operatorii economici ce depun ofertă trebuie să 
dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din 
țara de rezidență, din care să reiasă că operatorul economic 
este legal constituit, că nu se află în niciuna dintre 
situațiile de anulare a constituirii, precum și faptul că are 
capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac 
obiectul contractului, respectiv că acestea sunt autorizate. 

Persoane juridice / fizice străine  
 
Solicitat ■  

Prezentare de către persoanele fizice/juridice străine a 
documentelor care dovedesc o forma de înregistrare ca 
persoana fizica sau juridica sau de atestare ori apartenenta 
din punct de vedere profesional in conformitate cu 
prevederile din tara in care ofertantul este stabilit din care 
sa rezulte: 
- ca informațiile cuprinse sunt reale/actuale la momentul
prezentării; 
- obiectul contractului trebuie sa aibă corespondent in codul 
CAEN din certificatul constatator. 

 
Documentele vor fi traduse in limba romana de către un 
traducător atestat, potrivit legislației in vigoare. De 
asemenea, persoanele juridice străine au obligația de a 
respecta toate celelalte condiții minime impuse prin 
prezenta documentație. Se vor depune documentele 
solicitate sau echivalent, traduse in limba romana de către 
un traducător atestat. 
In cazul unei asocieri, fiecare membru al acesteia va 
depune documentele specificate. 

III.2.3. Capacitatea economică și financiară -  Nu este cazul 

III.2.4. Capacitatea tehnică și/sau profesională CERINŢE MINIME OBLIGATORII:  
 

Experiență similară 
 
Solicitat ■ 

Prezentarea de documente/ certificări din care sa reiasă 
prestarea unor servicii similare in cursul unei perioade care 
acoperă cel mult ultimii 3 ani. 
Ultimii 3 ani vor fi calculați pana la data limita de depunere 
a ofertei cu mențiunea ca modul de calcul al perioadei nu 
va fi afectat de eventuale decalări ale termenului limita 
prevăzut in anunțul de participare. 
Prin prezentarea unor documente/certificări/contracte/sau 
parti relevante ale contractelor/procese verbale de recepție 
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servicii, ofertantul trebuie facă dovada ca, in ultimii 3 ani
calculați pana la data limita stabilita pentru depunerea 
ofertelor au fost prestate in conformitate cu normele 
profesionale in domeniu servicii similare cu cele ce fac 
obiectul – contractului  care se atribuie prin prezenta 
procedură. 
 

In cazul unei asocieri, îndeplinirea cerinței se va realiza in 
comun. 

Resursele umane 
 
Solicitat ■ 

Se vor sigura următoarele persoane: 
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 implicati in 
executarea contractului si terti, legaturile operationale 
cu formatorii si grupul tinta, pregatirea si alocarea 
materialelor si resurselor necesare pentru derularea 
programelor de instruire, gestiunea operatiunilor 
curente pentru desfasurare evenimentelor, gestiunea si 
arhivarea documentatiei necesare pentru derularea 
activitatilor. Acesta va fi responsabil pentru buna 
executie a contractului. 
 1 Formator curs Ospătar (chelner) – vânzător în 
unități de alimentație (minim)  cu competente in 
domeniul de instruire vizat (asistenta sociala), 
responsabil cu:  realizarea materialelor didactice, 
sustinerea activitatilor de instruire teoretica si practica  
a participantilor si evaluarea cunostintelor dobandite 
de catre acestia. 
Se va nominaliza persoanele responsabile şi se vor 
depune următoarele documente: 
-CV pentru persoanele nominalizate din care să reiasă 
studiile, pregătirea profesională, calificarea acestora și 
experiența profesională in organizarea de evenimente 
similare celor descrise in caietul de sarcini. 
In cazul unei asocieri, îndeplinirea cerinței se va 
realiza in comun. 

 

Resursele tehnice: Nu este cazul 
III. 2. 5. Standarde de calitate 

Nu este cazul 
III. 2.6. Standarde de protecția mediului 

Nu este cazul 
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Secțiunea IV – Tipul procedurii 

IV.1.1. Tipul procedurii 

Procedura proprie – articolul 68 din legea 98/2016 

 
Secțiunea V – Elaborarea și depunerea ofertei 
 
IV.2. Criterii de atribuire: Pretul cel mai scazut 

V.1. Limba de redactare a ofertei Limba de redactare a ofertei, precum şi a documentelor însoțitoare 
va fi limba română. Orice document într-o altă limbă va fi însoțit 
de traducerea sa autorizată. 

V.2. Perioada de valabilitate a ofertei Oferta va fi valabilă 30 de zile de la data limită de depunere a 
ofertelor. La calcularea termenului prima și ultima zi nu se iau în 
considerare. 

V.3. Garanţia de participare Nu este cazul 

V.4. Modul de prezentare a ofertei Propunerea tehnică, propunerea financiară şi documentele 
însoțitoare ale ofertei vor fi trimise in plic inchis la sediul 
Achizitorului - Sediul Primariei Todireni din Comuna 
Todireni, nr. 30, jud. Botosani, Localitatea: Todireni, Judetul 
Botosani Cod poștal: 717395, de luni pana vineri, in 
intervalul 09:00 – 15:00 dar nu mai tarziu de termenul limita 
de depunere, 15.07.2022 ora 12:00 
 
Se va depune 1 exemplar original al ofertei care va cuprinde: 
 Certificat constatator/document echivalent 
 Declaratiile privind conflictul de interese – Formularul 3 si 

Formularul 8 
 Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 

14 din ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 66/2011 
privind prevenirea, constatarea si sanctionarea neregulilor 
aparute in obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/sau 
a fondurilor publice nationale aferente acestora, cu 
modificarile si completarile ulterioare – Formularul 2 

 Experienta similara 
 CV-uri persoane propuse  
 Propunere tehnica si Anexele aferente acesteia 
 Propunere financiara – Formularul 7. 

Orice stersatura, adaugare, interliniere sau scris peste cel dinainte 
sunt valide doar daca sunt vizate de catre persoana/persoanele 
autorizata/autorizate sa semneze oferta. 
Plicul va fi inscriptionat cu denumirea si adresa ofertantului 
(pentru a permite returnarea ofertei fara a fi deschisa, in cazul in 
care oferta respectiva este depusa cu intarziere), numele si adresa 
Achizitorului, titlul proiectului, titlul achizitiei, respectiv 
sintagma: A NU SE DESCHIDE PANA LA 15.07.2022 ora 
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14:00. 

V.5. Modul de prezentare a propunerii 
financiare 

Propunerea financiară va cuprinde: 
- formularul de ofertă (formularul nr. 7); 
- centralizatorul de preturi 

 
Lipsa formularului de ofertă sau a centralizatorului de preturi va 
conduce la respingerea operatorului economic din procedură, pe 
motiv că nu există ofertă. 
Prețul cuprins în formularul de ofertă va fi prețul ofertat pentru 
cantitatea maximă solicitată în capitolul II – Specificații tehnice 
pentru întreg contractul. 
Clasamentul ofertelor se va realiza avându-se în vedere prețul 
oferit pentru cantitatea maximă. 

 
Prețul va fi ofertat în lei, evidențiindu-se costul fără TVA. 
 
În cadrul centralizatorului de preturi vor fi introduse următoarele: 

- denumirea serviciului 
- prețul unitar pentru fiecare persoana; 
- cantitate (numar de persoane/ eveniment)  
- cantitate (numar de evenimente/ serii) 
- Total fara TVA pentru fiecare serviciu in parte 
- Total servicii de formare profesionala acreditate ANC 

pentru ocupația de Ospătar (chelner)  vânzător în unități 
de alimentație fara TVA. 
 

OFERTANTUL ARE OBLIGATIA DE A INTOCMI UN OPIS 
AL DOCUMENTELOR INCLUSE IN PROPUNEREA 
TEHNICA IN CONFORMITATE CU ORDINEA CERINTELOR 
DIN CAIETUL DE SARCINI CE VA INCLUDE SI PAGINILE 
IN CARE SE REGASESC DOCUMENTELE SOLICITATE. 

