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PRIVIND ACHIZIŢIA DE SERVICII JURIDICE  
 

COD CPV: 79111000-5 – Servicii de consultanţă juridică (rev.2) 



 

 
 
 

1. Serviciile care fac obiectul achiziţiei:  
Serviciile solicitate / obiectul achiziţiei: Servicii de consiliere juridică, în principal în 

domeniul legislaţiei muncii.  
 
 Detalierea obiectului achiziţiei:  
 Servicii de consiliere juridică  necesare pentru derularea proiectului referitoare la:  
 

Nr. 
crt. Denumire U.M. 

Cantitate 
estimativ 

Lunar 
1. Servicii juridice în legislaţia muncii  Ore  10 

2. Servicii juridice pe resurse umane: contracte de muncă, convenţii 
civile, etc.  

Ore  10 

3. Servicii juridice pentru dosarele de achiziţii  Ore  10 
4. Orice alte servicii juridice, impuse de diverse situaţii care pot să apară 

în cursul implementării proiectului  
Ore  10 

 Total estimat  40 
 
 Condiţiile minime pentru acceptarea de către achizitor a ofertelor sunt:  
1 – Ofertele trebuie să aibă incluse în preţ prestarea a minim 30% din ore la sediile Fundaţiei 
Ruhama, la solicitarea achizitorului.  
2 – Ofertele trebuie să includă orice cheltuieli aferente prestării serviciilor, iar serviciile prestate să 
corespundă standardelor şi performanţelor care se impun.  
3 – Orice operator economic interesat poate participa cu ofertă, care trebuie să conţină preţul unitar 
şi preţul total în Lei, pentru toată cantitatea de servicii solicitate.  
4 – Prestarea serviciilor se va face de regulă periodic în fiecare zile lucrătoare a achizitorului.  
5 – Termenul de actualizare pentru serviciile prestate să fie de minim 6 luni de la data acordării vizei. 
 
Notă: În cazul nerespectării, de către operatorul economic care se prezintă la procedură, a tuturor 
condiţiilor minime solicitate şi care trebuie dovedite prin specificaţiile din ofertă, se vor respinge 
ofertele, considerate ca fiind necorespunzătoare sau inacceptabile.  
 
2. Criteriul de atribuire al contractului.  

- Criteriul de atribuire este: preţul cel mai scăzut comparat la ofertele complete şi 
calificate.  

 
3. Calitatea serviciului prestat.  
1. Prestatorul are obligaţia de a garanta că serviciul prestat este cel solicitat şi corespunde tuturor 
normelor legale în vigoare referitoare la serviciile solicitate.  
2. Nu sunt acceptate oferte sau prestări servicii de alt tip decât cele cerute prin documentaţie, altele 
decât cele solicitate şi garantate prin ofertă. 
 
4. Consideraţii generale ale achiziţiei.  
1. Activitatea se va contracta numai cu o persoană juridică sau fizică autorizată, cu obiect de 
activitate adecvat pentru serviciile solicitate.  
2. Un singur ofertant poate fi desemnat câştigător al contractului, ofertantul care va avea preţul cel 
mai scăzut, dintre ofertanţii calificaţi.  
3. Prestatorul va asigura prestarea serviciilor cu promptitudine şi în condiţii corespunzătoare. 
Nu se vor accepta prestări de servicii care se prezintă neconform cu serviciul solicitat şi se va 
acorda asistenţă  pentru serviciile prestate. Prestatorul se obligă să supravegheze prestarea 



 

 
 
 

