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Formular nr. 1  

 
 

 

OFERTANTUL……………………… 

nr...... ....………/ .…………….…........ 

 

SCRISOARE DE ÎNAINTARE  

 

Către ......................................................…………………………………………………...  

(denumirea autorităţii contractante si adresa completa)  

 

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

să prezentam oferta în scopul atribuirii contractului............................................................., (denumirea 

contractului de achiziţie publica), noi ................……….......................………….. (denumirea/numele 

ofertantului) vă transmitem alăturat plicul sigilat şi marcat în mod vizibil, conţinând, în original:  

a) oferta; 

b) documentele care însoţesc oferta.  

 

Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi va satisface cerinţele.  

 

Data completării  

......./………/............  

 

Cu stima, 

Ofertant 

 

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

(semnătura autorizata) 
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Formular nr. 2 

OFERTANT 

  _____________________ 

     (denumirea/numele) 

 

 

DECLARAŢIE  

 

 

 

Subsemnatul (a) .............................................……………………………....,(se inserează numele 

operatorului economic - persoana juridică), în calitate de ofertant pentru achiziţia de prestări servicii 

de asistenţă şi reprezentare juridică, cod CPV 79100000-5 – „Servicii juridice” 

 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. 

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 înţeleg 

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, 

                                                           (semnătura autorizată ) 
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-MODEL- 

 

Convenție de prestări servicii de asistenţă juridică 
nr. ________________________ 

 

În baza Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările și 

completările ulterioare și O.M.A.I. nr. 118/2012 privind condițiile in care se suportă de către 

unitate sumele necesare asigurării asistenței juridice a cadrelor militare din Ministerul 

Afacerilor Interne pentru fapte săvârșite de acestea in exercitarea, potrivit legii, a atribuțiilor de 

serviciu, se încheie prezenta Convenție 

 

între 

 

INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ „PETRODAVA” AL 

JUDEȚULUI NEAMȚ, cu sediul în municipiul Piatra Neamţ, str. Cuiejdi, nr. 34, jud. Neamţ,  

cod fiscal 2613460, cont RO86TREZ4915005XXX000128, deschis la Trezoreria Municipiului 

Piatra Neamț, reprezentată prin dl. lt. col. Mitrea Mihai Ciprian, împuternicit inspector şef, în 

calitate de promitent ACHIZITOR,  
 şi  

………………………………………………………………., cu sediul în 

…………………………….,  telefon/fax : ……………….., cod fiscal ………………, cont 

…………………………….., deschis la Trezoreria……………….., reprezentat de 

………………….., în calitate de promitent PRESTATOR,  

 în calitate de prestator  

 

a intevenit prezenta convenție în condiţiile în care părţile promitente rămân neschimbate pe 

toată durata de desfăşurare. 

 

Scopul convenției 

1.1. Scopul convenției îl reprezintă stabilirea elementelor/conditiilor 

 esentiale care vor guverna contractele de prestari servicii ce urmeaza a fi atribuite pe durata 

derularii acesteia. 

1.2. Contractele ce urmeaza a fi atribuite au ca obiect asistența juridica a 

cadrelor militare pentru fapte savarsite de acestia in exercitarea, potrivit legii, a  atributiilor 

de serviciu. 

 

2. Obligaţiile promitenților–prestatori 

2.1 Promitenții–prestatori se obligă ca, în baza contractelor de prestari servicii încheiate cu 

promitentul–achizitor, să presteze „servicii de asistenţă juridică în vederea apărării intereselor 

cadrelor militare pentru faptele săvârşite de către aceştia în exercitarea atribuţiilor de serviciu 

(atunci când împotriva acestora sunt efectuate acte premergătoare sau aceştia au calitatea de 

învinuit, inculpat sau pârât)”, în condiţiile convenite în prezenta convenție.  
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2.2 Promitenții–prestatori se obligă ca serviciile să fie prestate cu respectarea prevederilor Legii 

nr.51 din 7 iunie 1995, Republicată -pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, cu 

modificările şi completările ulterioare, ale Statutul profesiei de avocat, precum şi ale altor 

reglementări incidente. 

