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SECŢIUNEA I  

FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI 
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FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI 
 

Achizitor:  AJOFM Constanţa 

Titlul proiectului 
POSDRU: 

ARHISPO – Arhivare SPO 

ID proiect POSDRU: POSDRU/180/4.1/S/155355 

Calitatea achizitorului in 
cadrul proiectului:   

Beneficiar 

 
I. a. Achizitor 

Denumire: AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ CONSTANŢA – Proiect 
„ARHISPO - Arhivare SPO” ID: POSDRU/180/4.1/S/155355  
Cod fiscal: 11343926 

Adresa : Str. Lacului nr 14, Constanţa 

Localitate:  Constanţa  Tara: România 

Pentru informaţii şi clarificări privind 
documentaţia de atribuire: Cristina Drăghici, 
coordonator implementare proiect 

 
Telefon mobil: 0728655133 
 

E-mail:               ajofm@ct.anofm.ro;  Fax: 0241.481.555 
        

 
I.b  Principala activitate sau activităţi ale Autorităţii contractante 

□  ministere ori alte autorităţi publice centrale 
inclusiv cele subordonate la nivel regional sau local 
■ agenţii naţionale 
□ autorităţi locale  
□ alte instituţii guvernate de legea publică 
□ instituţie europeană/organizaţie internaţională 
□ altele  

□ servicii publice centrale 
□ apărare 
□ ordine publică/siguranţa naţională 
□ mediu  
□ economico-financiare 
□ sănătate 
□ construcţii şi amenajarea teritoriului 
■ protecţie socială 
□ cultura, religie şi activităţi recreative 
□ educaţie 
□ altele ___________ 

 
Autoritatea contractantă achiziţionează  în  numele altei autorităţi contractante       
    DA □         NU x 
 

Documentaţia se poate obţine de pe site-ul AJOFM Constanţa, în cadrul proiectului „ARHISPO - 
Arhivare SPO” ID: POSDRU/180/4.1/S/155355, sau de la Sediul Agenţiei, situat în Constanţa, Str. 
Lacului nr.4 etaj 2. 
Alte informaţii  şi/sau clarificări pot fi obţinute: la tel. 0241-481555 , Dna Cristina Drăghici 
Numar zile până la care se pot solicita clarificari înainte de data limita de depunere a 
ofertelor/candidaturilor 2 zile 

Adresa Autorităţii Contractante: Str. Lacului nr 4, Constanţa 

 
I. c. Căi de atac 

Instituţia responsabilă  pentru soluţionare contestaţie:  

mailto:ajofm@ct.anofm.ro
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Denumire: Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor 

Adresa: Str. Stavropoleos, nr 6, sector 3 

Localitatea: Bucuresti                                           Tara : Romania 

E-mail: office@cnsc.ro                                         Telefon: 021.3104641 

Adresa internet:    www.cnsc.ro                            Fax: 021.3204642 

 
I.d. Sursa de finanţare : 

Sursele de finanţare ale contractului ce 
urmează a fi atribuit: Bugetul asigurărilor pentru 
şomaj şi Fondul Social European 

Proiect finanţat din fonduri comunitare       
DA  x                NU □ 
Proiectul „ARHISPO – Arhivare SPO” (contract 
POSDRU/180/4.1/S/155355) 

 
 
 
II:  OBIECTUL CONTRACTULUI  
 
II.1) Descriere 
 

II.1.1 Denumire contract:  
 Servicii de consultanta si de reprezentare juridica in cadrul proiectului „ARHISPO – Arhivare  

SPO” (contract POSDRU/180/4.1/S/155355)  

DDeessccrriieerreeaa  sseerrvviicciiiilloorr  ::    ccoonnffoorrmm  ccaaiieettuulluuii  ddee  ssaarrcciinnii  

II. 1.2 Denumire contract şi locaţia lucrării, locul de livrare sau prestare  

(a) Lucrări                           □      (b) Produse              □      (c) Servicii                         ■ 

Execuţie                              □ 
Proiectare şi execuţie         □ 
Realizare prin orice mijloace     
corespunzătoare cerinţelor 
specificate de  autoritate 
contractantă                        □ 

Cumpărare               □ 
Leasing                    □         
Închiriere                  □         
Cumparare in rate    □ 
 

Categoria serviciului    2A □ 
                                    2B  ■   
 

Principala locatie a lucrarii    
______________________                         
 
______________________ 

                  
 

Principalul loc de livrare:  
 

Principalul loc de prestare: 
La Sediul AJOFM 
Constanţa Str. Lacului nr. 14, et. 2, 
Constanţa / la sediul proiectului 
AJOFM Constanţa si/sau parteneri, 
precum si in orice alta locatie pusa la 
dispozitie de catre contractant sau 
specifica naturii serviciilor prestate. 
 
Cod  CPV: 79110000-8 
                  79418000-7 

II. 1.3. Procedura se finalizează prin : Contract de achiziţie publică:              x                      
                                                              Încheierea unui acord cadru:                □ 

II. 1.4. Durata contractului de achiziţie publică:  
           8 luni, dar nu mai târziu de 31.12.2015 

II.1.5. Informaţii privind acordul cadru  

Acordul cadru cu mai mulţi operatori □ 
Nr. □□□ sau, dacă este cazul nr. □□□ maxim al 
participanţilor al acordului cadru vizat 

Fără acord cadru 
 

Durata acordului cadru: NA 

Posibilitatea de a relua competiţia cu semnatarii acordului cadru   DA   □       NU x                       

II.1.6. Divizare pe loturi     : da □       nu  x 
Ofertele de depun pe: 
Un singur lot x      unul sau mai multe □                toate loturile □ 
 
Alte informaţii referitoare la loturi : 
…………………………………………………………………………………………….. 

 II.1.7. Oferte alternative sunt acceptate                 DA □                              NU x 
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II.2 Cantitatea sau scopul contractului 

 

II.2.1 Opţiuni                                                                         da □       nu x 
Daca exista, descrierea acestor optiuni:  
________________________________________________________________ 

 
III. Condiţii specifice contractului   
III.1 Garanţia de participare  :                                                            DA   □         NU  x           
 

III.2 Alte condiţii particulare referitoare la contract (după caz)  
III.2.1. Contract rezervat  (daca DA scurta descriere ) 
III.2.2. Altele (daca DA, descrieţi) 

DA   □          NU x 
DA  □           NU x 

 
IV: PROCEDURA 

IV.1 Procedura selectata 

Licitaţie deschisă                                □         
Licitaţie restrânsă                                □ 
Licitaţie restrânsă accelerata              □ 
Dialog competitiv                                 □ 

Negociere cu anunţ de participare         □   
Negociere fără anunţ de participare       □                                                  
Achizitie directa                                    x 

 
 IV.2)  Etapa finala de licitaţie electronica       DA  □        NU  x  

 

