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FISA DE DATE A ACHIZITIEI  

 

SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA 

I.1) DENUMIRE, ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT 

Denumire oficiala: CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL PLOIESTI 

Adresa: STR. MILCOV NR. 1  

Localitate: PLOIESTI Cod postal: 

100555 

Tara: ROMANIA 

Persoana de contact: CRISTIAN NICA 

 

Telefon: 0244.574.699 

E-mail: office@csmploiesti.ro Fax: 0244.574.699 

Adresa/ele de internet (daca este cazul): www.csmploiesti.ro 

Adresa profilului cumparatorului (URL): www.e-licitatie.ro 

 

SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI 

II.1) DESCRIERE 

II.1.1) Denumirea data contractului/concursului/proiectului de autoritatea contractanta/entitatea contractanta 

SERVICII DE SERVIRE A MESEI 

II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor  

a) Lucrari                                   □ b) Produse                                    □ c) Servicii                                       

  Categoria serviciilor: 

Anexa 2 din Legea nr. 98/2016 

privind achizitiile publice – 

Servicii hoteliere si de restaurant 

 

II.1.3) Procedura implica 

Un contract de achizitii publice                                                                  

II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor 

Obiectul achizitiei consta in incheierea unui contract de prestari de Servicii de servire a mesei (pranz si 

cina) pentru echipa de baschet masculin-seniori a Clubului Sportiv Municipal Ploiesti incepand cu 

01.03.2022 si pana la 31.12.2022, la sediul ofertantului din Municipiul Ploiesti, conform specificatiilor 

din Caietul de sarcini. 

II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile) 

 Vocabular principal  

Obiect principal 55300000-3 – Servicii de restaurant si de 

servire a mancarii 
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II.1.6) Vor fi acceptate variante (oferte alternative)                                                                              

 da □ nu  

II.2) CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI 

II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul  

Servicii de servire a mesei (pranz si cina) zilnic in intervalul 01.03-31.12.2022, exceptand lunile iunie 

si iulie, fiind pauza competitionala, pentru 11 sportivi din echipa de baschet masculin seniori, in limita 

a 60 lei/zi/sportiv cu TVA, la sediul ofertantului in Municipiul Ploiesti. In zilele de competitii sportive 

amicale sau oficiale care au loc in afara Municipiului Ploiesti sportivii vor servi masa in locatiile de desfasurare a 

competitiilor respective. 

Valoarea estimata fara TVA: 154.000 lei                                                                      Moneda: RON 

 

II.3) DURATA CONTRACTULUI SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE 

Durata contractului – de la data semnarii pana la 31.12.2022 

  

 

II.4) AJUSTAREA PRETULUI CONTRACTULUI 

II.4.1) Ajustarea pretului contractului                                                                                                    da □ nu  

 

SECTIUNEA III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE 

III.1) CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT 

III.1.1.a) Garantie de participare                                                                                                          da □  nu  

 

III.1.1.b) Garantie de buna executie                                                                                                     da □   nu  

 

 

III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante 

Bugetul local 

 

III.1.3) Legislatia aplicabila 

- Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare; 

- H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 

referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea privid 

achizitiile publice nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare; 

- Legea privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie 

publica, a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de 

servicii, precum si pentru organizarea si functionarea Consiliului de Solutionare a 

Contestatiilor nr. 101/2016; 

- H.G. nr. 1447/2007, privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportiva. 
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III.2) CONDITII DE PARTICIPARE 

III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului 

sau al profesiei 

 

III.2.1.a) Situatia personala a candidatului sau ofertantului: 

- Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 164 din Legea nr. 98/2016 - Formularul 

nr. 1; 

- Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute  la art. 165 din Legea nr. 98/2016 - 

Formularul nr. 2; 

- Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute  la art. 167 din Legea nr. 98/2016 - 

Formularul nr. 3; 

- Declaratie  privind evitarea conflictului de interese, conform art 59-60 din Legea nr 98/2016 

Formularul nr. 4; 

- Declaratie privind respectarea reglementarilor obligatorii in domeniile mediului, social si al relatiilor 

de munca - Formularul nr. 5; 

 
III.2.1.b) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale 

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate:  

- Aviz si autorizatie de functionare emisa de o autoritate competenta; 
- Certificat constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului in raza caruia este situat 

sediul ofertantului; 

- Certificat de cazier judiciar – in original; 

- Certificat de fiscal privind datoriile catre Bugetul de Stat – in original; 

- Certificat fiscal privind plata impozitelor si taxelor locale – in original; 

- Certificatul de inregistrare, in copie, din care sa reiasa tipul de activitate conform clasificarii CAEN, 

ce trebuie sa corespunda cu obiectul contractului prezent. 
 

III.2.2) Capacitatea economica si financiara 

- 

III.2.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala 

 

Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea 

respectarii cerintelor mentionate  

- Lista principalelor prestari de servicii similare in 

ultimii 3 ani;  

 

 

- Autorizatia sanitar-veterinara a restaurantului; 
 

 

 

 

 

Cerintele privind caracteristicile serviciilor se regasesc 

in Caietul de sarcini 

 

Modalitatea de indeplinire 

- Lista principalelor prestari de servicii 

similare in ultimii 3 ani trebuie sa contina 

valori, perioade de prestare, beneficiari, 

indiferent daca acestia din urma sunt 

autoritati contractante sau clienti privati; 

Se va prezenta autorizatia sanitar-

veterinara; 

-Declaratie privind conformitatea 

propunerii tehnice cu specificatiile 

Caietului de Sarcini - Formularul nr. 6; 
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III.2.3.b.) Standarde de asigurare a calitatii 

-  

 

III.2.4) Contracte rezervate (dupa caz)                                                                                                  da □ nu  

 

 

SECTIUNEA IV: PROCEDURA  

IV.1)  PROCEDURA DE ATRIBUIRE 

IV.1.1) Tipul procedurii si modalitatea de desfasurare  

IV.1.1.a) Modalitatea de desfasurare a procedurii de atribuire                                                       Offline       On line  □ 

IV.1.1.b) Tipul procedurii 

Procedura simplificata proprie conform normelor de procedura interna pentru serviciile din Anexa 2 

 

IV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE /CRITERII DE EVALUARE A PROIECTELOR (concurs de 

solutii) 

IV.2.1) Criterii de atribuire  

Pretul cel mai mic                                                                                                                                                       

 

IV.3) INFORMATII ADMINISTRATIVE 

IV.3.1) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta/candidatura/proiectul sau cererea de participare 

Limba romana 

IV.3.2) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta durata in luni: □□□ sau in zile:  

90 de zile 

 

IV.4. PREZENTAREA OFERTEI 

IV.4.1. Modul de prezentare a propunerii tehnice 

Oferta insotita de specificatiile tehnice va fi prezentata astfel incat sa detalieze si sa demonstreze 

modul de indeplinire a tuturor cerintelor Caietului de sarcini. Orice oferta care nu indeplineste in mod 

corespunzator cerintele Caietului de sarcini, va fi declarata neconforma. 

 

 

IV.4.2. Modul de prezentare a propunerii financiare 

Pretul va fi exprimat in RON fara TVA. Se va specifica cota legala pentru TVA si separat valoarea cu 

TVA inclus. 

