
   

 

Investeşte în oameni ! 

FONDUL SOCIAL EUROPEAN 

Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013  

Axa prioritară  6 "Promovarea incluziunii sociale" 

Domeniul major de intervenţie 6.1  „Dezvoltarea economiei sociale”  

Titlul proiectului: "Diversitate in economia sociala” 

Contract POSDRU /168/6.1/S/146189 

 

SOLICITARE DE OFERTE ÎN VEDEREA ATRIBUIRII CONTRACTULUI         

DE FURNIZARE SERVICII JURIDICE CPV 79100000-5 

În atenția operatorilor economici interesați: 

ASOCIAȚIA PROFESIONALĂ NEGUVERNAMENTALĂ DE ASISTENȚĂ 

SOCIALĂ ASSOC cu sediul în BAIA MARE, str. B-dul Unirii, nr. 28, cod fiscal 7930701, 

reprezentata prin Salajeanu Florian Valeriu, beneficiar al contractului de finantare - 

POSDRU/168/6.1/S/146189, finantat prin Fondul Social European - Programul Operaţional 

Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 6 ”Promovarea 

incluziunii sociale”; Domeniul major de intervenţie 6.1.”Dezvoltarea economiei sociale” - 

Titlu proiect: “Diversitate in economia sociala”, doreşte achiziţionarea prin achiziție directă 

a următoarelor servicii: 

 

 SERVICII JURIDICE - CPV 79100000-5 

Ofertantul desemnat  pentru executarea contractului de servicii juridice va viza pentru 

legalitate documentele elaborate pentru efectuarea achizitiilor, documentele de angajare si 

deciziile emise pentru implementarea proiectului si orice alte documente care necesita 

avizare din punct de vedere juridic. 

Cerinte obligatorii:  

 Absolvent de studii superioare de lunga durata, profilul juridic; 

 Calitatea de avocat definitiv, membru activ al unui barou, cu vechime in munca de minim 

10 ani. 

 Depunerea următoarelor acte*, în original și în număr de 1 copie: formular de ofertă, 

declarație privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 180 din Ordonanţa de urgenţă 

a Guvernului nr. 34/2006, declarație privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 181 



   

 

din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, declarație privind conflictul de 

interese, declarație pe proprie răspundere conform modelului, scrisoare de înaintare. 

*Notă: Anexăm la prezentul anunț, formularele spre completare.  

Criteriul aplicabil  pentru atribuirea contractului și stabilirea ofertei câştigătoare este 

prețul cel mai scăzut. 

Durata contract: 02.02.2015 – 30.09.2015 

Valoarea maximă contract este = 42.000 lei  

Calendarul procedurii de atribuire: 

  DATA ORA1) LOCAŢIA 

Data de publicare a anunţului publicitar 19.01.2015 nu este 

cazul 

Site ASSOC 

Termen limită de solicitare a clarificărilor 

din partea Ofertanţilor 

22.01.2015 

Ora 10:00 

La Registratura 

Asociatiei ASSOC, 

prin fax sau e-

mail 

Termen limită de transmitere a  

răspunsurilor la clarificări de către 

Achizitor 

22.01.2015 

Ora 16:00 

Site ASSOC şi prin 

fax cu 

confirmare a 

primirii celui ce a 

solicitat 

clarificarea. 

Termen limită de depunere a ofertelor 26.01.2015 Ora 12:00 Sediul ASSOC 

Data şedinţei de deschidere a ofertelor 26.01.2015 Ora 14:00 Sediul ASSOC 

 

Doritorii sunt rugaţi să contacteze achizitorul pentru informaţii suplimentare in scris la 

sediul acestuia sau la tel: 0262-222226, fax: 0262-222226, e- mail: assoc@assoc.ro . 
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