IV.3.) Legislaţia aplicată  
           1. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, 
a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
           2. Hotărâre a Guvernului nr. 925 din 19 iulie 2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a 
prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări 
publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare. 
          3.Ordonanţă de urgenţă a Guvernului nr. 30/2006, privind funcţia de verificare a aspectelor 
procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
          4. Hotărâre a Guvernului nr. 942/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 30/2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului 
de atribuire a contractelor de achiziţie publică, cu modificările şi completările ulterioare. 
          5.Hotărârea Guvernului nr. 782/2006 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al 
Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, cu modificările şi completările ulterioare. 
          6.Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. 
          7. Ordinul ministerului finanţelor publice nr. 1792/2002,pentru aprobarea Normelor metodologice 
privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, 
evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare; 
         8. Hotărâre a Guvernului nr. 264/2003 privind stabilirea acţiunilor şi categoriilor de cheltuieli, criteriilor, 
procedurilor şi limitelor pentru efectuarea de plăţi în avans din fonduri publice, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
        9. Celelalte reglementări comunitare şi naţionale aplicabile, Ordin 1117/2010 

 
V. CRITERII DE CALIFICARE ŞI/SAU SELECTIE  
 

V.1) Situaţia personală a candidatului /ofertantului 
 

Declaraţie privind eligibilitatea 
conform art. 180 din O.U.G. nr. 
34/2006 
 
Solicitat ■             Nesolicitat □ 

Declaraţie privind eligibilitatea conform art. 180 din O.U.G. nr. 
34/2006prezentată conform Formular nr. 2 (se solicită în original) 
 
Încadrarea în situaţia  prevăzută  la art. 180  din Ordonanţa de urgenţă nr. 
34/2006 atrage excluderea ofertantului din procedura aplicată pentru 
atribuirea contractului de achizţie publică .  

Dacă DA, informaţii adiţionale despre licitaţia electronică 
___________________________________________________________________ 
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Declaratia care demonstrează 
neîncadrarea în prevederile art. 
181 din O.U.G. nr. 34/2006 
 
Solicitat ■             Nesolicitat □ 

Declaraţie privind neîncadrarea in situatiile prevăzute la art. 181 
prezentată conform Formular nr. 3 (se solicită în original sau traducere 
legalizată, după caz) 
 
Pentru persoane juridice romane: 
Pana la data inceperii prestarii de servicii, castigatorul va prezenta 
Certificate de atestare fiscala valabile la data depunerii, unul emis de 
organul fiscal competent, respectiv unul eliberat de Direcţia Impozite şi 
Taxe Locale  al unităţii administrativ teritoriale de pe raza căreia 
persoana fizică sau juridică are sediul social, care să ateste că nu se 
înregistrează cu debite la bugetul consolidat de stat, respectiv bugetul 
local (se solicită în original). 
 
Pentru  persoane juridice  străine: 
Pana la data inceperii prestarii de servicii, operatorul economic va 
prezenta documente edificatoare (certificate, caziere judiciare sau de 
atestare fiscală, alte documente echivalente) prin care să dovedească că 
şi-a îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor 
către buget. (se solicită în traducere legalizată). 

Declaraţie privind evitarea 
conflictului de interese conform 
art. 69^1 din OUG nr. 34/2006 
 
 
Solicitat ■             Nesolicitat □ 

Declaratie pe propria raspundere conform art. 69^1 din OUG nr. 34/2006 
- Formularul nr. 4 

V.2) Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale (înregistrare) 
 

Persoane juridice române: 
 
Solicitat ■             Nesolicitat □ 
 
 
 
 
 
 
 
Pentru persoane juridice 
straine: 
 
Solicitat ■             Nesolicitat □ 

1. Decizia de înfiinţare a societăţii civile de avocaţi / cabinete individuale 
/ cabinete grupate de avocaţi / cabinete asociate, emisă de baroul unde 
este înregistrat Ofertantul (se solicită în copie legalizată sau xerocopie 
certificată, pentru conformitate cu originalul, cu semnătură şi 
ştampilă); 

2. Dovada luării în evidenţă a formei de organizare a profesiei de către 
administraţia financiară (se solicită în copie legalizată sau xerocopie 
certificată, pentru conformitate cu originalul, cu semnătură şi 
ştampilă). 
 
Documente care dovedesc o formă de înregistrare / atestare ori 
apartenenţă din punct de vedere profesional valabile la data deschiderii 
ofertelor şi dreptul de exercitare a profesiei pe teritoriul Romaniei (se 
solicită în traducere autorizată). 

V. 3.) Situaţia  economico-financiară                                   

Informaţii privind  situaţia 
economico-financiară 
 Solicitat   ■            Nesolicitat □ 

Formularul “Informatii generale” , Formular 5A, anexat 
 

V.3.) Capacitatea tehnică şi/sau profesională 

Informatii referitoare la studiile, 
pregatirea profesionala si 
calificarile echipei de experti 
desemnata de prestatorul de 
servicii pentru indeplinirea 
contractului de achizitie publica 
 
 Solicitat   ■          Nesolicitat□  
 
 
 
 
 
 
 
 

Se solicita:  
 Lista avocatilor desemnati (experti cheie) pentru îndeplinirea 

contractului de servicii juridice, însoţita de  deciziile de admitere 
în barou.  

 CV-ul unui expert cheie prezentat în format Europass semnat şi 
datat de catre expert, conform cerintelor de experienta 
profesională specifică descrise în caietul de sarcini,  

prezentate conform Formular nr. 5B, respectiv Formular nr. 5C (se 
solicită în original/ traducere autorizată, dacă este cazul).  

Cerinţe minime:  
Avocatul/avocaţii desemnat/desemnati pentru executarea contractului de 
servicii juridice trebuie să aibă calitatea de avocat definitiv si minim 10 ani 
vechime in activitatea juridica, experienta profesionala si bune cunostinte 
de drept civil, drept comercial, dreptul muncii si cunostinte temeinice in 
domeniul achizitiilor publice. Avocatul/avocatii desemnati vor prezenta 
dovada absolvirii de cursuri de master/alte forme de studii 
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postuniversitare de specialitate. 
 
Cunostintele juridice in domeniile enuntate mai sus a avocatului/avocatilor 
desemnati pentru executarea contractului se vor dovedi printr-o declaraţie 
pe proprie raspundere dată conform Formular nr. 6  (se solicită în 
original/ traducere autorizată, dacă este cazul). 
 
 

 
Aceste documente se vor depune în plic separat şi va purta inscripţia „Documente de calificare”. 
 
 
 
 
VI. PREZENTAREA OFERTEI  

VI.1)  Limba de redactare a 
ofertei  

Limba română  
Documentele care nu sunt elaborate în limba română vor fi traduse şi 
legalizate 

VI.2)  Perioada de valabilitate a 
ofertei 

Perioada de valabilitate a ofertei: 30 de zile 

VI.3) Garantie de participare 
Solicitat  □  Nesolicitat   x 

Nu se solicită 

VI.4) Modul de prezentare a 
propunerii financiare 

Conform Formular nr. 7 din Secţiunea III Formulare 
 

VI.5) Modul de prezentare a 
ofertei 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ADRESA la care se depune oferta: 
AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ,  
Constanţa , Str. Lacului Nr. 14, et. 2 
Proiect „ARHISPO – Arhivare SPO” ID: POSDRU/180/4.1/S/ 155355. 
 
