
 

CONTRACT DE SERVICII JURIDICE 

Nr. ..................../.................... 

 

 

 

1. Părţi contractante 

Între 

Compania Naţională „Poşta Română” S.A., adresa 

sediului................................................................., 

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

trezorerie ....................................., reprezentat 

prin............................................................, având 

funcţia..............................................., în calitate de Achizitor,  

şi 

..............................................., cu sediul in ........................................., telefon: 

.................................. / fax: ..................................., cod de înregistrare fiscala 

......................., înființată în baza Deciziei Baroului București nr. ................ din data de 

.........................., cont IBAN : ......................................................, deschis la 

.................................., reprezentata prin ............................., 

 

2. Obiectul contractului 

2.1. Prin încheierea prezentului contract, Prestatorul îşi asumă obligaţia de a asigura 

pentru Achizitor Servicii de consultanta si asistenta juridica in dreptul englez si in 

materie de arbitraj international, precum si reprezentare juridica in fata icurtilor de 

arbitraj international. 

 

3. Preţul contractului 

3.1. Pentru serviciile juridice prestate în temeiul prezentului contract, 

Achizitorul datorează Prestatorului un onorariu orar, în cuantum de 

...................., la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată. 

Valoarea maxima a contractului este de .......................... la care se adauga taxa pe 

valoarea adaugata. 

4. Modalităţi de plată 4.1. Pentru serviciile juridice prestate, Prestatorul va emite 

lunar o factură unică, indiferent dacă execută contractul singur sau în asociere.  

4.2. Facturarea se va realiza în lei, la cursul de referinţă al Băncii Naţionale a României 

euro/leu din ziua emiterii facturii. 

4.3. Fiecare factură va fi însoţită de o fişă de timp, elaborată în limba română, care va 

consemna timpul efectiv afectat îndeplinirii fiecărei activităţi avocaţiale desfășurate de 

avocaţii Prestatorului. Plata onorariilor se va efectua doar pentru serviciile juridice efectiv 

prestate de avocaţii Prestatorului. 

4.4. Achizitorul are obligaţia de a efectua plata către Prestator în termen de cel mult 30 

de zile de la primirea facturii. 

4.5. Eventualele cheltuieli făcute de Prestator în interesul Achizitorului, aferente 

serviciilor juridice prestate în îndeplinirea prezentului contract, vor fi rambursate 

Prestatorului cu condiţia de a fi legal justificate prin documente fiscale (originale sau 

copii). 

 

5. Durata contractului 

Contractul este valabil pe o perioada de 2 luni de la data semnarii de catre reprezentantii 

autorizati ai partilor  

 

6. Obligaţiile Prestatorului 

6.1. Prestatorul are obligaţia de a depune toate diligenţele pentru protejarea, 

promovarea si valorificarea drepturilor, libertăţilor şi intereselor Achizitorului în proiect în 



 

care acordă consultanţă, asistenţă şi/sau reprezentare juridică în temeiul prezentului 

contract, inclusiv dar fara a se limita la derularea urmatoarelor activitati: 

 

Prestatorul va asista Compania Nationala « Posta Romana » S.A. in urmatoarele 

activitati: 

(a) redactarea şi furnizarea către Achizitor a unor opinii juridice, sub orice formă 

(rapoarte de analiză, note, informări etc.), sau acordarea oricăror alte consultaţii 

cu caracter juridic cu privire la problematica dezbatuta in cadrul sedintelor 

comisiei de negociere a contractului ce urmează a se cu Bamca Europeana pentru 

Reconstructie și Dezvoltare (denumita în cele ce urmează BERD); 

(b) redactarea unor propuneri/obiectii  cu caracter juridic destinate a fi utilizate în 

negocierile dintre CNPR si BERD; 

(c) participarea în calitate de consultant la întâlnirile dintre comisiile de negociere ale 

C.N.”Posta Romana. S.A. si BERD; 

(d) participarea în calitate de consultant al proiectului „Finatare BERD” la activitatea 

organelor deliberative ale Companiei pentru lamurirea orcarui aspect de natura 

juridica rezultat din sau în legătura cu proiectul de contract BERD; 

(e) asigurarea asistenţei şi reprezentării juridice a Achizitorului în faţa instantelor 

judecatoresti/curtilor de arbitraj international, privitor la orice aspecte legate de 

derularea proiectului “Finatare BERD. 

