INVITAŢIE DE PARTICIPARE
Achiziţie de: „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”.
1. Denumirea, adresa, numărul de telefon şi de fax, adresa de e-mail, ale autorităţii contractante:
Denumire oficială: Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale
Adresă: Bulevardul Libertatii, numarul 14, sectorul 5, Bucuresti
Localitate: Bucuresti
Cod poştal: 050706 Ţara: Romania
Punct(e) de contact: Compartiment Achizitii Publice Telefon: +4 0214001381
- Direcţia Generala Economica, Achizitii Publice si
Administrativa
În atenţia Director Adj. Raluca Voicu
E-mail: raluca.voicu@mcsi.ro
Fax: +4 0213114136
Adresa/ele de internet (dacă este cazul): www.mcsi.ro
Adresa sediului principal al autorităţii contractante (URL): www.mcsi.ro
2. In temeiul:
- art. 4 alin. (1) punctul 15 si 16 din HG 12/2009 privind organizarea si funcționarea Ministerului
Comunicațiilor si Societății Informaționale, cu modificările si completările ulterioare;
- art. 4^3 alin. (2) si art. 15 din OUG nr. 88/1997 privind privatizarea societăților comerciale, cu
modificările si completările ulterioare;
- art. 51 lit. a) si b) din Legea nr. 137/2002 privind unele masuri pentru accelerarea privatizării, cu
modificările si completările ulterioare;
- art. 16 alin. (1) din OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de
concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările si completările
ulterioare
si având in vedere ca valoarea estimata a contractului nu este mai mare sau egală cu cea prevăzută la art.
57 alin. (2) lit. c) din OUG 34/2006, se va aplica prezenta selecție de oferte.
3. Locul prestării serviciilor:
- sediul autoritatii contractante si sediul prestatorului.
4. Categoria şi descrierea serviciilor care urmează să fie prestate:
Activităţi necesare/servicii prestate pentru îndeplinirea/realizarea obiectului contractului (abordarea nu
este exhaustiva):
- elaborare, la cerere, de opinii legale in domeniul privatizării,
- elaborare, la cerere, de rapoarte privind derularea procedurii de selectare a consultantului in vederea
privatizării,
- asigurare minim 4 experți cooptați in comisia de selecție/evaluare;
- asistenta, consultanta si informare juridica in domeniul privatizării privind organizarea selecției de
oferte, inclusiv in:
→ elaborarea documentelor de desemnare a comisiilor necesare in întreg procesul de privatizare;
→ elaborarea graficului de derulare, in detaliu, a întreg procesului de privatizare cu stabilirea etapelor
cheie si a fazelor determinante in care sunt necesare acte administrative ale instituției publice
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implicate/ministerului de resort si/sau ale companiei ce va fi supusa privatizării si/sau Hotărâri de
Guvern;
→ monitorizarea/urmărirea realizării operațiunilor necesare pana la momentul semnării contractului cu
„consultantul pentru privatizare”, conform graficului stabilit;
→ elaborarea documentațiilor necesare in procesul de selectare, contractare a unui „consultant pentru
privatizare”;
→ revizuirea/negocierea contractului cu „consultantul pentru privatizare” câștigător al procesului de
selectare;
→ elaborarea actelor administrative ale instituției publice implicate/ministerului de resort si/sau ale
companiei ce va fi supusa privatizării si/sau Hotărâri de Guvern necesare pana la momentul semnării
contractului cu „consultantul pentru privatizare”;
→ orice alte activități complementare/conexe necesare realizării obiectului contractului.
Nota: Incompatibilități - Operatorul economic selectat pentru îndeplinirea obiectului acestui contract nu
are dreptul de a participa ca si ofertant (individual/consorțiu)/subcontractant/terţ susținător in procesul
de ofertare pentru selectarea, contractarea unui „consultant juridic si de tranzacție” depunând in acest
sens declarație pe propria răspundere.
- „cod CPV: 79140000-7 Servicii de consultanţă şi de informare juridică” - anexa nr. 2B din OUG
34/2006.
5. Etapele estimate ale procesului de selecție a consultantului in vederea privatizării
Denumire activitate
1. Publicare anunțului publicitar privind selecția de oferte
2. Numirea Comisiei de selecție - ordin ministru (MCSI+MF)
3. Depunere scrisorilor de interes de către consultanții interesați
4. Comunicare listei scurte
5. Întocmirea Cererii de oferta si pregătirea camerei de date
6. Depunerea ofertelor de către ofertanții preselectați
7. Analiza ofertelor depuse si selectarea consultantului
8. Negociere contractului de consultanta cu ofertantul desemnat câștigător
9. Semnarea contractului de consultanta

6. Opţiunea de achiziţionare a unor servicii similare:
- nu este cazul.
7. Prestarea serviciului este rezervată unei profesii specifice:
- DA.
8. Termenul de finalizare estimat sau durata contractului:
- pana la finalizarea procesului de selectare, contractare a unui „consultant juridic si de tranzacție”;
- prețul contractului nu se va actualiza.
9. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative:
- nu se admit oferte alternative.
10.
a) Termenul limită de primire a ofertelor:
- 19.04.2012, ora. 12.00.
b) Adresa la care se transmit ofertele:
- registratura MCSI (08.00 – 16.00);
- deschiderea ofertelor nu se va face in ședința publica.
c) Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele:
- română.
11. Dacă este cazul, garanţiile solicitate.
- nu este cazul.