Formularul de oferta – Oferta financiara se exprima lei - Formularul nr. 8 

IV.4.3. Modul de prezentare a ofertei 

- Adresa de inaintare – in original; 
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- Imputernicire – in original; 

- Aviz si autorizatie de functionare emisa de o autoritate competenta/ 

- Autorizatia sanitar-veterinara a restaurantului; 
- Certificat constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului in raza caruia este situat 

sediul ofertantului; 

- Certificat de cazier judiciar – in original; 

- Certificat de fiscal privind datoriile catre Bugetul de Stat – in original; 

- Certificat fiscal privind plata impozitelor si taxelor locale – in original; 

- Certificatul de inregistrare, in copie, din care sa reiasa tipul de activitate conform clasificarii CAEN, 

ce trebuie sa corespunda cu obiectul contractului prezent; 

- Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 164 din Legea nr. 98/2016 - 

Formularul nr. 1; 

- Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute  la art. 165 din Legea nr. 98/2016 - 

Formularul nr. 2; 

- Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute  la art. 167 din Legea nr. 98/2016 - 

Formularul nr. 3; 

- Declaratie  privind evitarea conflictului de interese, conform art 59-60 din Legea nr 98/2016 

Formularul nr. 4; 

- Declaratie privind respectarea reglementarilor obligatorii in domeniile mediului, social si al relatiilor 

de munca - Formularul nr. 5; 

-Declaratie privind conformitatea propunerii tehnice cu specificatiile Caietului de Sarcini - 

Formularul nr. 6; 

- Formularul privind protectia datelor cu caracter personal - Formularul nr. 7; 

- Formularul de oferta – servicii  - Oferta financiara se exprima lei - Formularul nr. 8; 

- Lista principalelor prestari de servicii similare in ultimii 3 ani care sa contina valori, perioade de 

prestare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati; 

- Oferta  insotita de specificatiile tehnice va fi prezentata astfel incat sa detalieze si sa demonstreze 

modul de indeplinire a tuturor cerintelor Caietului de sarcini. 

Adresa la care se trimit ofertele insotite de documentele si formularele solicitate este CSM Ploiesti, 

str. Milcov, nr. 1, judet Prahova, la Secretariat. 

Ofertele se vor depune in plic sigilat la Secretariatul Clubului Sportiv Municipal Ploiesti din str. 

Milcov nr.1, pana la data de 23.02.2022, ora 16:30 (program: luni-joi 08:00-16:30 si vineri 08:00-

14:00), cu mentiunea pe plic: Denumirea operatorului economic si denumirea anuntului pentru care se 

depune respective oferta. 

Sedinta de deschidere oferte va avea loc in data de 24.02.2022, ora 10:00 la sediul autoritatii 

contractante  
 

SECTIUNEA V: INFORMATII SUPLIMENTARE 

 

In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta 

va solicita operatorilor economici respectivi reofertarea, in vederea departajarii ofertelor. 

 

Relatii suplimentare se pot obtine de la Biroul Structura Sportiva si Biroul Achizitii Publice, telefon 

0244.574.699 sau prin e-mail la adresele: office@csmploiesti.ro si achizitii@csmploiesti.ro. 
 

 

Intocmit, 

Roxana Marin 

mailto:office@csmploiesti.ro
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CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIESTI     

Clubul Sportiv Municipal Ploiesti 

Ploiesti, Str. Milcov nr. 1, jud.Prahova 

Tel: 0244 57 46 99 

                   

 
 

CAIET DE SARCINI 

privind achizitia de Servicii de servire a mesei pentru sportivii echipei de baschet seniori 

 

 Caietul de sarcini face parte integranta din documentatia de atribuire a contractului de 

prestari servicii si constituie ansamblul cerintelor pe baza carora se elaboreaza propunerea tehnica si 

propunerea financiara de catre fiecare participant la procedura de achizitie publica. 

            Caietul de sarcini contine in mod obligatoriu specificatii tehnice si totodata indicatii 

privind regulile de baza care trebuie respectate astfel incat potentialii operatori economici sa 

elaboreze oferta corespunzator cu necesitătile autoritatii contractante. 

 Cerintele impuse vor fi considerate ca fiind minimale si obligatorii. 

  Ofertarea de servicii cu caracteristici tehnice inferioare celor prevazute in Caietul de sarcini 

atrage respingerea ofertei ca neconforma. 

 Autoritatea contractanta: CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL PLOIESTI, cu sediul in 

Municipiul Ploiesti, str.Milcov nr.1, jud.Prahova, cod postal 100055, avand cod fiscal 14742948, 

telefon/fax 0244574699, e-mail: office@csmploiesti.ro. 

 Organizarea si desfasurarea procedurii de achizitie se efectueaza conform prevederilor 

cuprinse in: 

- Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile 

ulterioare; 

- H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 

referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea 

privid achizitiile publice nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare; 

- Legea privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de 

achizitie publica, a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si 

concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionarea Consiliului de 

Solutionare a Contestatiilor nr. 101/2016; 

- H.G. nr. 1447/2007, privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportiva. 

 

 

mailto:office@csmploiesti.ro
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  Tipul procedurii: Procedura proprie simplificata - Anexa 2 (Servicii hoteliere si 
restaurant) la Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile 

ulterioare 

 
CAPITOLUL I. OBIECTUL ACHIZITIEI 

           Obiectul achizitiei consta in incheierea unui contract de prestari de Servicii de servire a mesei 

(pranz si cina) pentru echipa de baschet masculin-seniori a Clubului Sportiv Municipal Ploiesti 

incepand cu 01.03.2022 si pana la 31.12.2022, la sediul ofertantului din Municipiul Ploiesti, exceptand 

lunile iunie si iulie, echipa de baschet fiind in pauza competitionala. 

Cod CPV 55300000-3  Servicii de restaurant si de servire a mancarii 

CAPITOLUL II. CERINTE PRIVIND CARACTERISTICILE SERVICIILOR 

1. Pregatirea, prepararea si servirea a 2 (doua) mese zilnic, pentru fiecare sportive, 

pranzul si cina in limita a 60 lei/zi/sportiv cu TVA inclus. 

2. Prestatorul trebuie sa asigure zilnic prestarea serviciilor de masa intr-o locatie din 

Municipiul Ploiesti. 

3. Locatia unde se serveste masa sa aiba atat autorizatie sanitar-veterinara pentru 

prestarea acestor servicii, cat si autorizatie de functionare.  

4. Meniul zilnic sa fie variat si sa asigure minimum 3.500 de calorii, sa fie insotit de fisa 

de calcul calorica pentru fiecare meniu in parte. Meniul este stabilit de medicul sportiv 

si antrenor si se poate modifica doar cu acordul acestora, in situatii exceptionale.  

5. Produsele alimentare folosite la prepararea mesei sportivilor sa fie proaspete si sa 

respecte normele sanitare in vigoare. 

6. Sa existe posibilitatea de a crea un spatiu de servire a mesei separat fata de spatiul de 

servire pentru clientii locatiei respective. 

7. Locatia sa fie curata, aerisita, sa aiba temperatura optima. Spatiul de servire a mesei sa 

asigure minimum 60 locuri si sa aiba in dotare echipament de ventilatie, purificare si 

aer conditionat. 

8. Personalul care lucreaza in blocul alimentar trebuie sa aiba analizele medicale la zi sis 

a respecte regulile igienico-sanitare prevazute de legislatia in vigoare. 

9. Normele de protectia muncii, de prevenire si de stingere a incendiilor, precum si 

normele de protectia mediului sunt cele prevazute de legislatia in vigoare si trebuie 

respectate. 

10. Intervalul orar pentru servire a meselor este stabilit, de comun acord, de catre ambele 

parti. 

