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1. Introducere 

 
 Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia pentru atribuirea 

contractului de servicii şi constituie ansamblul cerinţelor care stau la baza elaborării ofertei 

financiare, de către ofertanți. Caietul de sarcini conţine cerințe, care vor fi considerate ca 

fiind minimale.  

 Ofertele care nu îndeplinesc cerinţele Caietului de sarcini vor fi declarate oferte 

neconforme şi vor fi respinse. 

 Autoritatea contractantă: CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL PLOIEȘTI, cu sediul în 

Mun.Ploiești, str.Milcov nr.1, jud.Prahova, cod postal 100055, având cod fiscal 14742948, 

cont RO30 TREZ 24G6 7050 1200 105X deschis la Trezoreria Ploiești, telefon/fax 0244 

574699, e-mail: office@csmploiesti.ro . 

 

2. Obiectul achiziției publice 

 
 Prezentul Caiet de sarcini are ca scop achizitionarea unor servicii de asigurare 

pentru clădiri și conținut pentru bazele sportive aflate în administrarea Clubului Sportiv 

Municipal Ploiești: 

 

Nr. 
crt. 

Baza Sportivă Adresă   Sumă asigurată 

     

1 Stadion Ilie Oană Str.Stadionului nr.26 82.357.912,23 lei 

2 Sala Sporturilor Olimpia 
Str.Maresal Averescu 

nr.18 
23.522 899,20 lei 

3 Complex Hipodrom Str.Ghighiului nr.2 78.084 881,25 lei 

 

Lista clădirilor se regăsește în Anexa 1 la acest Caiet de sarcini.  

 

Cod CPV 66513200-1 – Servicii de asigurare a construcțiilor împotriva tuturor 

riscurilor 

 

 

mailto:office@csmploiesti.ro
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3. Riscuri acoperite 

 

 Asigurarea echipamentelor va cuprinde acordarea de despăgubiri în cazul 

pagubelor materiale provocate de următoarele evenimente: 

- Incendiu, ardere autointreținută, care se desfășoara fără control în timp și spațiu, 

care produce pierderi de vieți omenești și/sau pagube materiale și care necesită 

o intervenție organizată în scopul întreruperii procesului de ardere - carbonizare 

totală sau parțială și topire cu generare de fum și flacără; 

- Pagube produse de incendiul instalațiilor electrice, de apă, canalizare sau 

încălzire centrală aferente clădirilor; 

- Pagube apărute ca urmare a operațiunilor de stingere a incendiilor, curățire și 

eliberare a spațiilor în caz de incendiu, degajare de fum, gaz sau vapori ca 

urmare a incendiului; 

- Trăznet - descărcare electrică luminoasă care se produce între un nor și sol sau 

obiecte aflate pe sol, pagubele producându-se prin  transferul nemijlocit al 

efectului asupra bunului asigurat, chiar dacă traznetul nu a fost urmat de 

incendiu; 

- Explozie - reacție chimică sau fizică foarte rapidă, violentă, insoțită de efecte 

sonore, mecanice, termice, luminoase, chiar dacă explozia nu a fost urmată de 

incendiu indiferent dacă a avut loc în afara clădirii, fără însa a fi cauzată de 

dispozitive (substanțe, materii sau materiale de uz pirotehnic); 

- Căderea aparatelor de zbor, dar și părți ale acestora și obiecte transportate de 

acestea; 

- Căderi accidentale de corpuri – căderea accidentală de corpuri exterioare clădirii 

(copaci, stâlpi, elemente de construcție ale clădirilor învecinate și alte 

asemenea); 

- Cutremur de pământ – mișcarea seismică bruscă a scoarței terestre, 

veritical/orizontal și/sau de torsiune, datorată unui dezechilibru fizic produs în 

interiorul acesteia, având origine tectonică, vulcanică sau de prăbușire din cauze 

naturale, inclusiv efectele indirecte provocate de acesta; 

- Inundații (inclusiv prin spargerea conductelor de apă) și aluviuni provenind din 

revărsarea apelor de suprafață precum și din precipitații atmosferice, inclusiv topirea 

zăpezii/gheții, furtună, uragan, vijelie, tornade; 

- Grindină și efectele ei directe; 

- Furt; 

- Greutatea zăpezii sau a gheții; 

- Unde de șoc provocate de avioane (boom sonic); 

- Greve, revolte, tulburări civile și acțiuni ale unor grupuri rău voitoare, terorism; 

- Intrare prin efracție, tâlhărie, vandalism. 
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4. Cerințe privind prezentarea ofertei 

 
Să prezinte toate riscurile care pot fi acoperite prin polița de asigurare care se va 

încheia cu autoritatea contractantă. 
Să prezinte clauze suplimentare, ce se pot acorda gratuit față de pachetul de 

asigurări propus în baza cerințelor impuse prin prezentul Caiet de sarcini. 
Să cuprindă propunerea tehnică și propunerea financiară. 
 