12. Modalităţi principale de finanţare şi de plată:
- credite bugetare.
13. După caz, forma juridică pe care trebuie să o ia asocierea grupului de operatori economici
cărora li s-a atribuit contractul:
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- mai mulţi operatori economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune ofertă comună, fără a fi
obligaţi să îşi legalizeze din punct de vedere formal asocierea.
- înainte de semnarea contractului, asocierea va fi legalizata.
14. Criterii de calificare privind capacitatea tehnică şi profesională, a operatorilor economici
Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării criteriilor/condițiilor/cerințelor:
Principii de atribuire a contractelor de consultanta juridica
(1) Pot participa la procesul de selecție, in vederea achiziționării acestor servicii avocații organizați intruna dintre formele de exercitare a profesiei de avocat, respectiv:
- cabinete individuale;
- cabinete asociate;
- societate civila profesionala de avocați;
- societate civila profesionala cu răspundere limitata sau
- asocieri intre avocații organizați conform legii.
(2) Pot participa la procedurile derulate in vederea achiziționării acestor servicii si avocații care au
obținut calificarea profesionala intr-unul din statele membre ale Uniunii Europene sau ale Spațiului
Economic European si care îndeplinesc condițiile prevăzute de lege pentru exercitarea profesiei in
Romania.
1. Declaraţie pe propria răspundere privind faptul ca în ultimii 5 ani ofertantul nu a fost condamnat prin
hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii
criminale, pentru corupţie, fraudă şi/ sau spălare de bani.
2. Declaraţie pe propria răspundere privind faptul ca societatea/operatorul economic: a) nu a intrat în
faliment ca urmare a hotărârii pronunţate de judecătorul-sindic; b) si-a îndeplinit obligaţiile de plată a
impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general
consolidat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în România sau în ţara în care este stabilita
scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele; c) in ultimii 2 ani nu s-a aflat in situația de a
nu își îndeplini obligațiile contractuale sau de a-si îndeplini in mod defectuos obligațiile contractuale din
motive imputabile ofertantului in cauza, fapt care a produs sau este de natura sa producă grave prejudicii
beneficiarilor acestuia; d) nu a fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei instanţe
judecătoreşti, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în
materie profesională; e) nu prezintă informaţii false.
Nota:
a. Data la care expiră termenul de achitare a datoriilor este data de 25 a fiecărei luni, conform
prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
b. Operatorii economici nerezidenţi (străini) au dreptul de a prezenta: fie o declarație pe propria
răspundere; fie o declarație autentica (art. 58 din Legea nr. 36/1995) data în fata unui notar, a unei
autorităţi administrative sau judiciare sau a unei asociaţii profesionale care are competenţe în acest sens,
precum şi un certificat de rezidenţă fiscală (evitarea dublei impuneri) valabil pentru anul 2012 ori a unui
angajament de obţinere a acestui document, cel mai târziu până la data semnării contractului de
achiziţie.
3. Certificat de participare cu oferta independenta (declaraţie pe propria răspundere prin care ofertantul
certifică faptul că participarea la respectiva selecție de oferte este făcută în concordanţă cu regulile de
concurenţă).
In sensul prezentului certificat, prin concurent se înţelege oricare persoană fizică sau juridică, alta decât
ofertantul în numele căruia se formulează certificatul, care ofertează în cadrul prezentei sau ar putea
oferta, întrunind condiţiile de participare; oferta prezentată a fost concepută şi formulată în mod
independent faţă de oricare concurent, fără a exista consultări, comunicări, înţelegeri sau aranjamente cu
aceştia; oferta prezentată nu conţine elemente care derivă din înţelegeri între concurenţi în ceea ce
priveşte preţurile/tarifele, metodele/formulele de calcul al acestora, intenţia de a oferta sau nu la
respectiva procedură sau intenţia de a include în respectiva ofertă elemente care, prin natura lor, nu au
legătură cu obiectul respectivei proceduri; oferta prezentată nu conţine elemente care derivă din
înţelegeri între concurenţi în ceea ce priveşte calitatea, cantitatea, specificaţii particulare ale serviciilor
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oferite; detaliile prezentate în ofertă nu au fost comunicate, direct sau indirect, niciunui concurent
înainte de momentul oficial al deschiderii ofertelor.
Ofertantul nu are dreptul ca în cadrul acestei selecții de oferte:
a) să depună două sau mai multe oferte individuale şi/sau comune, sub sancţiunea excluderii din
competiţie a tuturor ofertelor în cauză;
b) să depună ofertă individuală/comună şi să fie nominalizat ca subcontractant în cadrul unei alte oferte,
sub sancţiunea excluderii ofertei individuale sau, după caz, a celei în care este ofertant asociat;
c) să depună ofertă individuală/comună şi să fie nominalizat ca terţ susţinător în cadrul unei alte oferte,
sub sancţiunea excluderii ofertei individuale sau, după caz, a celei în care este ofertant asociat.
4. Declaraţie pe propria răspundere privind faptul ca ofertantul/operatorul economic nu are drept
membri în cadrul consiliului de administraţie/organ de conducere ori de supervizare şi/sau are acţionari
ori asociaţi persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al patrulea inclusiv ori care se află
în relaţii comerciale cu persoane ce deţin funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante în ceea ce
priveşte organizarea, derularea şi finalizarea selecției de oferte (respectiv toate persoanele care
aprobă/semnează documente emise în legătură sau pentru prezenta selecție). Persoanele fizice sau
juridice care participa direct în procesul de verificare/evaluare a ofertelor nu au dreptul de a fi, ofertant
asociat sau subcontractant, sub sancțiunea excluderii din procesul de selecție.
5. Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale
Persoanele juridice/fizice autorizate romane/străine vor prezenta documente edificatoare care dovedesc
o forma de înregistrare/atestare, ori apartenenţă din punct de vedere profesional în conformitate cu
prevederile legale din tara în care ofertantul este rezident (stabilit) si cu obiectul contractului.
6. Se va prezenta declarație pe propria răspundere si/sau documente edificatoare din care sa reiasă ca
media cifrei de afaceri în domeniul de activitate aferent obiectului contractului într-o perioadă
anterioară, care vizează activitatea din cel mult ultimii doi (2) ani, este egală sau mai mare cu suma de
600.000 Euro.
Echivalenta leu/euro se face prin raportare la cursul mediu BNR aferent fiecărui an in parte
(www.bnr.ro).
Pentru alte monede decât Euro, se transforma in Euro, utilizându-se cursurile medii pentru anii
respectivi, publicate pe site-ul http://ec.europa.eu/budget/inforeuro.
7. Ofertantul/operatorul economic trebuie sa demonstreze ca a prestat cel puţin 8 contracte de servicii
similare cu obiectul contractului, duse la bun sfârşit/finalizate, cu unități de stat sau private.
Se va prezenta declarație pe propria răspundere si o listă a contractelor similare, duse la bun
sfârşit/finalizate, cu unități de stat sau private, conţinând, obiectul detaliat al contractului, perioade de
prestare/durata contractului, preţul/valoarea contractului (valori excl. TVA), beneficiari, indiferent dacă
aceştia din urmă sunt autorităţi contractante sau clienţi privaţi si extrase/copii după informaţiile
relevante din contracte (părţile contractante, obiectul detaliat al contractului, perioade de prestare/durata
contractului precum şi semnăturile/ştampila părţilor, aferente listei prezentate, care să confirme
îndeplinirea cerinței.
Se vor mai prezenta dovada/dovezi/confirmare/confirmări/document(e)/certificat(e) edificatoare pentru
serviciile duse la bun sfârșit pentru contractele respective prezentate în scopul demonstrării cerinţei
privind experienţa similara, cel puțin: proces verbal de recepţie/recomandare/referința certificat
/document constatator. Înscrisurile vor fi emise sau contrasemnate de o autoritate contractanta ori de
către clientul privat beneficiar, vor conţine informaţii referitoare la îndeplinirea obligaţiilor contractuale
de către contractant şi, dacă este cazul, la eventualele prejudicii, si vor fi aferente (corelate) contractelor
prezentate prin care se demonstrează îndeplinirea cerinței.
8. Informaţii referitoare la personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune
ofertantul/operatorul economic din care sa reiasă ca pot fi disponibilizate un număr de minim 4 persoane
(experți), din care minim 3 persoane (experți principali) având experiența similara cu obiectul
contractului si care dețin competente relevante in acest sens. Experții vor fi persoane responsabile pentru
îndeplinirea serviciilor/activităților menționate, conform necesitaților concrete impuse de complexitatea
si exigentele specifice contractului. Se vor prezenta documente edificatoare care sa confirme
informațiile prezentate privind persoanele necesare îndeplinirii serviciilor/activităților menționate.
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In documentele prezentate se vor evidenția distinct informațiile prezentate necesare îndeplinirii cerinței.
Nota:
Documentele vor fi prezentate in original sau copie certificata de conformitate cu originalul (după caz)
urmând a fi prezentate in forma autentica la data semnării contractului, acestea constituindu-se in anexa
la contract,.
Propunerea tehnica va fi întocmita astfel încât să asigure posibilitatea verificării corespondentei intre
aceasta si descrierea serviciilor care urmează să fie prestate (eventual matrice de verificare).
Se va mai prezenta o metodologie de prestare corelată cu graficul de execuţie și toate activitățile
necesare, in stricta concordanta cu reglementările legale din domeniu pana la finalizarea procesului de
selectare, contractare a unui „consultant juridic si de tranzacție”.
Propunerea financiara va fi exprimata in lei. Propunerea Financiara va cuprinde prețul total al
serviciilor, incluzând orice cheltuieli aferente realizării acestora de către prestator.
Evaluarea Propunerii Financiare se va baza pe prețul total al serviciilor si nu pe onorariile avocaților din
echipa de lucru.
In cazul unei oferte care are un preț aparent neobișnuit de scăzut in raport cu ceea ce urmează a fi
prestat, autoritatea contractanta va solicita ofertantului, in scris si înainte de a lua o decizie de respingere
a acelei oferte, detalii si precizări pe care le considera semnificative cu privire la oferta.
Autoritatea contractanta va analiza justificările primite de la ofertant, îndeosebi cele care se refera la
fundamentarea economica a modului de formare a prețului, aferent serviciilor prestate. Daca justificările
nu sunt considerate concludente, autoritatea contractanta îsi rezerva dreptul de a respinge acea oferta.
Plata se va efectua in lei, in contul de trezorerie al prestatorului in intervalul 24 – sf. a lunii următoare
emiterii facturii si acceptantei acesteia.