Ofertantul va depune un plic sigilat care va conţine doua plicuri sigilate 
separate. Un plic care conţine documentele de calificare, şi va purta 
înscrisul „Documente de calificare şi un plic ce va conţine oferta 
financiară şi va purta înscrisul „Oferta financiară”. Aceste plicuri se vor 
introduce în plicul exterior închis şi sigilat corespunzător şi 
netransparent. 
Plicul exterior trebuie să fie marcat cu denumirea şi adresa 
ofertantului, pentru a permite returnarea ofertei, fără a fi deschisă, în 
cazul în care oferta respectivă este declarată întârziată. Plicul exterior 
închis corespunzător şi netransparent trebuie să fie marcat cu adresa 
autorităţii contractante şi cu inscripţia “Ofertă pentru atribuirea 
contractului de servicii juridice externe/achiziţii şi contractare. A nu se 
deschide până la data de 05.05.2015, orele 12:00”. Dacă plicul 
exterior nu este marcat conform procedurilor descrise, autoritatea 
contractantă nu îşi asumă nici o responsabilitate pentru rătăcirea 
ofertei. 
Plicul trebuie insotit de Formularul 1 – Scrisoare de inaintare. 
Nu se admit oferte alternative. Ofertanţii pot depune o singură ofertă 
de bază. 
  Interdicţia de a depune mai multe oferte 
1. Candidatul/ofertantul nu are dreptul în cadrul aceleiaşi proceduri: 
a) să participe la doua sau mai multe asocieri; 
b) să depună oferta individuală şi o altă ofertă comună; 
c) să depună oferta individuală şi să fie subcontractant în cadrul unei 
alte oferte. 
2. Orice ofertă pentru care se constată neîndeplinirea acestor 
prevederi va fi respinsă. 

VI.7) Data limita de depunere a 
ofertelor 

DATA LIMITA DE DEPUNERE a ofertei: 
05.05.2015, ora 10.00 

VI. 8) Posibilitatea retragerii sau 
modificării ofertei 

* Ofertantul nu are dreptul de a retrage sau modifica oferta sau/şi 
documentele care însoţesc oferta, după expirarea datei limită pentru 
depunerea ofertelor, sub sancţiunea excluderii acestuia de la 
procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publică. 
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* Orice ofertant are dreptul de a-şi modifica sau de a-şi retrage oferta 
numai înainte de data limită stabilită pentru depunerea ofertei şi numai 
printr-o solicitare scrisă în acest sens.          
* În cazul în care ofertantul doreşte să opereze modificări în oferta 
deja depusă, acesta are obligaţia de a asigura primirea şi înregistrarea 
modificărilor respective de către autoritatea contractantă până la data 
limită pentru depunerea ofertelor.  
OFERTE INTARZIATE 
Organizatorul atribuirii contractului nu va refuza primirea ofertelor după 
data 05.05.2015, ora 10:00, dar oferta va fi marcată cu data şi ora 
primirii şi indiferent de cauza care a produs întârzierea o va declara 
descalificată. 
 

VI.9) Deschiderea si evaluarea 
ofertelor  

Data, ora şi locul deschiderii ofertelor: 
Data  05.05.2015 ora 12.00 Sediul AJOFM Constanţa, Str. Lacului nr. 
14, et. 2, Constanţa. 
  

  
VII. CRITERII DE ATRIBUIRE  
 

VII.1) Preţul cel mai scazut    x 

VII.2) Oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic        

 

VIII.1 Ajustarea pretului contractului             DA     □     NU    x    

VIII.2. Garantia de buna executie a contractului                   DA     □     NU    x 

 
 

PRECIZĂRI ŞI CLAUZE CONTRACTUALE 
 1. De asemenea, comisia va stabili care sunt clarificările şi completările formale sau de confirmare, 
necesare pentru evaluarea fiecărei oferte, precum şi perioada de timp acordată pentru transmiterea 
clarificărilor. 
 2. La depunerea şi analizarea documentelor de calificare, operatorii economici beneficiază de modificările 
aduse la H.G. nr.925/2006 prin H.G. nr.834/2009. 
 3. În cazul în care ofertanţii nu transmit în perioada precizată de comisia de evaluare 
clarificările/răspunsurile solicitate, sau în cazul în care explicaţiile prezentate de ofertant nu sunt 
concludente, oferta se va considera inacceptabilă. 
 4.  În cazul în care ofertantul modifică sau completează conţinutul propunerii tehnice sau prezintă o ofertă 
care nu corespunde cel puţin cerinţelor tehnice minimale din caietul de sarcini, atunci oferta va fi 
considerată neconformă.  
  5. În cazul în care ofertantul modifică prin răspunsurile pe care le prezintă conţinutul propunerii financiare, 
oferta sa va fi considerată neconformă. 
  6. Ofertantul trebuie să semneze şi să ştampileze toate paginile, mai puţin cele eliberate de autorităţile de 
stat în original. De asemenea, ofertantul trebuie să anexeze un opis al documentelor şi să numeroteze 
fiecare pagină. 
  7. Serviciile ofertate trebuie să respecte în totalitate specificaţiile tehnice solicitate prin Caietul de Sarcini. 
  8. Preţul de achiziţie pentru serviciile prevăzute în ofertă, are caracter ferm şi nu se modifică pe durata 
valabilităţii contractelor încheiate în RON. 
   
 MODALITĂŢI DE PLATĂ 

1 Plata serviciilor achiziţionate sa va face cu ordin de plată, în termen de maxim 60 zile de la 
primirea documentelor emise de prestator şi a procesului verbal de recepţie cantitativă şi calitativă 
sau echivalent.     

2 Nu se acceptă plata în avans. 
 
IX. AMENDAMENTE 
 
IX.1 Autoritatea contractantă are obligaţia de a achiziţiona serviciile prevăzute în caietul de sarcini, servicii 
pentru care se va face oferta financiara.  

IX.2 Autoritatea contractantă nu va plăti penalităţi dacă nu i s-au asigurat fondurile de la bugetul de stat 
si/sau fonduri comunitare necesare îndeplinirii obligaţiilor contractuale. 
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PRECIZĂRI FINALE 

Prezumţia de legalitate şi autenticitate a documentelor prezentate 
Ofertantul îşi asumă răspunderea exclusivă pentru legalitatea şi autenticitatea tuturor documentelor 
prezentate în original şi/sau copie în vederea participării la procedură.  
Analizarea documentelor prezentate de ofertanţi de către comisia de evaluare nu angajează din partea 
acesteia nici o răspundere sau obligaţie faţă de acceptarea acestora ca fiind autentice sau legale şi nu 
înlătură  răspunderea exclusivă a ofertantului sub acest aspect. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SECŢIUNEA II 
 
 

CAIET DE SARCINI  
 
 

SERVICII JURIDICE EXTERNE PENTRU ACHIZIŢII ŞI CONTRACTARE  
IN CADRUL PROIECTULUI 

„ARHISPO - Arhivare SPO” ID: POSDRU/180/4.1/S/155355 
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CAIET DE SARCINI 
 
 
 

I. INTRODUCERE 
       

1. Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia pentru elaborarea şi 
prezentarea ofertei şi constituie ansamblul cerinţelor pe baza cărora se elaborează oferta 
de către fiecare dintre ofertanţi. Toate cerinţele sunt minimale şi obligatorii. Dacă 
caracteristicile minime obligatorii nu sunt îndeplinite de ofertă, aceasta se descalifică. 

