Contract de servicii
Nr.:___________
din:___________

ACHIZITOR

PRESTATOR
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CONTRACT DE ASISTENŢĂ JURIDICĂ
nr. .................../.........................

Incheiat intre:
[…], în calitate de Achizitor, denumita in cele ce urmeaza CLIENTUL,
si
[...], în calitate de Prestator, denumita in cele ce urmeaza SOCIETATEA DE AVOCATI,
in temeiul [...]

SOCIETATEA DE AVOCATI si CLIENTUL au convenit incheierea prezentului contract de
asistenta juridica (denumit in continuare „Contractul”), in conditiile stabilite in clauzele de mai
jos.
Art. 1. OBIECTUL CONTRACTULUI
1.1 In conditiile stabilite in prezentul Contract, SOCIETATEA DE AVOCATI se obliga sa
presteze servicii juridice de consultanta, de asistenta si/sau reprezentare juridică în dosarul
46365/3/2016, a SAPE SA.
1.2. Pentru activitatile care fac obiectul prezentului Contract, activitati ce vor fi indeplinite de
SOCIETATEA DE AVOCATI pe baza de comanda, lansata de CLIENT conform prevederilor
art. 4.4 din Contract, termenele de indeplinire sunt cele impuse de considerentele de eficienta ale
CLIENTULUI, discutate si agreate cu SOCIETATEA DE AVOCATI sau, dupa caz, termenele
procedurale stabilite pentru astfel de operatiuni (ex: termenele stabilite pentru actele de
procedura necesare in fata instantelor de judecata).
1.3. La finalizarea fiecarei activitati enuntate mai sus, se vor preda cel putin urmatoarele
livrabile:
a. acte de procedura necesare in fata instantelor de judecata (daca este cazul);
b. dovada reprezentarii CLIENTULUI in fata instantelor de judecata (daca este cazul)
c. rapoarte de analiza; pentru evitarea oricarui dubiu, Partile convin ca aceste rapoarte de
analiza vor viza aspecte in legatura cu care CLIENTUL a emis o comanda, solicitand
clarificarea acestora, prin emiterea unei opinii juridice in legatura cu aspectele respective si
prin prezentarea detaliata si argumentata a strategiei ce urmeaza a fi adoptate.
d. rapoarte de activitate, cuprinzand o descriere detaliata si argumentata a activitatii
desfasurate;
e. informari privind reprezentarea la termene de judecata (incheierea de sedinta poate
inlocui informarea), dupa fiecare termen procedural.
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1.4. Obiectul Contractului va fi realizat prin desfasurarea de catre SOCIETATEA DE AVOCATI
a activitatilor specificate la art. 1.1, sens in care SOCIETATEA DE AVOCATI va depune toate
diligentele pentru apararea intereselor CLIENTULUI, asigurand un nivel calitativ al serviciilor
corespunzator principiilor deontologiei profesionale si rezultatului urmarit, in acord cu
prevederile Legii nr. 51/1995 pentru organizarea profesiei de avocat, republicata, cu modificarile
si completarile ulterioare, si ale Statutului profesiei de avocat.
Art. 2. DURATA CONTRACTULUI
Prezentul Contract intra in vigoare la data semnarii de catre ultima Parte si este valabil până la
până la judecarea definitivă a dosarul 46365/3/2016 și parcurgerea tuturor căilor de atac.
Art. 3. ONORARII. MODALITATEA DE PLATA
3.1. Pentru serviciile juridice prestate, asa cum sunt mentionate la art. 1, CLIENTUL va plati
SOCIETATII DE AVOCATI un onorariu de [....] lei/ora, la care se adauga TVA, fara a putea
depasi valoarea totala a Contractului de […] lei, la care se adauga TVA.
3.2. Decontarea serviciilor se va face lunar, in functie de numarul de ore efectiv prestate si
acceptate de Client, pe baza facturii, insotite de un raport lunar de activitate elaborat de