 
4.1. Propunerea tehnică va cuprinde: 
- Toate riscurile ce pot fi acoperite de polița de asigurare; 
- Riscurile excluse din asigurare; 
- Franșize; 
- Limita de despăgubire pe eveniment; 
- Termenul de plată al despăgubirilor; 
- Numărul de rate privind plata primelor de asigurare. 

 
4.2. Propunerea financiară va cuprinde: 
- Primele de asigurare pentru fiecare obiectiv asigurat și prima totală anuală; 
- Prima de asigurare anuală va constitui prețul ofertei și valoarea contractului de 

asigurare; 
- Plata despăgubirilor se va face în maximum 5 zile lucrătoare de la depunerea 

de către asigurat a ultimului document solicitat pentru soluționarea dosarului; 
- Valoarea ofertei va fi exprimată în lei; 
- Valoarea totală a propunerii financiare nu trebuie să depășească valoarea 

fondurilor care pot fi disponibilizate pentru încheierea contractului de achiziție 
publică. 

 

5.  Durata de asigurare 
Durata contractului este de 12 luni de la data incheierii polițelor de asigurare. 

6. Criterii de atribuire 

 Se achiziționează prin achiziție directă, în urma selecției de oferte.  

 Criteriul de atribuire este prețul cel mai scăzut, care se va aplica pentru ofertele 

care îndeplinesc cerințele din prezentul Caiet de sarcini.  

 Criteriile de evaluare: prețul ofertei, riscuri suplimentare, nivelul franșizei din daună, 

limita maximă de despăgubire.  
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Punctaj

60 pct

10 pct

pentru cutremur 5 pct

risc politic 5 pct

20 pct

Factori de evaluare

Prețul ofertei

Riscuri suplimentare

Limita maximă de despăgubire

Nivelul fransizei * 

 
 *Stabilit sub forma unui procent din valoarea daunei 

 

 

 Punctajul se acordă astfel: 

 

1. Pentru prețul ofertei – 60 puncte: 

a. pentru cel mai scăzut preț dintre prețurile ofertate – 60 puncte; 

b. pentru alt preț decât cel menționat la lit.a – pret lit.a (preț min)/ preț ofertat x 60 

puncte. 

 

2. Pentru riscuri suplimentare – 10 puncte: 

a. pentru cel mai mare număr de riscuri suplimentare se acordă 10 puncte; 

b. pentru celelalte – nr.risc ofertă/ nr.max.riscuri x 10 puncte. 

 

3. Pentru nivelul francizei pentru cutremur/ risc politic – 5 puncte/risc: 

a. pentru cel mai mic procent al nivelului francizei pentru fiecare risc – 5 puncte/risc; 

b. pentru alt procent - % min.franciză/ % franșiză ofertat x 5 puncte. 

 

4. Limită maximă de despăgubire – 20 puncte 

a. pentru cea mai mare limită de despăgubire – 20 puncte; 

b. pentru celelalte limite – val.limită despăgubire ofertată / val limită maximă x 20 

puncte. 

 

7. Condiții și obligații 
Plata primelor de asigurare pentru fiecare polița se va face trimestrial. 

 
 Constatarea și evaluarea pagubelor se vor face de către reprezentanții societății de 

asigurare sau împuterniciții acesteia, inclusiv prin experți neutri, dacă părțile nu ajung la 

un consens în ceea ce privește cauza, valoarea prejudiciului, etc. În acest sens, partea 

interesată are obligația să facă o solicitare scrisă de soluționare a dosarului de daună care 

se va finaliza în maximum 15 zile lucrătoare de la data aducerii la cunoștință de producerea 

evenimentului de către asigurat asigurătorului, iar plata despăgubirilor se va face în 

maximum 30 de zile de la soluționarea dosarului de daună și semnarea acceptului de 

despăgubire. 