 
 

II. OBIECTIVUL ACHIZITIEI/SCOPUL CONTRACTULUI  
 

Obiectivul general al acestei achizitii il constituie acordarea consultantei, asistentei si 
reprezentarii juridice Beneficiarului in vederea asigurarii expertizei juridice obligatorii in cadrul 
echipei de management al Proiectului „ARHISPO - Arhivare SPO” ID: POSDRU/180/4.1/ 
S/155355, prin contractarea de servicii juridice care sa asigure Beneficarului suportul juridic 
specializat in cadrul echipei de management a Proiectului, in vederea conformarii cu prevederile 
legale aplicabile, aferente implementarii activitatilor Proiectului. 
 
 

III. OBIECTUL CONTRACTULUI. DESCRIEREA SERVICIILOR  
 

2. Contractul de achiziţie publică are ca obiect prestarea de servicii de consultanţă şi de 
reprezentare juridică - Cod CPV 79110000-8, şi Consultanţă în domeniul achiziţiilor 
publice Cod CPV 79418000-7, in vederea asigurării  expertizei juridice in cadrul echipei 
de management al Proiectului, după cum urmează: 
 

A. Consultaţii juridice, la cererea Autorităţii Contractante, privind activitatea desfăşurată de 
către autoritatea contractantă în cadrul proiectului ” „„ARHISPO - Arhivare SPO” ID: 
POSDRU/180/4.1/ S/155355,  respectiv: 
- Verificarea legalităţii sau conformarii cu prevederile legale aplicabile a contractelor 

incheiate in vederea implementarii activitatilor Proiectului;  
- Avizarea de legalitate a actelor ce implică patrimonial achizitorul 
- Formularea de opinii, memo-uri sau analize privitoare la dispozitiile legale aplicabile, 

procedura legală de atribuire a contractelor de achiziţii în cadrul proiectului,  
- Redactarea documentaţiei şi coordonarea procedurilor de achiziţie publică, asistarea 

autorităţii contractante privind încheierea procedurilor legale de atribuire, 
- Asistarea autorităţii contractante la negocierea, redactarea clauzelor şi semnarea 

contractelor de achiziţie publică ulterior încheierii procedurilor legale de atribuire, 
- Formularea de opinii, memo-uri sau analize referitoare la conformarea achiziţiilor 

publice efectuate cu Contractul de Finanţare şi legislaţia aplicabilă, 
- Formularea de puncte de vedere privind conformarea documentelor depuse in 

procedura de decontare cu clauzele contractuale ale contractelor de achizitii si cele 
ale Contractului de finantare a proiectului.   

B. Servicii de consultanţă juridică, la cererea Autorităţii contractante, în cadrul si in 
legatura cu implementarea Proiectului, in domeniile, dar fără a se limita la,: achiziţii 
publice; raporturi de muncă; incheierea, interpretarea, executarea si incetarea 
contractelor;  şi alte domenii incidente activităţii de implementare a Proiectului. 

C. Servicii de reprezentare juridică la cererea Autorităţii Contractante, în cadrul si in 
legatura cu implementarea activitatilor Proiectului, constând în reprezentarea autorităţii 
contractante în faţa autorităţilor publice, centrale si locale, si a altor persoane de drept 
public sau privat, inclusiv asistarea si reprezentarea Beneficiarului in fata instantelor 
judecatoresti sau arbitrale in litigiile nascute din sau in legatura cu implementarea 
Proiectului. 
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IV. CERINTE GENERALE CU PRIVIRE LA PRESTAREA SERVICIILOR  
 

3. Ofertantul va depune toate diligenţele pentru asigurarea unui nivel calitativ al serviciilor 
corespunzător principiilor deontologiei profesionale si rezultatului urmărit,  in conformitate 
cu  cerinţele Legii 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat, 
republicata aprobată cu modificările şi completările ulterioare şi ale Statutului profesiei de 
avocat. 

 
4. Serviciile juridice prestate vor fi prestate cu profesionalism astfel incat sa asigure o buna 

satisfacere a nevoilor de consultanta si reprezentare juridica necesare echipei de 
management a Proiectului. 

 
5. Serviciile ce fac obiectul contractului vor fi asigurate pe toata durata contractului, 

respectiv incepand cu intrarea in efectivitate a contractului si pana la data 31.12.2015. 
 
 

V. CERINTE SPECIFICE CU PRIVIRE LA PRESTAREA SERVICIILOR  
 

(1) Modalitatea de lucru 
6. Ofertantul va desemna unul sau mai multi avocati pentru executarea contractului, care să 

presteze serviciile solicitate într-un mod complet si cu celeritate.  Ofertantul se obliga sa 
aloce resursele de personal prevazute in oferta sa si necesare ducerii la indeplinire in 
cele mai bune conditii a mandatului acordat. De asemenea, Ofertantul va nominaliza o 
persoană responsabilă de contract din partea sa, care va asigura contactul permanent cu 
reprezentanţii autorităţii contractante/cu managerul de proiect. 

7. Echipa de management al Proiectului din cadrul Autorităţii contractante va desemna  o 
persoana corespondentă, care va lucra în strânsă colaborare cu avocatul/ avocaţii 
desemnati de Ofertant.  

8. Prestarea serviciilor la cerere se va realiza pe baza solicitarilor autorităţii contractante, 
facute  în scris sau confirmate ulterior in scris, si transmise prin fax sau e-mail. Solicitarea 
va fi emisă prin intermediul persoanei responsabile de contract din cadrul Autorităţii 
contractante. Ulterior solicitării exprese, Ofertantul va estima timpul necesar efectuării 
serviciilor solicitate, iar prestarea acestora va fi condiţionată de exprimarea acceptului din 
partea Autorităţii contractante.  

9. Serviciile vor fi prestate în timp util, în vederea îndeplinirii cu succes a obiectului 
contractului. 

 
(2) Logistica 
10. Ofertantul asigura că persoana/echipa care va fi desemnată pentru derularea contractului 

beneficiaza de o baza materiala dotată şi susţinută corespunzător (spatii de lucru, 
echipamente IT si de secretariat), pentru a permite acesteia să se concentreze asupra 
responsabilităţilor care îi revin.  

 
(3)  Rapoarte si Informări 
11. Ofertantul este solicitat să întocmească raportări lunare, în cuprinsul cărora se vor 

preciza, în principal, activitatea sau lucrarile desfăşurate, modalitatea de soluţionare 
propusa (daca este cazul), stadiul lucrarii şi să le predea Autoritatii contractante în 
primele 5 zile ale lunii pentru luna anterioară. 

 
VI. ELABORAREA OFERTEI 

 
12. Oferta trebuie însoţită de împuternicirea scrisă prin care reprezentantul ofertantului este 

autorizat să reprezinte cabinetul individual/cabinetul asociat/societatea civila de avocati 
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/societatea civila profesionala cu raspundere limitata, toate formele de exercitare a 
profesiei de avocat prevazute de Legea nr. 51/1995 cu modificările şi completările 
ulterioare, si să semneze în numele acesteia, atunci cand oferta nu este semnata de 
avocatul coordonator sau de avocatul titular. 

13. Oferta va fi exprimata in lei, fara T.V.A. si va cuprinde valoarea totala a contractului, 
precum si pretul lunar al serviciilor ofertate.  

 In elaborarea ofertei, ofertantul va avea in vedere un numar de 130 de ore incluse in ono-
rariul lunar oferit. Onorariul lunar va include valoarea serviciilor de asistare si reprezentare 
judiciara.  
14. Oferta de preţ nu trebuie defalcata pe fiecare dintre categoriile de servicii ce constituie 

obiectul contractului.  
 