V.6. Modul de prezentare a propunerii 
tehnice 

Ofertele operatorilor economici vor cuprinde în mod obligatoriu 
propunerea tehnică. 
Lipsa propunerii tehnice va duce la excluderea operatorului 
economic din procedură. 
Propunerea tehnică va respecta cerințele din capitolul II – 
Specificații tehnice. 
Cerințele din capitolul II – Specificații tehnice reprezintă cerințe 
minime și orice ofertă care nu le îndeplinește va fi respinsă ca 
neconformă. 
Ofertantii au libertatea de a-si prevedea propriile consumuri si 
metodologii de prestare a serviciilor, cu respectarea cerintelor 
cantitative si calitative prevazute in specificatiile tehnice/actele 
normative in vigoare care reglementeaza prestarea respectivelor 
servicii. In acest sens, ofertantii trebuie sa aloce timpi suficienti 
de verificare si validare din punct de vedere cantitativ si calitativ 
a serviciilor prestate in cadrul contractului. 
Orice propunere tehnică elaborată prin simpla copiere a 
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caietului de sarcini va fi respinsă ca neconformă. Ofertanții 
trebuie să exprime modalitatea proprie de a presta serviciile 
solicitate prin caietul de sarcini, precum și nivelul calitativ al 
acestora. 
 

OFERTANTUL ARE OBLIGATIA DE A INTOCMI UN OPIS 
AL DOCUMENTELOR INCLUSE IN PROPUNEREA 
TEHNICA IN CONFORMITATE CU ORDINEA CERINTELOR 
DIN CAIETUL DE SARCINI CE VA INCLUDE SI PAGINILE 
IN CARE SE REGASESC DOCUMENTELE SOLICITATE. 
 

V.7. Data limită de depunere a ofertelor și 
locul 

15.07.2022, pana la ora 12:00, la sediul Achizitorului - Sediul 
Primariei Todireni din Comuna Todireni, nr. 30, jud. Botosani, 
Localitatea: Todireni, Judetul Botosani Cod poștal:717395 
 

Mentiune: dosarele pot fi depuse de luni pana vineri in 
intervalul orar 09:00 – 15:00 dar nu mai tarziu de data limita 
de depunere 15.07.2022 ora 12:00 

V.8. Deschiderea ofertelor  

V.8.1. Data, ora și locul deschiderii ofertelor 15.07.2022, ora 14:00, la sediul Achizitorului - Sediul 
Primariei Todireni din Comuna Todireni, nr. 30, jud. 
Botosani, Localitatea: Todireni, Judetul Botosani Cod 
poștal:717395, 
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Capitolul II – Specificații tehnice 

 
 

Atenție! 
 
Cerințele de mai jos reprezintă cerințe minime. Orice ofertă care nu le îndeplinește va fi respinsă ca 
neconformă. 
Propunerea tehnică va cuprinde prezentarea de către ofertant a modului în care va respecta cerințele 
minime impuse, specificate mai jos, abordarea proprie de organizare si desfasurare a sesiunilor de 
instruire (inclusiv o propunere de programa de formare profesionala – pentru cursul de Ospătar 
(chelner)  vânzător în unități de alimentație, precum și CV-urile persoanelor nominalizate si documentele 
care atesta pregatirea specifica a formatorilor. 
Orice propunere tehnică elaborată prin simpla copiere a prezentului document va fi respinsă ca 
neconformă. Ofertanții trebuie să exprime modalitatea proprie de a presta serviciile solicitate precum și 
nivelul calitativ al acestora. 

 
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 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 
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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 
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 
 
 

I.OBIECTUL CONTRACTULUI  

Achiziționarea de servicii specializate de formare profesională acreditate ANC, pentru ocupația Ospătar (chelner) 
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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, comuna Jijia, Localitatea: Albești, județul Botoșani (locația 
pentru derularea cursului, partea teoretică, va fi asigurată de catre Achizitor) 
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) 
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- 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 

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. 
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 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. 

 
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 
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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 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. 

 
  

II.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 
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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: 
 

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) 
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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  
- 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. 
 
 

III.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 
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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. 
 
 

IV.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) 
 
 

V. 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. 
 
 

VI.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. 
 
 

VII.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 
 

VIII.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. 
 
 

IX.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. 
 
 

X.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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Capitolul III – Formulare 
 

Formular nr. 1: Declarație de eligibilitate 
OFERTANTUL 

 
…………………………….. 

        (denumirea/numele) 
 
 

DECLARATIE PRIVIND ELIGIBILITATEA 
 
 

Subsemnatul/a ........................................................., în calitate de ............................ al operatorului 
economic ___________________, referitor la procedura proprie pentru atribuirea contractului de prestari servicii 
de formare profesionala acreditate ANC pentru ocupația de Ospătar (chelner)  vânzător în unități de 
alimentație, pentru proiectul cod POCU/ MySMIS: 130470, cu titlul „Masuri pentru reducerea numarului 
de copii si tineri plasati in institutii prin furnizarea de servicii sociale la nivelul comunitatii in comuna Todireni, 
judetul Botosani” declar pe proprie răspundere, sub sancțiunea falsului în declarații, așa cum este acesta prevăzut 
la art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, că nu sunt 
vinovat de comiterea uneia dintre următoarele infracțiuni:  

 constituirea unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 din Legea nr. 286/2009 privind 
Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei 
penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat; 

 infracţiuni de corupţie, prevăzute de art. 289-294 din Legea nr. 286/2009, cu modificările şi 
completările ulterioare, şi infracţiuni asimilate infracţiunilor de corupţie prevăzute de art. 10-13 din Legea 
nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu modificările şi 
completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care 
respectivul operator economic a fost condamnat; 

 infracţiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevăzute de art. 181-185 din 
Legea nr. 78/2000, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale 
legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat; 

 acte de terorism, prevăzute de art. 32-35 şi art. 37-38 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea şi 
combaterea terorismului, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare 
ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat; 

 spălarea banilor, prevăzută de art. 29 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării 
banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului, 
republicată, cu modificările ulterioare, sau finanţarea terorismului, prevăzută de art. 36 din Legea nr. 
535/2004, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei 
penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat; 

 traficul şi exploatarea persoanelor vulnerabile, prevăzute de art. 209-217 din Legea nr. 286/2009, cu 
modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului 
în care respectivul operator economic a fost condamnat; 

 fraudă, în sensul articolului 1 din Convenţia privind protejarea intereselor financiare ale Comunităţilor 
Europene din 27 noiembrie 1995. 

 
Subsemnatul/a ........................................ declar că voi informa imediat UAT Comuna Todireni dacă vor 

interveni modificări în prezenta declarație. 
 

De asemenea, declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că UAT 
Comuna Todireni are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarației, orice informații 
suplimentare. 
 



        

24 
COMUNA TODIRENI                                                                                                           TEL: +40 231574791 
Localitatea Todireni, nr. 30, Com. Todireni                                                                          FAX: +40 231574791 
Judetul Botosani, Romania                                                                                       E-mail: cltodireni@gmail.com  

Înțeleg că în cazul în care această declarație  nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea 
prevederilor legislației penale privind falsul în declarații. 

 
Data completarii 
................................. 