 

 Despăgubirea se plătește în LEI la nivelul pagubelor suferite de către asigurat. 
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 Asigurătorul se obligă să furnizeze la cerere asiguratului, orice informație legată de 

contractul de asigurare aflat în derulare. 

8. Documente solicitate care însoțesc oferta 

- Adresa de înaintare – în original 

- Autorizație de funcționare – în copie conform cu originalul 

- Dovada domeniului de activitate – în copie conform cu originalul 

- Dovada ca ofertanții sunt sociețăti de asigurare autorizate de către Autoritatea 

de Supraveghere Financiară 

- Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului (obiectul 

contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul 

constatator) – în copie conform cu originalul  (valabil la data depunerii ofertei) 

- Certificat de înregistrare – în copie conform cu originalul 

- Împuternicire – în original 

- Certificat de cazier fiscal privind datoriile către Bugetul de Stat al operatorului 

economic – în original 

- Certificat fiscal privind plata impozitelor și taxelor locale al operatorului economic 

– în original 

- Declarație privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 164 din Legea nr. 

98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare 

(Formular nr. 1) – în original 

- Declarație privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 165 din Legea nr. 

98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare 

(Formular nr. 2) – în original 

- Declarație privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 167 din Legea nr. 

98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare 

(Formular nr. 3) – în original 

- Declarație privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 59 si art. 60 din 

Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările 

ulterioare (Formular nr. 4) – în original 

- Declarație privind conformitatea propunerii tehnice cu specificațiile Caietului de 

sarcini (Formularul nr. 5) – în original 

- Acord cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal (Formular nr. 6) – în 

original 
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- Propunerea tehnică (va fi prezentată astfel încât să se asigure posibilitatea 

verificării corespondenței propunerii tehnice cu cerințele  minime solicitate prin 

Caietul de sarcini) – în original 

- Propunerea financiară (prețul va fi exprimat în lei și va include toate costurile 

ofertantului, directe și indirecte, legate de încheierea și executarea contractului; 

prețul va fi ferm și nu se va modifica sau ajusta pe toată perioada de derulare a 

contractului de asigurare) – în original 

 

 

 
 

Întocmit, 
 

Șef Birou Stadion Ilie Oană 
Albu Mihai 

 
 
 

Șef Birou Sala Sporturilor Olimpia 
Ion ENACHE 

 
 
 

Șef Birou Complex Hipodrom 
Radu Mircea 
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ANEXA 1 

 

Nr.c

rt. 

    

Nr.inv. 

    Denumire Anul Denumire 

gestiune locatie 

Valoare de 

inventar 

        Fisa Tehnica 

    1     3269 Tribuna 

A(tribuna2)Gradena-

Constructie speciala 

 

2011 

Stadion Ilie 

Oana,Ploiesti 

str.Stadionului 

nr.26 

7592620,88 Constructie:zidarie 

caramida,bca;Struct.de 

rez.:prefabricate din beton  

armat,plansee beton,inchidere 

termopan,acoperis membrana 

din Teflon 

PTFE.Supraf.constr.gradene 

2.305mp 

   2 3270 Tribuna A(Tribuna 2) 

Cladire Spatii de sub 

tribuna 

2011 Stadion Ilie 

Oana,Ploiesti 

str.Stadionului 

nr.26 

11893802,02 Constructie:zidarie 

caramida,bca;Struct.de 

rez.:prefabricate din beton  

armat,plansee beton,inchidere 

termopan,acoperis membrana 

din Teflon 

PTFE.Supraf.constr.desfasurata 

spatii de sub tribuna:3.743mp 

 

   3 

 

3271 

Tribuna B1(Peluza 

1)Gradena-

Constructie speciala 

2011 Stadion Ilie 

Oana,Ploiesti 

str.Stadionului 

nr.26 

4923768,5 Constructie:zidarie 

caramida,bca;Struct.de 

rez.:prefabricate din beton  

armat,plansee beton,inchidere 

termopan,acoperis membrana 

din Teflon PTFE.Suprafata 

tribuna:1.550mp 

 

   4 

 

3272 

Tribuna B1(Peluza 

1)Cladire spatii de 

sub tribuna 

2011 Stadion Ilie 

Oana,Ploiesti 

str.Stadionului 

nr.26 

5870223,76 Constructie:zidarie 

caramida,bca;Struct.de 

rez.:prefabricate din beton  

armat,plansee beton,inchidere 

termopan,acoperis membrana 

din Teflon 

PTFE.Supraf.constr.spatii de sub 

tribuna:2.250mp 

 

