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 Caietul de sarcini face parte integranta din documentatia pentru atribuirea contractului de lucrari si 

constituie ansamblul cerintelor care stau la baza elaborarii ofertei de catre ofertanti. Caietul de sarcini 

contine caracteristici tehnice, care vor fi considerate ca fiind minimale si obligatorii. 

 In acest sens orice propunere tehnica va fi luata in considerare numai in masura in care aceasta 

propunere tehnica presupune asigurarea unui nivel calitativ egal sau superior cerintelor minimale din 

Caietul de sarcini. 

 Ofertele care nu indeplinesc cerintele Caietului de sarcini vor fi declarate oferte neconforme si vor 

fi respinse, potrivit prevederilor art. 137 alin. (1) si (3) din H.G. 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. 

 

 

1. AUTORITATEA CONTRACTANTA 

 

Denumire: CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL PLOIESTI 

Cod Fiscal: 14742948 

Adresa: Ploiesti, str. Milcov, nr. 1, judet Prahova 

Telefon/fax: 0244.574.699 

E-mail: office@csmploiesti.ro 

Cont: RO95TREZ24G670501200200X deschis la Trezoreria Ploiesti 

 

 

2. INFORMATII GENERALE 
 

     Denumirea achizitiei: Lucrari de hidroizolatie si reparatie camera centrala termica sediu ,,CS Petrolul 

Ploiesti”  

     Cod CPV 45453000-7 Lucrari de reparatii generale si de renovare 
     Beneficiar: Clubul Sportiv Municipal Ploiesti 

     Amplasament: Stadion Ilie Oana situat in Municipiul Ploiesti, str. Stadionului, nr. 26 

      
 

 

mailto:office@csmploiesti.ro
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    3    CRITERIUL DE ATRIBUIRE  

     Va fi selectata oferta care indeplineste toate cerintele solicitate prin Caietul de sarcini  si care are 
pretul cel mai scazut pe total oferta. 
 

 

4 LEGISLATIA APLICABILA  

 

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

 H.G. nr. 395/2016 privind normele 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; 

 Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii cu modificarile ulterioare; 

 Legea nr. 50/1991 republicata privind autorizarea lucrarilor de constructii, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 

 Hotararea nr. 668/2017 privind stabilirea conditiilor pentru comercializarea produselor pentru 

constructii, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 Normativ privind proiectarea, executarea si exploatarea hidroizolatiilor la cladiri, Indicativ NP 
040/2002. 

  

  

5    INFORMATIE LOCATIE 

 

 Imobilul situat in Ploiesti, str. Stadionului, nr. 26 este proprietatea Municipiului Ploiesti si se afla  

in administrarea Clubului Sportiv Municipal Ploiesti. 

 

 Hidroizolatie si reparatie camera centrala termica aflate in stare avansata de deteriorare, aferente 

cladirii in care se afla sediul,, C.S. PETROLUL PLOIESTI”. 

 

6 ANTEMASURATOAREA LUCRARILOR  

 

1. Lucrari de curatare si pregatire a stratului suport – 38 mp 

2. Lucrari de amorsare cu amorsa bitum  - 38 mp 

3. Aplicat primul strat de hidroizolatie(V4) – 20 mp 

4. Aplicat al doilea strat de izolatie cu ardezie(PA 4,5)-38 mp 

5. Glafuri si copertine din tabla zincata cu latimea desfasurata sub 30 cm(sorturi)-13,4ml 

6. Burlane din tabla zincata ϕ 12,3  cm – 5 ml 

7. Jgheaburi din tabla zincata ϕ 15 cm – 9,4 ml 

8. Desfacere tencuieli la tavan    - 18mp 

  9.Placare cu placi Gips-Carton cu structura metalica – 18 mp 

 10.Glet de var ipsos la pereti,tavan – 18 mp 

 11.Vopsitorie lavabila pentru interior pe tencuieli existente – 80 mp 

 12.Reparatii tencuieli driscuite in camp continu – 30 mp 

 13.Vopsitorie pe tamplarie metalica – 4 mp 

 14.Montat si demontat schela metalica – 15 mp 

 15.Manipulare si transport materiale – 1 tona 
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7        CONDITII NECESARE 
 