Împreuna cu documentele care însoțesc oferta si oferta tehnico - financiara, se vor mai depune si:
a) Opisul conținând indexul documentelor depuse cu precizarea numărului paginii unde se regăsește
fiecare document;
b) Declarație privind calitatea de participant la procedura - (completata în mod corespunzător de fiecare
operator economic (asociat, susţinător), daca este cazul);
c) Împuternicire legala - semnata de către administrator, sau un alt document legal echivalent, în cazul în
care semnatarul ofertei este altcineva decât administratorul operatorului economic, caz în care prin
împuternicire se va autoriza semnatarul ofertei sa angajeze ofertantul în prezentul proces de selecție.
15. Perioada de timp în care ofertantul trebuie să îşi menţină oferta valabilă:
- 30 de zile.
16. Criteriul de atribuire a contractului:
- oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic.
Va fi declarată câştigătoare oferta care va obţine punctajul maxim, în urma aplicării următorului
algoritm de calcul:
Ptotal = Pof. + Dprest + Exp. sim./nr. contracte similare
FACTORI DE EVALUARE
Nr.
Crt.
1
2
3

Denumirea factorilor de evaluare
Preţul total oferit in lei fara TVA
Durata de prestare
Exp. sim./nr. contracte similare prezentate (conf. pct. 7)

Punctajul
acordat
30
50
20

TOTAL
100
1.Punctajul (30 puncte) pentru factorul de evaluare „Preţul total” se acordă astfel:
a) Pentru cel mai scăzut dintre preţuri se acordă punctajul maxim alocat factorului de evaluare respectiv;
b) Pentru celelalte preţuri ofertate punctajul se acordă proporţional, astfel:
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P(n) = Preţ min x 30 puncte,
Preţ(n)

Unde,
P(n) - Punctajul ofertei pentru factorul de evaluare „Preţul total”;
Preţ min - Preţul cel mai mic ofertat;
Preţ(n) - Preţul ofertat de operatorul economic pentru care se calculează punctajul.
2. Punctajul (50 puncte) pentru factorul de evaluare “Durata de prestare” se acordă astfel:
a) Pentru cea mai mică durată de prestare se acordă punctajul maxim alocat factorului de evaluare
respectiv;
b) Pentru celelalte durate de prestare punctajul se acordă proporţional, astfel:
P(n) = Dprest min x 50 puncte
Dprest(n)
Unde,
P(n) - Punctajul ofertei pentru factorul de evaluare „Durata de prestare”;
Dprest(min) - Cea mai mică durată de prestare ofertată;
Dprest(n) - Durata de prestare ofertată de operatorul economic pentru care se calculează punctajul.

Notă:
i. Durata de prestare reprezintă perioada în care ofertantul se obligă să presteze serviciile, conform
formularului de ofertă şi metodologiei de prestare. Durată de prestare se întinde între momentul semnării
contractului şi momentul contractării unui „consultant juridic si de tranzacție” si se exprima in zile.
ii. Autoritatea contractantă îşi rezervă dreptul de a analiza şi verifica conformitatea termenelor ofertate
din punctul de vedere al asigurării îndeplinirii de către operatorii economici a cerinţelor solicitate, cu
scopul protejării acesteia împotriva ofertelor care prevăd termene nesustenabile/care nu pot fi
fundamentate .
iii. Ofertele care prevăd o durată de prestare nerealistă, de natură să nu asigure satisfacerea cerinţelor,
vor fi respinse ca neconforme.
3. Punctajul (20 puncte) pentru factorul de evaluare “Exp. sim./nr. contracte similare” se acordă astfel:
a) Pentru ofertele care indeplinesc cerinta de calificare se acordă 0 puncte;
c) Pentru oferta care are cel mai mare numar de contracte similare finalizate se acorda punctajul
maxim alocat factorului de evaluare respectiv;
b) Pentru celelalte oferte punctajul se acordă proporţional, astfel:
Ex. Sim.(n) = Nr. contr.ptr. care se calculeaza punctaj x 20 puncte,
Nr. contr. cel mai mare

17. Alte informaţii.
- Tipul contractului: contract de servicii cu o singura executare etapizata după cum urmează:
Etapa I:
- redactarea proiectului de HG privind declanșarea procesului de privatizare, daca este cazul, si a
ordinului de numire a Comisiei de selecție;
- pregătirea anunțului publicitar privind cererea de oferta in scopul preselectării ofertanților pe lista
scurta; stabilirea cu reprezentanții instituției publice implicate a criteriilor de eligibilitate;
- începerea redactării cererii de oferta; stabilirea cu reprezentanții instituției publice implicate a
criteriilor de selecție;
Etapa II:
- redactarea cererii de oferta si a formularelor atașate;
- redactarea contractului de consultanta (anexa la cererea de oferta);
Etapa III:
- Analiza scrisorilor de interes si întocmirea listei scurte;
Etapa IV
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- Finalizarea Cererii de oferta si a documentelor atașate;
- asistenta in pregătirea camerei de date;
- răspuns la solicitările de clarificări din partea ofertanților preselectați pe lista scurta;
Etapa V:
- Deschiderea ofertelor;
- Analiza ofertelor tehnice si financiare depuse de ofertanții preselectați;
- Selectarea consultantului;
- Comunicarea rezultatului procesului de selecție;
Etapa VI:
- Negocierea contractului de consultanta cu consultantul selectat;
- Semnarea contractului de consultanta;
- Întocmirea proiectului de HG privind aprobarea prevederilor contractului de consultanta;
La sfârșitul fiecărei etape vor fi prezentate de către prestator rapoarte de activitate, in vederea efectuării
plații.
