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CAIET DE SARCINI 

Se aprobă / Nt1 se aprnbă
PREŞEDI NTE, 
Dumitru Buzatu 

privind achiziţia de Servicii de dirigenţie de şantier pentru obiectivul de investiţie «Lucrări de 
restaurare, consolidare şi punere in valoare a ansamblului monumental Statuia ecvestră a lui Ştefan 
cel Mare, Băcăoani in cadrul proiectului „Pe urmele lui Stefan ce/ Mare''>> 

Cod CPV: 71520000-9 - Servicii de supraveghere a lucrărilor 
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de muncă de orice fel, inclusiv prin introducerea de măsuri şi dispoziţii pentru interzicerea discriminărilor 
bazate pe criterii de sex, apartenenţa la grupuri minoritare, rasă, religie, dizabilităţi etc. Obligaţiile privind 
egalitatea de şanse, de gen şi nediscriminarea vor fi asumate ca obligaţie contractuală. De asemenea, 
ofertanţii vor prezenta în cadrul ofertei tehnice o declaraţie privind modul în care respectă şi încurajează 
accesul persoanelor dezavantajate la locurile de muncă nou create. 

14.2 Protecţia datelor cu caracter personal 
Atunci când prelucrează date cu caracter personal în legătură cu prezentul Contract, fiecare Parte se obligă să 
se conformeze cu legislaţia aplicabilă privind protecţia datelor cu caracter personal, incluzând, dar fără a se 
limita la prevederile Regulamentului (UE) 2016/679, legislaţia de punere în aplicare şi deciziile pe care 
autoritatea de supraveghere din România (ANSPDCP) le poate emite periodic în legătură cu acestea. 

14.3 Vizitarea amplasamentului 
Ofertanţii sunt îndreptăţiţi să facă investigaţii suplimentare pentru determinarea situaţiei din teren. Se 
recomandă operatorilor economici vizitarea amplasamentului pentru a evalua pe proprie răspundere şi 
cheltuială datele necesare pentru elaborarea ofertei. Operatorii economici pot înştiinţa în prealabil Autoritatea 
Contractantă cu privire la intenţia de a vizita amplasamentul. 

Numele i renumele 

VerificaUAvizat- Vasiliu Cristina 
întocmit- Iordache Iulian 