serviciilor, să asigure resursele umane, materiale, instalaţiile, echipamentele şi orice alte 
asemenea, fie de natură provizorie, fie definitivă cerută în vederea îndeplinirii obligaţiilor. 
4. Contractul se poate diminua sau rezilia în funcţie de fondurile alocate şi de necesarul activităţii 
achizitorului, de exemplu cazul sistării proiectului de finanţare.  
5. Durata contractului este pe o perioadă de 1 an de la semnarea contractului. Durata contractului se 
poate modifica prin act adiţional în cazul în care apar situaţii care nu au putut fi prevăzute la data 
încheierii contractului şi care împiedică buna desfăşurare a activităţii achizitorului.  
6. Oferta va conţine: 
- preţul unitar şi total în Lei pentru toată cantitatea de servicii solicitate, cu TVA evidenţiat separat.  
- preţul ofertat va include orice taxe, transport şi altele dacă intervin şi cad în sarcina prestatorului în 
scopul prestării serviciilor.  
- orice alte cheltuieli neprevăzute care pot să apară în vederea prestării, nu pot fi solicitate 
achizitorului.  
- preţul unitar lunar în Lei stabilit câştigător nu se poate ajusta, el rămâne ferm pe toată perioada de 
derulare a contractului. 
- durata de valabilitate a ofertei este de minim 100 zile de la data deschiderii.   
7. Plata se face cu O.P., în termen de 15 de zile de la data recepţiei serviciului prestat.  
8. Ofertantul trebuie să completeze şi să depună obligatoriu formularele din caietul de sarcini.  
9. Achizitorul poate solicita, pe perioada de derulare a procedurii de achiziţie, oricând şi oricui, orice 
detalii, specificaţii sau lămuriri suplimentare pe care le consideră necesare în vederea atribuirii 
contractului. 
 
 
 



 

 
 
 

  
          Formular 1.1. 
 

OPERATORUL ECONOMIC 
___________________ 
(denumire / sediu ) 
 

Înregistrat la sediul autorităţii contractante     
nr._________data___________ora_____ 

 
 

SCRISOARE DE ÎNAINTARE 
 
 

Către ________________________________ 
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) 

 
 

Ca urmare a anunţului/invitaţiei de participare nr. ______ din ______________, privind 
aplicarea procedurii de ____________________(denumire procedură) pentru atribuirea contractului 
_________________________________________(denumirea contractului de achiziţie publică), 
noi ________________________________________ (denumirea/numele operatorului economic) vă 
transmitem alăturat următoarele: 

 
1. Documentul ______________________(tipul, seria/numărul, emitentul) privind garanţia 

pentru participare, în cuantumul şi în forma stabilită de dumneavoastră prin documentaţia de 
atribuire; 

2. Pachetul/plicul sigilat şi marcat în mod vizibil, conţinând, în original şi într-un număr de 
______ copii: 

a) oferta; 
b) documentele care însoţesc oferta. 
c) mostre, schiţe după caz. 
Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi va satisface cerinţele. 

 
Data completării ___________    Cu stimă, 

     Operator economic, 
         ................................... 

          (semnătura autorizată ) 
 



 

 
 
 

 
              Formular 
2.1.  
OPERATOR ECONOMIC 
 ____________________ 
     (denumirea/numele) 
 
 
 

DECLARAŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA 
 
 Subsemnatul ......................................................................................, reprezentant 
împuternicit al 
.............................................................................................................................................................,  
(denumirea/numele si sediul/adresă 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 prevăzută la art. 180 din OUG 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 ofertă individuală şi o alta ofertă comună, nu depun ofertă 
individuală, fiind nominalizat ca sub-contractant în cadrul unei alte oferte.  
 
 Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi 
înţeleg că autoritatea contractantă şi/sau consultantul – organizator al procedurii au 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 ...................... 
 
 
        ___________________________ 
         (Nume, prenume) 
 
        ___________________________ 
         (Funcţie) 
 
        ___________________________ 
         (Semnătura autorizată şi ştampila) 
 



 

 
 
 

           Formular 2.2.  
OPERATOR ECONOMIC 
  _____________________ 
     (denumirea/numele) 
 
 

DECLARAŢIE 
privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 181 

 
 Subsemnatul ......................................................................................, reprezentant 
împuternicit al 
......................................................................................................................................................
......., (denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic) în calitate de ofertant la 
procedura pentru achiziţia de 
.........................................................................................................................., de către 
................................................................................... ,  declar pe proprie răspundere că:  

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

b) nu facem  obiectul unei proceduri legale pentru declararea mea în una dintre situaţiile 
prevăzute la lit. a); 
au fost îndeplinite 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 societatea este 
stabilită                       
                                                     � DA  � NU 

c) nu am fost condamnaţi, 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 şi/sau consultantul - organizator au dreptul de a solicita, în scopul 
verificării şi confirmării declaraţiilor orice documente doveditoare de care dispunem.  
 
 Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de 
încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 
 
Data completării ...................... 
 
        ___________________________ 
         (Nume, prenume) 
 
        ___________________________ 
         (Funcţie) 
 
        ___________________________ 
         (Semnătura autorizată şi ştampila)  
 



 

 
 
 

           Formular 
2.3.  
  Operator economic 
 .................................. 
  (denumirea/numele) 
 

 
 

INFORMAŢII GENERALE 
 
 

1. Denumirea/numele: 
2. Codul fiscal: 
3. Adresa sediului central: 
4. Telefon: 

Fax: 
E-mail: 

5. Certificatul de înmatriculare/înregistrare __________________________ 
(numărul înmatriculare/inregistrare, data) 

6. Obiectul de activitate, pe domenii: __________________________ 
 (în conformitate cu prevederile din statutul propriu) 
6.1. Activităţi CAEN pentru care există autorizare..................................(se va solicita după caz, certificatul 
constatator conform căruia operatorul economic îndeplineşte condiţiile de funcţionare specifice pentru 
activitatea CAEN în care se înscrie obiectul contractului de achiziţie) 

Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul:  
1._______________________________________________________ 
(adrese complete, telefon/fax, certificate de inmatriculare/inregistrare) 
2._______________________________________________________ 
3._______________________________________________________ 
4._______________________________________________________ 
8. Principala piaţă a afacerilor : 
9. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani : 
 

 
Anul 

Cifra de afaceri anuală 
(la 31 dec.) 

lei 

Cifra de afaceri anuală 
(la 31 dec.) 

echivalent euro 
1..............   
2.............   
3..............   
Media anuală :   

media 1 Euro=4,25 Lei 
 
 

Operator economic, 
.................................. 

(semnătură autorizată) 



 

 
 
 

.............................................. 
(denumirea/numele ofertant) 
 

FORMULAR DE OFERTĂ 
 

Către .................................................................................................... 
  (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) 

 
 

1. Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului ...... 
(denumirea/numele ofertantului) ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în 
documentaţia mai sus menţionată, să prestăm ...................... (denumirea serviciului) pentru suma de 
.................................. (suma în litere şi în cifre, precum şi moneda ofertei) plătibilă după recepţia 
serviciilor, la care se adaugă TVA în valoare de .............................................. (suma în litere şi în cifre, 
precum şi moneda ofertei) 
2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să prestăm serviciile din 
anexă, în graficul de timp solicitat de autoritatea contractantă. (se va indica anexa la formular) 
3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de 
................................................................................... zile (durata în litere şi cifre) 
respectiv până la data de ....................... (ziua/luna/anul) şi ea va rămâne obligatorie pentru noi şi 
poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate. 

 
4. Am înţeles şi consimţim că, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câştigătoare, să 
constituim garanţia de bună execuţie în conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire. 

 
5. Precizăm că: (se bifează opţiunea corespunzătoare) 
 
 |_| depunem ofertă alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, 
marcat în mod clar „alternativă”/”altă ofertă”. 
 |_| nu depunem ofertă alternativă. 
 
6. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică aceasta ofertă, împreună cu 
comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este acceptată ca fiind 
câştigătoare, vor constitui un contract angajant între noi. 

 
7. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice ofertă primită. 

Data _____/_____/_____ 
 

..............................................................................., 
(nume, prenume şi semnătură),  

 
L.S. 

 
în calitate de ............................................ legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele 
....................................... (denumirea/numele operatorului economic) 



 

 
 
 

 
.......................................................... 
(denumirea/numele ofertant) 
 
 

CENTRALIZATOR DE PREŢURI 
 pentru servicii 

 
Anexă la formularul de ofertă 

 
Nr.  
Crt. 

Activitatea 
(gama/faza) 

Cantitatea Preţul 
Unitar 

Preţul  
 total 

Taxa pe 
valoarea 
adăugată 

   Lei Euro Lei 
 
(col 2x col 3) 

Euro 
 

(col 2 x col 4) 

Lei 

0 1 2 3 4 5 6 7 

1        

2        

....        

        

 TOTAL       

 
 

 
 

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

(semnătura autorizată) 
L.S. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	OPERATOR ECONOMIC

