
AUTORITATEA CONTRACTANTĂ 
UAT JUDEŢUL VASLUI 

APROB, 

Conducător Autoritate Contractantă 
PREŞEDINTE 

Dumitru BUZATU 

CAIET DE SARCINI 

pentru atribuirea contractului de achiziţie a serviciilor de consultanţă pentru 
fundamentarea şi elaborarea cererii de finanţare 

din cadrul apelului CP 16 POCA 2014 -2020 

Cod CPV 79421200-3 
Servicii de elaborare proiecte, altele decât pentru lucrările de construcţie 

Cod CPV 72220000-3 
Servicii de consultanţă privind sistemele informatice şi servicii de consultanţă tehnică 

1. Introducere

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia pentru elaborarea şi
prezentarea Ofertei şi constituie ansamblul cerinţelor minime pe baza cărora fiecare 
Ofertant/Prestator va elabora Propunerea tehnică şi financiară pentru prestarea serviciilor 
care fac obiectul acestui contract de achiziţie. 

Obiectul contractului presupune realizarea serviciilor de consultanţă pentru 
fundamentarea şi elaborarea cererii de finanţare din cadrul apelului CP 16 POCA 2014 -2020. 

2. Contextul realizării achiziţiei
În data de 24.11.2021 a fost lansat apelul competitiv de proiecte CP 16 în cadrul

căruia Judeţul Vaslui este eligibil pentru accesarea unei finanţări destinate implementării 
unor măsuri de simplificare pentru cetăţeni în corespondenţă cu Planul integrat peritru 

simplificarea procedurilor administrative aplicabile c�tăţenilor, cu termen limită de 
depunere 11.02.2022. Această cerere de proiecte susţine şi măsurile de simplificare, atât 
din perspectiva back-office (adaptarea procedurilor interne de lucru, digitalizarea 
arhivelor), cât şi front-office, pentru serviciile furnizate exclusiv şi/sau partajat. Deşi 
Judeţul Vaslui a implementat până în prezent alte trei proiecte care au fost finanţate în 
cadrul Programului Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020 şi deţine expertiză, 
domeniul de intervenţie al acestui apel este unul tehnic care necesită o analiză specializată 
a nevoilor de digitalizare şi o proiecţie adecvată şi inovatoarea a activităţilor corespondente 
care pot fi incluse în cererea de finanţare. Componenta de transformare digitală reprezintă 
o viziune nouă în sectorul public pentru care se impune consultanţă externă abilitată încă
din faza de elaborare a proiectului.
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În executarea contractului de serv1c11, prestatorul va ţine cont de obligaţiile 
referitoare la respectarea principiului egalităţii de şanse/gen şi de tratament egal, în cadrul 
relaţiilor de muncă de orice fel. Prestatorul garantează nediscriminarea în procesul de 
gestionare a resurselor umane pe criterii de rasă, naţionalitate, etnie, limbă, religie, 
categorie socială, convingeri, sex, orientare sexuală, vârstă, handicap, boală cronică 
necontagioasă, infectare HIV, apartenenţă la o categorie defavorizată, precum şi orice alt 
criteriu cu potenţial de discriminare. 
Toate procedurile şi instrumentele elaborate se vor raporta la principiile orizontale, 
astfel încât să nu existe nici un element cu potenţial de discriminare. 

Anexe: 

Ghidul Solicitantului Cererea de proiecte POCA/972/2/1 (CP 16/2021 pentru regiunile mai puţin dezvoltate) şi 
anexele sunt disponibile prin accesarea linkului: 
http:/ /www.poca.ro/ anunturi/ cererea-de-proiecte-poca-973-2-1-cp16-2021-pentru-regiunea-mai-dezvoltata/ 

Verificat - Vasiliu Cristina 
întocmit 1 ex. - Fîntînaru Loredana Carmen 

- Rotaru Ramona

Funcia 

Director executiv DDC 
ef serviciu 

Consilier CMC 
Consilier 
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