   5 

 

3273 

Tribuna B2(Peluza 

2)Gradena-

Constructie speciala 

2011 Stadion Ilie 

Oana,Ploiesti 

str.Stadionului 

nr.26 

4875143,25 Constructie:zidarie 

caramida,bca;Struct.de 

rez.:prefabricate din beton  

armat,plansee beton,inchidere 

termopan,acoperis membrana 

din Teflon PTFE.Suprafata 

tribuna:1.550mp 



 
 

10 

 

 

    6 

 

3274 

Tribuna B2(Peluza 

2)Cladire spatii de 

sub tribuna 

2011 Stadion Ilie 

Oana,Ploiesti 

str.Stadionului 

nr.26 

6954694,65 Constructie:zidarie 

caramida,bca;Struct.de 

rez.:prefabricate din beton  

armat,plansee beton,inchidere 

termopan,acoperis membrana 

din Teflon 

PTFE.Supraf.desfasurata sub 

tribuna:2.246mp 

 

    7 

 

3275 

Tribuna oficiala-

Gradena-Constructie 

speciala 

2011 Stadion Ilie 

Oana,Ploiesti 

str.Stadionului 

nr.26 

6727598,03 Constructie:zidarie 

caramida,bca;Struct.de 

rez.:prefabricate din beton  

armat,plansee beton,inchidere 

termopan,acoperis membrana 

din Teflon PTFE.Suprafata 

tribuna:2.796mp 

   8 3276 Tribuna oficiala-

Cladire spatii de sub 

tribuna 

2011 Stadion Ilie 

Oana,Ploiesti 

str.Stadionului 

nr.26 

29857238,39 Constructie:zidarie 

caramida,bca;Struct.de 

rez.:prefabricate din beton  

armat,plansee beton,inchidere 

termopan,acoperis membrana 

din Teflon 

PTFE.Supraf.desfasurata sub 

tribuna:5.445mp 

 

   9 

3278 Cladire turn colt N/E 2011 Stadion Ilie 

Oana,Ploiesti 

str.Stadionului 

nr.26 

1774894,03 Structura:stalpi metalici,profile 

laminate. 

Peretii exteriori realizati din 

panouri tip sandwich 

poliuretan.Supraf.constr.165mp.;

Supraf.constr.desfasurata:660mp

. 

 

  10 

3279 Cladire turn colt S/E 2011 Stadion Ilie 

Oana,Ploiesti 

str.Stadionului 

nr.26 

1393509,59 Structura:stalpi metalici,profile 

laminate. 

Peretii exteriori realizati din 

panouri tip sandwich 

poliuretan.Supraf.constr.165mp.;

Supraf.constr.desfasurata:660mp

. 

 11 3280 Cladire turn colt S/V 2011 Stadion Ilie 

Oana,Ploiesti 

str.Stadionului 

nr.26 

1393509,59 Structura:stalpi metalici,profile 

laminate. 

Peretii exteriori realizati din 

panouri tip sandwich 

poliuretan.Supraf.constr.165mp.;
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Supraf.constr.desfasurata:660mp

. 
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3912 Cladire Tribune 

Corpul 1 

2016 Complex 

Hipodrom,Ploiest

i,str.Ghighiului 

nr.2 

20911911,65 Tronsonul 1 

P+5,H=3,50m;et.1.H=3,20m;et.2,

3,4si5 H=4m; 

Tronsonul 2(P+1) 

Tronsonul 3(P+2),H 

parter=3,60m,et.1 H=4,10m,et.2 

H=4,00m. 

Structura de rezistenta 1,2 si3-

cadre si diafragme din beton 

armat.Materiale:beton simplu 

C8/10 ptr.egalizare;beton 

C20/25,otel beton OB37 si PC52 

ptr.armarea betonului.Inchideri 

perimetrale cu pereti 

cortina,tamplarie ext.profile 

termopan,compartimentari 

interioare caramida. 

 

 13 3913 Cladire Tribune 

Corpul 2 

2016 Complex 

Hipodrom,Ploiest

i,str.Ghighiului 

nr.2 

762556,08 Materiale:beton simplu C8/10 

ptr.egalizare;beton C20/25,otel 

beton OB37 si PC52 ptr.armarea 

betonului.Inchideri 

 14 3914 Gradena 1 2016 Complex 

Hipodrom,Ploiest

i,str.Ghighiului 

nr.2 

6521347,2 P+1,gradena din beton armat 

.Tribunele sunt acoperite de o 

copertina cu structura metalica. 

