
AUTORITATEA CONTRACTANTĂ 
UAT JUDEŢUL VASLUI 

CAIET DE SARCINI 

pentru atribuirea contractului de achiziţie servicii de elaborare a 
Strategiei pentru educaţie fizică şi sport în Judeţului Vaslui, cu orizontul de timp 

2021-2027 

Cod CPV 79311100-8 Servicii de elaborare de studii 

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 contractului de achiziţie. 

Obiectul contractului presupune realizarea serviciilor necesare elaborării „Strategiei 

pentru educaţie fizică şi sport în Judeţului Vaslui, cu orizontul de timp 2021-2027". 

2. Contextul realizării achiziţiei

UAT Judeţul Vaslui nu are în prezent o strategie în domeniul educaţiei fizice şi
sportului, iar elaborarea unui document de planificare strategică va oferi o viziune mai clară 
asupra resurselor şi pachetelor de programe menite să contribuie la dezvoltarea sportului 
de masă şi de înaltă performanţă de la · nivelul judeţului, precum şi posibilitatea 
modernizării infrastructurii sportive prin accesarea fondurilor nerambursabile, inclusiv din 
partea Uniunii Europene. 

2.1 Informaţii despre Autoritatea Contractantă: 

În cadrul acestui Contract, UAT Judetul Vaslui prin Consiliul Judeţean Vaslui 
îndeplineşte rolul de Autoritate Contractantă, respectiv Achizitor în cadrul contractului. 
Denumire: UAT JUDETUL VASLUI 
Adresa Consiliul judeţean Vaslui: Str. Ştefan cel Mare, nr. 79, Vaslui, cod 730168, tel: 0235-
361089, fax: 0235-361091, web:www.cjvs.eu, e-mail: consiliu@cjvs.eu 
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Pentru serviciile prestate, plăţile datorate de achizitor prestatorului sunt cele 
declarate în propunerea financiară. 

9. Garanţia de bună execuţie
Garanţia de buna execuţie se constituie în cuantum de 5% din valoarea fără TVA a 

contractului. Aceasta se se va elibera/restitui în cel mult 14 zile de la data îndeplinirii de 
către contractant a obligaţiilor asumate prin contractul semnat. 

1 O. Protecţia datelor cu caracter personal 
În executarea contractului prestatorul se angajează să depună toate dHigenţele 

pentru prelucrarea şi păstrarea confidenţialităţii datelor cu caracter personal în acord cu 
prevederile legale în vigoare. 

11. Nediscriminare şi egalitate de şanse/gen

În executarea contractului de servicii, 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 rasa, naţionalitate, etnie, limbă, religie, 
categorie socială, convingeri, sex, orientare sexuală, vârstă, handicap, boală cronică 
necontagioasă, infectare HIV, apartenenţa 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. 

Numele şi prenumele Funcţia Semnătura 

Avizat - Agafiţei Emilian Director executiv DDC 

Verificat - Vasiliu Cristina Şef Serviciu 

lntocmit - Buhuş Andrei Consilier 
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