 

3. Obligaţiile promitentului–achizitor 

3.1 Promitentul–achizitor se obligă, ca în baza contractelor de prestari servicii atribuite 

promitentului–prestator, să achiziţioneze „servicii de asistenţă juridică în vederea apărării 

intereselor cadrelor militare pentru faptele săvârşite de către aceştia în exercitarea atribuţiilor de 

serviciu (atunci când împotriva acestora sunt efectuate acte premergătoare sau aceştia au 

calitatea de învinuit, inculpat sau pârât)”, în condiţiile convenite în prezentul conventie. 

 

3.2 Promitentul–achizitor se obligă să nu iniţieze, pe durata prezentei conventii, o nouă 

procedură de atribuire, atunci când intenţionează să achiziţioneze servicii care fac obiectul 

conventiei, cu excepţia cazului în care promitentul–prestator declară că nu mai are capacitatea 

de a le presta. 

 

4. Preţul unitar al serviciilor  

4.1 Preţurile unitare în lei sunt cele prevăzute în  anexa la conventie. 

 

5. Durata convenției 

5.1 Prezenta convenție intră în vigoare la data ______ . 

5.2  Prezenta convenție încetează să producă efecte la data de 31.12.2018.   

 

6. Ajustarea  preţului 

6.1–Preţurile menţionate în  Anexa  nr.1  nu se ajustează pe întreaga durata a convenției. 

 

7. Documentele conventiei 

7.1  Parte integrantă a prezentei conventii sunt : 

 a) Anexa nr.1 ;  

 b) Propunerea financiară a Cabinet Avocat _____________; 

 

8. Comunicări 

8.1 (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentei conventii, trebuie să fie 

transmisă în scris. 

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul 

primirii. 

8.2 Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, fax sau e–mail, cu condiţia confirmării în 

scris a primirii comunicării. 
 

9. Încetarea conventiei 

9.1   (1) Prezenta conventie încetează de drept: 

- prin ajungerea la termen 

(2) Conventia poate înceta şi în următoarele cazuri: 
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- prin acordul de voinţă al părţilor ; 

- prin rezilierea de către o parte ca urmare a neîndeplinirii sau îndeplinirii în mod 

necorespunzător a obligaţiilor asumate prin prezenta conventie, de către cealaltă parte, cu 

notificare prealabilă de 30 zile a părţii în culpă. 

 

10. Litigii 

Litigiile ce pot apărea ca urmare a aplicării şi interpretării prevederilor prezentei 

conventii se vor soluţiona pe cale amiabilă. 

Părţile au înţeles să încheie astăzi, _______________, prezenta conventie, în două 

exemplare, câte una pentru fiecare parte. 
 

 

       PROMITENT ACHIZITOR,                                   PROMITENT PRESTATOR, 

   ISU ”PETRODAVA” NEAMȚ 

 

 

      (Î) INSPECTOR ŞEF 

       Lt. colonel, 

          MITREA MIHAI CIPRIAN 

 

 

 

       CONTABIL ŞEF 

       Maior, 

 BAGHIU SANDA MIHAELA 

 

 

 

       CONSILIER JURIDIC 

       Maior, 

          FEDOR MONICA 
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Anexa nr. 1  

la 

Convenția de prestări servicii de asistenţă juridică 
 

 
 

 

ASISTENŢĂ JURIDICĂ 

 

 

 

SERVICII JURIDICE/CAZ 

 

 

    În cauze penale 

tarif pentru etapa premergătoare etapei de 

urmărire penală; 
……………lei 

tarif pentru etapa desfăşurării urmăririi penale; ……………lei 

tarif pentru etapa judecării în prima instanţă; ……………lei 

tarif pentru etapa judecării în căile de atac;  

În cauze civile  
tarif pentru etapa judecării în prima instanţă; ……………lei 

tarif pentru căile de atac; ....................lei 

 

TOTAL 

 

……………lei 

 

 

 

 

 

       PROMITENT ACHIZITOR,                                   PROMITENT PRESTATOR, 

   ISU ”PETRODAVA” NEAMȚ 

 

 

      (Î) INSPECTOR ŞEF 

       Lt. colonel, 

          MITREA MIHAI CIPRIAN 

 

 

 

       CONTABIL ŞEF 

       Maior, 

 BAGHIU SANDA MIHAELA 

 

 

 

       CONSILIER JURIDIC 

       Maior, 

          FEDOR MONICA 
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MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAŢII DE  URGENŢĂ 

INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ 

INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ 

“Petrodava” al judeţului NEAMȚ 

                                                                         
 

 

MODEL - Contract de prestări servicii de asistență juridică 

                                                         nr。 

 

În baza Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările și completările 

ulterioare și O.M.A.I. nr. 118/2012 privind condițiile in care se suportă de către unitate sumele 

necesare asigurării asistenței juridice a cadrelor militare din Ministerul Afacerilor Interne pentru 

fapte săvârșite de acestea in exercitarea, potrivit legii, a atribuțiilor de serviciu, se încheie 

prezentul contract 

 

între 
 

INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ „PETRODAVA” AL JUDEȚULUI 

NEAMȚ, cu sediul în municipiul Piatra Neamţ, str. Cuiejdi, nr. 34, jud. Neamţ,  cod fiscal 

2613460, cont RO86TREZ4915005XXX000128, deschis la Trezoreria Municipiului Piatra 

Neamț, reprezentată prin dl. lt. col. Mitrea Mihai Ciprian, împuternicit inspector şef, în calitate de 

promitent ACHIZITOR,  

 
 şi  

 

………………………………………………………………., cu sediul în 

…………………………….,  telefon/fax : ……………….., cod fiscal ………………, cont 

…………………………….., deschis la Trezoreria……………….., reprezentat de 

………………….., în calitate de promitent PRESTATOR,  

 

în următoarele condiții: 

 

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 ;   

   e. 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 
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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;  

f. Zi - zi calendaristica; an - 365 de zile. 

g. Luna – luna calendaristica; 

 

3. Obiectul contractului 

3.1. Contractul de achiziţie publică are ca obiect prestarea de servicii juridice 

Cod CPV. 79100000-5 – „Servicii juridice”, după cum urmează: 

Servicii de consultanţă şi reprezentare juridică (prevăzute în anexă), a personalului 

militar al autorităţii contractante, în faţa instanţelor judecătoreşti şi a organelor de cercetare 

penală, in litigiile născute din sau în legătura cu atribuţiile de serviciu ale acestuia. 

 

4. Preţul contractului și modalităţi de plată 

4.1. Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil Prestatorului de către Achizitor  

este de ...................... lei, din care……….. lei, reprezintă valoare T.V.A.  

4.2. Plata pretului serviciilor se va face pe baza facturii emise de Prestator şi a procesului verbal 

de recepţie a serviciului executat, încheiat în temeiul art.5 alin.3 din O.M.A.I. nr.118/2012, între 

prestator şi persoana reprezentată, beneficiară a serviciului. 

4.3. Prestatorul are obligaţia de a emite factura detaliata, gratuit, pe suport de hârtie pentru 

serviciile prestate.  

4.4. Achizitorul are obligaţia sa efectueze plata facturii in termen de 30 zile de la data primirii 

ei. 

4.5. Preţurile sunt cele declarate în propunerea financiară, parte integrantă a prezentului contract 

şi rămân ferme pe toată durata de valabilitate a contractului. 

 

5. Durata contractului 

5.l - Prezentul contract intră in vigoare începând cu data ………..2018. 

5.2 - Prezentul contract încetează, Ia sfârșitul zilei de  31.12.2018 . 

 

6. Ajustarea prețului  

6.1-Prețurile menționate in Anexa nr. l nu se pot ajusta decât in sensul diminuării acestora. 

 

7. Documentele contractului 

7.1. Documentele contractului sunt: 

a. caietul de sarcini; 

b. propunerea financiară; 

c. anexe, parte integrantă a contractului (după caz); 

       

8. Obligaţiile achizitorului 

8.1. Achizitorul se obliga sa solicite, în timp util, Prestatorului îndeplinirea serviciilor ce 

formează obiectul contractului, printr-o comanda/solicitare scrisă. 
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8.2. Achizitorul se obligă să pună la dispoziţia Prestatorului, în timp util, informaţiile necesare 

îndeplinirii contractului, respectiv prestării serviciilor solicitate. 

8.3. Achizitorul se obligă să plătească Prestatorului preţul convenit pentru îndeplinirea 

contractului, conform clauzei 4 din prezentul contract. 