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MODELE
ACORD DE CONFIDENTIALITATE
In cadrul prezentului Acord de confidentialitate termenii folositi vor avea intelesurile indicate mai jos:
Client – ....................................................... sau Autoritate contractantă (Autoritate contractantă), cu
sediul in ............... nr. ............., sector .........., Bucuresti;
Societatea Civila de Avocati: …………, cu sediul in ……., str., ……,
Reprezentantii Societatii Civile de Avocati: membrii colectivului de lucru.
Proiect inseamna: servicii de consultanta juridica solicitate de Client Societatii Civila de Avocati.
Societatea Civila de Avocati actioneaza in numele Clientului pentru acorda consultanta juridica
acestuia. In acest sens Societatea Civila de Avocati va detine anumite informatii in ceea ce priveste
Proiectul de la oficiali, directori, angajati si/sau agenti ai Clientului.
Toate aceste informatii (fie scrise sau verbale) furnizate Societatii Civila de Avocati si/sau
reprezentatilor Societatii Civila de Avocati, fie inainte sau urmand datei prezentului Acord, impreuna
cu analizele, compilatiile, prognozele, studiile sau alte documente sau inregistrari pregatite de
Societatea Civila de Avocati sau de reprezentantii sai care contin, sunt bazate sau reflecta sau sunt
produse in intregime sau in parte din aceste informatii, incluzand si pastrarea lor pe orice computer,
editor de text sau alte dispositive similare sunt prezentate in mod colectiv in continuare ca” material de
asistenta juridica”.
Societatea Civila de Avocati se obliga sa:
(1) foloseasca materialul de asistenta juridica doar in scopul realizarii Proiectului, sa-l pastreze
confidential, excepatand faptul ca poate dezvalui materialul de asistenta juridica sau portiuni din
acesta directorilor, oficialilor, angajatilor, afiliatilor, reprezentantilor (incluzand, fara limite consulatanti
financiari, avocati si contabili) si surselor potentiale de finantare (daca e cazul) pentru Proiect (numiti
colectiv reprezentantii) in cazul in care acestia:
(a) au nevoie sa cunoasca aceste informatii in scopul realizarii Proiectului;
(b) sunt informati asupra naturii confidentiale a materialului de asistenta juridica;
(c) sunt de acord sa accepte termenii acestui accord ca si cand ar fi parti ale prezentului Acord.
Societatea Civila de Avocati va fi responsabila pentru orice incalcare a acestui acord de catre
reprezentantii sai. In eventualitatea in care Societatii Civile de Avocati sau reprezentantilor li se solicita
sau sunt solicitati (prin dispozitie, interogatoriu, cerere de documente, citatie, cerere civila de
investigatii, etc.) sa dezvaluie oricare parte din materialul de asistenta juridica, vor trimite anterior
Clientului o Nota scrisa privind acesta solicitare, va pune la dispozitie doar acea parte din materialul de
asistenta juridica despre care sunt sfatuiti prin opinia scrisa a unui consilier ca solicitarea este legala, si
vor depune toate eforturile pentru a se asigura ca materialul de asistenta juridica va fi tratat cu
confidentialitate.
(2) Daca considera ca nu va continua Proiectul, va informa cu promptitudine Clientul de aceasta
decizie si, in acest caz, sau la orice moment dupa solicitarea clientului, Societatea Civila de Avocati si
reprezentantii sai, cu promptitudine vor:
(i) distruge toate copiile scrise ale materialului de asistenta juridica aflate in posesia lor sau sub
custodia sau controlul lor, (incluzand informatiile aflate in orice computer sau editor de text
sau dispozitiv similar) si vor confirma in scris Clientului de aceasta distrugere;
(ii) returneaza Clientului toate copiile materialului de asistenta juridica furnizate de Client sau in
numele Clientului, aflate in posesia Societatea Civila de Avocati sau a reprezentantilor sai.
Orice material de asistenta juridica verbal va continua sa fie subiect al termenilor prezentul
acord.
(3) termenul “material de asistenta juridica” nu include nici o informatie care:
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-

-

in momentul publicarii este general disponibila pentru si cunoscuta de public (altfel decat ca
rezultat al publicarii de catre Societatea Civila de Avocati sau de catre reprezentantii
acesteia);
a fost disponibila pentru Societatea Civila de Avocati pe baze neconfidentiale dintr-o sursa
(alta decat Societatea Civila de Avocati sau reprezentantii acesteia) careia nu-i este si nu i-a
fost interzisa publicarea unor astfel de informatii pentru Societatea Civila de Avocati prin
obligatie contractuala legala;

(4) Fara un acord scris prealabil de la client, Societatea Civila de Avocati sau reprezentantii sai, nu vor
divulga niciunei persoane:
faptul ca desfasoara investigatii, poarta discutii sau negocieri privind Proiectul sau orice alt
proiect care implica Clientul sau Societatea Civila de Avocati.
ca a solicitat sau a primit orice material de asistenta juridica;
termeni, conditii sau alte fapte cu privire la Proiect sau investigatii, discutii ori negocieri,
inclusive Acordul de referinta. Termenul “persoana” asa cum este folosit in acest acord va fi
interpretat in sens larg, pentru a include media si orice corporatie, parteneriat, grup, persoana
sau entitatea.
