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CAIET DE SARCINI PRESTĂRI SERVICII DE ASISTENŢĂ 

JURIDICĂ A 

                         PERSONALULUI GARZII DE COASTĂ 
 

A. DEFINIŢII: 

1) „Client" (promitent-achizitor) reprezintă Autoritatea Contractantă (Garda de Coasta) a 

serviciilor juridice prestate de Avocat; 

2) „Avocat" (promitent-prestator) reprezintă orice persoană cu studii juridice, care a fost 

admisă în profesie şi îşi desfăşoară activitatea profesională în una din formele de organizare 

prevăzute de Legea nr. 51/1995 , republicată, sau avocat străin, care este autorizat să-şi 

desfăşoare activitatea profesională sub titlul profesional corespunzător obţinut într-un stat 

membru şi care poate asigura prestarea Serviciilor către Client, în condiţiile Contractului; 

3) „Contract" reprezintă Contractul de prestări servicii de consultanţă, asistenţă juridică şi 

reprezentare încheiat între Client şi Avocat şi toate documentele ataşate, menţionte în acesta şi 

care fac parte integrantă din el; 

4) „Serviciile" reprezintă lucrările şi activităţile ce trebuie realizate de către Avocat, pe etape, 

în baza Contractului, inclusiv deplasările efectuate pentru atingerea obiectivelor contractului; 
 

5) „Caietul de sarcini" reprezintă documentul care explică obiectivele, scopul lucrării, 

activităţile, sarcinile ce trebuie îndeplinite, obligaţiile Avocatului şi cele ale Clientului. 
 

B. OBIECTUL CONTRACTULUI 
Obiectivul general al acestui contract de prestări servicii de asistenţă juridică este 

reprezentarea poliţiştilor de frontieră care au calitatea de suspect, inculpat ori pârât pentru 

fapte săvârşite în exercitarea, potrivit legii, a atribuţiilor de serviciu. 

Poliţiştii de frontieră potenţiali beneficiari ai contractului de prestări servicii de asistenţă 

juridică fac parte din următoarele structuri: 

1. Garda de Coastă, Aleea Zmeurei, nr.3, Constanţa, judeţul Constanţa; 

2. Grup Nave Constanţa,Port Constanta, Dana 0, judeţul Constanţa; 

3. Grup Nave Mangalia, str. Negru Voda, nr.3 8, loc. Mangalia, judeţul Constanţa; 

4. Sectorul Politiei de Frontiera Negru Voda, Str. Negru Voda, nr.21, loc. Negru Voda, 

judeţul Constanţa; 

5. Sectorul Politiei de Frontiera Baneasa, Str. Trandafirilor, F.N., loc. Baneasa, judeţul 

Constanţa; 

6. Sectorul Politiei de Frontiera Ostrov, loc. Ostrov, F.N., judeţul Constanţa; 

7. Sectorul Politiei de Frontiera Cernavoda, loc. Cernavoda, judeţul Constanţa; 

8. Centrul de Pregătire al Personalului Navigant Agigea, loc. Agigea, F.N., judeţul Constanţa; 

9. Serviciul Teritorial al Politiei de Frontiera Constanta, Aleea Zmeurei, nr.3, Constanţa, 

judeţul Constanţa; 
 

10. Serviciul Teritorial al Politiei de Frontiera Tulcea, Str. Isaccei, nr.103, loc.Tulcea, judeţul 

Tulcea; 

11. Sectorul Politiei de Frontiera Isaccea, loc.Isaccea, F.N judeţul Tulcea; 

12. Sectorul Politiei de Frontiera Pardina, loc.Pardina, F.N., judeţul Tulcea; 

13. Sectorul Politiei de Frontiera Chilia, loc.Chilia Veche, F.N., judeţul Tulcea; 

14. Grup Nave Sulina, loc. Sulina, F.N., judeţul Tulcea. 
 

C. DESCRIEREA SERVICIILOR 



 

 

