R O M Â N I A
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSPECTORATUL GENERAL AL POLIŢIEI ROMÂNE
INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEŢEAN IAŞI
Serviciul Logistic

NESECRET
Nr. 458704 din 01.03.2018
Ex. nr. 1

C ă t r e,
BAROUL IASI
Fax; 0232211322
Mail: barouavocati@upcmail.ro

In conformitate cu prevederile art.1 ali. 1 coroborat cu art 4 alin6 din OMAI nr. 9/2009, vă
facem cunoscut că I.P.J. IASI, prin Serviciul Logistic- Compartimentul Marketing si Achizitii,
intenţionează să achiziţioneze, prin cumpărare directă, servicii, conform specificatiilor din tabelul de
mai jos pe o perioada de 12 luni:
În acest sens, vă adresăm rugămintea de a ne comunica prin fax, la nr. 0232250505, sau mail:
achizitii@is.politiaromana.ro, până la data de 06.03 ora 24:00, oferta dumneavoastra.
Persoane de contact:
- Agent sef de politie Mahalu Vasile, tel. 0746167528.
Pentru a lua în calcul oferta dvs. aceasta trebuie să-şi păstreze valabilitatea până la data de
31.12.2017.
Criteriu de atribuire Pretul cel mai scazut.
Nr.
Pret /onorariu
Servicii
Crt.

1

“Servicii
de asistenta si reprezentare juridica / poliţist/ caz /faza
procesuală., de la data încheierii contractului de asistenţă juridică până la
rămânerea definitivă a soluţiei procedurale (rezoluţie sau ordonanţă
procuror, hotărâre judecătorească) , iar în cazul în care poliţistul are
calitatea de pârât, până la rămânerea definitivă şi irevocabilă a hotărârii
judecătoreşti.
Prin fază procesuală se înţelege:
a. în cauzele penale
1 faza de urmărire penală,
2. camera preliminara
3. judecata în fond
4. judecata in apel
b. în cauzele civile:
1. judecata în fond
2. caile de atac în parte

Anexam alaturat modelul de contract de prestari servicii.
Relatii suplimentare: Inspector de politie MANEA ALEXANDRU tel: 0756816032
Cu stima,
ŞEFUL SERVICIULUI LOGISTIC
Comisar de poliţie
GHIMPU MIHAELA

ÎNTOCMIT
COMP. MARKETING SI ACHIZIŢII
Subinspector de politie
COJOCARU PETRU BOGDAN
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R O M Â N I A
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSPECTORATUL GENERAL AL POLIŢIEI ROMÂNE
INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEŢEAN IAŞI
Serviciul Logistic

NESECRET
Nr. ............. din 10.03.2018
Ex. nr. 1

CONTRACT DE SERVICII
nr. ………….. din data 10.03.2018

1.
În temeiul Legii nr.98/2016 privind achiziţiile publice, si prevederilor art. 4, pct. 6 din Ordinul
M.A.I. nr. 9/2009 s-a încheiat prezentul contract de servicii, între:
Autoritatea contractanta INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEŢEAN IAŞI, adresa/sediul str. M.
Costăchescu nr. 6 Iasi, telefon 0232.301.271, fax 0232.250.505, număr de înmatriculare – codul fiscal
4541831, reprezentata prin comisar sef de politie GITLAN COSTEL, funcţia de I/şef al I.P.J. Iaşi, în
calitate de achizitor, pe de o parte
Cabinet individual de avocatura ………, cu sediul in localitatea Iasi, Bd. ……., nr. ……., parter,
telefon ………, reprezentat prin Avocat ………., in calitate de prestator, pe de altă parte, a intervenit
prezentul contract,
2. Definiţii
2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:
a. contract – reprezintă 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 obiect al contractului;
e. forţa majoră - un eveniment mai presus de controlul parţilor, 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: razboaie,
revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei
carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă ci enuntiativă. 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 din părţi;
h. zi - zi calendaristică; an - 365 de zile.
2. Interpretare
3.
3.1 În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor include
forma de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2 Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică
in mod diferit
Clauze obligatorii
4. Obiectul principal al contractului
SLOG/MKA/CB