 
VII.  MODALITATI DE PLATA  

 
15. Plata serviciilor achizitionate se va face cu ordin de plata, in termen de maxim 60 de zile 

de la recepţia serviciilor prestate şi semnarea procesului verbal de receptie cantitativă şi 
calitativă sau echivalent, direct proportional cu numărul de ore prestate şi recepţionate. 

16. Nu se acceptă plata în avans. 
 
 

VIII. INFORMATII REFERITOARE LA CLAUZELE CONTRACTUALE OBLIGATORII 
 

17. Clauzele contractuale obligatorii detaliate in prezentul document pe care ofertantul se 
obliga a si le asuma la data semnarii contractului sunt cele cu privire la: 

 obiectul contractului; 
 pretul serviciilor furnizate; 
 perioada de valabilitate a ofertei; 
 modalitatea de plata; 
 durata contractului. 

18. Pe langa clauzele prevazute in modelul orientativ de contract – Secţiunea IV, Autoritatea 
contractantă va putea propune sau accepta şi alte clauze contractuale.  

19. Contractul de achizitie publica se va incheia cu respectarea dispozitiilor legale în vigoare. 
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SECTIUNEA III  
FORMULARELE OFERTEI 
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Formular nr. 1 
 

OFERTANTUL…………………………  Inregistrat la sediul autoritatii     
    contractante 
        (denumirea/numele),    
      nr. ....………/ .…………….…........ 
 

SCRISOARE DE INAINTARE  

 

Catre ......................................................…………………………………………………...  

(denumirea autoritatii contractante si adresa completa)  

 

Ca urmare a invitatiei de participare nr. ……...din ..........., (ziua/luna/anul), prin care suntem 

invitati sa prezentam oferta in scopul atribuirii contractului............................................................., 

(denumirea contractului de achizitie publica), noi ................……….......................………….. 

(denumirea/numele ofertantului) va transmitem alaturat coletul sigilat si marcat in mod vizibil, 

continand, in original:  

a) oferta; 

b) documentele care insotesc oferta.  

 

Avem speranta ca oferta noastra este corespunzatoare si va satisface cerintele.  

 

Data completarii  

......./………/............  

 

Cu stima, 

Ofertant 

 

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

(semnatura autorizata) 
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Formular nr. 2 
 
OFERTANTUL 
  ____________________ 
           (denumirea/numele) 
 
 
 
 

DECLARAŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA 
 
 
 
 

 
Subsemnatul, …………………………………………..reprezentant/ împuternicit al (numele 

şi prenumele) ___________________________________________________ 
____________________________________________________, (denumirea/numele si 
sediul/adresa operatorului economic) 
 
declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor aplicate 
faptei de fals în acte publice, că nu ne aflăm in situaţia prevazută la art. 180 din Ordonanţa de 
urgenţa a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a 
contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, 
respectiv în ultimii 5 ani nu am 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.  
 De asemenea, declar că la prezenta procedură nu particip în două sau mai multe asocieri 
de operatori economici, nu depun candidatură/ofertă individuală şi o alta candidatură/ofertă 
comună, nu depun ofertă individuală, fiind nominalizat ca subcontractant în cadrul unei alte 
oferte.  

 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 dispunem. 

 Prezenta declaraţie este valabilă până la data de _________________________ .(se 
precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei) 
 
 
 
Data completării 
 ......./………/............ 
 
 
 
 

Ofertant, 
_________________ 

(semnatura autorizată) 
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Formular nr. 3 
OFERTANT 
  _____________________ 
     (denumirea/numele) 

 
 

DECLARAŢIE  
privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 181 

 
 

 
Subsemnatul(a) .............................................……………………………...., [se insereaza numele 
operatorului economic - peroana juridică], în calitate de ofertant/ candidat/ concurent la 
procedura de.……………………………………………………… [se menţionează procedura] pentru 
achizitia de .............................................................……………….......... , [se inserează denumirea 
podusului şi codul CPV] la data de .......…………………………………...... [se inserează data], 
organizată de ........................................……………………………………………………......... [se 
inserează numele autorităţii contractante], declar pe proprie răspundere că: 
 
 

a) nu sunt în stare de faliment ori lichidare, afacerile mele nu sunt conduse de un 
administrator judiciar sau activităţile mele comerciale nu sunt suspendate şi nu  fac 
obiectul unui aranjament cu creditorii. De asemenea, nu sunt într-o situaţie similară cu 
cele anterioare, reglementată prin lege; 

b) nu fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea mea în una dintre situaţiile 
prevăzute la lit. a); 

c) mi-am 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 stabilit până la data 
solicitată...……………............. 

d) nu am fost condamnat, în ultimii trei 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. 

 Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi 
înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării 
declaraţiilor orice documente doveditoare de care dispunem. 

Înteleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil 
de încalcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 
            
 

Operator economic, 
                                                                                         (semnatura autorizată ) 
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Formular nr. 4 

Operator economic 

 _________________________ 

Nr.____/__________ 

 

DECLARAŢIE 

 

 

 

 Subscrisa ………………………………………. cu sediul în 

………………………………………………… str. ……………………………înregistrată la 

Oficiul Registrului Comerţului ……………………………sub nr. ………… 

……………….……., CUI…………………………. reprezentată prin………………………… 

……….…………………, în calitate de Ofertant/Candidat/Ofertant asociat/Subcontractant în 

cadrul procedurii de achiziţie publică……………………………………………….., organizată 

de Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Constanta, în temeiul art 69^1 din   

OUG. Nr.34/2006, cu completările şi modificările ulterioare, declar pe propria răspundere, sub 

sancţiunea falsului în declaraţii următoarele: 

 

 

a) niciunul din membrii consiliului de administratie/organul de conducere sau de 

supervizare si/sau nici un actionar or asociat al....................................................  

nu are calitatea de soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al patrulea inclusiv cu 

persoanele enumerate în Anexa prezentei declaraţii; 

 
b) niciunul din membrii consiliului de administraţie/organul de conducere sau de 

supervizare şi/sau nici un acţionar ori asociat al............................................... 

nu se afla în relaţii comerciale, astfel cum sunt acestea prevăzute la art 69 lit a) din   

OUG. Nr.34/2006 cu completările şi modificările ulterioare, cu persoanele 

enumerate în Anexa prezentei declaraţii.  

 

 

 

 

 

……………………………………… 

 

 

(semnătura autorizată) 
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Formular nr. 5A 

OPERATOR ECONOMIC 

…………………………… 
(denumire) 

 
INFORMAŢII GENERALE  CU CIFRA DE AFACERI 

 
1. Denumire: 
2. Cod fiscal: 
3. Adresa sediului central: 
4. Telefon: ………………………… 

Fax: ………………………… 
E-mail: ………………………… 

5. Certificat de înmatriculare/înregistrare:  
   (număr, dată, loc de înmatriculare/înregistrare) 
 
6. Obiect de activitate, pe domenii: 
   (în conformitate cu prevederile din statutul propriu) 
 
7. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul:  
(adrese complete, telefon/fax, certificate de înmatriculare/înregistrare) 
 
8. Principala piaţă a afacerilor: 
 
 
 
 
9. Cifra de afaceri pe ultimii trei ani: 

Anul Cifra de afaceri anuală  
(la 31.12) 

- lei - 

Cifra de afaceri anuală  

(la 31.12) 
- echivalent euro - 

1.   2012   

2.   2013   

3.   2014   

Medie anuală:    

                                                                                                      
Data completării: …………… 

___________________________ 
 (Nume, prenume)  

  
___________________________ 

 (Funcţie)    
 

___________________________ 
 (Semnătura autorizată şi ştampila) 
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Formular nr. 5B 
OFERTANT 
............................................ 
      (denumire) 
 
 

LISTA AVOCATILOR DESEMNATI PENTRU DERULAREA CONTRACTULUI  
 

 

Nr. 
crt. 