1. Asistenţă juridică în tot cursul procesului penal, după cum urmează: 

a) asistenţă juridică pe timpul desfăşurării urmăririi penale, până la soluţionare, 

inclusiv pentru asistenţa juridică acordată în cazul luării, înlocuirii, revocării, 

încetării, prelungirii sau menţinerii măsurilor preventive şi, inclusiv pentru 

promovarea tuturor eventualelor căi de atac sau plângeri formulate în baza art. 339 

şi 340 din Codul de Procedură Penală; 

b) asistenţă juridică în faza judecăţii, până la soluţionarea definitivă, inclusiv pentru 

asistenţa juridică acordată în cazul luării, înlocuirii, revocării, încetării, prelungirii 

sau menţinerii măsurilor preventive şi inclusiv pentru promovarea tuturor 

eventualelor căi de atac;, 

c) asistenţă juridică pe timpul acţiunii civile exercitate în cadrul procesului penal 

până la soluţionarea definitivă. 

2. Asistenţă juridică în tot cursul procesului civil, până la soluţionarea definitivă. 

Prestarea serviciilor de către societatea câştigătoare depinde strict de evenimente 

independente de voinţa autorităţii contractante. Dacă vor exista cazuri de poliţişti care vor 

solicita si cărora li se vor aproba decontări de servicii de asistentă juridică si dacă aceştia vor 

opta pentru serviciile societăţii câştigătoare, atunci se vor presta servicii si se vor efectua plăti. 

In caz contrar, nu se vor presta servicii de asistentă juridică si nici nu se vor efectua plăti. 

            Condiţiile de decontare si plată sunt reglementate de OMAI 9/2009, iar termenul de 

plată este de 30 de zile de la data emiterii facturii si recepţiei serviciilor conform prevederilor 

Legii nr. 72 din 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                                Formularul A 

OFERTANTUL 

Înregistrat la sediul autorităţii contractante 

 .............  nr ............ / ............  
(denumirea/numel e) 

 

 

SCRISOARE DE ÎNAINTARE 

Către, 

Garda de Coasta, Constanta, str. 

Aleea Zmeurei, nr.3, Telefon 

0241.553794, fax 0241.553794 
 

Ca urmare a invitaţiei de participare transmise de Garda de Coasta privind aplicarea 

procedurii pentru atribuirea contractului-cadru „Servicii de asistenţă juridică a poliţiştilor 

de frontieră",     cod     CPV     79112000-2     „Servicii     de     reprezentare     juridică", 

 ....................................................... /  (denumirea/numele  ofertantului),  vă  transmitem  

alăturat următoarele: 

1. plicul sigilat şi marcat in mod vizibil, conţinând, în original (un exemplar). 

a) oferta; 

b) documentele care însoţesc oferta (împuternicire pentru delegatul participant la şedinţa de 

deschidere a ofertelor, copie după actul de identitate al delegatului). 

Avem speranţa ca oferta noastră este corespunzătoare şi vă satisface cerinţele. 
 

Data completării ...............  
 

 

Ofertant, 
 

(semnătura autorizată şi ştampila) 

 

Formularul B 

OFERTANTUL 
 

(denumire/nume) 
 

ÎMPUTERNICIRE 
 

           Eu,      ..................................... ,    în    calitate     de      ...........................................      al 

 ................................ împuternicesc prin prezenta pe domnul (doamna) ........................................ , care 

se legitimează cu  .......................................  să participe la deschiderea ofertelor pentru 

achiziţia 

publică „Servicii de asistenţă juridică a poliţiştilor de frontieră", cod CPV 79112000-2 

„Servicii 

de reprezentare juridică", desfăşurată la sediul Gărzii de Coasta, în ziua de ............................... , ora         
............... 

 

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

Semnătura autorizată a ofertantului şi ştampila 

 

 



 

 

Formularul C 
 

 

CENTRALIZATOR DE PREŢURI 
 

Nr. crt ASISTENŢĂ JURIDICĂ Preţ unitar lei fară TVA 

ONORARIU AVOCAT/CAZ 

1. 