 15 3915 Gradena 2 2016 Complex 

Hipodrom,Ploiest

i,str.Ghighiului 

nr.2 

1026899,25 gradena din beton armat 

.Tribunele sunt acoperite de o 

copertina cu structura metalica. 

 

 16 

 

 3917 

Grajd(aferent 

Hipodrom) 

2016 Complex 

Hipodrom,Ploiest

i,str.Ghighiului 

nr.2 

1542766,36 Constructie pe structura de lemn 

lamelat incleiat de tipul GL28H si 

panouri sandwich 

 

 17 

 

 3918 

Grajd(aferent 

Hipodrom) 

2016 Complex 

Hipodrom,Ploiest

i,str.Ghighiului 

nr.2 

1542766,36 Constructie pe structura de lemn 

lamelat incleiat de tipul GL28H si 

panouri sandwich 
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 18 

 

 3919 

Grajd(aferent 

Hipodrom) 

2016 Complex 

Hipodrom,Ploiest

i,str.Ghighiului 

nr.2 

1542766,36 Constructie pe structura de lemn 

lamelat incleiat de tipul GL28H si 

panouri sandwich 

 

  19 

 

 3920 

Grajd(aferent 

Hipodrom) 

2016 Complex 

Hipodrom,Ploiest

i,str.Ghighiului 

nr.2 

1542766,36  

 

Constructie pe structura de lemn 

lamelat incleiat de tipul GL28H si 

panouri sandwich 

 

  20 

 

 3921 

Grajd(aferent 

Hipodrom) 

2016 Complex 

Hipodrom,Ploiest

i,str.Ghighiului 

nr.2 

1542766,36  

 

Constructie pe structura de lemn 

lamelat incleiat de tipul GL28H si 

panouri sandwich 

 

  21 

 

  3922 

Grajd(aferent 

Hipodrom) 

2016 Complex 

Hipodrom,Ploiest

i,str.Ghighiului 

nr.2 

1542766,36  

 

Constructie pe structura de lemn 

lamelat incleiat de tipul GL28H si 

panouri sandwich 

 

 22 

 

 3923 

Grajd(aferent 

Hipodrom) 

2016 Complex 

Hipodrom,Ploiest

i,str.Ghighiului 

nr.2 

1542766,36  

 

Constructie pe structura de lemn 

lamelat incleiat de tipul GL28H si 

panouri sandwich 

 

  23 

 

 3924 

Salivarium si boxe 

cai(aferent 

Hipodrom) 

2016 Complex 

Hipodrom,Ploiest

i,str.Ghighiului 

nr.2 

1633132,22 Constructie pe structura de lemn 

lamelat incleiat de tipul GL28H si 

panouri sandwich 

 

 24 

 

 3925 

Hangar furaje si 

depozitare 

temporara 

deseuri(aferent 

Hipodrom) 

2016 Complex 

Hipodrom,Ploiest

i,str.Ghighiului 

nr.2 

1204053,09 Constructie pe structura de lemn 

lamelat incleiat de tipul GL28H si 

panouri sandwich 

 

 25 

 

 3926 

Hangar furaje si 

depozitare 

temporara 

deseuri(aferent 

Hipodrom) 

2016 Complex 

Hipodrom,Ploiest

i,str.Ghighiului 

nr.2 

1139536,44 Constructie pe structura de lemn 

lamelat incleiat de tipul GL28H si 

panouri sandwich 

 

 26 

 

3927 

Hangar instalatii 

preepurare si 

depozitare 

temporara 

deseuri(aferent 

Hipodrom) 

2016 Complex 

Hipodrom,Ploiest

i,str.Ghighiului 

nr.2 

1076345,24 Constructie pe structura de lemn 

lamelat incleiat de tipul GL28H si 

panouri sandwich 

 

 27 

 

 3928 

Inseurare(aferent 

Hipodrom) 

2016 Complex 

Hipodrom,Ploiest

131786,74 Constructie pe structura din lemn 

de rasinoase,ecarisat,clasa de 
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i,str.Ghighiului 

nr.2 

calitate 1,ignifugat si tratat 

impotriva agentilor biologici. 