 Executarea lucrarilor de hidroizolatie presupune curatarea strat suport si amorsarea 
suprafetei,precum si aplicarea celor doua straturi de hidroizolatie conform necesitatilor; 

 Se va acorda atentie deosebita lucrarilor de tinichigerie aferente(sorturi,burlane,jgheaburi); 

  Executarea lucrarilor de reparatie camera centrala termica presupune:desfacere tencuieli 
tavane,placare cu placi GIPS-CARTON cu structura metalica,glet de var,vopsitorie lavabila 

pentru interior pe tencuieli existente si pe tamplarie metalica ; 

 Reparatii tencuieli driscuite in camp continuu; 

 Conform normelor de mediu, transportul deseurilor rezultate in urma lucrarilor vor fi carate 
permanent de catre ofertant, nepermitandu-se depozitarea acestora pe spatiul verde sau in incinta 

bazei. 

 Pretul exprimat in oferta va cuprinde: costul materialelor, transportul la locul de montaj, 

manopera de executie, utilajul aferent si transportul deseurilor ; 

 materialele folosite vor respecta normele europene ; 

 Vor fi admisi la procedura de atribuire a contractului, numai acei ofertanti ce vor face dovada 
domeniului de activitate; portofoliu (lucrări similare efectuate, logistica) 

 

7.1    CONDITII DE CALITATE SI VERIFICAREA LUCRARILOR 

 

 Ofertantii vor avea personalul calificat si autorizat pentru executia de lucrari, inclusiv sef de 

santier cu calificarea inginer si responsabil tehnic (diriginte de santier,conf.L177/2015) cu 

executia, iar eventualele lucrari care nu respecta conditiile prevazute in caietul de sarcini sau 

conditii de calitate vor fi refacute sau remediate; 

 Ofertantul are obligatia de a face dovada conformitatii materialelor folosite si sa prezinte 

documente de calitate,iar devizul estimativ va fi executat conform normativelor republicane in 

vigoare. 

 Executantul va verifica pe propria raspundere situatia reala din teren (cote, dimensiuni) si va 

semnala din timp (inainte de a executa) orice neconcordanta cu caietul de  sarcini ; 

 Executantul trebuie sa-si organizeze in asa fel transportul, depozitarea si manipularea 

materialelor si produselor incat sa elimine posibilitatea degradarii acestora, astfel ca,in momentul 

punerii lor in opera, acestea sa corespunda conditiilor de calitate impuse atat  prin caietul de 

sarcini cat si prin normativele in vigoare 
 

           Atragem o atentie deosebita la conditiile de securitate impotriva incendiilor,care trebuie 

asigurate spatiilor de depozitare. Se recomanda ca temperatura la locul de depozitare sa fie cuprinsa intre 

+7+20 grade C. 

 

 

8 MASURI DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA SI IMPACT DE MEDIU  

 

 Pe toata durata realizarii lucrarii executantul trebuie sa respecte obligatiile generale  ce îi revin 

în conformitate cu prevederile din legislatia nationala privind tehnica securitatii muncii; 

  Lucrarile de constructie trebuie sa fie conduse in mod obligatoriu de cadre tehnice  cu 
experienta care raspund direct de personalul care executa aceste lucrari; 

  Pe toata durata realizarii lucrarii executantul trebuie sa ia toate masurile impuse de normele de 

mediu in ceea ce priveste praful si zgomotul pe toata durata activitatilor de 

constructii,manipularea materialelor de constructii si este direct raspunzator de eventualele 

incidente; 
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 Toti lucratorii vor fi instruiti si vor semna fise individuale de protectia muncii. 

  Fiecare muncitor va fi dotat cu echipament individual de siguranta(casca, bocanci cu bombeu 

metalic, centura tip ham unde este cazul,etc.) si vor avea viza de lucru la inaltime. 

 Manipularea utilajelor de ridicat nu se va face decat de catre personal autorizat. 

 

9 RECEPTIA SI PERIOADA DE GARANTIE  

 

    Mod de receptie: dupa terminarea tuturor lucrarilor prevazute in prezentul Caiet de sarcini se         

intocmeste Procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor. 