 
 

Ofertant, 
 

…………………………  
(Numele si prenumele in clar ale persoanei care semneaza, 

stampila ) 
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Formular nr. 2: Declarație privind situaţia de excludere a ofertantului 

 
 

OFERTANTUL 
 

………………… 
 

(denumirea/numele) 

 
 
 
 

DECLARAŢIE 
privind situațiile de excludere din procedură

 
Subsemnatul/a ........................................................., în calitate de ............................ al operatorului economic 

___________________, referitor la procedura proprie pentru atribuirea contractului de prestari servicii de formare 
profesionala acreditate ANC pentru ocupația de Ospătar (chelner)  vânzător în unități de alimentație, pentru 
proiectul cod POCU/ MySMIS: 130470, cu titlul „Masuri pentru reducerea numarului de copii si tineri plasati in 
institutii prin furnizarea de servicii sociale la nivelul comunitatii in comuna Todireni, judetul Botosani”, declar pe 
proprie răspundere, sub sancțiunea falsului în declarații, așa cum este acesta prevăzut la art. 326 din Legea nr. 286/2009 
privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, că: 

 NU ne aflăm în procedura insolvenţei sau în lichidare, în supraveghere judiciară sau în încetarea activităţii; 
 NU am comis o abatere profesională gravă care îi pune în discuţie integritatea, iar Achizitorul poate demonstra 

acest lucru prin orice mijloc de probă adecvat, cum ar fi o decizie a unei instanţe judecătoreşti sau a unei 
autorităţi administrative; 

 NU am încheiat cu alţi operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurenţei în cadrul sau în 
legătură cu procedura în cauză; 

 NU ne aflăm într-o situaţie de conflict de interese în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză, iar această 
situaţie nu poate fi remediată în mod efectiv prin alte măsuri mai puţin severe; 

 NU ne-am încălcat în mod grav sau repetat obligaţiile principale ce-i reveneau în cadrul unui contract de 
achiziţii publice, al unui contract de achiziţii sectoriale sau al unui contract de concesiune încheiate anterior, 
iar aceste încălcări au dus la încetarea anticipată a respectivului contract, plata de daune-interese sau alte 
sancţiuni comparabile; 

 NU m-am făcut vinovat de declaraţii false în conţinutul informaţiilor transmise la solicitarea Achizitorului în 
scopul verificării absenţei motivelor de excludere sau al îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie, nu a 
prezentat aceste informaţii sau nu este în măsură să prezinte documentele justificative solicitate; 

 NU am încercat să influenţez în mod nelegal procesul decizional al Achizitorului, să obţină informaţii 
confidențiale care i-ar putea conferi avantaje nejustificate în cadrul procedurii de atribuire sau a furnizat din 
neglijenţă informaţii eronate care pot avea o influenţă semnificativă asupra deciziilor autorităţii contractante 
privind excluderea din procedura de atribuire a respectivului operator economic, selectarea acestuia sau 
atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru către respectivul operator economic. 
 
Subsemnatul/a ........................................ declar că voi informa imediat UAT Comuna Todireni dacă vor 

interveni modificări în prezenta declarație. 
 
De asemenea, declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că UAT Comuna 
Todireni  are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarației, orice informații suplimentare. 

Înțeleg că în cazul în care această declarație  nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor 
legislației penale privind falsul în declarații. 

 
Data completării ...................... 

Ofertant, 
 

…………………………………. 
 

(Numele și prenumele în clar ale persoanei care semnează, ștampila) 
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Formular nr. 3: Declarație privind conflictul de interese 
 

OFERTANTUL 
 

…………………….. 
 

(denumirea/numele) 
 

DECLARAŢIE 
 

privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 14 și 15 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în 

obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente 
acestora, cu modificările şi 

completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 8 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 
875/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 
 
 

Subsemnatul(a), ...................., în calitate de ..................., referitor la procedura ........................, declar pe 
propria răspunde, sub sancţiunea falsului în declaraţii, aşa cum este acesta prevăzut la art. 326 din Legea nr. 
286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, că nu mă încadrez în ipotezele descrise 
la art. 13 și 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea 
neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente 
acestora, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările 
ulterioare, coroborate cu prevederile art. 8 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 875/2011 pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011. 
Subsemnatul(a), ............................, declar că voi informa imediat ... dacă vor interveni modificări în prezenta 
declaraţie. 

 
De asemenea, declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că 
............................ are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiei, orice informaţii 
suplimentare. 
Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor 
legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 
Data completării ...................... 

 
Ofertant, 

 
…………………………………. 

 
(Numele și prenumele în clar ale persoanei care semnează, ștampila 

Ofertant, (semnătura autorizată)
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Formular nr. 4 –Declarație privind personalul 

 
Declarație privind personalul 

 
Subsemnatul,  reprezentant  ………………………. (legal/împuternicit) al .......................................... , 
(denumirea ofertantului) declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că 
datele prezentate sunt reale. 
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că Achizitorul 
are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care 
însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie. 
Prezenta declaraţie este valabilă până la data de ……………………….. 
În vederea îndeplinirii contractului de prestare a serviciilor de formare profesionala acreditate ANC pentru 
ocupația de Ospătar (chelner)  vânzător în unități de alimentație nominalizez următoarele persoane: 

 
1. Poziția în contract …………………………….. 

Nume, prenume : ................................................................................................... 
Experiența relevantă ............................... ani 

2. Poziția în contract ……………………………..: 
Nume, prenume : ................................................................................................... 
Experiența relevantă ............................... ani 

……………………………………………………………………………………………………. 
De asemenea, declar pe proprie răspundere că voi asigura personal suficient pentru buna desfășurare a 

contractului, iar persoanele nominalizate vor fi disponibile permanent pe întreaga perioadă de derulare a acestuia. 
 
 

Ofertant, 
................................. 

(Numele și prenumele în clar ale persoanei care semnează, ștampila ) 
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Ofertant,                                                                       Formular nr. 5: Declarația privind subcontractarea 
 

………………. 
(denumirea/numele) 
 

 
DECLARAŢIE PRIVIND LISTA SUBCONTRACTORILOR SI PARTEA/PĂRŢILE DIN CONTRACT CARE 

SUNT ÎNDEPLINITE DE ACEŞTIA 
 

 
Subsemnatul/a ………………………………………, reprezentant…………………….. (legal/împuternicit) al 
................................... (denumirea/numele şi sediul/adresa ofertantului), declar pe propria răspundere, sub 
sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale. 
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că achizitorul are 
dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, 
orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie. 
Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze 
informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră. 

 
 

Nume entitate legala 
(asociat sau 

subcontractor) 

Activităţi din 
acord cadru 

Valoarea 
aproximativ

ă 

% din 
valoarea 
contractu

lui 

Adresa Acord 
subcontractor 
cu specimen 
semnătură 

Subcontractor 1 

      

Data : [ZZ.LL.AAAA] 
 
 
 
 

(numele şi prenume)   , (semnătură şi 
ştampilă), în calitate de   , legal 
autorizat să semnez oferta pentru şi în numele  . 
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OFERTANTUL 
 
……………………… 
(denumirea/numele) 

 
 
 
 
 
 
 

SCRISOARE DE ÎNAINTARE 

Formular nr. 6: Scrisoare de înaintare 

 
 
 

Către ....................................................... 
 

(denumirea achizitorului si adresa completa) 
 

Ca urmare a anunțului publicitar apărut în …………………….  privind aplicarea procedurii pentru atribuirea  
contractului (denumirea  contractului)
 ............................................................................................................................. …………………………………….no
i....................................................../(denumirea/numele ofertantului) vă transmitem alăturat coletul sigilat si marcat in 
mod vizibil, conținând, în original: 

a) propunerea tehnică; 
 

b) propunerea financiară; 
 

c) documentele de calificare. 
 
 

Avem speranța că oferta noastră este corespunzătoare și va satisface cerințele impuse. 
 
 

Data completării ................................ 
 
 

Cu stimă, 
Ofertant, 
........................ 

 
(Numele și prenumele în clar ale persoanei care semnează, ștampila) 
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Formularul nr. 7: Formular de ofertă 
OFERTANTUL 

 
………………………. 
(denumirea/numele) 

 
 

FORMULAR DE OFERTA 
 

Către .................................................................................................... 
 
 

1. Examinând documentația de selecție a ofertei câștigătoare, subsemnatul, reprezentant al
 ofertantului ………………………………………….., ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele 
cuprinse in documentația mai sus menționată,   sa   prestăm   ……………………………………………….   pentru 
suma de ....................................................lei fara TVA (suma în litere şi în cifre, precum şi moneda ofertei), la care 
se adaugă TVA în valoare de ....................................................... (suma în litere şi în cifre, precum şi moneda). 

