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Ca urmare a solicitării de clarificări din partea unui operator economic la documentaţia 

de atribuire a contractului de achiziţie publică având ca obiect:,,Serviciilor de consultanţă 

şi informare juridică, asistenta si reprezentare juridica în legatura cu organizarea, 

functionarea, restructurarea si integrarea serviciului public de termoficare in 

municipiul Constanta” vă comunicăm următoarele: 

 

Conţinutul solicitării de clarificări este următorul:  

 

Intrebare 1: 

Fata de cerinta nr. 2 , sectiunea B.2. CAPACITATEA TEHNICA SI/SAU PROFESIONALA: 

 „ Cerinta 2): Declaratie privind calificarile educationale si profesionale ale operatorului 

economic care presteaza servicii. 

Cerinta minima – Echipa desemnata pentru indeplinirea contractului de servicii juridice va 

include cel putin 5 avocati definitivi cu statut de avocati parteneri sau colaboratori in cadrul 

formei de exercitare a profesiei ofertantului, iar cel putin 3 dintre avocatii definitivi sa aiba cel 

minim 5 ani de la definitivarea in profesia de avocat. 

Modalitatea de indeplinire: Persoanele responsabile pentru indeplinirea contractului (de ex. 

Avocati colaboratori) care nu sunt angajate permanente ale oferantului vor prezenta declaratii 

de disponibilitate semnate de aceste persoane in orginal sau in copie lizibila, cu mentiunea 

„conform cu originalul” . Dovada calitatii de avocat definitiv cat si vechimea in profesie va fi 

facuta conform deciziei emisa de Uniunea Nationala a Barourilor din Romania, in copie lizibila 

cu mentiunea conform cu originalul la care va atasa CV-ul in original.” 

Avand in vedere ca in modalitatea de indeplinire a cerintei unde se indica ca in cazul 

avocatilor colaboratori care nu sunt angajati permanenti ai Ofertantului vor fi prezentate 

declaratii de disponibilitate, va rugam sa clarificati daca cerinta  privind componentei echipei 

desemnate de cel putin 5 avocati definitivi cu statut de avocati parteneri sau 

colaboratori in cadrul formei de exercitare a profesiei, poate fi considerata indeplinita in 

conditiile in care ofertantul are incheiate contracte de colaborare cu cabinete individuale de 

avocati si prezinta din partea acestora declaratii de disponibilitate potrivit modalitatii de 

indeplinire prezentata in caietul de sarcini. 

       



Raspuns 1: 

Cerinta se considera indeplinita in conditiile in care ofertantul are incheiate contracte de 

colaborare cu cabinete individuale de avocati si prezinta din partea acestora declaratii de 

disponibilitate potrivit modalitatii de indeplinire prezentata in caietul de sarcini. 
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