11. La prepararea hranei se va avea in vedere asigurarea unei alimentatii echilibrate ce 

prevede cantitatea optima, corelarea substantelor nutritive (proteine, grasimi, glucide, 

substante minerale, vitamine) 

12. Pentru respectarea conditiilor de servire a meselor in cadrul restaurantelor si unitatilor           

alimentare in aceasta perioada (pandemie Sars Cov 2), a restrictiilor impuse de 

autoritati, furnizorul de servicii: 

 va efectua triajul observational al angajatilor la intrarea in unitatea de alimentatie, 

conform prevederilor Ordinului ministrului aănatatii si al ministrului afacerilor 

interne nr. 874/ 81/ 2020 privind instituirea obligativitatii purtarii mastii de protectie, 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/226035
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/226035
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a triajului epidemiologic si dezinfectarea obligatorie a mainilor pentru prevenirea 

contaminarii cu virusul SARS-CoV-2 pe durata starii de alerta si nepermiterea 

accesului la locul de munca a personalului care prezinta simptomatologie de infectie 

respiratorie (tuse, stranut, rinoree, febra, stare generala alterata); 

 va  asigura dispozitive si produse biocide avizate de Comisia Nationala pentru Produse 

Biocide, igienizarea si dezinfectia cu substante biocide avizate a tuturor spatiilor, facilitatilor, 

echipamentelor si ustensilelor utilizate pentru receptia, depozitarea, prepararea, gatirea si 

servirea alimentelor, curatarea zonelor unde sunt servite alimentele catre consumatorul final, a 

grupurilor sanitare utilizate de personalul lucrator din cadrul unitatilor de alimentatie publica 

si a celor utilizate de clienti; 

 va revizui circuitele functionale de productie si livrare, acolo unde este necesar, astfel incat sa 

se respecte masurile de protectie sanitara pentru a impiedica posibila infectie cu virusul 

SARS-CoV-2 a personalului lucrator, dar care sa nu afecteze siguranta alimentelor; 

 va asigura distantarea fizica in randul angajatilor, iar in cazul in care spatiile de preparare a 

alimentelor ingreunează mentinerea masurilor de distantare, trebuie sa fie instituite masuri 

alternative de protectie a lucratorilor (limitarea numarului de lucratori angajati in acelasi timp 

la o zona de preparare a alimentelor, distantarea statiilor de lucru, organizarea personalului in 

grupuri de lucru pentru a reduce interactiunile dintre grupuri, asigurarea echipamentului de 

protectie); in locurile in care amplasarea echipamentelor de productie nu permite distantarea 

fizica, dotarea angajatilor cu echipamente de protectie precum masti, viziere, combinezoane și 

realizarea de proceduri repetate de igienizare si dezinfectie; 

 va creste frecventa operatiunilor de curatenie si dezinfectie cu produse biocide avizate, pe 

baza de proceduri documentate, a tuturor spatiilor, facilitatilor, echipamentelor si ustensilelor 

utilizate pentru receptia, depozitarea, prepararea, gatirea si servirea alimentelor, a 

salilor/zonelor unde sunt servite alimentele, a grupurilor sanitare din cadrul unitatii de 

alimentatie; 

 se va asigura ca la intrarea in spatiul amenajat si la grupurile sanitare sa existe dispozitive cu 

produse biocide avizate, necesare dezinfectarii mainilor, precum si covorase dezinfectante;  

 va dispune de spatiu astfel incat sa se asigure ca normele de distantare fizica sunt aplicate in 

mod eficient, cu conditia respectarii unei distante de 1,5 m intre persoane; 

 va dezinfecta periodic suprafetele atinse frecvent: mese, scaune, clantele usilor de acces, 

balustradele, intrerupatoare, etc. 

 

CAPITOLUL III. PRETUL ACHIZITIEI DE PRESTARI SERVICII 

MASA 

 Valoarea achizitiei este de 154.000 lei fara TVA, la care se aplica cota TVA de 5%, conform 

Codului Fiscal, valoarea fiind fundamentata astfel: 

11 sportivi x 245 zile (in intervalul 01.03-31.12.2022) x 60 lei = 161.700 lei cu TVA inclus 

* 245 zile = 31 zile Martie + 30 zile Aprilie + 31 zile Mai + 31 zile August + 30 zile 

Septembrie + 31 zile Octombrie + 30 zile Noiembrie + 31 zile Decembrie 

**Lunile iunie si iulie 2022 – pauza competitionala 
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CAPITOLUL IV. DURATA ACHIZITIEI 

  Incepand cu 01.03.2022 pana la 31.12.2022. 

 

CAPITOLUL V. PERIOADA DE DERULARE A CONTRACTULUI: 
 

 Se va incheia un contract de prestari Servicii de servire a mesei. Contractul se va derula 

incepand cu data semnarii lui si se incheie de drept la 31.12.2022, cu posibilitatea de prelungire prin 

act aditional, dar nu mai tarziu de 30.04.2023, in conformitate cu art. 165 alin.  (1) din H.G. nr. 

395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea 

contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu 

modificarile si completarile ulterioare, daca niciuna din parti nu solicita rezilierea lui, printr-o 

notificare scrisa in termen de 30 de zile anterior expirarii contractului. 

CAPITOLUL VI. CRITERIUL DE ATRIBUIRE 

 Pretul cel mai scazut 

CAPITOLUL VII. PLATA SERVICIILOR DE SERVIRE A MESEI 

 Factura pentru serviciile prestate va fi emisa lunar si platita de catre autoritatea contractanta 

prin ordin de plata in contul de Trezorerie al prestatorului in termen de maximum 30 de zile de la 

primirea documentului, in functie de numarul efectiv de sportivi care au beneficiat de servirea mesei 

(*Exceptie fac lunile iunie si iulie 2022, deoarece echipa este in pauza competitionala), Astfel, fiecare 

factura va fi insotita de un pontaj cu sportivii, semnat de catre fiecare in parte si verificat de catre 

antrenor, la sfasitul fiecarei luni. In zilele de competitii sportive amicale sau oficiale care au loc in 

afara Municipiului Ploiesti sportivii vor servi masa in locatiile de desfasurare a competitiilor 

respective. 

CAPITOLUL VIII.  CONDITII DE PARTICIPARE 

DOCUMENTE DE INSCRIERE LA PROCEDURA 

1. Garantia de participare: Nu se solicita 

2. In sustinerea capacitatii de exercitare a activitatii profesionale se vor depune: 

 

- Adresa de inaintare – in original; 

- Imputernicire – in original; 

- Aviz si autorizatie de functionare emisa de o autoritate competenta/ 

- Autorizatia sanitar-veterinara a restaurantului; 
- Certificat constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului in raza caruia este situat 

sediul ofertantului; 

- Certificat de cazier judiciar – in original; 

- Certificat de fiscal privind datoriile catre Bugetul de Stat – in original; 

- Certificat fiscal privind plata impozitelor si taxelor locale – in original; 

- Certificatul de inregistrare, in copie, din care sa reiasa tipul de activitate conform clasificarii CAEN, 

ce trebuie sa corespunda cu obiectul contractului prezent; 

- Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 164 din Legea nr. 98/2016 - Formularul 

nr. 1; 
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- Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute  la art. 165 din Legea nr. 98/2016 - 

Formularul nr. 2; 

- Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute  la art. 167 din Legea nr. 98/2016 - 

Formularul nr. 3; 

- Declaratie  privind evitarea conflictului de interese, conform art 59-60 din Legea nr 98/2016 

Formularul nr. 4; 

- Declaratie privind respectarea reglementarilor obligatorii in domeniile mediului, social si al relatiilor 

de munca - Formularul nr. 5; 

-Declaratie privind conformitatea propunerii tehnice cu specificatiile Caietului de Sarcini - 

Formularul nr. 6; 

- Formularul privind protectia datelor cu caracter personal - Formularul nr. 7; 

- Formularul de oferta – servicii  - Oferta financiara se exprima lei - Formularul nr. 8; 

- Lista principalelor prestari de servicii similare in ultimii 3 ani care sa contina valori, perioade de 

prestare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati; 

- Oferta  insotita de specificatiile tehnice va fi prezentata astfel incat sa detalieze si sa demonstreze 

modul de indeplinire a tuturor cerintelor Caietului de sarcini. Orice oferta care nu indeplineste in mod 

corespunzator cerintele Caietului de sarcini, va fi declarata neconforma. 