(5) Societatea Civila de Avocati este de acord ca:
toate comunicatiile privind Proiectul,
solicitarile pentru informatii aditionale,
discutii sau intrebari privind procedurile referitoare la proiect, pana la finalizarea acestuia de
catre Societatea Civila de Avocati sau de reprezentantii sai, nu vor contacta sau comunica,
direct sau indirect, cu nicio alta terta persoana fara un acord prealabil al Clientului.
Societatea Civila de Avocati ia la cunostinta si este de acord cu faptul ca clientul isi rezerva dreptul, la
libera discretie sa schimbe procedurile in functie de deciziile luate privind Proiectul in orice moment si
fara notificarea prealabila catre Societatea Civila de Avocati sau reprezentantii sai, sa respinga oricare
sau toate propunerile facute Societatea Civila de Avocati sau de catre reprezentantii sai cu privire la
Proiect si sa incheie discutiile si negocierile cu Societatea Civila de Avocati in orice moment si pentru
orice motiv.
(6) Societatea Civila de Avocati este de acord, ca în perioada de valabilitate a acordului prezent,
respectiv pe perioada de 2 ani dupa expirarea acordului, atât ea precum si reprezentantii sai nu se vor
angaja direct sau indirect in una din urmatoarele activitati:
- orice activitati de afaceri sau profesionale care au fost incredintate in cadrul acestui acord, sau
- dupa rezilierea Contractului de consultanţă juridică orice ale activitati ce pot fi specificate in
cuprinsul acordului
- sa dezvaluie vreo informatie in legatura cu serviciile de consultanta juridica.
(7) Societatea Civila de Avocati confirma ca este de acord cu acordarea unei despagubiri echitabile in
favoarea Clientului pentru orice paguba, pierdere, costuri sau responsabilitate care rezulta din orice
utilizare neautorizata sau publicare de catre Societatea Civila de Avocati sau reprezentantii sai a
materialului de servicii de asistenta juridica.
(8) Prezentul acord si toate controversele care apar din sau in legatura cu actiunea in baza lui vor fi
determinate si realizate in concordanta cu legea romana.
(9) Prezentul acord contine intregul acord dintre Societatea Civila de Avocati si Client cu privire la
servicii de asistenta juridica si nici o modificare a prezentului acord si nici o renuntare la termenii si
conditiile mentionate nu vor fi posibile, cu exceptia cazului aprobarii in scris de catre parti.
(10) Prezentul acord de confidentialitate intra in vigoare la data semnarii lui de catre parti.
(11) incheiat, astazi, …….., in 2 (doua) exemplare, cate unul pentru fiecare parte.
..............................................i
Societatea Civila de Avocati:
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CONTRACT DE CONSULTANTA JURIDICA
Prezentul contract (“Contractul”) este incheiat intre:
1. ............................... , cu sediul in ......................, nr............., Sector ............, Bucuresti, telefon/fax
................................., cod de identificare fiscala ..................., cont nr. ......................, deschis la
.............................., reprezentat prin ...................., in calitate de ........................., in calitate de Client, pe
de o parte,
si
2. Societatea Civila de Avocati......., cu sediul in...., telefon....., fax ....., CUI .......... reprezentata prin....,
in calitate de Prestator, pe de alta parte;
in continuare individual numite “Parte” si colectiv numite “Parti”.
Art.1. Obiectul Contractului
Prestatorul se obliga sa presteze servicii de consultanta juridica, in legatura cu urmatorul obiect [se
detaliaza serviciile a fi prestate, precum şi documentele care vor fi depuse de către Prestator în
îndeplinirea Contractului].
Art.2. Durata contractului
2.1. Prezentul contract este valabil luni/zile de la data inregistrarii lui la sediul Clientului dupa
semnarea acestuia de catre ambele Parti.
2.2. Termenul de mai sus poate fi prelungit, numai prin acordul părţilor exprimat in scris cu minim 15
zile inainte de expirarea duratei prezentului Contract, prin act aditional.
Art. 3. Definitii
In prezentul Contract, urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:
a) Contract – prezentul act juridic care reprezinta acordul de vointa al celor doua parti incheiat intre
.........................................., in calitate de Client si ............., in calitate de Prestator;
b) Client si Prestator - partile contractante, astfel cum sunt acestea denumite in prezentul Contract;
c) servicii - activitati a caror prestare face obiectul Contractului;
d) servicii necorespunzatoare - servicii neexecutate in conformitate cu cerintele din prezentul
Contract;
e) regim de urgenta pentru servicii - termen mai mic de 24 de ore;
f) forta majora - un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se datoreaza greselii sau
vinei acestora, care nu putea fi prevazut la momentul incheierii Contractului si care face
imposibila executarea si, respectiv, indeplinirea Contractului; sunt considerate asemenea
evenimente: razboaie, revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii
aparute ca urmare a unei carantine, embargo, enumerarea nefiind exhaustiva ci enuntiativa. Nu
este considerata forta majora un eveniment asemenea celor de mai sus, care, fara a crea o
imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia dintre parti;
g) zi - zi lucratoare; zilele din intervalul de zile luni - vineri al fiecarei saptamani, cu exceptia zilelor
declarate sarbatori legale;
h) data finalizarii Contractului – data expirarii Contractului, la care partile si-au indeplinit toate
obligatiile asumate prin Contract;
i) subcontractant – persoane sau entitati cu care Prestatorul a subcontractat parti din servicii ce fac
obiectul Contractului;
j) Proiect – cuprinde activitatile in legatura cu [.......................]
