
• 

• 

1VIUNICIPIUL SLATINA 
PRIMĂRHIAMUNICWIULUISLATINA 

Aprob, 
Administra r Public, 

Constantin Crisi i CISMARU 

CAIET DE SARCINI 
privind achiziţionare Servicii de expertiză in politici publice 

Denumirea Autorităţii Contractante: Municipiul Slatina — Primăria 
Municipiului Slatina 

Denumirea achiziţiei: Servicii de expertiză în politici publice 
Servicii de expertiză pentru analiza indicatorilor de economicitate, eficienţă, 

a resurselor utilizate pentru serviciile de informare, promovare şi publicitate 
media a activităţii Primariei municipiului Slatina, având ca reper acordul cadru 
nr.24799/16.03.2020, având ca obiect " Servicii de informare, promovare 
publicitate media a activităţii Primariei Municipiului Slatina". 

Descrierea serviciilor: 
Verificarea creşterii eficienţei şi eficacităţii activităţilor de informare, 

cuprinse in Acordul cadru nr. 24799/16.03.2020, având ca obiect " Servicii de 
informare, promovare şi publicitate media a activităţii Primariei Municipiului 
Slatina". 

Realizarea unei analize de impact privind rezultatele implementării acordului 
cadru; 

Analiza obiectivelor, a mijloacelor i a resurselor financiare alocate; 
Evaluarea modului in care se refiectă scopul acordului cadru propus, in 

rezultatele obţinute; 

Analiza conceptului dus la indeplinire prin acordul cadru, in ideea de 
elaborare de soluţii, pentru problemele de informare ale cetăţenilor municipiului 
Slatina; 

Verificarea şi identificarea, dacă prin prisma acordului cadru, au fost 
implementate modalit'ăţi concrete, prin care cetăţenii au avut acces la informaţii 
publice; 

Verificarea conceptelor care au stat la baza necesităţii acordului cadru: 
stabilirea necesităţii, definirea acesteia, identificarea soluţiei, implementarea, 
monitorizarea i evaluarea rezultatelor. 

Expertiza orientarii obiectului contractului către cetăţean, ca i utilizator al 
unui serviciu public, modul de comunicare către acesta i accesul acestuia la 
informaţiile de interes public; 
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Verificarea rezultatului in cazul facilitării, gestionării, aşteptărilor cetăţenilor 

faţă de informarea publică; 

Expertizarea creşterii transparenţei şi imbunătăţirii performanţei 

comunicaţionale intre autoritate i cetăţean. 

Verificarea posibilităţii luării unei decizii privind profilul sau oportunitatea 
furnizării unui serviciu public, pornind de la experienţa directă a modului în care 
cetăţenii beneficiază de o informare completă şi corectă; 

Verificarea eficienţei utilizării fondurilor publice; 
Determinarea rezultatelor în urma analizelor rapoartelor lunare i a raportului 

final cuprins in acordul cadru; 
Verificarea respectării termenelor i a conţinutului activitătilor prevazute in 

acordul cadru; 
Verificarea raportului just intre costuri i rezultate; 
Analiza modalităţii prin care s-a asigurat transparenţa utilizării fondurilor 

publice; 
Analiza principiilor ş practicilor de management în scopul evaluării costului 

just i minim pentru activitatea de informare a opiniei publice. 

Condiţii specifice: 
Toate datele, rapoartele, materialele realizate de către prestator vor fi predate 

autorităţii contactante prin incheierea unor procese verbale. 
Prestarea serviciilor se va efectua în termen de o lună de la data comenzi 

ferme. 
Plata serviciilor se va efectua in termen de 30 de zile de la data emiterii 

facturii fiscal. 

intoc ijt, 
Ştefan 4A CU 