6.2. Prestatorul are obligaţia de a presta serviciile prevăzute în prezentul contract cu 

profesionalismul și promptitudinea cuvenite angajamentului asumat, în conformitate cu 

dispoziţiile Legii nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, 

republicată, şi ale Statutului profesiei de avocat, şi a propunerii tehnice depuse de 

acesta ca parte a ofertei şi acceptate de Achizitor. Propunerea tehnica si propunerea 

financiara reprezinta parte integranta a prezentului contract.  
6.3. Prestatorul îşi asumă obligaţia de a asigura resursele umane şi materiale necesare 

în vederea executării corespunzătoare a prezentului contract. 
6.4. Graficul derularii activitatilor ce fac obiectul prezentului contract si alocarea 

responsabililor Prestatorului pentru respectivele activitati este prevazut in Anexa 1. 
6.5. Pe durata prezentului contract, Prestatorul are obligaţia de a informa în mod 

rezonabil Achizitorul în legătură cu situaţia curentă a activităţilor juridice prestate în 

temeiul contractului şi de a răspunde cu promptitudine oricăror solicitări de informare 

primite din partea acestuia din urmă. Obligaţia de informare include explicarea 

împrejurărilor speţei încredinţate Prestatorului, situaţia curentă, posibile evoluţii viitoare 

şi eventuale rezultate, în mod rezonabil, corespunzător împrejurărilor concrete ale 

cazului.  
6.6. Pe durata prezentului contract, Prestatorul are obligaţia de a informa Achizitorul 

despre apariţia situaţiilor de conflict de interese și de a lua toate măsurile pentru 

înlăturarea acestora. 

 

7. GARANŢIA DE BUNĂ EXECUŢIE 

7.1. Garanţia pentru bună execuţie, sub formă de instrument de garantare emis în 

condiţiile legii de o societate bancară sau de o societate de asigurări, va fi în cuantum de 

................... EURO/LEI (5% din valoarea de atribuire a contractului fara TVA), Garanţia 

de bună execuţie a contractului se va constitui în EURO sau echivalent în LEI la cursul de 



 

schimb BNR Leu/Euro valabil la data de 1 a lunii în care se încheie contractul, şi va avea 

valabilitate egală cu perioada contractului. 

7.2. Instrumentul de garantare va fi pus la dispoziţie de către Locator în termen de 

maxim 5 zile lucrătoare de la data semnării prezentului contract de către părţi. 

7.3. Data începerii executării contractului este data punerii la dispoziţie de către 

prestator, a garanţiei de bună execuţie. 

7.4. Utilizatorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în 

limita prejudiciului creat, dacă prestatorul, nu îşi execută, execută cu întârziere sau 

execută necorespunzător obligaţiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii 

unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, beneficiarul are obligaţia de a notifica 

acest lucru prestatorului, precizând totodată obligaţiile care nu au fost respectate. 

7.5. Beneficiarul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie în termen de 14 zile de 

la finalizarea contractului, dacă nu a ridicat până la acea dată pretenţii asupra ei. 

7.6. În cazul în care prestatorul nu prezintă în condiţiile prevăzute mai sus Garanţia de 

bună execuţie, acesta datorează penalităţi în cuantum de 0,1% pentru fiecare zi de 

întârziere. Acestea se calculează la valoarea instrumentului de garantare neprezentat. 

Valoarea penalităţilor va fi plătită în maxim 20 de zile de la notificare. 

 
8. Obligaţiile Achizitorului 
8.1. Achizitorul are obligaţia de a efectua plata către Prestator a preţului contractului şi 

a sumelor suportate de acesta din urmă cu titlul de cheltuieli, la termenele și în condiţiile 

specificate în art. 4 din prezentul contract.   

8.2. Achizitorul are obligaţia de a acorda sprijin Prestatorului în îndeplinirea de către 

acesta a obiectului prezentului contract, inclusiv prin întreprinderea demersurilor 

necesare pe lângă autorităţile publice sau alte persoane, în vederea punerii la dispoziţia 

Prestatorului a unor informaţii pe care acesta le consideră necesare în executarea 

prezentului contract. 

 

9. Caracterul confidenţial al contractului 



 

9.1.  O parte contractantă nu are dreptul, fără acordul scris al celeilalte părţi:  

a)  de a face cunoscut prezentul contract sau orice prevedere a acestuia unei terţe părţi, 

în afara persoanelor implicate în executarea prezentului contract; 

b) de a utiliza informaţiile și documentele obţinute sau la care are acces pe durata 

prezentului contract, în alt scop decât acela de a-și îndeplini obligaţiile contractuale. 

9.2. Dezvăluirea oricărei informaţii faţă de persoanele implicate în executarea 

prezentului contract se va face confidenţial și se va extinde numai asupra acelor 

informaţii necesare în vederea îndeplinirii acestuia. 