 
2. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de 180 zile, (osutaoptzeci de zile) respectiv până la 

data de ............................... (ziua/luna/anul) şi ea va rămâne obligatorie pentru noi, şi poate fi acceptată oricând 
înainte de expirarea perioadei de valabilitate. 

 
3. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică aceasta ofertă, împreună cu comunicarea transmisă 

de dumneavoastră, prin care oferta noastră este acceptată ca fiind câştigătoare, vor constitui un contract angajant 
între noi. 

 
4. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice ofertă primită. 

 
 
 

Data  / /  
 

Nume şi prenume reprezentant/reprezentanţi legali: ……………………… 
în calitate de ............................................ legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele 
...................................................... (denumirea/numele operatorului economic) 
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CENTRALIZATOR DE PREȚURI – model 
 
 

Categorie de programe de instruire 

Pret/ 
persoana  

Cantitate 
(numar de 
persoane/ 
eveniment)   

Cantitate 
Numar de 

evenimente/ 
serii 

Total 

(lei fara 
TVA) 

(lei fara TVA) 

Curs de calificare Ospătar (chelner) – vânzător în unități 
de alimentație   25 1  

 
Data  / /  

 
  , in calitate de  , legal 
autorizat sa (semnătura)semnez oferta pentru si in numel

 . 
NOTĂ: Se acceptă orice alt formular de centralizator de prețuri cu condiția regăsirii elementelor specificate. 
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Formular nr. 8 - Declaratie privind neincadrarea in situatia unui conflict de interese 

 
 
OPERATOR ECONOMIC 
    ____________________ 
       (denumirea/numele) 
 

Declaratie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 59 si art.,60 din  Legea nr.98/2016 privind 
achiziţiile publice 

 
Subsemnatul(a).............................................................................…. (denumirea, numele), în calitate de 
ofertant/ofertant/ofertant asociat/subcontractant propusi/terti sustinatori la procedura proprie pentru atribuirea 
contractului având ca obiect: servicii de formare profesionala acreditate ANC pentru ocupația de Ospătar 
(chelner)  vânzător în unități de alimentație, pentru proiectul cod POCU/ MySMIS: 130470, cu titlul „Masuri 
pentru reducerea numarului de copii si tineri plasati in institutii prin furnizarea de servicii sociale la nivelul 
comunitatii in comuna Todireni, judetul Botosani”,, la data de .............. (zi/lună/an), organizată de UAT Comuna 
Todireni, declar pe proprie răspundere, sub sancţiunea falsului în declaraţii, declar pe propria răspundere că nu ma aflu 
in conflict de interese cu autoritatea contractanta. UAT Comuna Todireni 
Lista persoanelor ce detin functii de decizie în cadrul AC (inclusiv în ceea ce priveste organizarea, derularea si 
finalizarea acestei proceduri de atribuire):  
 
1.  Toma Petru Primar 
2. Scarlii Sidor Viceperimar 
3. Tapalaga Claudiu Consiler achizitii publice 
4. Andris Maria -Magdalena Secretar 
5. Hostina Simona Maria Sef compartiment Financiar – Contabil 
6. Marineac Ionela  Referent superior 
7. Popovici Eugenia Consilier Local 
8. Leonte Florin Consilier Local 
9. Tapalaga Costica Consilier Local 
10. Asurdoaie Dan Consilier Local 
11. Gireada Ofelia Consilier Local 
12. Slincu Catalin Consilier Local 
13. Sava Leonard Petru Consilier Local 
14. Mariciuc Vasile Consilier Local 
15. Drughi Ovidiu Constantin Consilier Local 
16. Constantin Cornel Consilier Local 
17. Nita Gheorghe Consilier Local 
18. Onofraș Mihai Consilier Local 
 

 
Persoana cu functie de decizie in cadrul furnizorului de servicii de achizitie este: 
 

Numele și prenumele Functia deținută 

Clapon Violeta Expert achizitii publice 
 

Legea 98/2016 privind achizitiile publice 
 

Reguli de evitare a conflictului de interese 
 
 “ART. 59 
    În sensul prezentei legi, prin conflict de interese se înţelege orice situaţie în care membrii personalului autorităţii 
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contractante sau ai unui furnizor de servicii de achiziţie care acţionează în numele autorităţii contractante, care sunt 
implicaţi în desfăşurarea procedurii de atribuire sau care pot influenţa rezultatul acesteia au, în mod direct sau 
indirect, un interes financiar, economic sau un alt interes personal, care ar putea fi perceput ca element care 
compromite imparţialitatea ori independenţa lor în contextul procedurii de atribuire. 
 
 ART. 60 
    (1) Reprezintă situaţii potenţial generatoare de conflict de interese orice situaţii care ar putea duce la apariţia unui 
conflict de interese în sensul art. 59, cum ar fi următoarele, reglementate cu titlu exemplificativ: 
    a) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a persoanelor care deţin 
părţi sociale, părţi de interes, acţiuni din capitalul subscris al unuia dintre ofertanţi/candidaţi, terţi susţinători sau 
subcontractanţi propuşi ori a persoanelor care fac parte din consiliul de administraţie/organul de conducere sau de 
supervizare a unuia dintre ofertanţi/candidaţi, terţi susţinători ori subcontractanţi propuşi; 
    b) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a unei persoane care este 
soţ/soţie, rudă sau afin, până la gradul al doilea inclusiv, cu persoane care fac parte din consiliul de 
administraţie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertanţi/candidaţi, terţi susţinători ori 
subcontractanţi propuşi; 
    c) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a unei persoane despre care 
se constată sau cu privire la care există indicii rezonabile/informaţii concrete că poate avea, direct ori indirect, un 
interes personal, financiar, economic sau de altă natură, ori se află într-o altă situaţie de natură să îi afecteze 
independenţa şi imparţialitatea pe parcursul procesului de evaluare; 
    d) situaţia în care ofertantul individual/ofertantul asociat/candidatul/subcontractantul propus/terţul susţinător are 
drept membri în cadrul consiliului de administraţie/organului de conducere sau de supervizare şi/sau are acţionari ori 
asociaţi semnificativi persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în 
relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante sau al furnizorului de servicii de 
achiziţie implicat în procedura de atribuire; 
    e) situaţia în care ofertantul/candidatul a nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru executarea 
contractului persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relaţii 
comerciale cu persoane cu funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante sau al furnizorului de servicii de achiziţie 
implicat în procedura de atribuire. 
    (2) În sensul dispoziţiilor alin. (1) lit. d), prin acţionar sau asociat semnificativ se înţelege persoana care exercită 
drepturi aferente unor acţiuni care, cumulate, reprezintă cel puţin 10% din capitalul social sau îi conferă deţinătorului 
cel puţin 10% din totalul drepturilor de vot în adunarea generală.” 

Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca autoritatea 
contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor orice documente doveditoare de 
care dispunem. 

Totodata, declar ca am luat la cunostinta de prevederile art. 326 « Falsul in Declaratii » din Codul Penal referitor 
la « Declararea necorespunzatoare a adevarului, facuta unei persoane dintre cele prevazute la art. 175 sau unei unitati 
in care aceasta isi desfasoara activitatea in vederea producerii unei consecinte juridice, pentru sine sau pentru altul, 
atunci cand, potrivit legii ori imprejurarilor, declaratia facuta serveste pentru producerea acelei consecinte, se 
pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda ». 
 
 

Data                                        Ofertant, 
                                                                                     Numele si prenumele 
 

                   ………………… 
                    (semnătură) 
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Formularul nr.9 
 

CONSIMŢĂMÂNT PENTRU PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER 
PERSONAL 

Subsemnatul ............................................................................. ,   posesor      al....   Seria ..............Nr ......... eliberat 
de ...................... , în calitate de  ................................... declar prin prezenta că sunt de acord ca, UAT Comuna 
Todireni, să fie autorizată prin compartimentul de specialitate responsabil cu evaluarea/selecţia şi  contractarea în  
cadrul  procedurii  de atribuire a  contractului  de  achiziţie publică: servicii de formare profesionala acreditate ANC 
pentru ocupația de Ospătar (chelner)  vânzător în unități de alimentație, pentru proiectul cod POCU/ MySMIS: 
130470, cu titlul „Masuri pentru reducerea numarului de copii si tineri plasati in institutii prin furnizarea de servicii 
sociale la nivelul comunitatii in comuna Todireni, judetul Botosani” să proceseze datele mele personale/a entităţii 
juridice pe care o reprezint în cadrul activităţii de evaluare şi contractare, în baza Regulamentului UE 679/2016 privind 
protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a 
acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), precum şi 
prelucrarea, stocarea/arhivarea datelor conform normelor legale incidente. 
 