SOCIETATEA DE AVOCATI, care va contine: numele avocatilor implicati in asigurarea
serviciilor juridice, numarul de ore lucrate efectiv de acestia si descrierea sumara a serviciilor
juridice prestate efectiv.
3.3. Factura se va emite numai dupa prezentarea livrabilelor descrise la art. 1.3., dupa caz, si
dupa aprobarea raportului lunar de activitate de catre conducerea CLIENTULUI.
3.4. In prima saptamana a fiecarei luni, SOCIETATEA DE AVOCATI va transmite
CLIENTULUI raportul lunar de activitate prevazut la art. 3.2., corespunzator activitatii
desfasurate in luna precedenta. Daca este cazul, CLIENTUL va transmite SOCIETATII DE
AVOCATI eventualele sale observatii in termen de cel mult 5 zile de la data primirii raportului
lunar de activitate, care vor fi avute in vedere de SOCIETATEA DE AVOCATI pentru
definitivarea si transmiterea spre aprobare a raportului. Aprobarea de catre CLIENT a raportului
lunar de activitate (asa cum a fost eventual acesta modificat, conform observatiilor
CLIENTULUI) se va produce pana la data de 15 ale lunii in care se emite raportul de activitate
(sau raportul de activitate revizuit). In cazul in care CLIENTUL nu comunica observatii la
raportul lunar de activitate in termenul mentionat mai sus si/sau, dupa caz, in situatia in care
raportul de activitate revizuit conform observatiilor CLIENTULUI a fost retransmis de
SOCIETATEA DE AVOCATI, iar CLIENTUL nu a comunicat SOCIETATII DE AVOCATI
aprobarea sa cu privire la raportul de activitate pana la data de 15 ale lunii in curs,
SOCIETATEA DE AVOCATI este indreptatita sa considere ca raportul de activitate este
aprobat tacit si va emite factura aferenta activitatilor descrise in raportul respectiv in prima zi
lucratoare care urmeaza datei de 15 ale lunii curente.
3.5. CLIENTUL va efectua plata facturilor emise in baza prezentului Contract in termen de 15
zile de la data primirii acesteia. Transmiterea facturilor se va face atat in original, la urmatoarea
adresa: [...], cat si prin e-mail sau fax la urmatoarele adrese: e-mail: […]fax : […] Facturile se
considera primite la data transmiterii prin e-mail / fax. Orice modificare a adreselor de facturare
mentionate in acest articol va fi adusa in mod prompt la cunostinta SOCIETATII DE AVOCATI.
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In caz contrar, facturile se vor considera transmise in mod corect la adresele de mai sus, chiar
daca intre timp acestea au fost modificate, iar termenul de plata a facturilor va incepe sa curga de
la data acestei transmiteri.
3.6. Fac obiectul platii numai serviciile efectiv prestate, in baza comenzii, confirmate prin
rapoartele lunare de activitate, aprobate de conducerea CLIENTULUI conform art. 3.4 de mai
sus.
3.7. Activitatile auxiliare pentru depunere/ridicare/fotocopiere/analizare documente la/de la
registratura/arhiva instante, sunt incluse in onorariul stabilit conform acestui Contract si vor fi
prezentate in raportul lunar de activitate.
3.8. Nu vor fi acceptate la plata niciun fel de alte categorii de cheltuieli. Costurile administrative
aferente derularii obiectului Contractului (cum ar fi, dar fara a se limita la: taxe de timbru, taxe
notariale, taxe percepute de autoritati, onorarii ale expertilor judiciari, etc.) nu sunt incluse in
pretul Contractului si vor fi suportate in totalitate de catre CLIENT. In cazul in care, din motive
de urgenta, astfel de costuri vor fi achitate de catre SOCIETATEA DE AVOCATI, CLIENTUL
le va deconta ulterior, pe baza documentelor justificative aferente platii, prezentate de catre
SOCIETATEA DE AVOCATI.