 

9. Drepturile și 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 caietul de sarcini şi 

ofertei financiare, asigurând un nivel calitativ al serviciilor corespunzător principiilor 

deontologiei profesionale şi rezultatului urmărit; 

b) să informeze Achizitorul, in cazul apariţiei unui conflict de interese pe durata derulării 

contractului şi să ia toate măsurile legale pentru înlăturarea unei astfel de situaţii;  

c) 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; 

d) să folosească şi să menţină disponibilitatea avocatului  desemnat în procedura de atribuire 

pentru îndeplinirea prezentului contract. Schimbarea avocatului desemnat se face cu acordul 

Achizitorului; 

g) să depună toate diligenţele pentru apărarea intereselor Achizitorului în lucrările încredinţate.  

 

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 Prestatorul nu îşi execută la termen obligaţiile asumate prin contract, 

atunci are obligaţia de plăti Achizitorului, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu 0,05 % din 

valoarea contractului pentru fiecare zi de întârziere. 

11.2.  În cazul în care Achizitorul nu onorează facturile la expirarea perioadei prevăzută la art.4 

alin. 4.4, atunci acesta are obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu 0,05 % din 

valoarea facturii/facturilor, pentru fiecare zi de întârziere, cu excepţia situaţiei când, din motive 

neimputabile acestuia, nu i s-au asigurat fondurile de la bugetul de stat. 

 

12. Încetarea contractului 

12.1.  Prezentul contract încetează de plin drept: 

a) prin acordul de voinţă al părţilor contractante; 

b) la data finalizării etapei de judecată/procesuale/judiciare pentru care a fost încheiat, dar nu 

mai târziu de data limită a convenţiei. 

12.2. Partea care şi-a realizat obligaţiile contractuale poate, printr-o notificare scrisă comunicată 

celeilalte părţi care nu şi-a executat obligaţiile, să considere Contractul desfiinţat de plin drept, 

fără intervenţia instanţelor de judecata si fără nicio altă formalitate, numai după trecerea unui 

termen de 30 zile de la notificare. Contractul se desfiinţează de plin drept la expirarea termenului 
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(termen in care se calculează penalităţi) de 30 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 pentru activităţile asumate şi îndeplinite 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 responsabilităţile privind îndeplinirea obligaţiilor 

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. 

14.4.  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, la sediul Achizitorului, aceasta 

va fi soluţionată de către instanţele judecatoreşti din România cu competenţă teritorilă la sediul 

Achizitorului.  

 

17. Legea care guvernează contractul 
17.1.  Legea care guvernează contractul este legea română. 
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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. Comunicările dintre părţi se pot face şi prin telefon, fax, poştă sau e-mail, cu condiţia 

confirmării în scris a primirii comunicării. 

          Documentele comunicate prin mijloace electronice se consideră primite în termen de 48 

de ore de la data transmiterii lor. 

 

          Prezentul contract a fost încheiat în 2 (două) exemplare, având aceeaşi valoare juridică, 

câte 1 (unul) pentru fiecare parte contractantă. 
 

 

 

 

 ACHIZITOR,                          PRESTATOR, 

 

 

 

INSPECTOR ŞEF 

       Colonel, 

           

 

 

 

       CONTABIL ŞEF 

    

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              ACHIZITOR, 

   ISU ”PETRODAVA” NEAMȚ 

 

 
      (Î) INSPECTOR ŞEF 

       Lt. colonel, 

          MITREA MIHAI CIPRIAN 

 

 

 

       CONTABIL ŞEF 

       Maior, 

 BAGHIU SANDA MIHAELA 

 

 

 

       CONSILIER JURIDIC 

       Maior, 

          FEDOR MONICA 
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Anexa nr. 1 la 

Contractul de prestări servicii de asistenţă juridică 

nr.  ............... din ..................... 

 
 

Date personale ale cadrului militar 

 

 

Etapa procesuala, dosar Tarif 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

PROMITENT-PRESTATOR 

 

 

 

 

PROMITENT-ACHIZITOR, 

ISU ”PETRODAVA” NEAMȚ 

 

       (Î) INSPECTOR ŞEF 

       Lt. colonel, 

          MITREA MIHAI CIPRIAN 

 

 

 

       CONTABIL ŞEF 

       Maior, 

 BAGHIU SANDA MIHAELA 

 

 

 

       CONSILIER JURIDIC 

       Maior, 

             FEDOR MONICA 

 

                  


