
 

 
 
 
 
 
Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale (MCSI)  
B-dul Libertatii nr. 14, sector 5 Bucureşti    
 
 
 
In atenția operatorilor economici interesați, 
 

In urma transmiterii unor solicitării de clarificări privind atribuirea contractului având 
ca obiect „servicii de asistenta, consultanta si informare juridica in domeniul privatizării si 
orice alte servicii complementare/conexe necesare realizării obiectului contractului, prin 
care sa se asigure asistenta juridica in procesul de selectare, contractare a unui 
consultant juridic si de tranzacție”, așa cum acesta este definit in invitația de participare 
postata pe site-ul MCSI, va comunicam următoarele: 

 
1) având in vedere ca obiectul contractului, ce urmează a se încheia, se încadrează in 
Anexa nr. 2 B la OUG 34/2006 si valoarea estimata a acestuia se situează sub pragurile 
valorice prevăzute la art. 57 alin. (2) din OUG 34/2006, autoritatea contractanta nu are 
obligația de a aplica legislația in domeniul achizițiilor publice, așa cum de altfel se 
specifica si la punctul 2 al invitației de participare. Ulterior procesului de evaluare, 
operatorii economici care au depus oferte vor fi înștiințați de rezultatele acestui proces. La 
ședința de deschidere a ofertelor (19.04.2012, ora 13.00 – sediul MCSI, sala 1, et. II.) au 
dreptul de a participa reprezentanții ofertanților prin maxim 1 reprezentant împuternicit in 
acest sens. La împuternicire se va anexa o copie a C.I. a reprezentantului respectiv 
 
2) obiectul contractului este clar definit in preambulul invitației de participare si consta in 
„servicii de asistenta, consultanta si informare juridica in domeniul privatizării si orice alte 
servicii complementare/conexe necesare realizării obiectului contractului, prin care sa se 
asigure asistenta juridica in procesul de selectare, contractare a unui consultant juridic si 
de tranzacție” Totodată activitățile necesare sunt clar definite in aceeași invitație de 
participare la punctul 3. De asemenea in “MODELUL” de contract se precizează “… cu 
următorul obiect [se detaliază serviciile a fi prestate, precum şi documentele care 
vor fi depuse de către Prestator în îndeplinirea Contractului]”. 
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