Art. 4. Pretul si modalitatea de plata a contractului
4.1. Pentru activitatea prestata de Prestator, Clientul va plati acestuia suma de [...] ............., la care se
adauga TVA.
4.2. Plata va fi efectuata in lei, pretul contractului fiind ferm si neajustabil.
4.3. Plata se va efectua in baza facturii emise de Prestator si transmisa Clientului.
Platile se vor efectua in contul Prestatorului, deschis ......,
4.4. Plata se va efectua dupa cum urmeaza:
4.5. Clientul are obligaţia de a efectua plata către Prestator, prin ordin de plată, în baza facturii
fiscale emise de Prestator, ulterior prestarii, receptiei si acceptarii in scris in baza proceselor verbale de
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receptie, a serviciilor prevazute la art. 1 din prezentul Contract si in conformitate cu prevederile art.
4.4., în termen de ..........
Art. 5. Clauze speciale.
5.1. Prezentului Contract i se aplica dispozitiile Legii nr. 51/1995 privind exercitarea profesiei de
avocat si ale Statului profesiei de avocat, cu modificarile si completarile ulterioare.
5.2. Raporturile dintre Parti nu pot fi dovedite decat cu prezentul Contract.
5.3. Clientul atesta exactitatea si sinceritatea informatiilor pe care le furnizeaza si isi exprima acordul ca
demersurile facute de ............... sa fie conforme informatiilor pe care le-a furnizat.
5.4. In vederea acordarii asistentei juridice, Prestatorul va aloca la dispozitia Clientului, echipa de
avocati/experti specificata in Propunerea Tehnica, ce va putea fi completata si cu alti avocati/experti ai
Prestatorului.
Art. 6. Confidentialitate.
6.1. Prestatorul va apara, in orice imprejurare, drepturile si interesele Clientului si va pastra
confidentialitatea si secretul profesional cu privire la activitatea acestuia. Obligatia de confidentialitate
revine tuturor avocatilor asociati si colaboratori ai Prestatorului.
6.2. La randul sau Clientul este obligat sa pastreze confidentialitatea consultatiilor si serviciilor
avocatiale prestate de Prestator.
6.3. Partile inteleg sa stabileasca modul in care va fi asigurata confidentialitatea informatiilor prin
Anexa nr. 1 la prezentul contract, intitulata “Acord de confidentialitate”, anexa care face parte integranta
din prezentul contract.
6.4. Prezentul Contract va intra in vigoare dupa semnarea Acordului de confidentialitate.
Art. 7. Drepturile, obligatiile si raspunderile Partilor
7.1. Prestatorul are obligatia de a presta serviciile prevazute la art. 1. din prezentul Contract, conform
standardelor profesionale aplicabile, cu profesionalismul, competenta si promptitudinea cuvenite
angajamentului asumat si in conformitate cu prezentul Contract.
7.2. Prestatorul are obligatia sa asigure un standard ridicat de performanta a consultantei si lucrarilor.
7.3. In cazul in care, Prestatorul, din vina sa exclusiva, nu-si indeplineste obligatiile asumate prin
Contract, in sensul ca nu livreaza documentele aferente Proiectului astfel cum acestea sunt detaliate in
Prezentul Contract, Clientul are dreptul de a solicita plata, iar Prestatorul are obligatia de a plati
penalitati in cota procentuala de 0,01 % din valoarea transelor prevazute la art. 4.4 de mai sus pentru
fiecare zi de intarziere, pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor.
7.4. Prestatorul raspunde fata de Client cu privire la serviciile de consultanta juridica prestate in
indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul Contract, raspunderea acestuia derivand din culpa
profesionala grava si care va cauza in mod direct prejudicii Clientului, urmand a fi angajata conform
prevederilor Legii pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat si ale Statutului profesiei de
avocat.
In nicio situatie, valoarea daunelor nu poate depasi valoarea prezentului contract.
7.5. Clientul este obligat sa plateasca Prestatorului pretul de Contract, conform art. 4 din prezentul
Contract, cu respectarea clauzelor Contractului.
7.6. In cazul în care Clientul nu onorează facturile în termenul convenit la articolul 4.5 din contract,
atunci este de drept în întârziere şi va plăti penalităţi de 0,01 % pe zi din valoarea facturii neonorate
la plată, pentru fiecare zi de întârziere faţă de termenul contractual de efectuare a plăţii.
7.7. Clientul se obliga sa depuna toate eforturile pentru a sprijini Prestatorul, sa puna la dispozitia
acestuia toate documentele si informatiile relevante, necesare indeplinirii de catre Prestator a
obligatiilor asumate prin acest Contract. Partile vor conveni cu privire la natura si continutul
documentelor si informatiilor necesare Prestatorului.
Art. 8. Receptie si verificari
8.1 Prestatorul va prezenta Clientului:
a) documentele necesare specificate la art. 1 si la termenele prevazute in prezentul Contract.
b) Opiniile legale, si elemente suplimentare ale acestuia, daca este cazul, specificate la art. 1 si in
conformitate cu prevederile art. 4.4. astfel [ se stabilesc termene de livrare ale acestora]:
c) orice alte documente solicitate de Client in legatura cu obiectul prezentului Contract
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8.2. Clientul se obliga sa efectueze analiza, receptia si transmiterea in scris a punctului de vedere, in
baza procesului verbal intocmit in acest sens, asupra serviciilor prestate conform art. 1, in maximum 30
zile de la primirea documentelor necesare indeplinirii obligatiilor contractuale de catre Prestator.