Declar că am luat la cunoştinţă de drepturile mele conferite de Regulamentului UE 679/2016, inclusiv despre drepturile 
pe care subiecţii datelor cu caracter personal le deţin, dreptul la acces la date, dreptul la ştergerea datelor ("dreptul de a 
fi uitat"), dreptul la restrictionare, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziţie, dreptul la rectificare în 
conformitate cu prevederile legale în vigoare. 
Consimţământul în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal, menţionate în tot cuprinsul documentelor 
procedurii de achiziţie sunt voluntare. 
Inţeleg această declaraţie de consimţământ şi sunt de acord cu procesarea datelor personale în următoarele scopuri: 
□ Participarea la procedura de achiziţie publică .........................................................................................................  
□ Totalitatea demersurilor pentru atribuirea contractului de achiziţie publică ......................................................  
□ Executarea contractului de achiziţie publică ..........................................................................................................  

la care sunt parte în calitate de .................................................................  
(Notă: Se bifează obţiunile aplicabile) 

Data completării: 
Operator economic, (semnătură 

autorizată) 
Nota: Declaratia se completeaza de fiecare ofertant/ofertant asociat/subcontractant/terţul susţinător 
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Capitolul IV – Modelul de contract 

 
CONTRACT DE  PRESTARI SERVICII 

 
Nr. ……. din …………. 

 
 

1. PARTILE 
COMUNA TODIRENI, cu sediul în: Localitatea Todireni, Comuna Todireni Judetul Botosani, tel: +04 
231574791; +40 231574791, e-mail cltodireni@gmail.com, cod de înregistrare fiscală 3373381 cont .............. nr. 
…………………............................ deschis la ............................................................. reprezentată prin Toma Petru, 
în calitate de Primar,  și denumită în continuare „Achizitor”, pe de o parte 

si  
S.C. ...................................................... S.R.L., cu sediul in ........................... (localitatea), ............................................ 
(strada), nr. ............., ............................, judet ................................, cod fiscal .........................................., Nr. de 
inregistrare la Registrul Comertului, nr. J....................., cont bancar IBAN ............................................................– 
cont lei, deschis la ............................................., reprezentata legal de doamna/domnul avand functia 
de....................................., denumita in continuare Prestator, pe de alta parte, 

 
denumite in continuare fiecare in parte, „Partea” si in mod colectiv „Partile”, au convenit incheierea prezentului 
contract de servicii. 

 
2. TERMENI SI DEFINITII 
2.1 - In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel: 
a. achizitor si prestator- partile contractante asa cum acestea sunt numite in contract;  
b. autoritate contractanta/beneficiar - beneficiarul contractului, respectiv ADR BI; 
c. pretul contractului - pretul platibil prestatorului de catre achizitor, in baza contractului, pentru indeplinirea 

integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract,  acceptate ca fiind corespunzatoare de catre 
achizitor; 

d. forta majora - este orice eveniment extern, imprevizibil, absolut, invincibil si inevitabil, care  opreste sa fie  
executate obligatiile ce le revin partilor, potrivit prezentului contract si este constatat de o autoritate competenta. 

e. zi - zi calendaristica, in afara cazului in care se prevede expres ca sunt zile lucratoare; an - 365 de zile. 
f. conflict de interese –prin conflict de interese se intelege orice situatie in care membrii personalului autoritatii 

contractante sau ai unui furnizor de servicii de achizitie care actioneaza in numele autoritatii contractante, care sunt 
implicati in desfasurarea procedurii de atribuire sau care pot influenta rezultatul acesteia au, in mod direct sau indirect, 
un interes financiar, economic sau un alt interes personal, care ar putea fi perceput ca element care compromite 
impartialitatea ori independenta lor in contextul procedurii de atribuire. 

g. penalitate contractuala – despagubirea stabilita in contractul de prestare servicii ca fiind platibila de catre 
una din partile contractante catre cealalta parte, in caz de neindeplinire,  indeplinire necorespunzatoare sau cu intarziere 
a obligatiilor din contract (majorari de intarziere si/sau daune-interese); 

 
3. INTERPRETAREA TERMENILOR 
3.1 In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor include forma de 

plural si vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context. 
3.2 Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice daca nu se specifica in mod 

diferit. 
3.3  Clauzele si expresiile vor fi interpretate prin raportare la intregul contract. 
 
4. OBIECTUL CONTRACTULUI   
4.1 Prestatorul se obliga sa presteze Servicii de formare profesionala acreditate ANC pentru ocupația de 



45 

 

 COMUNA TODIRENI                                                                                                           TEL: +40 231574791 
Localitatea Todireni, nr. 30, Com. Todireni                                                                          FAX: +40 231574791 
Judetul Botosani, Romania                                                                                       E-mail: cltodireni@gmail.com   

Ospătar (chelner)  vânzător în unități de alimentație, in cadrul proiectului cu titlul Masuri pentru reducerea 
numarului de copii si tineri plasati in institutii prin furnizarea de servicii sociale la nivelul comunitatii in comuna 
Todireni, judetul Botosani”  cod SMIS 130470, conform specificatiilor tehnice si propunerii tehnico-financiare a 
prestatorului ca anexe la contract, in perioada convenita si in conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul contract. 

4.2 Achizitorul se obliga sa plateasca pretul convenit in prezentul contract, pentru serviciile real prestate si 
receptionate conform art. 12.  
 

5. VALOAREA CONTRACTULUI 
5.1 Valoarea totala a contractului este de .................. fara TVA, respectiv ......................... lei cu TVA, conform 

formularului nr. 7 – Formular de oferta financiara, anexa la prezentul contract. 
Valoarea finala a contractului, platibila prestatorului de catre achizitor pentru indeplinirea contractului, este 

constituita din suma costurilor serviciilor real prestate, receptionate si facturate, dar nu poate depasi valoarea totala a 
contractului.     

5.2  Tarifele convenite pentru indeplinirea contractului, sunt cele declarate de prestator in propunerea tehnico-
financiara, anexa la prezentul contract. 

 
6. DURATA CONTRACTULUI 
6.1 Durata prezentului contract este de la data semnarii lui pana la data indeplinirii in totalitate de catre parti a 

principalelor obligatii asumate de catre acestea in temeiul lui. Termenul de prestare pentru serviciile ce fac obiectul 
prezentului contract, este de 2 luni de la data  semnarii acestuia de catre ambele parti, cu posibilitatea prelungirii acestuia 
. 

 
7. EXECUTAREA CONTRACTULUI 
7.1 Prezentul contract inceteaza sa produca efecte de la data indeplinirii, de catre ambele parti contractante, a 

obligatiilor care le revin conform contractului. 
 

8. DOCUMENTELE CONTRACTULUI 
8.1 Prestatorul va presta serviciile in conditiile stabilite prin prezentul contract, care include in ordinea 

enumerarii, urmatoarele: 
a) specificatiile tehnice, inclusiv clarificarile si/sau masurile de remediere aduse pana la depunerea ofertelor ce privesc 
aspectele tehnice si financiare – anexat  
b) propunerea tehnico-financiara – anexata, inclusiv clarificarile din perioada de evaluare. 
 

9. OBLIGATIILE PRESTATORULUI  
            9.1 Prestatorul se obliga sa presteze serviciile servicii de formare profesionala acreditate ANC pentru 
ocupația de Ospătar (chelner)  vânzător în unități de alimentație in cadrul proiectului cu titlul Masuri pentru 
reducerea numarului de copii si tineri plasati in institutii prin furnizarea de servicii sociale la nivelul comunitatii in 
comuna Todireni, judetul Botosani”  cod SMIS 130470, la standardele si performantele prezentate in documentele 
contractului conform art. 8. 