 Perioada de garantie acordata lucrarilor este de minimum 5 ani de la incheierea Procesului-verbal 
de terminare a lucrarilor. In perioada garantiei, executantul va remedia toate defectiunile aparute 

din vina lui, pe cheltuiala proprie, inclusiv materialele folosite. 

 Garantia de buna executie se va recupera de catre constructor la terminarea celor 5 ani cat 

dureaza garantia lucrarii; 

 Receptia se va face numai dupa finalizarea lucrarilor si dupa efectuarea probei,probelor 
functionale stabilite de normativele in vigoare(etanseitate membrana hidroizolatie acoperis,proba 

functionare instalatia de ventilare,etc.) ; 

 Se vor pune la dispozitia comisiei de receptie toate documentele care atesta calitatea lucrarilor 

certificatele de calitate si agrementul tehnic pentru toate tipurile de materiale utilizate. 

 

10 PERIOADA DE EXECUTIE 

 

Termenul de executie este de 30 de zile de la semnarea Contractului de lucrari si emiterea   

Ordinului de incepere a lucrarilor. 

 

 

 

 

 

Intocmit 

Compartimentul Administrativ 

        Dincuta Razvan 

 

 
 

                                                                                                             Responsabil contract 

                                                                                                Sef Birou Baza Sportiva Stadion Ilie Oana 

                                                                                                             Nica Cristian 

 

 
 

                                                                                                           Birou SSM-SU-PC 

                                                                                                            Zahanagiu Stefan 
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Documente minime solicitate:   

 

- Adresa de inaintare 

- Autorizatie de functionare 

- Dovada domeniului de activitate 

- Portofoliu de activitate in domeniu (lucrari similare efectuate, logistica) 

- Certificat de inregistrare – in copie conform cu originalul 

- Certificat constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului in raza caruia este situat sediul 

ofertantului 

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

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

- Imputernicire (daca e cazul) – in original 

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

publice, cu modificarile si completarile ulterioare (Formular nr. 1) – in original 

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

publice, cu modificarile si completarile ulterioare (Formular nr. 2) – in original 

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

publice, cu modificarile si completarile ulterioare (Formular nr. 3) – in original 

- Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 59 si art. 60 din Legea nr. 98/2016 privind 

achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare (Formular nr. 4) – in original 

- Declaratie privind respectarea reglementarilor obligatorii din domeniul mediului, social, al relatiilor de 

munca conform art. 51 din Legea nr. 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare (Formular nr. 5) 

– in original 

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

- Declaratie privind conformitatea propunerii tehnice (Formular nr. 7) – in original 

- Oferta tehnica 

- Oferta financiara – valoarea totala a lucrarilor, exprimata in lei fara TVA 

- Grafic de executie a lucrarilor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                        Formular nr. 1 
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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 …………………………. 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 definitivă 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 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. 

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 ……………………………… 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 

…………………………….. 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 ………………………….. 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 
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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.” 
 

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 

…............................. 

(denumirea/numele) 

 

Declarație privind respectarea reglementărilor obligatorii din domeniul mediului, social, al 

relațiilor de muncă și privind respectarea legislației de securitate și sănătate în muncă 

conform art. 51 din Legea 98/2016 

 

 

 Subsemnatul ……………………………………în calitate de reprezentant împuternicit al 

………………………………..(denumirea operatorului economic) la procedura pentru atribuirea 

contractului de .…………………………………., cod CPV ……………………………. organizată 

de autoritatea contractantă ………………………………………….., declar pe propria răspundere că 

la elaborarea ofertei s-a ținut cont de obligațiile relevante din domeniile mediului, social și al relațiilor 

de muncă, conform legislației în vigoare la nivel national și că mă angajez că aceste obligații vor fi 

respectate pe parcursul îndeplinirii contractului. 

 Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și 

înțeleg că autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării 

declarațiilor, situațiilor si documentelor care însoțesc oferta, orice informații suplimentare în scopul 

verificării datelor din prezenta declarație. 

 Prezenta declarație este valabilă până la data de …………………… (se precizează data 

expirării perioadei de valabilitate a ofertei). 

 

 

 

 

Data completării 

        Operator economic, 

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

                                   (semnătură reprezentant legal/Împuternicit)           
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Formular nr. 6 

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. 7 
 

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) 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


