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ROMÂNIA                                                                                       Aprobat:               

JUDEŢUL SĂLAJ                                                                        PREŞEDINTE, 

CONSILIUL JUDEŢEAN                                                           Tiberiu Marc                                                   

DIRECȚIA  INVESTIȚII ȘI PROGRAME  

PUBLICE                                                                                                         

                                              

                                                                                                                                                                                                                           

                           

                                                                                                              Avizat: 

                                                                                                    VICEPREŞEDINTE, 

                                                                                                  Szilágyi Róbert – István 

 

 

 

CAIET DE SARCINI 

privind contractarea Serviciilor  de publicitate    pentru proiectul  ”Modernizare 

bazin de apă la Spitalul Județean de Urgență  Zalău”  

I.Informaţii generale: 

Judeţul Sălaj a semnat Contractul de finanţare  nr. 2628 din 13.11.2017 pentru 

proiectul ”Modernizare bazin de apă la Spitalul Județean de Urgență Zalău” prin 

Programul Național de Dezvoltare Locală.  

Prin contractul de finanțare  beneficiarul are obligația de a respecta regulile   de 

publicitate ,   prevăzute în Normele Metodologice. 

•Obiectivul general al proiectului  este realizarea unui sistem de  sănătate care 

spijină și oferă posibilitatea cetățenilor să atingă  o stare cât mai bună  de sănătate și care 

contribuie la creșterea calității vieții acestora. 

•Obiectivul  specific ale proiectului este identificarea și propunerea unor măsuri 

de intervenție atât  la rezervorul de înmagazinare apă a Spitalului  Județean de Urgență 

Zalău  cât și la instalațiile și echipamentele conexe , care conduc la o funcționalitate 

completă, utilă și obligatorie pentru instituție. 

  Valoarea  totală a investiției este de 905 211,72 lei cu TVA. 

  Valoarea totală a contractului de finanțare este 875 637,35 lei cu TVA, finanțat din  

Programul  Național de Dezvoltare Locală. 

 Contribuţia proprie a Județului Sălaj  este de 29 574,37 lei cu TVA. 

II.Descrierea generală a serviciilor solicitate prin prezentul caiet de sarcini: 

1.Denumirea serviciilor: Servicii de publicitate ;  

2.Serviciile ce vor fi prestate sunt: 

-proiectare, machetarea și montarea unui panou de publicitate  care va fi amplasat la 

Spitalul Județean de Urgență Zalău; 

-obținerea  Certificatului  de urbanism  și avizelor solicitate în acesta; 

-elaborarea documentației pentru obținerea Autorizației de construire, inclusiv obținerea 

acesteia.  

 

3. Specificaţii tehnice generale: 

Dimensiunea   minimă  pentru  panou este  de  2,00  x 1,20 m  și  va conține următoarele 



 2 

informații : 

•sigla Guvernului României ; 

•denumirea  MINISTERULUI  DEZVOLTĂRII  REGIONALE  ȘI  ADMINISTRAȚIEI 

PUBLICE; 

•denumirea  programului prin care se finanțează investiția : PROGRAMUL  NAȚIONAL 

DE DEZVOLTARE  LOCALĂ ; 

•denumirea beneficiarului: UNITATEA  ADMINISTRATIV  TERITORIALĂ-  JUDEȚUL 

SĂLAJ;  

• tipul proiectului –MODERNIZARE BAZIN DE APĂ LA SPITALUL JUDEȚEAN DE 

URGENȚĂ ZALĂU ; 

 Se  va  atașa  la  prezentul Caiet de sarcini în format electronic ” Model  de     

panou de informare ”   din  Anexa  A    la   Normele  metodologice  de  aplicare  a  

prevederilor Ordonaței de urgență  a Guvernului  nr.28  din 2013 pentru  aprobarea  

programului PNDL.  

  Pentru  sigla  Guvernului României cât și pentru fundalul programului va fi folosit 

codul de culoare PANTONE 280 C astfel :  

                 -cod CMYK : C100, M72, Y0, K18; 

                 -cod RGB: RO; G73; B144. 

 4. Detalii tehnice: 

a) dimensiunea panoului 2m( lungime ) x1,20 m ( înălțime ) ; 

b) cantitate panouri: 1 buc;  

c) amplasare pe stâlpi  stâlp (lungime stâlp 6 m, din care 1 m încastrată în fundaţia de 

beton); 

e) materialul din care va  fi confecţionat panoul  trebuie  să  fie  rezistent  la intemperii şi  

în cazul unor factori externi (ex. Condiții meteo, vandalism); 

5. Obligațiile  prestatorului : 

- În vederea obținerii aprobării beneficiarului (”Bun de  tipar ), prestatorul va prezenta 

modelul de panou în format electronic și pe suport de hârtie A3  în două exemplare , în 

termen de 5 zile  de la  semnarea contractului; 

 - Întocmirea  documentațiilor  necesare  obținerii  avizelor  și  autorizațiilor necesare 

amplasării  panourilor; 

