
CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI 
DIRECTIA DEZVOLTARE SI COOPERARE 

' . 

Se aprobă 
PREŞEDINTE, 

Dumitru Buzatu 

CAIET DE SARCINI 
SERVICII DIRIGENŢIE DE ŞANTIER 

în cadrul proiectului " Ştefan cel Mare - istorie comună, patrimoniu comun, Soroca
Vaslui" 

1 . INTRODUCERE 
Prin intermediul acestei proceduri de achiziţie publică vor fi contractate serviciile de 
Dirigenţie de Şantier, care sunt necesare realizării obiectivului de investiţie "Ştefan cel 
Mare- istorie comună, patrimoniu comun, Soroca- Vaslui ", depus pentru finanţare în cadrul 
Programului Operaţional Comun România- Republica Moldova 2014-2020. 
În cadrul acestei proceduri, UAT Judeţul Vaslui, prin Consiliul Judeţean Vaslui îndeplineşte 
rolul de Autoritate Contractantă, respectiv Achizitor în cadrul Contractului. 
În cadrul acestui document, pentru uşurinţa exprimării vor fi folosiţi termenii de Ofertant 
/ Diriginte de şantier şi Contractant care vor avea acelaşi înţeles. 

2. CONTEXTUL REALIZĂRII ACESTEI ACHIZIŢII DE SERVICII
2.1. Informaţii despre Autoritatea Contractantă
Tabelul nr. 1
Nr. Informaţie Detaliere 

Autoritate UAT Judeţul Vaslui, prin Consiliul Judeţean Vaslui , str. 

1 
Contractantă: Ştefan cel Mare nr. 79, cod 730168, municipiul Vaslui, 
denumire, adresa, judeţul Vaslui, tel-0235-361089, fax- 0235-361090, email: 
pagina web consiliu@cjvs.eu, http://www.cjvs.eu 
Misiune Consiliul Judeţean Vaslui are misiunea de a coordona 

activitatea consiliilor locale, in vederea realizării 
serviciilor publice de interes judeţean, care să asigure: 
- îmbunătăţirea calităţii vieţii locuitorilor;
- dezvoltarea economico socială a judeţului;
- gestionarea şi valorizarea patrimoniului judeţean.

3 Sectorul de activitate Servicii de administraţie publică locală 
4 Activitate principală/ -organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al 

atribuţia principală consiliului judeţean, ale instituţiilor şi serviciilor publice 
de interes judeţean şi ale societăţilor comerciale şi 
regiilor autonome de interes judeţean; 
- dezvoltarea economico-socială a judeţului;
- gestionarea patrimoniului judeţului;
- gestionarea serviciilor publice din subordine;
- cooperarea interinstituţională.









































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 prevderile 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. 

15.3 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. 

Notă: 

ln cazul in care specificatiile tehnice definite la nivelul invitatiei de participare, 

caietului de sarcini sau a oricarui alt document aferent documentatiei de atribuire, fac 

trimitere la un standard, la un anumit producator, la marei, brevete, tipuri, la o origine, 

sau la o productie/metoda specifica de f abricatie/prestare/executie vor fi intelese ca 

fiind insotite de mentiunea "sau echivalent". 

Numele şi prenumele Funcţia Data Semn.ăţura
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