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Dirigenţie de şantier pentru obiectivul de investiţii: ,,Lucrări pentru stoparea degradărilor la 
clădirea Centrului Militar Judeţean Vaslui (CMJ)" 

BENEFICIAR : Consiliul Judeţean Vaslui 

AMPLASAMENT: Municipiul Vaslui, strada Ştefan cel Mare, nr. 233 

COD CPV : 71520000-9 
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JUDOUL VASLUI 

� 1. - Consolidare şi restaurare monumente istorice - toate categoriile de importanţă 
� 2.2. - Construcţii civile, industriale şi agricole - categoria de importantă C; 
� 6. - Construcţii edilitare şi de gospodărie comunală 

În mod obligatoriu, ofertantul va anexa la ofertă următoarele: 
� Autorizaţie/Autorizaţii de „Diriginte de şantier" pentru domeniile sus menţionate, eliberată/e de către 
Inspectoratul de Stat în Construcţii, valabile la data depunerii ofertei, în copie certificată „conform cu 
originalul". 

5. CONFIRMAREA ŞI RECEPŢIA LUCRĂRILOR
Dirigintele va întocmi Rapoarte de activitate lunare, în care va menţiona serviciile prestate şi documentele

întocmite în cursul activităţii pe perioada de raportare. Acest raport de activitate va însoţi facturile prezentate la 
plată. Prestatorul este răspunzător de corectitudinea şi exactitatea datelor înscrise în situaţiile de lucrări. 

Documentele primare se vor păstra şi arhiva în conformitate cu prevederile legale privind păstrarea 
documentelor respective, la furnizor pentru a fi puse la dispoziţia beneficiarului şi a organelor de control abilitate ori 
de câte ori este nevoie. 

În Documentaţia de atribuire orice referire la origine, sursă, producţie, un procedeu special, o marcă de fabrică sau 
de comert, un brevet de inventie, o licentă de fabricatie, norme, standarde, calificări, autorizări, atestări, certificări 

J I , I 

etc., va fi considerată ca fiind însoţită de menţiunea "sau echivalent". 

Numele şi prenumele Funcţia 

Avizat - Vieru Mariana Director Executiv 

Verificat - Toma Cătălin Director Executiv Adjunct 

Verificat - Burcioagă Aurelia Şef Serviciu 

lntocmit, 2 ex - Dudău Alexandru Consilier 