Numele şi 
prenumele  

Calitatea în firmă Vechime in activitate 

1    

2    

3    

4    

5    

…    

 
Data completării................... 

 
 

Ofertant 
(semnătura autorizată) 
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Formular nr. 5C 

  
 

  

 

Curriculum vitae  
Europass  

Inseraţi fotografia. (rubrică facultativă, vezi instrucţiunile) 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Nume, Prenume (rubrică facultativă, vezi instrucţiunile) 

Adresă(e) Număr imobil, nume stradă, cod poştal, localitate, ţară (rubrică facultativă, vezi 
instrucţiunile) 

Telefon(oane) (rubrică facultativă, vezi 
instrucţiunile) 

Mobil: (rubrică facultativă, 
vezi instrucţiunile) 

Fax(uri) (rubrică facultativă, vezi instrucţiunile) 

E-mail(uri) (rubrică facultativă, vezi instrucţiunile) 
  

Naţionalitate(-tăţi) (rubrică facultativă, vezi instrucţiunile) 
  

Data naşterii (rubrică facultativă, vezi instrucţiunile) 
  

Sex (rubrică facultativă, vezi instrucţiunile) 
  

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

(rubrică facultativă, vezi instrucţiunile) 

  

Experienţa profesională  
  

Perioada Menţionaţi separat fiecare experienţă profesională relevantă, începând cu cea mai 
recentă dintre acestea. (rubrică facultativă, vezi instrucţiunile) 

Funcţia sau postul ocupat  

Activităţi şi responsabilităţi principale  

Numele şi adresa angajatorului  

Tipul activităţii sau sectorul de activitate  
  

Educaţie şi formare  
  

Perioada Menţionaţi separat fiecare forma de învăţământ şi program de formare profesională 
absolvite, începând cu cel mai recent. (vezi instrucţiunile) 

Calificarea / diploma obţinută  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

(rubrică facultativă, vezi instrucţiunile) 

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 
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Limba(i) maternă(e) Precizaţi limba(ile) maternă(e) (dacă este cazul specificaţi a doua limbă maternă, vezi 
instrucţiunile) 

  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare 

scrisă 

Limba            

Limba            

 (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine 

  

Competenţe şi abilităţi sociale Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite. (Rubrică 
facultativă, vezi instrucţiunile) 

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite. (Rubrică 
facultativă, vezi instrucţiunile) 

  

Competenţe şi aptitudini tehnice Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite. (Rubrică 
facultativă, vezi instrucţiunile) 

  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite. (Rubrică 
facultativă, vezi instrucţiunile) 

  

Competenţe şi aptitudini artistice Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite. (Rubrică 
facultativă, vezi instrucţiunile) 

  

Alte competenţe şi aptitudini Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite. (Rubrică 
facultativă, vezi instrucţiunile) 

  

Permis(e) de conducere Menţionaţi dacă deţineţi un permis de conducere şi categoria. (Rubrică facultativă, vezi 
instrucţiunile) 

  

Informaţii suplimentare Includeţi aici orice alte informaţii utile, care nu au fost menţionate anterior, de exemplu: 
persoane de contact, referinţe etc. (Rubrică facultativă, vezi instrucţiunile) 

  

Anexe Enumeraţi documentele anexate CV-ului. (Rubrică facultativă, vezi instrucţiunile) 

 
 
 

Subsemnatul, declar pe propria răspundere că datele biografice descrise mai sus sunt 
corecte şi că ele descriu calificarea şi experienţa mea profesională.  
 

Confirm că dacă [inserează numele firmei] va fi câştigătorul pentru aceste servicii sunt 
disponibil să preiau sarcinile tehnice descrise în ofertă. 
 
 
 
Nume, prenume şi semnătură titular CV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
Semnătură autorizată a reprezentantului firmei ofertante: . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
 
Data ( ziua/luna/anul) . . . . . . . . . . . . . . . .  

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro
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Formular nr. 6 
 
 
OFERTANTUL 
  ____________________ 
 (denumirea/numele) 
 
 
 
 
 

DECLARAŢIE PRIVIND ACUMULAREA CUNOSTINTELOR JURIDICE 
 
 
 
 

Subsemnatul, ………………………………………… avocat desemnat de catre (numele şi 
prenumele) ___________________________________________________ 
____________________________________________________, (denumirea/numele si 
sediul/adresa operatorului economic) 
 
 
 
declar pe propria răspundere, sub sancţiunea aplicata faptei de fals în acte publice, ca in urma 
activitatii profesionale desfasurate am dobandit cunostinte juridice in domeniile dreptului civil, 
comercial, al dreptului muncii, precum si cunostinte temeinice in domeniul achizitiilor publice.  
 
 
 
 
 
 
Nume, prenume şi semnătură avocat:   
 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
 
Data ( ziua/luna/anul):   
 
 . . . . . . . . . . . . . . . .  
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Formular nr. 7 
 
OPERATORUL ECONOMIC 
__________________ 
   (denumirea/numele) 

 
FORMULAR DE OFERTA 

Catre .................................................................................................... 
                     (denumirea autoritatii contractante si adresa completa) 

 
Domnilor, 

1. Examinand documentatia de atribuire, subsemnatii, reprezentanti ai ofertantului  
_________________________________________________, ne oferim ca, in conformitate 

(denumirea/numele ofertantului) 
cu prevederile si cerintele cuprinse in documentatia mai sus mentionata, să furnizăm 
__________________________________(denumirea serviciilor) pentru suma 
de_________________________lei/lunar (suma în litere şi în cifre), la care se adaugă taxa pe 
valoarea adăugată valoare de _________________________lei. 
                                                         (suma în litere şi în cifre) 
2. Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa furnizam serviciile 
in graficul de timp anexat. 
3. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de 
___________________zile, respectiv pana la data de ___________________________, si 
        (durata in litere si cifre)      (ziua/luna/anul) 
ea va ramane obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricand inainte de expirarea perioadei 
de valabilitate. 
4. Pana la incheierea si semnarea contractului de achizitie publica aceasta oferta, impreuna cu 
comunicarea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita castigatoare, 
vor constitui un contract angajant intre noi. 
5. Precizam ca: 
     |_|   depunem oferta alternativa, ale carei detalii sunt prezentate intr-un formular de oferta 
separat, marcat in mod clar "alternativa"; 
     |_|   nu depunem oferta alternativa. 
            (se bifeaza optiunea corespunzatoare) 
6. Intelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel mai scazut pret sau orice alta oferta 
pe care o puteti primi. 
 

Data _____/_____/_____ 
 

_____________, in calitate de _____________________, legal autorizat sa semnez 
                        (semnatura) 
oferta pentru si in numele ____________________________________ 
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MODEL ORIENTATIV DECONTRACT DE PRESTARI SERVICII JURIDICE 
 
 
Preambul  
 
Avand in vedere  prevederile O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie 
publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de 
servicii, cu modificările şi completările ulterioare, partile au convenit incheierea prezentului 
contract, in urmatoarele conditii. 