9.3.  O parte contractantă va fi exonerată de răspundere pentru dezvăluirea de 

informaţii referitoare la prezentul contract în următoarele situaţii: 

a) informaţia era cunoscută părţii contractante înainte ca ea să fi fost primită de la 

cealaltă parte contractantă;  

b) informaţia a fost dezvăluită după ce a fost obţinut acordul scris în acest sens al 

celeilalte părţi contractante; 

c) partea contractantă a fost obligată în mod legal să dezvăluie informaţia. 

9.4. Prestatorul are dreptul să includă menţiuni privind implicarea sa în activităţile ce fac 

obiectul prezentului contract şi comentarii privind aspectele de natură juridică ale 

speţelor în legătură cu care a acordat consultanţă, asistenţă şi/sau reprezentare juridică 

în temeiul prezentului contract în cadrul broşurilor sale de prezentare, pe pagina sa de 

internet, în cadrul unor articole în publicaţii de specialitate ori generaliste sau în cadrul 

unor prezentări susţinute la evenimente de profil. 

 

10. Încetarea contractului 

(1) Prezentul contract poate înceta în următoarele moduri: 

a) prin acordul părţilor; 

b) prin renunţarea unilaterală a Achizitorului, cu transmiterea unei notificări în scris 

privind intenţia de încetare a contractului; 

c) prin renunţarea unilaterală a Prestatorului, cu transmiterea unei notificări în scris 

privind intenţia de încetare a contractului; 

d) prin reziliere, în cazul nerespectării obligaţiilor asumate prin prezentul contract de 

către una dintre părţi; în această situaţie, partea care se consideră lezată are dreptul de 

a cere rezilierea contractului, după transmiterea către cealaltă parte a unei notificări de 

remediere în care se vor menţiona obligaţiile nerespectate şi se va acorda un termen 

rezonabil de remediere. 

(2) Încetarea contractului prin renunţarea unilaterală din partea Achizitorului sau a 

Prestatorului nu îl exonerează pe Achizitor de plata onorariului cuvenit pentru serviciile 

prestate. 

 

11. Forţa majoră 

11.1.  Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate 

prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează. 

11.2.  Îndeplinirea prezentului contract va fi suspendată pe perioada de acţiune a forţei 

majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia 

acesteia. 

11.3. Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte 

părţi, imediat și în  mod complet, producerea acesteia și de a lua orice măsuri care îi 

stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor. 

11.4. Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare 

de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept 

a prezentului contract, fără ca vreuna dintre părţi să poată pretinde celeilalte daune-

interese. 



 

12. Soluţionarea litigiilor 

12.1. Achizitorul și Prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale 

amiabilă, prin întâlniri directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în 

cadrul sau în legătură cu îndeplinirea prezentului contract. 

12.2.  Dacă Achizitorul și Prestatorul nu reușesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă 

contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze de către instanţele 

judecătorești competente din România. 

 

13. Legea aplicabilă 

13.1. Prezentul contract va fi guvernat de legea română şi interpretat conform legilor în 

vigoare în România. 

13.2. Prezentului contract i se aplică dispoziţiile Legii nr. 51/1995 pentru organizarea şi 

exercitarea profesiei de avocat, republicată, şi ale Statutului profesiei de avocat. 

13.3. Toate litigiile privitoare la naşterea, interpretarea, modificarea şi stingerea 

prezentului contract sunt supuse regulilor de drept comun, prevăzute de lege şi Statutul 

profesiei de avocat. 

 

14. Comunicări 

14.1. Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, 

trebuie să fie transmisă în scris, în limba română. 

14.2. Orice document scris trebuie înregistrat, atât în momentul transmiterii, cât și în 

momentul primirii. 

14.3. Comunicările între părţi se pot face și prin telefon, fax sau e-mail, cu condiţia 

confirmării în scris sau prin mijloace electronice a primirii comunicării. În situaţia în care 

comunicările dintre părţi se fac prin intermediul poștei electronice sau al faxului și sunt 

dublate de transmiterea acelorași documente și prin poștă, data comunicării va fi 

considerată cea la care se înregistrează exemplarele transmise prin poștă. 

 

15.  Amendamente 

15.1. Modificarea prezentului contract se face numai în scris, de către reprezentanţii 

legali  ai  părţilor, prin acte adiţionale la prezentul contract.  

15.2. Prevederile oricăror acte adiţionale la contract prevalează faţă de prevederile 

contractului. 

 

16. Prevederi diverse 

16.1. Raporturile dintre părţi nu pot fi dovedite decât prin prezentul contract. 

16.2. Prezentul contract intră în vigoare la data semnării de către ultima parte 

contractantă. 

 

Încheiat astăzi, .............................., în două exemplare originale, câte unul pentru 

fiecare parte. 

 

 

Achizitor,                                                                Prestator, 

                                                 

 