 

 Oferta nu va contine TVA. Se va specifica cota legala pentru TVA si separat valoarea cu TVA 

inclus. 

  Valoarea ofertei va fi exprimata in RON. 

  Ofertele vor fi prezentate in limba romana. 

  Nu se accepta oferte alternative. 

  Perioada de valabilitate a ofertei este de 90 zile. 

 Ofertele se vor depune in plic sigilat la Secretariatul Clubului Sportiv Municipal Ploiesti din 

str. Milcov nr.1, pana la data de 23.02.2022, ora 16:30 (program: luni-joi 08:00-16:30 si vineri 08:00-

14:00). 

 Relatii suplimentare se pot obtine de la Biroul Structura Sportiva si Biroul Achizitii Publice, 

telefon 0244.574.699 sau prin e-mail la adresele: office@csmploiesti.ro si achizitii@csmploiesti.ro. 

 

 

Verificat 

 

 

Sef Birou Achizitii Publice                                                                 Consilier juridic 

         Carmen IRIMESCU                                                                     Ramona PAVEL 

 

 

Intocmit 

Sef Birou Structura Sportiva 

Cristian NICA 

mailto:office@csmploiesti.ro
mailto:achizitii@csmploiesti.ro
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Formular nr. 1  

Operator economic 

…............................. 

(denumirea/numele) 

D E C L A R A Ţ I E 

 privind neîncadrarea în prevederile art. 164 din Legea 98/2016 

 Subsemnatul, .............. reprezentant împuternicit al ......................... (denumirea operatorului 

economic) în calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat/terţ susţinător al candidatului/ofertantului la 

procedura pentru achiziţia de .............................................., cod CPV 

......................................................., organizată de .................................................. , declar pe propria 

răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedura de achiziţie publică şi sub sancţiunile aplicabile 

faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situaţia prevăzută la art. 164 din Legea 99/2016, 

respectiv nu am fost condamnat prin hotărâre ecisional a unei instanţe judecătoreşti, pentru comiterea 

uneia dintre următoarele infracţiuni: 

L) constituirea unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 din Legea nr. 286/2009 

privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile 

corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost 

condamnat; 

   b) infracţiuni de corupţie, prevăzute de art. 289-294 din Legea nr. 286/2009, cu modificările şi 

completările ulterioare, şi infracţiuni ecisional infracţiunilor de corupţie prevăzute de art. 10-13 din 

Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu modificările 

şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care 

respectivul operator economic a fost condamnat; 

   c) infracţiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevăzute de art. 181 -185 din 

Legea nr. 78/2000, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale 

legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat; 

   d) acte de ecisiona, prevăzute de art. 32-35 şi art. 37-38 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea şi 

combaterea terorismului, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare 

ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat; 

   e) spălarea banilor, prevăzută de art. 29 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea 

spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării 

terorismului, republicată, cu modificările ulterioare, sau finanţarea terorismului, prevăzută de art. 36 

din Legea nr. 535/2004, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare 

ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat; 

   f) traficul şi exploatarea persoanelor vulnerabile, prevăzute de art. 209-217 din Legea nr. 286/2009, 

cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a 

statului în care respectivul operator economic a fost condamnat; 

   g) fraudă, în sensul articolului 1 din Convenţia privind protejarea intereselor financiare ale 

Comunităţilor Europene din 27 noiembrie 1995. 
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Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi 

înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării 

declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun. 

Înţeleg ca în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil 

de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 

Data completării 

Operator economic 

  (semnătură autorizată) 
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Formular nr. 2  

Operator economic 

…............................. 

(denumirea/numele) 

 

 

 

D E C L A R A Ţ I E 

 privind neîncadrarea în prevederile art. 165 din Legea 98/2016 

 

 

 Subsemnatul, .............. reprezentant împuternicit al ......................... (denumirea operatorului 

economic) în calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat/terţ susţinător al candidatului/ofertantului la 

procedura pentru achiziţia de .............................................., cod CPV 

......................................................., organizată de .................................................. declar pe propria 

răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedura de achiziţie publică şi sub sancţiunile aplicabile 

faptei de fals în acte publice, că: 

  Nu mi-am încălcat obligaţiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul 

general conoslidat, iar acest lucru a fost stabilit printr-o hotărâre judecătorească sau decizie 

administrativă având caracter definitiv şi obligatoriu în conformitate cu legea statului în care 

respectivul operator economic este înfiinţat. 

  

 Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi 

înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării 

declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun. 

 Înţeleg ca în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de 

încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 

 

Data completării 

     

        Operator economic, 

        ................................. 

                 (semnătură autorizată) 
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    Operator economic                                                               Formular nr. 3 

........................................... 

       (denumirea/numele) 

 

DECLARAŢIE  

privind neîncadrarea în prevederile art. 167 din Legea 98/2016 

 

    Subsemnatul…...................................................................................reprezentant împuternicit al 

…................................………… (denumirea operatorului economic), in calitate de ofertant/ofertant 

asociat/terţ susţinător al ofertantului, la procedura pentru atribuirea contractului 

……………………………………., organizată de ................................................, declar pe proprie 

răspundere că nu mă aflu în vreuna din situaţiile prevăzute la art. 167 din Legea nr. 99/2016privind 

achizițiile publice, respectiv; 

    a) a încălcat obligaţiile stabilite potrivit art. 51, iar autoritatea contractantă poate demonstra acest 

lucru prin orice mijloc de probă adecvat, cum ar fi decizii ale autorităţilor competente prin care se 

constată încălcarea acestor obligaţii; 

    b) se află în procedura insolvenţei sau în lichidare, în supraveghere judiciară sau în încetarea 

activităţii; 

    c) a comis o abatere profesională gravă care îi pune în discuţie integritatea, iar autoritatea 

contractantă poate demonstra acest lucru prin orice mijloc de probă adecvat, cum ar fi o decizie a unei 

instanţe judecătoreşti sau a unei autorităţi administrative; 

    d) autoritatea contractantă are suficiente ecisio rezonabile/informaţii concrete pentru a considera că 

operatorul economic a încheiat cu alţi operatori economici acorduri care vizează denaturarea 

concurenţei în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză; 

    e) se află într-o situaţie de conflict de interese în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză, iar 

această situaţie nu poate fi remediată în mod efectiv prin alte măsuri mai puţin severe; 

    f) participarea anterioară a operatorului economic la pregătirea procedurii de atribuire a condus la o 

distorsionare a concurenţei, iar această situaţie nu poate fi remediată prin alte măsuri mai puţin severe; 

    g) operatorul economic şi-a încălcat în mod grav sau repetat obligaţiile principale ce-i reveneau în 

cadrul unui contract de achiziţii publice, al unui contract de achiziţii sectoriale sau al unui contract de 

concesiune încheiate anterior, iar aceste încălcări au dus la încetarea ecisional a respectivului contract, 

plata de daune-interese sau alte sancţiuni comparabile; 

    h) operatorul economic s-a făcut vinovat de declaraţii false în conţinutul informaţiilor transmise la 

solicitarea autorităţii contractante în scopul verificării absenţei motivelor de excludere sau al 

îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie, nu a prezentat aceste informaţii sau nu este în măsură să 

prezinte documentele justificative solicitate; 



18 

 

    i) operatorul economic a încercat să influenţeze în mod nelegal procesul ecisional al autorităţii 

contractante, să obţină informaţii confidenţiale care i-ar putea conferi avantaje nejustificate în cadrul 

procedurii de atribuire sau a furnizat din neglijenţă informaţii eronate care pot avea o influenţă 

semnificativă asupra deciziilor autorităţii contractante privind excluderea din procedura de atribuire a 

respectivului operator economic, selectarea acestuia sau atribuirea contractului de achiziţie 

publică/acordului-cadru către respectivul operator economic. 