 
1. PĂRŢILE  CONTRACTANTE 
 
AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ Constanţa (abreviat 
„AJOFM Cţa”), cu sediul în Constanţa, Str. Lacului nr 14, telefon./fax 0241/481553, cod fiscal 
11343926, cont nr.: RO12 TREZ 29A8 0023 0560 202X deschis la Trezoreria Constanţa, 
reprezentat prin ordonator principal de credite Dna Murineanu Emilia, Director Executiv AJOFM 
Cţa, în calitate de ACHIZITOR in cadrul proiectului „„ARHISPO - Arhivare SPO” ID: POSDRU/ 
180/4.1/S/155355, pe de o parte 
    şi  
 
   ........................., cu sediul în ………….., telefon/fax : ………………….., înregistrat la Registrul 
Comerţului cu nr.…………….., codul fiscal ….., cont trezorerie …………..., deschis la …….., 
reprezentat de ………….…….., în calitate de PRESTATOR. 
   
2. DEFINŢII  
2.1. În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:  
   a.  Contract - prezentul contract şi toate anexele sale;  
   b. Achizitor şi prestator - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul 
contract;  
   c. Preţul contractului - preţul plătibil prestatorului de către achizitor, în baza contractului, 
pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract;  
   d. Servicii - activităţi a căror prestare fac obiectul contractului ;   
   i. Forţa majoră - un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează greşelii 
sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi care face 
imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea 
evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii 
apărute ca urmare a unei carantine, embargo, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunţiativă. Nu 
este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o 
imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia dintre părţi; 
 j. Zi - zi calendaristica; an - 365 de zile. 
k. luna – luna calendaristica;  

 
3. OBIECTUL CONTRACTULUI 
3.1. Contractul de achiziţie publică are ca obiect prestarea de servicii juridice Cod CPV 
79110000-8, după cum urmează: 

1. Consultaţii juridice, la cererea Autorităţii Contractante, privind activitatea desfăşurată de 
către autoritatea contractantă în cadrul proiectului „ARHISPO - Arhivare SPO” ID: 
POSDRU/180/4.1/ S/155355,  respectiv: 

 Verificarea legalităţii sau conformarii cu prevederile legale aplicabile a contractelor 
incheiate in vederea implementarii activitatilor Proiectului;  

 Avizarea de legalitate a actelor ce implică patrimonial achizitorul 
 Formularea de opinii, memo-uri sau analize privitoare la dispozitiile legale 

aplicabile, procedura legală de atribuire a contractelor de achiziţii în cadrul 
proiectului,  

 Asistarea autorităţii contractantante la negocierea, redactarea clauzelor şi 
semnarea contractelor de achiziţie publică ulterior încheierii procedurilor legale de 
atribuire, 
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 Formularea de opinii, memo-uri sau analize referitoare la conformarea achiziţiilor 
publice efectuate cu Contractul de Finanţare şi legislaţia aplicabilă, 

 Formularea de puncte de vedere privind conformarea documentelor depuse in 
procedura de decontare cu clauzele contractuale ale contractelor de achizitii si 
cele ale Contractului de finantare a proiectului.   

2. Servicii de consultanţă juridică, la cererea Autorităţii contractante, în cadrul si in 
legatura cu implementarea Proiectului, in domeniile, dar fără a se limita la,: achiziţii 
publice; raporturi de muncă; incheierea, interpretarea, executarea si incetarea 
contractelor;  şi alte domenii incidente activităţii de implementare a Proiectului. 

3. Servicii de reprezentare juridică la cererea Autorităţii Contractante, în cadrul si in 
legatura cu implementarea activitatilor Proiectului, constând în reprezentarea autorităţii 
contractante în faţa autorităţilor publice, centrale si locale, si a altor persoane de drept 
public sau privat, inclusiv asistarea si reprezentarea Beneficiarului in fata instantelor 
judecatoresti sau arbitrale in litigiile nascute din sau in legatura cu implementarea 
Proiectului. 

 
4. PREŢUL CONTRACTULUI ŞI MODALITĂŢI DE PLATĂ 
4.1. Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil Prestatorului de către Achizitor  
este de ...................... lei/luna, din care……….. lei, reprezintă valoare T.V.A. Valoarea totala a 
contractului este de ............................... (plus TVA). 
4.2. Plata pretului serviciilor se va face pe baza facturii lunare emise de Prestator. 
4.3. Prestatorul are obligatia de a emite factura detaliata, gratuit, pe suport de hartie si in format 
electronic până cel târziu pe 5 a lunii pentru serviciile prestate în luna anterioară. Factura va 
mentiona, in afara de numele achizitorului, denumirea proiectului respectiv „ARHISPO - 
Arhivare SPO” si numarul contractului de finantare respectiv: POSDRU/180/4.1/ S/155355  
4.4. Achizitorul are obligatia sa efectueze plata facturii lunare in termen de 60 zile de la 
recepţionarea serviciilor pe bază de proces verbal de recepţie. 
4.5. Pretul contractului se plateşte din bugetul Proiectului „ARHISPO - Arhivare SPO” ID: 
POSDRU/180/4.1/ S/155355. 
4.6. Preţurile sunt cele declarate în propunerea financiară, parte integrantă a prezentului 
contract, şi rămân ferme în lei pe toată durata de valabilitate a contractului. 
 
5. DURATA CONTRACTULUI 
5.1. Contractul se consideră încheiat şi va intra în vigoare la data semnarii de ambele parti. 
5.2. Prezentul contract încetează să producă efecte la data de ______________. Incetarea 
contractului nu produce efecte asupra obligatiilor devenite scadente anterior acestei date.  
 
6. DOCUMENTELE CONTRACTULUI 
6.1. Documentele contractului sunt: 

a. caietul de sarcini; 
b. propunerea tehnică;  
c. propunerea financiară; 
d. anexe (după caz); 

       
7. SUSPENDAREA CONTRACTULUI 
Dacă Achizitorul nu onorează facturile în termen de 14 zile de la expirarea perioadei prevăzute 
pentru plata facturii. Prestatorul are dreptul de a sista prestarea serviciilor. Imediat ce achizitorul 
onorează factura, prestatorul va relua prestarea serviciilor în cel mai scurt timp posibil. 
 
8. OBLIGAŢIILE ACHIZITORULUI 
8.1. Achizitorul se obligă să pună la dispoziţia Prestatorului toate informaţiile solicitate de acesta, 
in scopul indeplinirii in cele mai bune conditii a obiectului contractului. 
8.2. Achizitorul se obliga sa informeze Prestatorul cu privire la termenele şi condiţiile solicitate de 
Autoritatea de Management şi Organismul de implementare în termen de maxim 2 zile lucrătoare 
de la primirea acestora. 
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8.3. Achizitorul, prin comisia de recepţie, se obligă să receptioneze lucrarile/ serviciile prestate în 
termen de minim 5 zile lucrătoare de la primirea documentelor întocmite de Prestator, încheind în 
acest sens un proces verbal. 
8.4. Achizitorul se obligă să pună la dispoziţia Prestatorului, în timp util, orice informaţii  necesare 
îndeplinirii contractului, respectiv prestării serviciilor solicitate. 
8.5. Achizitorul se obligă să plătească Prestatorului preţul convenit pentru îndeplinirea 
contractului, conform clauzei 4 din prezentul contract. 
 
9. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PRESTATORULUI 
9.1. Prestatorul se obligă: 
a) să presteze serviciile juridice prevăzute la art. 3.1 din prezentul contract cu profesionalismul şi 
promptitudinea cuvenite angajamentului asumat şi în conformitate cu propunerea sa tehnică, 
asigurând un nivel calitativ al serviciilor corespunzător principiilor deontologiei profesionale şi 
rezultatului urmărit; 
b) să furnizeze, în timp util după aprobarea devizului, serviciile solicitate de Achizitor conform 
contractului.; 
c) pe durata derulării contractului, Prestatorul are obligaţia de a informa Achizitorul in cazul 
apariţiei unui conflict de interese şi de a lua toate măsurile legale pentru înlăturarea unuei astfel 
de situatii;  
d) să supravegheze prestarea serviciilor juridice, să asigure resursele umane, materialele, 
echipamentele şi orice alte asemenea, fie de natură provizorie, fie definitivă cerute de şi pentru 
contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se 
poate deduce în mod rezonabil din acesta; 
f) Prestatorul are obligaţia folosirii sau mentinerii disponibilitatii avocatul/avocatilor  desemnati in 
procedura de atribuire pentru îndeplinirea prezentului contract. Modificarea sau completarea 
echipei se face cu acordul Achizitorului; 
g) Prestatorul are obligaţia de a depune toate diligenţele pentru apărarea intereselor Achizitorului 
în lucrările încredinţate,  
h) Prestatorul se obliga sa informeze Achizitorul asupra oricaror acte/fapte/date/imprejurari de 
natura a produce efecte juridice  
9.2. Prestatorul are obligaţia de a despăgubi achizitorul împotriva oricăror:  

 reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate 
intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de materialele folosite pentru 
sau în legătură cu serviciile prestate;  

 daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în 
care o astfel de încălcare rezultă din respectarea Caietului de sarcini întocmit de către 
achizitor.  

 
10. CARACTERUL CONFIDENŢIAL AL CONTRACTULUI 
10.1. Părţile semnatare se obligă să păstreze confidenţialitatea tuturor datelor despre care iau 
cunoştinţă în temeiul prezentului contract. 

 
11.  SANCŢIUNI PENTRU NEÎNDEPLINIREA CULPABILĂ A OBLIGAŢIILOR  
11.1. În cazul în care, din vina sa exclusivă, Prestatorul nu reuşeşte să-şi execute la termen 
obligaţiile asumate prin contract ( în condiţiile art. 3.1 şi art. 9.1 ), atunci Achizitorul are dreptul de 
a deduce din valoarea facturii/facturilor emise de Prestator, conform art. 4.2 din contract, ca 
penalităţi, o sumă  egală cu 0,1 %  pe zi întârziere, din valoarea prestaţiei neefectuate în 
termenele stabilite în devize, conform art. 8.1. 
 
 
12. ÎNCETAREA CONTRACTULUI 
12.1.  Prezentul contract încetează de plin drept: 
a) prin acordul de voinţă al părţilor contractante; 
b) prin expirarea duratei pentru care a fost incheiat. 
12.2. Partea care şi-a realizat obligaţiile contractuale poate, printr-o notificare scrisă comunicată 
celeilalte părţi care nu şi-a executat din culpa sa exclusivă obligaţiile, să considere Contractul 
desfiinţat de plin drept, fără intervenţia instanţelor de judecata si fără nicio altă formalitate, numai 
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după trecerea unui termen de 10 zile de la notificare. Contractul se desfiinţează de plin drept la 
expirarea termenului (termen in care se calculează penalităţi) de 10 de zile, daca partea notificată 
nu îşi îndeplineşte integral obligaţiile restante. 
12.3. În  cazul  încetării  contractului,  indiferent de  cauză,   Prestatorul  are dreptul  la  plata 
onorariilor scadente şi a cheltuielilor efectuate înainte de data intervenţiei cauzei de încetare. 
Prestatorul va comunica de îndată Achizitorului documentele justificative ale cheltuielilor solicitate. 
 
13. CESIUNEA  
13.1.  Prestatorul are obligaţia de a nu transfera total sau parţial obligaţiile sale asumate prin 
contract, fără să obţină, în prealabil, acordul scris al Achizitorului. 
13.2.  Cesiunea nu va exonera Prestatorul de nici o responsabilitate privind obligaţiile asumate 
prin contract.  
 
14. FORŢA MAJORĂ 
14.1.  Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 
14.2.  Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin 
prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează. 
14.3.  Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a 
prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia. 
12.4.  Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, 
imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în 
vederea limitării consecinţelor. 
14.5.  Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează ca va acţiona o perioadă mai mare de o 
luna, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului 
contract, fără ca vreuna din părţi să poată pretindă celeilalte daune-interese. 
 
15. AMENDAMENTE  
15.1. Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea 
clauzelor contractului, prin act adiţional, numai în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează 
interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii 
contractului. 
. 
16. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR 
16.1.  Achizitorul şi  Prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin 
tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură 
cu îndeplinirea contractului. 
16.2.  Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative neoficiale, Achizitorul şi Prestatorul nu 
reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să 
se soluţioneze, fie prin arbitraj la Camera de Comerţ şi Industrie a României, fie de către 
instanţele judecatoreşti din România.  
 
17. LEGEA CARE GUVERNEAZĂ CONTRACTUL 
17.1.  Legea care guvernează contractul este legea română. 
   
18. COMUNICĂRI 
18.1. Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie 
transmisă în scris.  
18.2. Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul 
primirii.  
 18.3. Persoanele desemnate pentru urmărirea îndeplinirii obligaţiilor ce revin părţilor din 
prezentul contract sunt: 
-  Dl/D-na ……………, din cadrul Direcţiei ………………., din partea Achizitorului; 
-  Dl/D-na ……………., din partea Prestatorului. 
18.4. Comunicările dintre părţi se pot face şi prin telefon, fax, poştă sau e-mail, cu condiţia 
confirmării în scris a primirii comunicării.  
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          Prezentul contract a fost încheiat în 2 (două) exemplare, având aceeaşi valoare juridică, 
câte 1 (unul) pentru fiecare parte contractantă. 
 
 
 
 ACHIZITOR,     PRESTATOR, 
 

AGENTIA JUDEŢEANĂ 
PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA 

CONSTANŢA 
 
 

DIRECTOR EXECUTIV 

 
 

COORDONATOR IMPLEMENTARE 
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ANEXA 

 

 
cu persoanele care deţin funcţii de decizie  

cu privire la cererea de ofertă  

la achiziţia de servicii juridice externe/achiziţii şi contractare 

 

 

   

 

 
Nr.crt. Numele si prenumele Functia 

1 Emilia Murineanu Director Executiv 

AJOFM 

2 Gheorghe Busu  Director Executiv 

Adjunct AJOFM 

Constanta 

3 Mirela Ciju   Consilier superior 

4 Cristina Draghici Consilier superior 

5 Florin Gavrila Consilier superior 

6 Georgeta Dinu  Expert superior 

7 Amalia Emirlov  Consilier Juridic 

 

 

 

 

 
 


