
APROB, 

Conducator Autoritate Contractanta 

PREŞEDINTE, 
Dumitru BUZA TU 

CAIET DE SARCINI 

servicii transport pentru deplasarea a 15 persoane participante la activitatea 
derulată la Hînceşti, în cadrul proiectului „Pe urmele lui Stefan cel Mare", 

1 HARD/2.1/107 

Cod CPV 
60140000-1 Transport de pasageri ocazional 

ELABORA TOR 
CONSILIUL JUDETEAN VASLUI 

Autoritatea contractantă: JUDETUL VASLUI. 

Organizatorul procedurii de achiziţie: CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI. 
Adresa: judeţul Vaslui, municipiul Vaslui, str. Ştefan cel Mare, nr. 79, cod poştal 
730168. 

Numărul de telefon : 0235/361089; 0235/361086 
Număr de fax : 0235/361091 
E-mail: licitatie@civs.eu

1. Obiectul achiziţiei: servicii transport pentru deplasarea a 15 persoane participante
la activitatea derulată la Hînceşti, în cadrul proiectului „Pe urmele lui Ştefan cel
Mare", 1HARD/2.1/107.

2. Durata contractului: de la semnarea contractului până la finalizarea termenului de
implementare a proiectului: 30.06.2023.

ATENTIE! În situaţia în care va interveni o extindere a perioadei de implementare a 
proiectului, durata contractului de servicii se va prelungi automat prin act adiţional, 
fără majorarea valorii acestuia. 

3. Scopul contractului: Serviciile ce vor fi contractate în urma prezentei achizitii, vizează
realizarea unei activitati prevăzută în cadrul proiectului „Pe urmele lui Stefan cel Mare",
1HARD/2.1/107.

În cadrul proiectului este prevăzută activitatea privind organizarea semninarului 
Valorificarea şi promovarea patrimoniului cultural comun, o soluţie viabilă pentru 
dezvoltarea durabilă a zonei transfrontaliere VS-HN. Această activitate va fi organizată de 
către partenerul 1 din proiect, respectiv Consiliul Raional Hînceşti. La eveniment vor 
participa 45 de specialişti din partea partenerului precum şi o delegaţie din România 
formată din 15 specialişti. Aceştia vor fi selectaţi dintre reprezentanţi ai turoperatorilor din 
domeniul turismului, reprezentanţi ai Direcţiei Cultură, operatori economici din domeniul 
turistic şi cultural, reprezentanţi ai muzeelor si ai administraţiei publice locale. Evenimentul 
se va derula pe o perioadă de 2 nopţi/3 zile. Reprezentanţii desemnaţi ai celor 2 ţări vor 
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8. Elemente de preţ:

Pretul va fi prezentat in lei fără TVA şi va fi insoţit de formularul de oferta. TVA se va 
evidenţia separat. 
Preţul propus in ofertă este ferm în lei, nu poate fi majorat ulterior si va fi valabil până la 
realizarea integrală a contractului. 

9. 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. 

1 O. Protecţia datelor cu caracter personal 

În executarea contractului prestatorul se angajează să depună toate diligenţele pentru 
prelucrarea şi păstrarea confidenţialităţii datelor cu caracter personal în acord cu 
prevederile legale în vigoare. 

Pentru serviciile prestate, plăţile datorate de achizitor prestatorului sunt tarifele 
declarate în propunerea financiară. 

Orice referire în documentele achiziţiei care indică o anumită origine, sursă, producţie, 
producător, un procedeu special, un standard, un normativ, o marcă de fabrică sau de 
comerţ, un brevet de invenţie, o licenţă de fabricaţie, sunt menţionate doar cu scopul de a 
identifica cu uşurinţă tipurile de produs ca şi concept şi nu au ca efect favorizarea sau 
eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse/servicii sau lucrări. 
Aceste specificaţii vor fi considerate ca având menţiunea de „sau echivalent", iar ofertantul 
are obligaţia de a demonstra echivalenţa produselor/serviciilor cu cele solicitate, dacă este 
cazul. 

Numele i renumele Data 

Verificat/Avizat - Vasiliu Cristina 15.03.2022 

Întocmit- Stroescu Alina 15.03.2022 
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