în
 t

o
t 

cu
rs

u
l 

p
ro

ce
su

lu
i 

p
en

a
l 

 Pe timpul desfăşurării urmăririi penale, până la 

soluţionare, inclusiv pentru asistenţa juridică acordată în 

cazul luării, înlocuirii, revocării, încetării, prelungirii sau 

menţinerii măsurilor preventive şi inclusiv pentru 

promovarea tuturor eventualelor căi de atac sau plângeri 

formulate în baza art. 339 şi 340 din Codul de Procedură 

Penală. 

 

2. În faza judecăţii, până la soluţionarea definitivă, inclusiv 

pentru asistenţa juridică acordată în cazul luării, 

înlocuirii, revocării, încetării, prelungirii sau menţinerii 

măsurilor preventive şi inclusiv pentru promovarea 

tuturor eventualelor căi de atac. 

 

3. Pe timpul acţiunii civile exercitate în cadrul procesului 

penal până la soluţionarea definitivă. 
 

4. În tot cursul procesului civil, până la soluţionarea 

definitivă. 

 

TOTAL LEI FARA TVA  

NOTĂ: 

• Se vor completa, obligatoriu, toate rubricile tabelului; 

Preţurile unitare vor fi fixe pe toată perioada contractului-cadru şi vor exprima 

onorariu avocatului pentru fiecare caz, incluzând toate cheltuielile aferente, inclusiv 

cele de deplasare 

 

                                                                                                         Formularul D 

 

Declaraţie de acceptare a condiţiilor contractuale şi de asumare a prevederilor caietului 

de sarcini 

Subsemnatul   ................................................................ (numele  şi prenumele  în clar a 

persoanei autorizate), reprezentant împuternicit al 

 ............................................................................................................................ (denumirea/nu

mele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului), în nume propriu/în numele asocierii, declar că 

sunt de acord cu toate prevederile contractului publicate în cadrul prezentei proceduri de 

atribuire şi ne obligăm să respectăm toate obligaţiile menţionate în conţinutul acestora. 

          Totodata, ne asumam in totalitate cerintele caietului de sarcini. 

 

Data: (ZZ.LL.AAAA) 

(numele   şi   prenumele)............................ ,(semnătură      şi   ştampilă),   în   calitate   

de.............................., legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele 

.................................(denumire/nume operator economic). 

 

 

 

 

 



 

 

Contract-cadru de prestări servicii de asistenţă juridică 

nr.___________ data____________ 
 

1. În baza O.M.A.I. nr. 9 din 9 martie 2009 privind condiţiile în care se suportă de către 

unitate sumele necesare asigurării asistenţei juridice a poliţistului pentru fapte săvârşite de 

acesta în exercitarea, potrivit legii, a atribuţiilor de serviciu, se încheie prezentul contract-

cadru, între 

Garda de Coasta, cu sediul in Aleea Zmeurei, nr.3, judeţul Constanta, 

telefon/fax:0241.553794,CUI 29521430, cont trezorerie RO 11TREZ 23123610120XXXXX, 

deschis la Trezoreria Constanta,  reprezentata prin comisar şef de poliţie Cicu Laurentiu 

Cristian, Director Garda de Coastă, în calitate de achizitor, pe de o parte şi 

 ................................................ ,   adresă sediu în  ................................. , telefon/fax ................., 

număr de înmatriculare    ............................... ,   CUI  ............................... , cont ........................ 

reprezentat prin .............................. funcţia................................. „ în calitate de promitent-

prestator, pe de altă parte. 

a intervenit prezentul contract-cadru în condiţiile în care părţile promitente rămân 

neschimbate pe toată durata de desfăşurare. 
 

2. Obligaţiile promitentului-prestator 

2.1 Promitentul-prestator se obligă ca, în baza contractelor subsecvente încheiate cu 

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

poliţiştilor de frontieră pentru faptele săvârşite de către aceştia în exercitarea atribuţiilor de 

serviciu (când aceştia au calitatea de suspect, inculpat sau pârât)", cod CPV 79112000-2 - 

Servicii de reprezentare juridică, în condiţiile convenite în prezentul contract-cadru. 

