
AUTORITATEA CONTRACTANTĂ 
JUDEŢUL VASLUI 

CAIET DE SARCINI 

APROB, 
Conducător Autoritate Contractanta 

PREŞEDINTE, 
DU ITRU BUZA TU 

„Panouri de publicitate permanente pentru Proiectul Sistem integrat de management al deşeurilor solide în 
judeţul Vaslui" 

COD CPV: 
35261000-1 Panouri de informare 

1. Date generale
Prezentul caiet de sarcini face parte integrantă din documentaţia privind atribuirea contractului de servicii de realizare

şi montaj panouri de informare şi publicitate şi reprezintă ansamblul cerinţelor în baza cărora se elaborează oferta 
tehnică şi financiară de către fiecare ofertant în parte, conform necesităţilor autorităţii contractante. 

1.1 Localizarea proiectului 
Romania, 
Regiunea Nord-Est 
Judeţul Vaslui 

1.2 Autoritatea contractantă 
Denumire: JUDEŢUL VASLUI - prin Consiliul Judeţean Vaslui 
Adresa: Str. Ştefan cel Mare, nr. 79, Vaslui, cod 730168, tel: 40-0235-361089, fax: 40-0235-361091, 
web:www.cjvs.eu, e-mail: consiliu@cjvs.eu 

2. Informaţii generale privind proiectul

Judeţul Vaslui prin Consiliul judeţean Vaslui a implementat proiectul "Fazarea proiectului Sistem integrat de management 
al deşeurilor solide în judeţul Vaslui", COD SMIS 2014+ 106400 în cadrul Programului Operaţional Infrastructură Mare 
2014 - 2020, Axa prioritară 3. Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiţii de management eficient al resurselor, 
Obiectivul Specific 3.1 Reducerea numărului depozitelor neconforme şi creşterea gradului de pregătire pentru reciclare a 
deşeurilor în România. 

Obiectivul proiectului a constat în dezvoltarea unui sistem durabil de gestionare a deşeurilor cu reducerea impactului 
asupra mediului în judeţul Vaslui, prin îmbunătăţirea serviciului de gestionare a deşeurilor şi reducerea numărului de 
depozite neconforme existente (Bârlad, Negreşti şi Huşi), în conformitate cu practicile şi politicile Uniunii Europene. 

3. Obiectul contractului:

Realizare şi montaj panouri de informare şi publicitate pentru proiectul "Fazarea proiectului Sistem integrat de 
management al deşeurilor solide în judeţul Vaslui", Cod SMIS 2014+106400. Prin acest contract se urmăreşte asigurarea 
îndeplinirii cerinţelor de vizibilitate a contribuţiei financiare a Uniunii Europene si Guvernului României la cofinanţarea 
proiectului, in conformitate cu Anexa nr. 3 "Masuri de informare si publicitate" din contractul de finanţare şi cu 
recomandările Manualului de Identitate Vizuala pentru Instrumentele Structurale 2014-2020. 
(disponibil la adresa http://www.fonduri-ue.ro/transparenta/comunicare) 

Prin urmare, activitatea de informare şi publicitate a proiectului finanţat in cadrul POIM 2014-2020 are rolul de a asigura 
informarea privind disponibilitatea fondurilor europene alocate regiunii, transparenta utilizării acestora, vizibilitatea 
finanţatorilor, instituţiilor abilitate pentru gestionarea si implementarea programului precum si promovarea exemplelor de 
bună practică. Activitatea urmăreşte creşterea vizibilităţii acţiunilor Uniunii Europene şi mediatizarea sprijinului financiar 
acordat de aceasta la dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice. 
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Autoritatea contractantă are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în limita prejudiciului creat, 
dacă contractantul nu îşi îndeplineşte/ îşi îndeplineşte necorespunzător obligaţiile asumate prin contract, cu obligaţia de a 
notifica pretenţia precizând obligaţiile ce nu au fost respectate/au fost executate necorespunzător. 

11. Propunerea financiară

Bugetul maxim alocat pentru realizare şi montaj panouri de informare şi publicitate a celor 6 panouri aferente proiectului 
,,Fazarea proiectului Sistem integrat de management al deşeurilor solide în judeţul Vaslui", COD SMIS 2014+ 106400, 
este de 12.600 lei fără TVA. 
Oferta financiară nu poate depăşi bugetul alocat. 
Orice ofertă care depăşeşte bugetul alocat va fi respinsă. 
Propunerea financiară va fi exprimată în lei fără TV A si TV A explicitat separat. 

12. Criteriul de atribuire

Criteriul aplicat pentru atribuirea contractului de achiziţie publică este „PREŢUL CEL MAI SCĂZUT". 
Preţul contractului este ferm, nu se actualizează. 

Avizat- Vieru Mariana Director executiv 
Verificat- Toma Cătălin Alexandru Director executiv ad·unct 
Verificat - Burcioa ă Aurelia Sef serviciu 
lntocmit ex. - Cretu Iulian Robert Consilier 
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