 

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că 

autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, 

orice documente doveditoare de care dispun. 

 

 

Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea 

prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 

 

 

 

 

 

 

Data completării      Operator economic, 

        ................................. 

                 (semnătură autorizată) 
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Formular nr. 4  

Operator economic 

…............................. 

(denumirea/numele) 

 

D E C L A R A Ţ I E 

 privind neîncadrarea în prevederile art. 59 şi art. 60 din Legea 98/2016 

 

 

 Subsemnatul, .............. reprezentant împuternicit al ......................... (denumirea operatorului 

economic) în calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat/terţ susţinător al candidatului/ofertantului la 

procedura pentru achiziţia de .................................................., cod CPV 

......................................................., organizată de .................................................. declar pe propria 

răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedura de achiziţie publică şi sub sancţiunile aplicabile 

faptei de fals în acte publice, că: 

 Nu mă aflu în situaţii potenţial generatoare de conflict de interese cu autoritatea contactantă 

prevăzuta la art. 59, respectiv art. 60 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice. 

 

 Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi 

înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării 

declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun. 

 Înţeleg ca în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de 

încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 

 

 

 

Data completării 

     

        Operator economic, 

        ................................. 

                 (semnătură autorizată) 
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Formular nr. 5  

 

 

DECLARAŢIE 

privind respectarea reglementărilor obligatorii  

în domeniile mediului, social si al relatiilor de muncă 

 

Subsemnatul(a) .............................................................. împuternicit/reprezentant legal al 

…………………………………..................... (numele operatorului economic) declar pe propria 

răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că la elaborarea ofertei am ţinut cont 

de obligatiile din domeniile mediului, social si al relatiilor de muncă, conform legislatiei în vigoare. 

 

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi 

înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării 

declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul 

verificării datelor din prezenta declaraţie. 

 

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane 

juridice sau fizice să furnizeze informatii reprezentanţilor autorizaţi ai Clubului Sportiv Municipal 

Ploiesti cu adresa in  str.Milcov nr.1 , judet Prahova , cu privire la orice aspect referitor la respectarea 

de către noi a obligaiilor din domeniile mediului, social si al relatiilor de muncă. 

 

Data completării ………/…………………. 

 

Semnez ……………….. (nume si semnătură) în calitate de ……………………, legal autorizat să 

semnez oferta pentru si în numele …………………………………………... 

(denumirea/numele operatorului economic participant la licitatie) 
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Formular nr. 6 

 

OPERATOR ECONOMIC 

 

…………………………… 

 

(denumire) 

 

 

DECLARAȚIE PRIVIND CONFORMITATEA PROPUNERII TEHNICE CU  

SPECIFICAŢIILE CAIETULUI DE SARCINI 

 

 

Subsemnatul………………………………...(numele şi prenumele în clar ale persoanei 

autorizate), reprezentant împuternicit al ................................................(denumirea/numele 

ofertantului), declar că propunerea tehnică ofertată respectă integral cerinţele din Caietul de sarcini. 

 

 

 

 

Data completării        Operator economic, 

                                         (semnătură autorizată şi (stampila) 

                                           ..................................................... 
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 Formular nr. 7  

Operator economic 

…............................. 

(denumirea/numele) 

Acord cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal 

 

 Subsemnatul, .............................................................. reprezentant legal al 

.............................................................., participant la achiziția directă având ca obiect 

................................................................ declar pe propria răspundere: 

Prin prezentul acord, am fost înștiințat referitor la faptul că, în conformitate cu cerințele 

Regulamentului (UE) nr. 679/2016 al Parlamentului European și al Consiliului din data de 27 aprilie 

2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, 

precum și a dispozițiilor legale în vigoare, datele cu caracter personal, furnizate în mod voluntar de 

subsemnatul, în desfășurarea procedurilor de achiziție publică precum și în executarea unui eventual 

contract, sunt prelucrate de Clubul Sportiv Municipal Ploiești, cu respectarea Regulamentului (UE) nr. 

679/2016. 

Am fost informat ca prelucrarea datelor mele cu caracter personal este necesară în vederea îndeplinirii 

obligațiilor legale ce ii revin autorității contractante, precum și în scopul intereselor și drepturilor ce 

îmi revin.  

Scopul colectării acestor date îl reprezintă acela de a fi utilizate doar în desfășurarea procedurii de 

achiziție publică precum și în executarea contractului (în cazul în care acesta va fi încheiat cu 

dumneavoastră). 

Am fost informat că, în scopul unei prelucrări exacte a datelor mele cu caracter personal, am obligația 

de a aduce la cunoștința autorității contractante, respectiv Clubului Sportiv Municipal Ploiești, orice 

modificare survenită asupra datelor mele cu caracter personal. 

Am luat la cunostință asupra faptului că, în cazul existenței unui refuz de furnizare a anumitor date cu 

caracter personal, imperativ necesare pentru desfășurarea în mod legal a procedurilor, va fi atrasă după 

sine respingerea ofertei. 

În măsura în care consider că este cazul, mă oblig sa îmi exercit drepturile de acces, intervenție și de 

opoziție privind datele cu caracter personal furnizate, în condițiile prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 

679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată și datată, depusă la sediul autorității contractante. 

În consecință, imi exprim consimțământul pentru prelucrarea, transmiterea și stocarea datelor cu 

caracter personal în cadrul Clubului Sportiv Municipal Ploiești, în vederea desfășurării procedurii de 

achiziție publică și executarea unui eventual contract.  

Data completării       Operator economic, 

        ................................. 

                                 (semnătură reprezentant legal/Împuternicit) 
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                                                                                                                                  Formular nr. 8 

.........................................                                                                                     

 

(denumire/oferte ofertant) 

 

FORMULAR DE OFERTĂ 

Pentru servicii de servire a mesei 

 

1. Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului 

............................................... (denumirea/numele ofertantului) ne oferim ca, în conformitate cu 

prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus mentionată, să                                           

prestam:  

Servicii de servire a mesei pentru sportivii echipei de baschet masculin seniori  

pentru suma de ..................................... lei exclusiv TVA, la care se adaugă TVA în valoare de 

................................... 

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să prestam serviciile 

contractate cu profesionalism si promptitudine in perioada ........................................................ 

3. Ne angajăm să menţinem aceasta ofertă valabilă pentru o durată de ........... zile, respectiv până la 

data de ................. şi ea va rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de 

expirarea perioadei de valabilitate. 

4. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică aceasta ofertă, împreună cu 

comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este acceptată ca fiind câştigătoare, 

vor constitui un contract angajant între noi. 

Centralizator prețuri 

Masă de prânz/persoană:           ....................................... (valoare lei fără TVA) 

Masă de seară (cină)/persoană: ....................................... (valoare lei fără TVA) 

Total/persoană:                           ....................................... (valoare lei fără TVA) 

 

Data: 

............................................................................... 

(nume, prenume şi semnătură),  

L.S. 

