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Nr. 63 / 05.07.2022 
 

ANUNȚ 
 

privind achiziția de servicii de formare profesionala acreditate ANC pentru ocupatia 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”  
cod SMIS 130470 

 
Comuna Todireni, Judetul Botosani este Beneficiar (solicitant) al 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, finanțat din Programul Operational 
Capital Uman 2014-2020, 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 

 În scopul implementării în bune condiții a proiectului, Comuna Todireni, Judetul Botosani solicită 
oferte de preț pentru încheierea unui contract privind achiziția de servicii de formare profesionala acreditate 
ANC pentru ocupatia 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” cod SMIS 130470. 

Informații generale privind solicitantul: 
- denumirea: Comuna Todireni, Judetul Botosani; 
- adresa: Localitatea Todireni, nr. 30, Com. Todireni, Comuna Todireni, Judetul Botosani; 
- datele de contact: Telefon: +40 231574791, registratura@comunatodireni.ro; 
- mijloacele de comunicare: poștă și/sau e-mail. 

 
Denumirea/obiectul contractului: prestarea serviciilor specializate de formare profesionala acreditate ANC, 
pentru ocupatia 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” cod SMIS 130470, Contractul de finanţare nr. 
POCU/476/4/18/13047 din data de 13.05.2020. 
 
Locul de prestare a serviciilor (de implementare a contractului):  
Operatorii economici trebuie sa oferteze servicii specializate de organizare unor cursuri de formare 
profesionala acreditata ANC pentru ocupatia de Ospătar (chelner)  vânzător în unități de alimentație 
Tipul contractului: contract de servicii. 
Locatie: Centrul de îngrijire de zi, localizat în Str. Principală nr. 97, localitatea Jijia, comuna: Albești, județul 
Botoșani (locația pentru derularea cursului, partea teoretică, va fi asigurată de catre Achizitor) 
 
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. 
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Valoarea estimată: 55.600,00 LEI fara TVA. 
-servicii de formare profesionala acreditate ANC pentru ocupatia de Ospătar (chelner)  vânzător în unități de 
alimentație 
 
Prețul contractului nu se ajustează. 
 
Locul, data și ora-limită de depunere a ofertelor: la sediul Sediul Primariei Todireni din Comuna Todireni, 
nr. 30, jud. Botosani, Localitatea: Todireni, Judetul Botosani Cod poștal:717395, 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 
 
Perioada de valabilitate a ofertelor: 30 de zile. 
 
Data limită de primire a solicitărilor de clarificări: 08.07.2022 
 
Termen limita de transmitere a clarificarilor de catre achizitor: 12.07.2022 
 
LEGISLAȚIA APLICATĂ  
 
a.NORMA INTERNA privind procedura proprie COMUNA TODIRENI, JUDETUL BOTOSANI pentru 
achizitia de servicii sociale si alte servicii specifice prevazute in anexa 2 la Legea 98/2016 , 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” cod SMIS 130470; 
b. Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice .  
c. Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 
referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind 
achizitiile publice;  
d. Alte acte normative specifice (a se vedea: http://anap.gov.ro/web).  
 
Documente de calificare solicitate: conform specificatiilor tehnice. 
 
Orice alte detalii suplimentare se pot obține de la persoana de contact: TOMA PETRU, tel: +40 231574791, 
e-mail: registratura@comunatodireni.ro 
 
 
 

Nume și prenume: 
 

Responsabil achizitii publice 
Tapalaga Claudiu 

 
Semnătura: 

……………………………………… 
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