9.2. Prestatorul se obliga sa supravegheze prestarea serviciilor, sa asigure resursele umane, materialele si orice 
alte echipamente, fie de natura provizorie, fie definitiva cerute de si pentru contract, in masura in care necesitatea 
asigurarii acestora este prevazuta in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract.    

9.3 Prestatorul se obliga sa despagubeasca achizitorul impotriva oricaror: 
a) Reclamatii si actiuni in justitie, ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate intelectuala ( 

brevete, nume, marci inregistrate etc. ), legate de echipamentele, materialele, instalatiile sau 
utilajele folosite pentru sau in legatura cu produsele furnizate; 

b) Daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, aferente. 
9.4 (1) Prestatorul are obligatia de a nu transfera total sau partial obligatiile sale asumate prin prezentul contract. 

      (2) Prestatorul poate cesiona dreptul sau de a incasa contravaloarea serviciilor prestate in conditiile legii, cu 
acordul scris si prealabil al autoritatii contractante. 

      (3) Cesiunea nu va exonera prestatorul de nicio responsabilitate privind obligatiile asumate prin contract. 
           9.5. (1) Prestatorul va permite accesul neingradit al tuturor persoanelor desemnate de catre beneficiar sa 
efectueze verificari/controale/audit la fata locului si sa solicite declaratii, informatii, documente, precum si a ofiterului 
proiectului de asistenta tehnica din care sa finanteaza prezentul contract, precum si personalului/agentilor desemnati de 
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catre institutiile din Romania abilitate conform legii sa deruleze astfel de verificari si controale. 
           (2) Prestatorul va furniza Achizitorului, la cerere, documente justificative cu privire la conditiile in care se 

executa prezentul contract. 
          9.6. (1) Prestatorul este pe deplin raspunzator fata de Achizitor de modul in care indeplineste contractul. 

            (2) Prestatorul este pe deplin responsabil pentru executia serviciilor. Totodata, este raspunzator atat de 
siguranta tuturor operatiunilor si metodelor de prestare utilizate, cat si de calificarea personalului folosit pe toata durata 
contractului. 

 
        10. CLAUZE SPECIFICE  
Garantia de buna executie a contractului:  
Nu este cazul 
 
       11.  CODUL DE CONDUITA 
         (1) Prestatorul va actiona intotdeauna loial si impartial si ca un consilier de incredere pentru achizitor conform 
regulilor si/sau codului de conduita al profesiei sale, precum si cu discretia necesara. Se va abtine sa faca afirmatii 
publice in legatura cu serviciile prestate fara sa aiba aprobarea prealabila a achizitorului, precum si sa participe in orice 
activitati care sunt in conflict cu obligatiile sale contractuale in raport cu acesta. 
        (2) In cazul in care prestatorul sau oricare din asociatii sai, se ofera sa dea, ori sunt de acord sa ofere ori sa dea, 
sau dau oricarei persoane, mita, bunuri in dar, facilitati ori comisioane in scopul de a determina ori recompensa 
indeplinirea ori neindeplinirea oricarui act sau fapt privind contractul de prestari servicii sau orice alt contract incheiat 
cu achizitorul, ori pentru a favoriza sau defavoriza orice persoana in legatura cu contractul sau cu orice alt contract 
incheiat cu acesta, achizitorul poate decide incetarea contractului, fara a aduce atingere niciunui drept anterior dobandit 
de prestator in baza contractului.  
         (3) Platile catre prestator aferente contractului vor constitui singurul venit ori beneficiu ce poate deriva din 
contract, si atat prestatorul cat si personalul sau salariat ori contractat, inclusiv conducerea sa si salariatii din teritoriu, 
nu vor accepta niciun comision, discount, alocatie, plata indirecta ori orice alta forma de retributie in legatura cu sau 
pentru executarea obligatiilor din contract. 

 (4) Prestatorul nu va avea nici un drept, direct sau indirect, la vreo redeventa, facilitate sau comision cu privire 
la orice bun sau procedeu brevetat sau protejat utilizate in scopurile contractului, fara aprobarea prealabila in scris a 
achizitorului. 

 (5) Prestatorul si personalul sau vor respecta secretul profesional, pe perioada executarii contractului, inclusiv 
pe perioada oricarei prelungiri a acestuia, precum si dupa incetarea contractului. In acest sens, cu exceptia cazului in 
care se obtine acordul scris prealabil al achizitorului, prestatorul si personalul sau, salariat ori contractat de acesta, 
incluzand conducerea si salariatii din teritoriu, nu vor comunica niciodata oricarei alte persoane sau entitati, nicio 
informatie confidentiala divulgata lor sau despre care au luat cunostinta si nu vor face publica nicio informatie 
referitoare la recomandarile primite in cursul sau ca rezultat al prestarii serviciilor ce fac obiectul prezentului contract. 
Totodata, prestatorul si personalul sau nu vor utiliza in dauna achizitorului informatiile ce le-au fost furnizate sau 
rezultatul studiilor, testelor, cercetarilor desfasurate in cursul sau in scopul executarii contractului.  

 (6) Executarea contractului nu va genera sub nicio forma cheltuieli comerciale neuzuale. Daca apar totusi astfel 
de cheltuieli, contractul poate inceta conform art. 14 din prezentul Contract. Sunt considerate cheltuieli comerciale 
neuzuale: 

 (i) comisioanele care nu sunt mentionate in contract sau care nu rezulta dintr-un contract valabil incheiat 
referitor la prezentul contract, 

 (ii)  comisioanele care nu corespund unor servicii prestate si legitime,  
 (iii) comisioanele platite unui destinatar care nu este in mod clar identificat sau  
 (iv) comisioanele platite unei persoane care potrivit tuturor aparentelor este o persoana interpusa.  
 
12. DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALA 

(1) Prestatorul nu va publica articole referitoare la serviciile care fac obiectul prezentului contract si nu va face referire 
la aceste servicii in cursul prestarii altor servicii pentru terti si nu va divulga nicio informatie furnizata de achizitor, fara 
acordul scris prealabil al acestuia. 
(2)  Orice rezultate sau drepturi, inclusiv drepturi de autor si alte drepturi de proprietate intelectuala sau industriala 
rezultate exclusiv din prestarea serviciilor fac obiectul dreptului de proprietate al Achizitorului.  
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13. OBLIGATIILE ACHIZITORULUI 
13.1 In limitele legale si in masura in care le detine, achizitorul se obliga sa puna la dispozitia prestatorului 

orice facilitati si/sau informatii pe care acesta le-a cerut in specificatiile tehnice si pe care le considera necesare 
indeplinirii contractului. 

13.2 Achizitorul  are dreptul de a verifica prestarea serviciilor cu cerintele caietului de sarcini si se obliga sa 
receptioneze, potrivit art. 15, serviciile prestate. 

13.3 Achizitorul se obliga sa efectueze platile aferente serviciilor prestate in conditiile prevazute la art. 14 din 
prezentul contract. Factura va fi insotita in mod obligatoriu de procesul verbal de acceptanta a serviciilor. 

 
14. MODALITATI DE PLATA 
14.1 Plata serviciilor se va efectua prin ordin de plata, in baza facturii fiscale emisa de prestator si acceptata de 

achizitor, a raportului de activitate prezentat si acceptat de achizitor si insotit de documente justificative, a procesului 
verbal de receptie. 

14.2 Plata serviciilor aferente fiecarui eveniment va fi efectuata corespunzator cu numarul de persoane 
participante la evenimente si pentru care s-au prestat efectiv serviciile. 

14.3 Achizitorul va realiza plata in termen de 60 de zile de la emiterea facturii (cu conditia predarii de catre 
Prestator/ofertantul castigator a Raportului aferent evenimentului), Prestatorul  accepta decontarea facturilor inclusiv 
prin mecanismul Cererilor de rambursare. Plata se va face in contul indicat de catre Prestator. 