Art 9. Conflict de interese
9.1. Pe durata acestui Contract, Prestatorului nu ii este permis sa se angajeze in nici o activitate care ar
fi in conflict cu interesele Clientului decat daca, in urma notificarii Clientului, acesta va fi de acord si
va transmite acest acord in scris.
9.2. Prestatorul va notifica de indata Clientul cu privire la un potential conflict de interese ce poate sa
apara pe parcursul derularii Contractului si va raspunde fata de Client in cazul in care prin serviciile de
asistenta juridica prestate in indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul Contract se aduc prejudicii
Clientului.
Art. 10. Cesiunea Contractului
10.1. Prestatorul are obligatia de a nu transfera total sau partial obligatiile sale asumate prin Contract.
Art.11. Comunicari
11.1. Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului Contract, trebuie sa fie
transmisa in scris.
11.2. Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii, cat si in momentul primirii.
11.3. Comunicarile intre parti se pot face si prin fax cu conditia confirmarii in scris a primirii
comunicarii, sau prin mijloace electronice e-mail la urmatoarele persoane de contact:.
[...........................................]
12. Modificarea, Incetarea si Rezilierea Contractului
12.1. Modificarea prezentului Contract se poate face numai cu acordul scris al ambelor Parti sub forma
unui act aditional.
12.2. Neindeplinirea sau indeplinirea necorespunzatoare a obligatiilor contractuale de cate una din
Parti, dau celeilalte Parti dreptul de a rezilia contractul.
12.3. Clientul isi rezerva dreptul de a denunta unilateral prezentul Contract, in cel mult 15 zile de la
aparitia unor circumstante care nu au putut fi prevazute la data incheierii Contractului si care conduc la
modificarea clauzelor contractuale in asa masura incat indeplinirea contractului respectiv ar fi contrara
interesului public.
12.4. Clientul isi rezerva dreptul de a denunta unilateral prezentul Contract, fără plata de daune interese
sau a altor sume cu titlu de despăgubiri/de a solicita inlocuirea membrului/membrilor echipei
consultantului, în cazul în care Prestatorul/oricare dintre avocatii asociati/oricare dintre membrii echipei
propuse, nu mai îndeplineşte condiţiile prevăzute la Secţiunea …………., pct. …… lit. ………. din
Caietul de Sarcini.
12.5. Prezentul Contract inceteaza de plin drept in cazul incalcarii de catre Prestator a prevederilor 9.1
de mai sus .
12.6. Rezilierea prezentului Contract nu va avea niciun efect asupra obligatiilor deja scadente intre
Partile contractante.
12.7. Contractul poate inceta si in urmatoarele cazuri:
a) Partile convin de comun acord incetarea Contractului;
b) la data expirarii perioadei de valabilitate, daca Partile nu au convenit in scris prelungirea lui;
12.8 In toate cazurile de incetare a Contractului pe cale amiabila sau din motive neimputabile
Prestatorului, Clientul se obliga sa efectueze plata aferenta serviciilor prestate si a lucrarilor
intocmite, receptionate la data incetarii Contractului.
Art.13. Forta majora
13.1. Forta majora inseamna orice eveniment sau imprejurare (ori o combinare de evenimente si/sau de
imprejurari) intervenind dupa semnarea Contractului, care nu poate fi prevazut, care nu poate fi evitat
si care e in afara controlului Partilor si care face imposibila executarea obligatiilor prevazute in
prezentul Contract de catre Partea afectata, care este constatat de Camera de Comert si Industrie a
Romaniei.
13.2. Forta majora exonereaza Partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul
Contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza.
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13.3 Indeplinirea Contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar fara a
prejudicia drepturile ce li se cuveneau Partilor pana la aparitia acesteia.
13.4. Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte Parti
contractante, imediat si in mod complet, producerea acesteia si de a lua orice masuri care ii stau la
dispozitie in vederea limitarii consecintelor.
13.5. Daca forta majora actioneaza sau exista motive intemeiate sa se estimeze ca va actiona o perioada
de 30 de zile, fiecare Parte va avea dreptul sa notifice celeilalte Parti incetarea de plin drept a
prezentului Contract, fara ca vreuna dintre parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese.
Art.14. Litigii
14.1. Clientul si Prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin tratative
directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legatura cu indeplinirea
Contractului.
14.2. Daca dupa 15 zile de la inceperea acestor tratative, Clientul si Prestatorul nu reusesc sa rezolve
in mod amiabil o divergenta contractuala, competenta de solutionare a litigiilor revine instantelor
judecatoresti din Romania.
Art.15. Dispozitii finale
15.1 Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.
15.2 Prezentul Contract, împreună cu anexele sale care fac parte integrantă din cuprinsul său, reprezintă
voinţa Părţilor şi înlătură orice altă înţelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii
lui.
15.3 Limba care guverneaza Contractul este limba romana.
15.4 Prezentul Contract intra in vigoare dupa semnarea lui de care ambele Parti, la data inregistrarii la
sediul Clientului, in conditiile respectarii art. 7.4.
Art. 16. Documentele contractului
Documentele prezentului contract sunt:
1. Acordul de confidentialitate;
3. Propunerea Tehnica;
4. Propunerea Financiara;
5. ......................................
Incheiat astazi ...... in 2 ( doua) exemplare, in limba romana, fiecare cu valoare de original, cate unul
pentru fiecare Parte.
CLIENT,

PRESTATOR,

13