4.1 - Prestatorul se obligă să execute “Servicii de asistenta si reprezentare juridica / poliţist / caz / faza
procesuala, de la data încheierii contractului de asistenţă juridică până la rămânerea definitivă a soluţiei
procedurale (rezoluţie sau ordonanţă procuror, hotărâre judecătorească) , iar în cazul în care poliţistul
are calitatea de pârât, până la rămânerea definitivă şi irevocabilă a hotărârii judecătoreşti.
5. Preţul contractului
5.1 – Preţul contractului, respectiv preţul serviciilor prestate este de …………,00 lei / persoana / caz /
faza procesuală.
5.2 – Prin fază procesuală se înţelege:
a. în cauzele penale: 1. faza de urmărire penală,
2. camera preliminara
3. judecata în fond
4. judecata in apel
b. în cauzele civile: 1. judecata în fond
2. caile de atac în parte
5.2 – Pretul unitar /fiecare serviciu este ferm si nu poate fi ajustat pe perioada derularii contractului.
6. Durata contractului
6.1–Durata prezentului contract este de la data semnarii acestuia pana la data de 31.12.2018, cu
posibilitatea prelungirii prin act aditional cu acordul partilor.
6.2 – Contractele de asistenţă juridică, contracte subsecvente prezentului contract, încheiate în această
perioadă cu poliţiştii asistaţi, se vor derula conform prevederilor pct. 4.1.
7. Obligaţiile principale ale prestatorului
7.1- Prestatorul se obligă să presteze serviciile de asistenţă juridică poliţiştilor din cadrul I.P.J. Iaşi,
împotriva cãrora sunt efectuate acte premergãtoare sau care au calitatea de învinuit, inculpat ori de
pârât, pentru fapte sãvârşite în exercitarea, potrivit legii, a atribuţiilor de serviciu, ori calitatea de pârât,
conform prevederilor Legii 51/1995 de organizare şi funcţionare a profesiei de avocat, până la
rămânerea definitivă a soluţiei procedurale (rezoluţie sau ordonanţă procuror, hotărâre judecătorească) ,
iar în cazul în care poliţistul are calitatea de pârât, până la rămânerea definitivă şi irevocabilă a hotărârii
judecătoreşti.
7.2 – În vederea asigurării şi asistenţei juridice, prestatorul are obligaţia să încheie cu fiecare poliţist,
un contract de asistenţă juridică conform prevederilor legale în vigoare, contract subsecvent
prezentului, în baza căruia şi a facturii fiscale, se va efectua de către I.P.J. Iaşi plata serviciilor prestate.
8. Obligaţiile principale ale achizitorului
8.1 – Achizitorul are obligaţia de a efectua plata către prestator în termen de 30 zile de la data primirii
facturii fiscale.
8.2 - Plata se va face prin Ordin de Plată în contul prestatorului, cont precizat la pct. 1 din prezentul
contract.
8.3 - Plata se face pe baza următoarelor documente :
• factura fiscală semnată şi ştampilată;
• contract de asistenţă juridică cu fiecare poliţist
9. Sancţiuni pentru neindeplinirea culpabilă a obligaţiilor
9.1 - În cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul renunţă la contractul de asistenţă juridică cu un
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poliţist, este obligat ca, în termen de 15 zile calendaristice de la data la care a renunţat la contract, să
returneze autorităţii contractante întreaga sumă ce a i-a fost achitată în baza acelui contract la care a
renunţat
9.2 În cazul în care termenul de la pct. 9.1. nu este respectat, achizitorul are dreptul de a percepe
penalităţi de 0.01% pentru fiecare zi de întârziere din valoarea contractului, până la returnarea efectivă
a sumei.
9.3 - În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de 30 de zile de la expirarea perioadei
convenite, atunci acesta are obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă de 0,01%
din plata neefectuată pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor.
9.4 - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în mod
culpabil şi repetat, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul de drept reziliat şi de a pretinde
plata de daune-interese.
9.5 - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa oricând la contract, printr-o notificare scrisă adresată
prestatorului, fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiţia ca această anulare
să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru prestator. În acest caz,
prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită
până la data denunţării unilaterale a contractului.
Clauze specifice
10. Alte resposabilităţi ale prestatorului
10.1 - (1) Prestatorul are obligaţia de a executa serviciile prevăzute în contract cu profesionalismul şi
promptitudinea cuvenite angajamentului asumat şi în conformitate cu prevederile legale.
11. Amendamente
11.1 - 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.
12. Forţa majoră
12.1 - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.
12.2 - Forţa majoră exonerează parţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul
contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.
12.3 - 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.
12.5 - Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează ca va acţiona o perioadă mai mare de 6 luni,
fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte parţi încetarea de plin drept a prezentului contract,
fără ca vreuna din parţi să poată pretindă celeilalte daune-interese.
13. Soluţionarea litigiilor
13.1 - 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 legatură cu
îndeplinirea contractului.
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13.2 – În cazul în care nu se ajunge la soluţionarea litigiului, partea interesată se poate adresa
instanţelor judecătoreşti competente.
14. Comunicări
14.1 - (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie
transmisă în scris.
(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în momentul primirii.
14.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail cu condiţia
confirmării în scris a primirii comunicării.
15. Legea aplicabilă contractului
15.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România.
Parţile au înteles să încheie, prezentul contract în două exemplare, câte unul pentru fiecare
parte.
Achizitor,
I/Şeful Inspectoratului
Comisar sef de poliţie,
GITLAN COSTEL
Contabil şef
Comisar şef de poliţie,
IUTES MARIANA

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
Biroul juridic

Şef Serviciu Logistic
Comisar de poliţie
GHIMPU MIHAELA
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Prestator,
Cabinet individual avocat