14.4 In cazul in care facturile nu sunt corect intocmite, sunt necesare clarificari suplimentare/documente suport 
din partea prestatorilor, termenul de 60 de zile pentru efectuarea platii se suspenda. Repunerea in termen se face din 
momentul indeplinirii conditiilor de forma si de fond ale facturilor. 
 

15. RECEPTIE  
15.1 Serviciile prestate vor fi receptionate in baza unui proces verbal al serviciilor prestate.  
 
16. PLATI SI PENALITATI DE INTARZIERE  
16.1 In cazul in care, din vina sa exclusiva, prestatorul nu isi executa obligatiile asumate prin contract/sau le 

executa necorespunzator, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din pretul contractului, ca penalitati de intarziere, o 
suma echivalenta cu 0,01% pentru fiecare zi de intarziere, din valoarea serviciilor care au fost prestate cu intarziere. 

16.2 In cazul in care Achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 10 de zile de la expirarea perioadei 
convenite, atunci prestatorul are dreptul de a solicita, ca penalitati de intarziere, o suma echivalenta cu 0,01 % pentru 
fiecare zi de intarziere din plata neefectuata, dar nu mai mult decat valoarea sumei datorate. 

16.3 Penalitatile de intarziere datorate curg de drept din data scadentei obligatiilor asumate conform prezentului 
contract. 
 

17.  INCETAREA SI DENUNTAREA UNILATERALA A CONTRACTULUI: 
17.1 Prezentul contract inceteaza in urmatoarele situatii :  
a) prin ajungere la termenul prevazut in art. 6.1 ; 
b) prin executarea  de catre ambele parti a  tuturor obligatiilor ce le revin conform prezentului contract si 
legislatiei aplicabile; 
c) prin acordul partilor consemnat in scris; 
d) prin reziliere/rezolutiune, in cazul in care una  din parti  nu isi executa  sau executa necorespunzator  
obligatiile contractuale.  
17.2  In situatia rezilierii/rezolutiunii totale/partiale din cauza neexecutarii/executarii partiale de catre Prestator 

a obligatiilor contractuale, acesta va datora achizitorului daune-interese cu titlu de clauza penala in cuantum egal cu 
valoarea obligatiilor contractuale neexecutate.  

17.3  In situatia in care  executarea partiala a obligatiilor contractuale face imposibila realizarea obiectului 
contractului in integralitatea sa, chiar daca a fost receptionata o parte din contract conform dispozitiilor legale, 
Prestatorul va datora achizitorului daune-interese cu titlu de clauza penala in cuantum egal cu intreaga valoare a 
obligatiilor contractuale stabilite prin contract . 

17.4 Nerespectarea obligatiilor asumate in prezentul  contract de catre prestator in mod culpabil, da dreptul 
achizitorului de a considera contractul de drept reziliat, fara interventia instantei de judecata. Rezilierea prezentului 
contract nu va avea niciun efect asupra obligatiilor deja scadente intre partile contractante. Rezilierea nu creaza 
prestatorului dreptul la o compensatie.Rezilierea are loc printr-o notificare scrisa, transmisa prestatorului inainte cu trei 
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zile lucratoare 
.           17.5 Partile sunt de drept in intarziere prin simplul fapt al nerespectarii clauzelor prezentului contract. 

17.6 Achizitorul isi rezerva dreptul de a denunta unilateral contractul de prestari servicii, fara interventia 
instantei, in cel mult 5 zile de la aparitia unor circumstante care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului, 
daca prestatorul da faliment, sub conditia notificarii prestatorului cu cel putin 3 zile inainte de momentul rezilierii, fara 
nicio compensatie. In aceste conditii, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru serviciile 
prestate pana la data denuntarii unilaterale a contractului.  

 
18. INCETAREA CONTRACTULUI DIN INITIATIVA ACHIZITORULUI   
18.1 Suplimentar fata de cauzele de incetare, Achizitorul poate rezilia contractul cu efecte depline (de jure) 

dupa acordarea unui preaviz de sapte zile Prestatorului, fara necesitatea unei alte formalitati si fara interventia vreunei 
autoritati sau instante de judecata, in oricare dintre situatiile urmatoare, dar nelimitandu-se la acestea: 

a. Prestatorul nu executa serviciile conform cu contractului; 
b. Prestatorul nu se conformeaza intr-o perioada de cel mult 15 zile notificarii emise de catre Achizitor 

care ii solicita remedierea executarii corespunzatoare sau neexecutarii obligatiilor din contract care 
afecteaza in mod grav executarea corespunzatoare si la timp a serviciilor; 

c. Prestatorul cesioneaza contractul sau subcontracteaza fara a avea acordul scris al Achizitorului; 
d. Prestatorul face obiectul unei proceduri de insolventa, dizolvare, administrare judiciara sau sub 

controlul altei autoritati, a incheiat o intelegere cu creditorii privind plata datoriilor, si-a suspendat 
activitatea, sau se afla intr-o situatie asemanatoare rezultand dintr-o procedura similara reglementata 
de legislatia sau reglementarile la nivel national; 

e. Prestatorul a fost condamnat pentru o infractiune in legatura cu exercitarea profesiei printr-o hotarare 
judecatoreasca definitiva, dupa caz; 

f. Prestatorul se afla in culpa profesionala grava ce poate fi dovedita prin orice mijloc de proba pe care 
Achizitorul il poate justifica, dupa caz; 

g. impotriva Prestatorului a fost pronuntata o hotarare avand autoritate de lucru judecat cu privire la 
frauda, coruptie, implicarea intr-o organizatie criminala sau orice alta activitate ilegala in dauna 
intereselor financiare ale CE; 

h. aparitia oricarei alte incapacitati legale care sa impiedice executarea contractului; 
i. Prestatorul esueaza in a furniza garantiile sau asigurarile solicitate, sau persoana care furnizeaza 

garantia sau asigurarea nu este in masura sa isi indeplineasca angajamentele. 
18.2 La momentul rezilierii contractului sau la primirea notificarii in acest sens, Prestatorul va lua masuri 

imediate pentru finalizarea serviciilor aflate in curs de derulare in mod prompt si organizat astfel incat costurile aferente 
sa fie minime. 

18.3 De indata ce va fi posibil dupa momentul rezilierii, Achizitorul va certifica valoarea serviciilor si toate 
sumele cuvenite Prestatorului la data rezilierii. 

18.4 Achizitorul nu va fi obligat sa mai efectueze plati catre Prestator pana la finalizarea serviciilor, moment la 
care Achizitorul va fi indreptatit sa recupereze de la Prestator costurile suplimentare, daca exista, pentru finalizarea 
serviciilor, sau va plati Prestatorului orice suma scadenta. 

18.5 Daca Achizitorul reziliaza contractul, va fi indreptatit sa recupereze, in termen de 90 de zile calendaristice 
de la data notificarii, de la Prestator, fara a renunta la celelalte actiuni la care este indreptatit in baza contractului, orice 
pierdere sau prejudiciu suferit pana la valoarea maxima a contractului.  

18.6  Prestatorul nu va avea dreptul sa pretinda, suplimentar fata de sumele ce i se cuvin pentru munca deja 
prestata, despagubiri pentru orice pierdere sau prejudiciu suferit. 
 

19.  INCETAREA CONTRACTULUI DIN INITIATIVA PRESTATORULUI 
19.1 In urma unui preaviz de 30 zile acordat Achizitorului, Prestatorul poate rezilia contractul daca Achizitorul: 
a) nu isi indeplineste obligatia de plata catre Prestator a sumelor datorate acestuia in baza oricarei certificari 
din partea Beneficiarului, dupa expirarea termenului limita prevazut in art. 13; 
b) suspenda derularea serviciilor sau a oricarei parti a acestora pentru mai mult de 90 de zile pentru motive 
nespecificate in contract sau independente de culpa Prestatorului. 
19.2 Rezilierea nu va afecta niciun alt drept al Achizitorului sau al Prestatorului dobandit anterior acesteia in 

temeiul contractului. 
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20. AMENDAMENTE 
20.1. Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor 

contractului, prin act aditional, in conditiile prevazute de legislatia in vigoare. 
 