 

în calitate de ............................................ legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele 

...................................................... (denumirea/numele operatorului economic) 



24 

 

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIESTI     

Clubul Sportiv Municipal Ploiesti 

Ploiesti, Str. Milcov nr. 1, jud.Prahova 

Tel: 0244 57 46 99 

Birou achizitii publice 

 
 

CONTRACT DE SERVICII 
nr.______ data ________.2022 

 

 
1. Preambul 

În temeiul Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările si completările 

ulterioare, a Hotărârii nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor referitoare la atribuirea contracului de achiziție publica/acordul-cadru din 

Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice s-a încheiat prezentul contract de prestare de 

servicii, 

Între: 

____________________________________, cu sediul în localitatea ________________, 

str._____________ nr.______, jud.___________, avand cod fiscal _________________8, 

tel./fax ___________________, cont bancar: 

_________________________________________, deschis la Trezoreria _______________- 

reprezentată legal prin _____________________, în calitate de de ACHIZITOR, pe de o 

parte  

Și 

S.C. ____________________ S.R.L., cu sediul in _____________, 

str._____________________, nr. _____, bl.____, sc. ____, et. ____, ap. _____, 

jud._____________, telefon/fax ________________, număr de înmatriculare la Registrul 

Comertului J____/______/______, cod fiscal _______________, e-mail: 

__________________________________, cont _________________ 

_____________________________________________, Trezoreria _______________, 

reprezentată prin ___________________________, în calitate de PRESTATOR, pe de altă 

parte. 

 

2. Definiţii 
2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel: 

a) contract - actul juridic care reprezintă acordul de voinţă al celor două părţi, 
încheiat între părţi, una în calitate de „achizitor” şi cealalta în calitate de 
„prestator” şi toate Anexele sale; 

b) achizitor şi prestator - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în 
prezentul contract; 

c) pretul contractului - pretul platibil prestatorului de catre achizitor, in baza 
contractului pentru indeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor 
asumate prin contract;   

d) act aditional - document ce modifica prezentul contract de servicii;  
e) oferta - documentatia care cuprinde propunerea tehnica si propunerea financiara;  
f) documentatie de atribuire - documentatie ce cuprinde toate informatiile legate de 

obiectul contractului de achizitie publica si de procedura de atribuire a acestuia, 
inclusiv caietul de sarcini;  
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g) durata contractului - intervalul de timp in care prezentul contract opereaza valabil 
intre părți, potrivit legii, ofertei si documentatiei de atribuire, de la data intrarii 
sale in vigoare și pana la epuizarea conventionala sau legala a oricarui efect pe 
care il produce, inclusiv perioada de garantie si eventualele pretentii fondate pe 
clauzele sale;  

h) durata de prestare a serviciilor - intervalul de timp in care prestatorul presteaza 
serviciile pe care le presupune indeplinirea contractului, astfel cum acestea sunt 
prevazute in caietul de sarcini și in contract, inclusiv operatiunile preliminare si 
finale previzibile si imprevizibile, cu exceptia cazurilor de forta majora, incepand 
cu data incheierii contractului;  

i) rezilierea contractului - se intelege desfiintarea pe viitor a contractului de servicii, 
fara ca aceasta sa aduca atingere prestatiilor succesive care au fost facute anterior 
rezilierii;  

j) standarde/conditii tehnice de calitate - standardele, reglementarile tehnice sau 
altele asemenea, prevazute in caietul de sarcini si in propunerea tehnica;  

k) forța majora și cazul fortuit - conform art. 1351 Cod Civil, dacă legea nu prevede 
altfel sau părţile nu convin contrariul, răspunderea este înlăturată atunci când prejudiciul 
este cauzat de forţă majoră sau de caz fortuit. Forţa majoră este orice eveniment extern, 
imprevizibil, absolut invincibil şi inevitabil. Cazul fortuit este un eveniment care nu poate 
fi prevăzut şi nici împiedicat de către cel care ar fi fost chemat să răspundă dacă 
evenimentul nu s-ar fi produs. Dacă, potrivit legii, debitorul este exonerat de răspundere 
contractuală pentru un caz fortuit, el este, de asemenea, exonerat şi în caz de forţă 
majoră. Sunt considerate asemenea evenimente: razboaie, revolutii, incendii, inundatii 
sau orice alte catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare a unei carantine, 
embargou, enumerarea nefiind exhaustiva, ci enuntiativa. Nu este considerat forta majora 
un eveniment asemenea celor de mai sus care, fara a crea o imposibilitate de executare, 
face extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia din parti;  
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3. Interpretare 

3.1 Toate documentele contractului, precum şi întreaga corespondenţă purtată în 

legătură cu contractul între Achizitor și Prestator vor fi scrise în limba română, iar 

contractul va fi redactat şi interpretat în limba română. 

3.2 Dacă un document al contractului sau corespondenţă în legătură cu acesta sunt 

redactate în altă limbă decât limba română, traducerea acestora în limba română va avea 

prioritate în orice problemă legată de interpretare. Partea care emite astfel de documente 

sau corespondenţă, va suporta riscul şi costurile traducerii acestora în limba română. 

3.3 În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare cuvintele la forma 

singular vor include forma de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de 

context. 

3.4 Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă 

nu se specifică in mod diferit. 

3.5 Contractul constituie întreaga şi singura înţelegere între Părţi cu privire la obiectul 

acestuia şi exclude orice alte comunicări, negocieri sau înţelegeri scrise sau verbale între 

Părţi realizate înaintea încheierii contractului.  

3.6 Niciun amendament sau altă derogare de la contract nu va avea efect decât dacă 

este consemnată în scris, datată, se referă expres la contract şi este semnată de 

reprezentanţii legali ai Părţilor.  

3.7 Dacă oricare dintre clauzele contractului este nulă, anulată, interzisă de lege, 

inaplicabilă, aceste împrejurări nu vor afecta validitatea şi efectele oricărei alte clauze 

din contract.  

3.8  Inacţiunea, întârzierea, toleranţa manifestate de una dintre Părţi în punerea în 

aplicare a clauzelor contractului sau acordarea de amânări sau înlesniri către cealaltă 

parte, nu afectează sau restrâng drepturile acelei părţi rezultate din contract, renunţarea 

la un drept neputând fi prezumată în nicio situaţie. 
 
Clauze obligatorii 
4. Obiectul contractului 

4.1 Prestatorul se obligă să presteze: 
- servicii de masa; 
(cod CPV: 55500000 – 5 – „Servicii de cantina si  servicii de catering”). Prestatorul executa  

prestari de servicii masa pentru lotul de baschet masculin, din cadrul Clubului Sportiv 

Municipal Ploiesti, conform H.G. nr.1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare 

pentru activitatea sportiv, zilnic, de luni pana duminica, in conformitate cu obligatiile 

asumate prin prezentul contract. 

5. Preţul contractului 
5.1 Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, respectiv preţul serviciilor prestate (2 
(doua) mese (pranz si cina)/zi/persoana), plătibil prestatorului de către achizitor este 
_______ lei/masa/persoana. Valoarea contractului este: __________ lei. 
5.2 Preţul contractului este ferm şi neajustabil, exprimat în lei, pe intreaga perioada de 
derulare a prezentului contract.  
5.5. Contravaloarea serviciilor prestate se va plăti pe baza facturii fiscale emise de 
prestator in baza pontajului de preznta la masa şi a procesului verbal de recepţie servicii, 
cu O.P. in contul de trezorerie al operatorului economic, conform Legii nr.72/2013 pentru 
combaterea întârzierii in executarea obligațiilor de plata a unor sume de bani rezultând 
din contracte și clauzelor contractuale stabilite de părți.  
 
6. Durata contractului 
6.1. Durata prezentului contract este de la data 01.03.2022 si până la data 31.12.2022. 
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7. Documentele contractului 
7.1. - Documentele contractului sunt: 

a) documentatia achizitiei publice; 
b) Oferta cu meniul pe o saptamana in functie de numarul de calorii 

obligatorii/portie pentru sportivi; 
c) Certificatul de inregistrare fiscala; 
d) Anexe la certificatul de inregistrare fiscala; 
e) Autorizatia sanitara; 
f) Referatul de evaluare pentru autorizarea sanitara. 