2.2 Promitentul-prestator 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 Statutului profesiei de avocat, precum şi 

ale altor reglementări incidente. 

2.3 Promitentul-prestator se obligă să nu transfere total sau parţial obligaţiile asumate prin 

prezentul contract-cadru. 
 

3. Obligaţiile promitentului-achizitor 

3.1 Promitentul-achizitor se obligă, ca în baza contractelor subsecvente atribuite 

promitentului-prestator, sa achiziţioneze servicii de asistenţă juridică în vederea apărării 

intereselor poliţiştilor de frontieră pentru faptele săvârşite de către aceştia în exercitarea 

atribuţiilor de serviciu (când aceştia au calitatea de suspect, inculpat sau pârât)", cod CPV 

79112000-2, în condiţiile convenite în prezentul contract-cadru. 

3.2 Promitentul-achizitor se obligă să nu iniţieze, pe durata prezentului contract-cadru, o 

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

obiectul prezentului contract-cadru, 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 nr. 1 la prezentul contract-cadru. 

4.2 Preţurile unitare vor exprima onorariu avocatului pentru fiecare caz, incluzând toate 

cheltuielile aferente, inclusiv cele de deplasare 

 

5. Durata contractului-cadru 

5.1 Prezentul contract-cadru intră în vigoare la data semnării de către ultima parte. 

5.2 Prezentul contract-cadru încetează să producă efecte la data de __ . _ . ___ . 

6. Ajustarea preţului 

Preţurile menţionate în Anexa nr. 1 nu se ajustează pe întreaga durată a contractului—cadru 



 

 

 

7. Documentele contractului-cadru 

Parte integrantă a prezentului contract-cadru sunt: 

a) Propunerea financiară a ______  

b) Anexa nr. 1; 

8.     Comunicări 

8.1 (1) Orice comunicare între părţi referitoare la îndeplinirea prezentului contract-cadru 

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.      Dispozitii finale 

Fiecare parte are dreptul de a denunta unilateral prezentul contract-cadru, cu conditia 

prezentarii unui preaviz in scris de 30 de zile celeilalte parti. 

 

Partile au inteles sa incheie astazi, ________________, prezentul contract-cadru, in doua 

exemplare, cate unul pentru fiecare parte. 
    

PROMITENT-ACHIZITOR                                    PROMITENT-PRESTATOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Anexa nr. 1 

la acordul-cadru de prestări servicii de asistenţă juridică 

      nr.           data 
 

Nr. -crt. ASISTENŢĂ JURIDICĂ ONORARIU AVOCAT/CAZ 

1. 

în
 t

o
t 

cu
rs

u
l 

p
ro

ce
su

lu
i 

   
Pe timpul desfăşurării urmăririi penale, până Ia 

soluţionare, inclusiv pentru asistenţa juridică 

acordată în cazul luării, înlocuirii, revocării, 

încetării, prelungirii sau menţinerii măsurilor -

preventive şi-inclusiv pentru-promovarea-tuturor-

eventualelor căi de atac sau plângeri formulate în 

baza art. 339 şi 340 din Codul de Procedură 

Penală. 

 

2. 

In faza judecăţii, până la soluţionarea definitivă, 

inclusiv pentru asistenţa juridică acordată în cazul 

luării, înlocuirii, revocării, încetării, prelungirii sau 

menţinerii măsurilor preventive şi inclusiv pentru 

promovarea tuturor eventualelor căi de atac. 

 

3. 
Pe timpul acţiunii civile exercitate în cadrul 

procesului penal până la soluţionarea definitivă. 
 

4. In tot cursul procesului civil, până la 

soluţionarea definitivă. 

 

TOTAL LEI FARA TVA  

 

 

            PROMITENT-ACHIZITOR                                    PROMITENT-PRESTATOR 

 