20.2. In cazul in care achizitorul/autoritatea contractanta constata ca, in mod direct sau indirect, prin 

subcontractare, prestatorul aduce un prejudiciu de orice natura achizitorului, achizitorul/autoritatea contractanta va 
notifica prejudiciul adus si isi rezerva dreptul de a inceta orice colaborare pentru viitor cu prestatorul, inclusiv rezilierea 
de drept ( pact comisoriu de gradul IV ) a contractului existent. 

 
 20.3. In cazul in care executarea contractului de servicii este viciata de erori substantiale, neregularitati sau 

frauda imputabile Prestatorului, Achizitorul poate sa refuze efectuarea platilor sau poate proceda la recuperarea sumelor 
deja platite, proportional cu gravitatea viciilor, neregularitatilor sau fraudei. 

 
 20.4 Prestatorul si tertii angrenati de acesta in executarea serviciilor ce fac obiectul acestui contract sunt in 

totalitate responsabili pentru eventualele vatamari, daune, inconveniente si/sau pierderi de orice fel provocate lor sau 
altor persoane in timpul sau ca urmare a prestarii acestui contract sau ca urmare a oricarei actiuni sau inactiuni a 
Prestatorului/tertilor angrenati de el in implementarea contractului ce poate fi legata direct sau indirect de acest contract. 
Aceasta raspundere a Prestatorului si tertilor angrenati de acesta in executarea serviciilor ce fac obiectul acestui contract 
se extinde inclusiv asupra tertilor nenominalizati de Prestator.  

 
20.5 Prestatorul si tertii angrenati de acesta in executarea serviciilor ce fac obiectul acestui contract sunt singurii 

responsabili pentru accidentele de munca, bolile profesionale, afectiunile de orice fel care pot interveni ca urmare a 
derularii acestui contract. 
 

21. FORTA MAJORA 
21.1  Forta majora este constatata de o autoritate competenta. 
 
21.2 Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul contract, 

pe toata perioada in care aceasta actioneaza. 
 
21.3 Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar fara a prejudicia 

drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia. 
 
21.4 Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat si in mod 

complet, producerea acesteia si sa ia orice masuri care ii stau la dispozitie in vederea limitarii consecintelor. 
 
21.5 Nu va reprezenta o incalcare a obligatiilor din contractul de prestare servicii de catre oricare din parti 

situatia in care executarea obligatiilor este impiedicata de imprejurari de forta majora care apar dupa data semnarii 
contractului de prestare servicii de catre parti. 

 
21.6 Prestatorul nu va raspunde pentru daune-interese/majorari de intarziere daca, si in masura in care, 

intarzierea in executare sau alta neindeplinire a obligatiilor din prezentul contract de prestari servicii este rezultatul unui 
eveniment de forta majora. In mod similar, achizitorul nu va datora majorari de intarziere pentru platile cu intarziere, 
pentru neexecutare sau pentru rezilierea de catre prestator pentru neexecutare,  
 
daca, si in masura in care, intarzierea achizitorului sau alta neindeplinire a obligatiilor sale este rezultatul fortei majore. 

21.7 Cazul fortuit nu este exonerator de raspundere  contractuala. 
 

22. SOLUTIONAREA LITIGIILOR 
22.1 Achizitorul si prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin tratative directe, 

orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legatura cu indeplinirea contractului. 
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22.2 Daca, dupa 15 zile de la inceperea acestor tratative neoficiale, achizitorul si prestatorul nu reusesc sa 
rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa se solutioneze de catre instantele 
judecatoresti  competente. 

 
22.3 Prezentul Contract constituie titlu executoriu. 
 
 
23. SUBCONTRACTAREA 
23.1 Prestatorul va putea subcontracta doar in limitele legii si cu acordul scris si prealabil al achizitorului. 
23.2. Prestatorul are obligatia, in cazul in care subcontracteaza parti din contract, de a incheia contracte cu 

subcontractantii desemnati, in aceleasi conditii in care el a semnat contractul cu achizitorul.   
23.3. Prestatorul are obligatia de a prezenta la incheierea contractului toate contractele incheiate cu 

subcontractantii desemnati. Lista subcontractantilor, cu datele de recunoastere ale acestora, cat si contractele incheiate 
cu acestia se constituie in anexe la prezentul contract.   

 
23.4. Subcontractantul este pe deplin raspunzator fata de prestator de modul in care isi indeplineste partea sa 

din contract. Prestatorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractantilor daca acestia nu isi indeplinesc partea 
lor din contract.  

 
23.5. Prestatorul poate schimba oricare subcontractant numai daca acesta nu si-a indeplinit partea sa din contract 

sau este in insolventa. Schimbarea subcontractantului nu va determina schimbarea pretului contractului si va fi notificata 
achizitorului. 

 
23.6. Orice prevedere din contractele incheiate cu subcontractantii contrara prevederilor din prezentul contract 

este nula de drept. 
 
23.7. Autoritatea contractanta efectueaza plati corespunzatoare partii/partilor din contract indeplinite de catre 

subcontractantii propusi in oferta, daca acestia solicita, pentru servicii, produse sau lucrari furnizate contractantului 
potrivit contractului dintre contractant si subcontractant in conformitate cu dispozitiile legale aplicabile, atunci cand 
natura contractului permite acest lucru si daca subcontractantii propusi si-au exprimat optiunea in acest sens. 

23.8. In sensul prevederilor art. 7, subcontractorii isi vor exprima la momentul incheierii contractului de 
achizitie publica sau la momentul introducerii acestora in contractul de achizitie publica, dupa caz, optiunea de a fi 
platiti direct de catre autoritatea contractanta. Autoritatea contractanta efectueaza platile directe catre subcontractantii 
agreati doar atunci cand prestatia acestora este confirmata prin documente agreate de toate cele 3 parti, respectiv 
autoritate contractanta, contractant si subcontractant sau de autoritatea contractanta si subcontractant atunci cand, in 
mod nejustificat, contractantul blocheaza confirmarea executarii obligatiilor asumate de subcontractant. 

23.9. Atunci cand un subcontractant isi exprima optiunea de a fi platit direct, autoritatea contractanta are 
obligatia de a stabili in cadrul contractului de achizitie publica clauze contractuale obligatorii ce prevad transferul de 
drept al obligatiilor de plata catre subcontractant/subcontractanti pentru partea/partile din contract aferenta/aferente 
acestuia/acestora, in momentul in care a fost confirmata indeplinirea obligatiilor asumate prin contractul de 
subcontractare, in conformitate cu prevederile art. 20.8. 

 
23.10. Contractele prezentate trebuie sa fie in concordanta cu oferta si se vor constitui in anexe la contractul de 

achizitie publica. 
 
23.11. Dispozitiile prevazute la art. 20.7-20.10 nu diminueaza raspunderea contractantului in ceea ce priveste 

modul de indeplinire a contractului de achizitie publica.  
 

24. LIMBA CARE GUVERNEAZA CONTRACTUL 
24.1 Limba care guverneaza contractul este limba romana. 

 
25. COMUNICARI 
25.1 Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie transmisa si in 

scris. 
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25.2 Comunicarile intre parti se pot face si prin telefon,  fax sau  e-mail cu conditia confirmarii in scris a primirii 
comunicarii. 
 

26. LEGEA APLICABILA CONTRACTULUI 
26.1 Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania. 

 
27. DISPOZITII FINALE 
27.1 Prezentul contract a fost incheiat in doua exemplare, unul pentru achizitor si unul pentru prestator.     

    
 
 
 
 
Pentru Achizitor:Comuna Todireni, Judetul Botosani Pentru Contractant: [Contractant] 

 
Adresă: Localitate  Todireni, comuna Todireni, judetul Botosani Adresă:   [adresa] 

Telefon: +04 231574791;  Telefon:  [număr telefon] 
 

 Fax:    [număr fax] 
 

E-mail: cltodireni@gmail.com 
 
Reprzentant legal 
Primar, Toma Petru 

E-mail:   [adresă electronică 
 
Administrator 
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