 
8. Obligaţiile principale ale prestatorului 
8.1. Prestatorul se obligă să presteze serviciile care fac obiectul prezentului contract la 
standardele şi/sau performanţele prezentate în oferta depusa, si legislatia in vigoare 
privind masurile impuse pentru participarea la competitiile sportive in contextul pandemic 
actual. 
8.2. Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor. Totodată este 
răspunzător atât de oportunitatea şi legalitatea tuturor operaţiunilor şi metodelor de 
prestare utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe toată durata prezentului 
contract. 

8.3 . Prestatorul se obligă să presteze serviciile, în conformitate cu obligaţiile asumate 

prin prezentul contract la termenele asumate in oferta. 

8.4 . Pe durata derulării prezentului contract prestatorul are obligaţia de a informa 

achizitorul despre apariţia situaţiilor de conflict de interese şi de a lua toate măsurile 

legale pentru înlăturarea lor. 

8.5 . Prestatorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror: 

i) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de 

proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de 

echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în 

legătură cu serviciile prestate, şi  

ii) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, cu excepţia situaţiei în 

care acestea sunt generate de respectarea clauzelor contractului. 

8.6. Prestatorul se obligă să factureze serviciile prestate şi sa incaseze contravaloarea 

acestora in baza facturii fiscale. 
 

9. Obligaţiile principale ale achizitorului 
9.1. Achizitorul se obligă să plătească preţul serviciilor către prestator în termen de 30 zile 
calendaristice de la primirea facturii fiscale sau de la recepția serviciilor în cazul în care 
data primirii facturii este anterioara recepției. Documentele în baza cărora se va face 
plata vor fi: procesul verbal de recepție a serviciilor, factura fiscal si pontajul de masa. 
9.2.  Plata se va realiza prin ordin de plată, pe baza facturii acceptate, în contul pe care 
prestatorul îl are deschis sau se obligă să-l deschidă la trezorerie. 

 

Clauze specifice 
10. Alte responsabilităţi ale prestatorului 
10.1 (1) Prestatorul are obligaţia de a executa serviciile prevăzute în contract cu 
profesionalismul şi promptitudinea cuvenite angajamentului asumat şi în conformitate cu 
oferta depusa. 
        (2) Prestatorul se obligă să supravegheze prestarea serviciilor, să asigure resursele 
umane, materialele, instalaţiile, echipamentele şi orice alte asemenea, fie de natură 
provizorie, fie definitivă, cerute de şi pentru contract, în măsura în care necesitatea 
asigurării acestora este prevazută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din 
contract. 
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10.2 Prestatorul este pe deplin responsabil pentru execuţia serviciilor în conformitate cu 
graficul de prestare convenit. Totodată, este răspunzător atât de siguranţa tuturor 
operaţiunilor şi metodelor de prestare utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe 
toată durata contractului. 

 
11. Alte responsabilităţi ale achizitorului 
11.1 Achizitorul se obligă să pună la dispoziţia prestatorului orice facilităţi şi/sau 
informaţii pe care acesta le cere şi pe care le consideră necesare pentru îndeplinirea 
contractului. 

 
12. Recepţie şi verificări  
12.1 Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili 
conformitatea lor cu prevederile din propunerea tehnică.  
12.2 Verificările vor fi efectuate de către achizitor prin reprezentanţii săi împuterniciţi, în 
conformitate cu prevederile din prezentul contract. Achizitorul are obligaţia de a notifica 
în scris prestatorului, identitatea persoanelor împuternicite pentru acest scop. 

 
13. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor  
13.1 În cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu reuşeşte să-şi execute obligaţiile 
asumate prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce penalităţi în cuantum 
de 0,01% din valoarea neexecutată a contractului, pe ziua de întârziere, până la 
îndeplinirea efectivă a obligaţiilor. Prestatorul este pe deplin responsabil numai pentru 
execuţia serviciilor asumate prin propunerea sa tehnică - anexa la prezentul contract. 
13.2 În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termenul contractual convenit la 

art. 9, pct.9.1, atunci prestatorul are dreptul de a sista prestarea serviciilor, pȃnă la 
îndeplinirea efectivă a obligaţiilor. 
13.3 Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, 
în mod culpabil, dă dreptul părţii lezate de a cere rezilierea contractului. 
13.4 a) Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul de servicii,  în cel 
mult 15 de zile de la apariţia unor circumstanţe care nu au putut fi prevăzute la data 
încheierii contractului şi care conduc la modificarea clauzelor contractuale în aşa măsură 
încât îndeplinirea acestuia ar fi contrară interesului public. 
       b) Achizitorul are dreptul de a denunţa unilateral prezentul contract şi în situaţia în 
care alocarea resurselor financiare a fost sistată. 
 
14. Modificarea, suspendarea şi încetarea contractului 
14.1. Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, 
în mod culpabil şi repetat, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul de drept 
reziliat  
14.2 Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa oricând la contract, printr-o notificare 
scrisă adresată prestatorului, fără nicio compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu 
condiţia ca această anulare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau 
despăgubire pentru prestator. În acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai 
plata corespunzătoare pentru partea din  contract îndeplinită până la data denunţării 
unilaterale a contractului. 
14.3.  Modificarea clauzelor contractului poate fi făcută numai prin acordul de voinţă al 
părţilor, prin act adițional la contract, încheiat în formă scrisă. 
14.4. Suspendarea  
14.4.1 Părţile, de comun acord, pot hotărî suspendarea contractului în cazuri justificate, 
pe o durată limitată. Intenţia de suspendare a contractului va fi făcută în scris, cu 15 de 
zile înainte de data stabilită pentru suspendare. 
14.5 Încetarea prezentului contract: 

(1)   La ȋmplinirea termenului pentru care a fost încheiat. 
(2)  Prin denunţarea unilaterală de către achizitor, fără nicio notificare prealabilă 

adresată prestarorului, în cazul în care acestuia i se retrage autorizaţia de funcţionare, 
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intră în procedura de reorganizare judiciară sau este declarat în stare de faliment. În acest 
caz, prestarorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din 
contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului. 

(3)  Prin denunţare unilaterală, cu o notificare prealabilă adresată prestarorului, în 
termen de 15 zile, în cazul în care acesta nu îşi îndeplineşte la timp şi în bune condiţii 
oricare dintre obligaţiile ce-i revin. 

(4)  Prin denunţare unilaterală de către achizitor ȋn cazul apariţiei unor cirumstanţe 
care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului şi cu condiţia ca acesta să 
notifice prestarorul. 

(5)  Prin acordul scris al părţilor. 
(6)  În orice alte cazuri prevăzute de lege. 

 
15. Ajustarea preţului contractului 
15.1 - Pentru serviciile prestate, plăţile datorate de achizitor prestatorului sunt conform 
tarifelor din oferta. 
15.2 - Preţul contractului nu se ajustează. 
 
16. Cesiunea 
16.1 - Prestatorul are obligaţia de a nu transfera total sau parţial obligaţiile sale asumate 
prin contract. Este permisă doar cesiunea creantelor nascute din acest contract, obligaţiile 

născute rămȃnȃnd în sarcina părţilor contractante, astfel cum au fost stipulate şi asumate 
iniţial. 
16.2 - Cesiunea nu va exonera prestatorul de nicio responsabilitate privind garanţia sau 
orice alte obligaţii asumate prin contract.   
 
17. Forţa majoră 
17.1 - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 
17.2 - Forţa majoră exonerează parţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate 
prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează. 
17.3 - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, 
dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia. 
17.4 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte 
părţi, imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la 
dispoziţie în vederea limitării consecinţelor. 
17.5 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte 
părţi încetarea cauzei acesteia în maximum 15 zile de la încetare. 
17.6 - Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare 
de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi rezilierea de plin drept 
a prezentului contract, fără ca vreuna din părți să poată pretindă celeilalte daune-
interese. 
 