 28  2869 Sala Sporturilor 

Olimpia 

1970 

pusa 

in 

functi

une 

 Si in 

2011-

2013 

extin

dere 

si 

mode

rnizar

e 

 

Sala Sporturilor 

Olimpia 

Ploiesti,Str.Mare

sal Alexandru 

Averescu,Nr.18 

26010177,79 Structura cladire:sala-cadre 

beton armat precomprimat,cadre 

beton armat prefabricate,zidarie 

umplutura,fundatii izolate si 

continui.Anexa vestiare:pereti 

structurali zidarie 

nearmata,plansee beton armat 

monolit,fundatii continui 
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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 

98/2016, respectiv nu am fost condamnat prin hotărâre ecisional a unei instanţe judecătoreşti, 

pentru comiterea uneia dintre următoarele infracţiuni: 

a) 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 terorism, 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. 

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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                                                                                                                                     Formular nr. 3 
     

Operator economic      

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

(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. 98/2016 

privind 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; 

    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. 
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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 Clubul Sportiv Municipal Ploiești, prevăzuta la art. 59, respectiv art. 60 din Legea nr. 

98/2016 privind achiziţiile publice. 

 

Reguli de evitare a conflictului de interese:  
“ART. 59  
În sensul prezentei legi, prin conflict de interese se înţelege orice situaţie în care membrii personalului autorităţii 
contractante sau ai unui furnizor de servicii de achiziţie care acţionează în numele autorităţii contractante, care sunt 
implicaţi în desfăşurarea procedurii de atribuire sau care pot influenţa rezultatul acesteia au, în mod direct sau indirect, 
un interes financiar, economic sau un alt interes personal, care ar putea fi perceput ca element care compromite 
imparţialitatea ori independenţa lor în contextul procedurii de atribuire.  
 
ART. 60  
(1) Reprezintă situaţii potenţial generatoare de conflict de interese orice situaţii care ar putea duce la apariţia unui 
conflict de interese în sensul art. 59, cum ar fi următoarele, reglementate cu titlu exemplificativ:  
 
a) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a persoanelor care deţin părţi 
sociale, părţi de interes, acţiuni din capitalul subscris al unuia dintre ofertanţi/candidaţi, terţi susţinători sau 
subcontractanţi propuşi ori a persoanelor care fac parte din consiliul de administraţie/organul de conducere sau de 
supervizare a unuia dintre ofertanţi/candidaţi, terţi susţinători ori subcontractanţi propuşi; 
b) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a unei persoane care este 
soţ/soţie, rudă sau afin, până la gradul al doilea inclusiv, cu persoane care fac parte din consiliul de 
administraţie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertanţi/candidaţi, terţi susţinători ori 
subcontractanţi propuşi;  
c) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a unei persoane despre care se 
constată sau cu privire la care există indicii rezonabile/informaţii concrete că poate avea, direct ori indirect, un interes 
personal, financiar, economic sau de altă natură, ori se află într-o altă situaţie de natură să îi afecteze independenţa 
şi imparţialitatea pe parcursul procesului de evaluare;  
d) situaţia în care ofertantul individual/ofertantul asociat/candidatul/subcontractantul propus/terţul susţinător are 
drept membri în cadrul consiliului de administraţie/organului de conducere sau de supervizare şi/sau are acţionari ori 
asociaţi semnificativi persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în 
relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante sau al furnizorului de servicii de 
achiziţie implicat în procedura de atribuire;  
e) situaţia în care ofertantul/candidatul a nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru executarea 
contractului persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află  în relaţii 
comerciale cu persoane cu funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante sau al furnizorului de servicii de achiziţie 
implicat în procedura de atribuire.  
 
(2) În sensul dispoziţiilor alin. (1) lit. d), prin acţionar sau asociat semnificativ se înţelege persoana care exercită drepturi 
aferente unor acţiuni care, cumulate, reprezintă cel puţin 10% din capitalul social sau îi conferă deţinătorului cel puţin 
10% din totalul drepturilor de vot în adunarea generală.” 
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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. 5 
 

OPERATOR ECONOMIC  
……………………………  
             (denumire) 
 
 

DECLARAȚIE PRIVIND CONFORMITATEA PROPUNERII TEHNICE CU  

SPECIFICAŢIILE CAIETULUI DE SARCINI 

 

 

Subsemnatul……………………..(numele și 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. 6  

Operator economic 

…............................. 

(denumirea/numele) 

 

Acord cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal 

 

Referitor la achiziția publică 

 

Furnizare produse – carburant auto  

Cod CPV: 09130000-9 -Petrol și produse distilate 

 

 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) 