- Obținerea avizelor și autorizațiilor ( inclusiv Autorizația de construire ) ; 

- Livrarea,  transportul  și  montarea   panoului  la  locația   stabilită de  comun  accord   cu 

Beneficiarul; 

- În caz de deteriorare din cauza unor factori externi (ex. condiții meteo,etc ), prestatorul 

va trebui să-l refacă în maxim 15 zile lucrătoare de la notificarea Autorității Contractante 

-Se va avea în  vedere la elaborarea ofertei faptul că, pe parcursul implementării, 

ofertantul va trebui să opereze eventualele modificări ale textului/siglelor  tipărite , la 

solicitarea beneficiarului și va trebui să asigure  orice intervenție, în maxim 3 zile de la 

solicitare  ( dacă va fi cazul ); 

- Ofertantul trebuie să  descrie clar propunerea  de material din care vor fi confecționate 

panourile , cu argumentarea alegerii lor; 

- Prestatorul are obligația de  a asigura  garanția  pentru eventualele defecțiuni apărute la 

produsele ce fac obiectul achiziției, înlocuind produse cu defecțiuni  pe cheltuiala sa, în 

maxim 5 zile lucrătoare; 

- Prestatorul este responsabil pentru crearea, producția efectivă a acestuia  și amplasarea 

propriu zisă  a panoului ( Transport și montaj la locația stabilită ); 

- Panoul va avea  garanția de 5 ani de la data încheierii Procesului verbal de recepție la 
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terminarea lucrărilor; 

- Panoul  trebuie să fie suficient de vizibil , astfel încât  trecătorii să poată citi și înțelege 

informațiile prezentate.  

- În prezentarea ofertei prestatorul va ține cont de  transportul și montajul la locația 

stabilită împreună cu beneficiarul. 

- Ofertantul se va angaja în mod ferm și irevocabil să înlocuiască, fără cheltuieli 

suplimentare  în baza contractului dacă acestea nu corespund standardelor de calitate  

solicitate prin documentația de atribuire sau sunt defecte neputând a fi folosite  conform 

scopului și destinației pentru care au fost achiziționate. 

-  Ofertantul se va angaja în mod ferm și irevocabil să respecte prevederile din modelul 

din Anexa la Normele metodologice  pentru programul PNDL. 

 

 6. Prestarea  serviciilor va începe la data semnării contractului .  

Durata de realizare a serviciilor este de 1 lună de zile de la semnarea contractului . 

 

7. Durata contractului:  

  Durata contractului este  de  6 luni  de la semnarea acestuia . 

 

8. Personalul prestatorului  

       Prestatorul va aloca personal corespunzător (din punct de vedere al expertizei și al 

alocării timpului)  precum și echipamentele necesare  în vederea finalizării eficiente a 

tuturor activităților solicitate pentru atingerea obiectivelor Contractului. 

       Ofertantul declarat câștigător va colabora în permanență cu beneficiarul  în 

vederea atingerii obiectivului  și va face toate modificările  solicitate de acesta . 

 Ofertantul se va angaja în mod ferm  și irevocabil  să respecte prevederile din 

modelul din Anexa A  de la Normele  metodologice  de  aplicare  a  prevederilor Ordonaței 

de urgență  a Guvernului  nr.28  din 2013 pentru  aprobarea  programului PNDL.  

 

9. Prezentarea  ofertei  

  Oferta va conține propunerea tehnică și financiară conform centralizatorului de 

prețuri: 

-întocmire documentație; 

-avize și acorduri;  

-procurare , transport și montare panouri : 

   

 10.Plata  serviciilor 

Plata serviciilor se va  face  în lei, prin ordin de plată, în baza facturilor fiscale și a 

proceselor verbale de recepție a serviciilor, în maxim de 30 zile de la recepția produselor 

și serviciilor ofertate și încheierea  Procesului – verbal  de recepție la terminarea lucrărilor. 

Serviciile prestate, respectiv realizarea și montarea panoului temporar, vor fi plătite în 

baza proceselor verbale de recepție a acestuia. 

 

11 Legislaţia  muncii 

     Prestatorul serviciilor de publicitate va respecta întreaga legislaţie a muncii care se 

aplică Personalului acestuia, inclusiv Legile referitoare la angajare, sănătate, securitate, 

asistenţă socială, imigrare şi emigrare, şi îi va asigura acestuia toate drepturile legale. 

Prestatorul îi va obliga pe angajaţii săi să se conformeze tuturor Legilor în vigoare, 

inclusiv celor legate de securitatea muncii. 
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12. Sănătatea şi securitatea muncii  

Prestatorul are obligaţia de a lua toate măsurile impuse de legislaţia în vigoare 

pentru asigurarea securității și sănătății personalului angajat pentru derularea contractului, 

în toate aspectele legate de muncă.  

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV, 

Ioana-Lavinia Ghilea 

 

 

      

    Întocmit, 

             Cardoș  Elena  

           

                               

           

 

 

 

 

 
DIPP/Cardoș Elena 