18. Soluţionarea litigiilor 
18.1 - Achizitorul şi prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale 
amiabilă, prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în 
cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului. 
18.2 - Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi prestatorul nu 
reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca 
disputa să se soluţioneze de către instanţele judecătoreşti de la sediul achizitorului.  
 
19. Limba care guvernează contractul 
19.1 - Limba care guvernează contractul este limba română. 
  
20. Comunicări 
20.1 (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, 
trebuie să fie transmisă în scris. 
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        (2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în 
momentul primirii. 
20.2 Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, fax sau e-mail cu condiţia 
confirmării în scris a primirii comunicării. 
20.3 Notificările verbale nu se iau în considerare de niciuna dintre părți dacă nu sunt 
confirmate în scris, prin intermediul uneia dintre modalitățile prevăzute în articolul 
precedent. 
20.4 Orice modificare a adresei de corespondență este opozabilă celeilalte părți numai 
dacă a fost comunicată celeilalte părți prin scrisoare recomandată cu confirmare de 
primire.Înlocuirea persoanelor responsabile cu derularea contractului trebuie comunicată 
celeilalte părți neîntârziat (în cel mult 3 zile).Prejudiciile cauzate de anunțarea cu 
întârziere a înlocuirii vor fi suportate de partea răspunzătoare pentru trimiterea cu 
întârziere a comunicării. 
 
21.  Caracterul confidențial  al  contractului 
21.1 O parte contractantă nu are dreptul, fără acordul scris al celeilalte părţi: 

a) de a face cunoscut contractul, documentele sau orice prevedere a acestuia, 
angajaţilor săi sau ai unei terţe părţi, în afara acelor persoane direct implicate în 
îndeplinirea contractului; 

b) de a utiliza informaţiile şi documentele obţinute sau la care are acces în perioada 
de derulare a contractului, în alt scop decât acela de a-şi îndeplini obligaţiile 
contractuale. 
21.2 În cazul în care nu se va respecta regimul de confidenţialitate asupra informaţiilor şi 
documentelor, partea culpabilă va achita contravaloarea daunelor materiale provocate, 
echivalent cu prejudiciul real produs celeilalte părţi.  
21.3 Dezvăluirea oricărei informaţii faţă de persoanele implicate în îndeplinirea 
contractului se va face confidenţial şi se va extinde numai asupra acelor informaţii 
necesare în vederea îndeplinirii contractului. 
21.4 O parte contractantă va fi exonerată de răspunderea pentru dezvăluirea de informaţii 
referitoare la contract dacă: 

a) informaţia era cunoscută părţii contractante înainte ca ea să fi fost primită de la 
cealaltă parte contractantă; sau 

b) informaţia a fost dezvăluită după ce a fost obţinut acordul scris al celeilalte părţi 
contractante pentru asemenea dezvăluire; sau 

c) partea contractantă a fost obligată în mod legal să dezvăluie informaţia, sau se 
impune în vederea îndeplinirii operaţiunilor societăţii faţă de autorităţi, instituţii 
financiare sau terţi cu atribuţiuni în derularea contractului. 
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22. Clauze standard privind protecția datelor personale 

Părțile trebuie să respecte normele și obligațiile impuse de dispozițiile în vigoare, privind 

protecția datelor cu caracter personal.  

Părțile sunt conștiente de faptul că normele europene din Regulamentul 679/2016 se 

aplică oricărui operator de date sau împuternicit situat în Uniunea Europeană și oricărei 

persoane care prelucrează date cu caracter personal ale persoanelor vizate situate în 

Uniunea Europeană sau care le furnizează servicii. Prin urmare, Părțile confirmă 

respectarea deplină a următoarelor prevederi, inclusiv dar fără a se limita la:  

• capacitatea de a respecta drepturile persoanelor vizate privind ștergerea, 

corectarea sau transferul informațiilor personale 

• informarea în caz de breșă de date a tuturor destinatarilor relevanți, într-un 

interval maxim de 72 ore și, în cazul Prestatorului nu mai târziu de 24 ore de la momentul 

în care o astfel de încălcare a securităţii datelor a ajuns în atenția acestuia,  

• îndeplinirea tuturor îndatoririlor obligatorii privind documentarea conformării cu 

Regulamentul 679/2016.  

Părțile pot utiliza datele personale ale semnatarilor în limita contractului pe care îl au 

încheiat, acesta fiind baza legală a prelucrării orice prelucrare suplimentară sau în alt scop 

face obiectul unui acord separat de prelucrare a datelor, încheiat între Părți. De asemena 

perioada de stocare a datelor personale prelucrate prin contract este limitată la perioada 

corespondentă realizării obiectului principal al contractului.  

Datele cu caracter personal schimbate între Părți nu pot deveni accesibile sau comunicate 

unor terțe părți neautorizate sau puse la dispoziție spre utilizare într-un alt mod. Prin 

urmare, Părțile vor lua toate măsurile tehnice și în special organizatorice necesare, în ceea 

ce priveşte obligațiile asumate prin această clauză:  

• vor împiedica persoanele neautorizate să obțină acces la sistemele de prelucrarea 

datelor cu care sunt prelucrate sau utilizate datele cu caracter personal  

• vor preveni utilizarea fără autorizație a sistemelor de prelucrare a datelor  

• se vor asigura că persoanele care au dreptul să utilizeze un sistem de prelucrare a 

datelor au acces numai la datele la care au Drept de acces și că datele cu caracter 

personal nu pot fi citite, copiate, modificate sau eliminate fără autorizație în cursul 

prelucrării sau utilizării și după stocare  

• se vor asigura că datele cu caracter personal nu pot fi citite, copiate, modificate 

sau eliminate fără autorizație în timpul transmiterii electronice sau transportului și că este 

posibil să verifice și să stabilească către care organisme se doreşte să se efectueze 

transferul datelor cu caracter personal prin mijloace de transmitere a datelor  

• se vor asigura că pot verifica și stabili dacă și de către cine au fost introduse, 

modificate sau eliminate datele cu caracter personal în/din sistemele de prelucrare a 

datelor  

• se vor asigura că, în cazul unei acțiuni de prelucrare a datelor cu caracter personal, 

datele sunt prelucrate strict în conformitate cu prezentul contractul incheiat între Părți  

• se vor asigura că datele cu caracter personal sunt protejate de distrugere sau 

pierdere accidentală  

• se vor asigura că datele colectate în scopuri diferite pot fi prelucrate separat. 

 

23. Dispoziţii finale 

23.1. În cazul în care o clauză sau o parte din prezentul contract va fi declarată nulă, 
clauzele rămase valabile vor continua să-şi producă efectele, cu excepţia cazurilor în care 
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clauza sau partea anulată va conţine o obligaţie esenţială pentru validitatea şi/sau 
executarea contractului. 
23.2. În cazul fuziunii/divizării sau schimbării formei juridice a uneia dintre părţi aceasta 
are obligaţia de a aduce la cunoştinţa celeilalte părţi modificările survenite în actele 
constitutive ale societăţii în timp util, în vederea stabilirii de comun acord a succesorului 
legal al acestei părţi contractante. 
23.3. Fuziunea/divizarea sau schimbarea formei juridice a uneia dintre părţi nu afectează 
executarea contractului, obligaţiile părţii fiind în totalitate şi în indivizibilitate preluate de 
unul dintre succesorii/succesorul acesteia. 
 
 
24. Legea aplicabilă contractului 
24.1  Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 
 
24.2 Părţile au înteles să încheie azi _______________ prezentul contract în 2 (două) 
exemplare, câte unul pentru fiecare parte. Semnarea prezentului contract reprezinta 
acordul de vointa in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal in scop 
contractual. 

 
                       Achizitor,                            Prestator, 
 

 