ART. 4. DERULAREA CONTRACTULUI
4.1. Pentru derularea Contractului, SOCIETATEA DE AVOCATI va desemna avocatii
mentionati in propunerea tehnica pe baza careia a fost atribuit prezentul Contract, dintre care cel
putin 2 avocati indeplinesc urmatoarele conditii: avocati definitivi, înscriși în barou de minimum
10 ani și care să fi reprezentat clienți cel puțin la nivel de curte de apel. SOCIETATEA DE
AVOCATI (societatea de avocați sau un membru al echipei) să fi asigurat servicii juridice în
dosare aflate pe rolul instanțelor având ca obiect pretenții de minimum 500 milioane de euro. Cei
doi avocați dedicați contractului să aibă experiență relevantă de minimum 20 dosare având ca
obiect răspundere delictuală și de minimum 20 dosare având ca obiect răspundere contractuală.
Pentru evitarea oricărui dubiu, vor fi plătite doar serviciile efectiv prestate de către cei doi
avocați care îndeplinesc condițiile impuse de CLIENT și menționați în propunerea tehnică pe
baza careia a fost atribuit prezentul Contract. În cazul în care raportul lunar de activitate care stă
la baza facturării serviciilor prestate o categie de servicii este descrisă ca fiind prestată de către
ambii avocați, CLIENTUL își rezervă dreptul de a analiza contribuția fiecărui avocat la prestarea
serviciului respectiv și de a plăti potrivit propriei convingeri orele declarate de către
SOCIETATEA DE AVOCATI.
4.2. CLIENTUL va desemna o persoana/grup de lucru care va colabora cu reprezentantii
SOCIETATII DE AVOCATI.
4.3. SOCIETATEA DE AVOCATI este obligata, la momentul inceperii derularii Contractului,
sa aiba o intalnire cu persoana/grupul de lucru desemnata/desemnate de CLIENT, in scopul
culegerii datelor si informatiilor necesare intelegerii depline a obiectului Contractului. Astfel de
intalniri pot fi solicitate de oricare dintre Parti, pe durata derularii Contractului si vor fi stabilite
astfel incat ambele Parti sa poata pregati in mod corespunzator subiectele aflate pe agenda
intalnirilor respective.
4.4. Serviciile vor fi prestate pe baza de comanda, lansata de CLIENT, pentru fiecare faza
procesuala.
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4.5. Pentru fiecare comanda, este necesara realizarea unei intalniri sau corespondente electronice
prealabile prestarii serviciului, in scopul culegerii datelor si informatiilor necesare intelegerii
depline a obiectului Contractului.
4.6. Serviciile vor fi prestate in timp util, cu incadrarea in termenul agreat de CLIENT cu
SOCIETATEA DE AVOCATI pentru fiecare activitate in parte, tinand cont si de eventualele
constrangeri ale CLIENTULUI, in vederea indeplinirii cu succes a obiectului Contractului si
implicit al fiecarei comenzi.
Art. 5. CONFIDENTIALITATE
5.1. Pe parcursul executarii Contractului, fiecare Parte se obliga sa pastreze confidentialitatea
informatiilor primite de la cealalta Parte (denumite in continuare “Informatiile”). Partea care
primeste informatiile se obliga sa le pastreze si sa le trateze cu cel putin acelasi grad de
confidentialitate cu care isi trateaza propriile informatii, dar, in orice caz, nu mai putin decat la
un nivel rezonabil.
5.2. Informatiile, in sensul de mai sus, nu includ informatia care (a) este sau devine publica fara
incalcarea acestei obligatii de catre Partea primitoare sau (b) se afla deja in posesia Partii
primitoare, inaintea divulgarii ei de catre Partea care o divulga sau (c) devine cunoscuta
independent de vointa Partii primitoare. In cazul in care astfel de informatii trebuie dezvaluite in
baza reglementarilor in vigoare in Romania, Partea primitoare va notifica aceasta dezvaluire
celeilate Parti.
Art. 6. FURNIZAREA INFORMATIILOR SI A DOCUMENTATIEI
6.1. In scopul indeplinirii fiecareia dintre comenzile lansate in baza Contractului, CLIENTUL va
furniza SOCIETATII DE AVOCATI, in timp util, toate informatiile si intreaga documentatie
solicitate de SOCIETATEA DE AVOCATI, considerate necesare pentru finalizarea in conditii
optime a fiecarei comenzi, in lipsa carora ar fi imposibil de realizat obiectul comenzii sau ar
putea surveni intarzieri si depasirea limitei rezonabile de timp afectat lucrarilor.
6.2. Aceste informatii si documentatie vor fi puse la dispozitia SOCIETATII DE AVOCATI atat
la data semnarii Contractului, cat si pe parcursul derularii Contractului, dupa cum va fi cazul.
Art. 7. PARTEA CONTRACTANTA INDEPENDENTA
7.1. SOCIETATEA DE AVOCATI este si va fi pe parcursul executarii Contractului Parte
contractanta independenta si nu un angajat, partener sau agent al CLIENTULUI. CLIENTUL nu
va fi responsabil pentru retinerea impozitelor sau altor taxe aferente platilor facute catre
SOCIETATEA DE AVOCATI.
7.2. SOCIETATEA DE AVOCATI va fi singura responsabila pentru inregistrarea beneficiilor si
plata oricaror impozite, contributii de asigurari sociale sau alte taxe aferente platilor facute
SOCIETATII DE AVOCATI in baza Contractului.
Art. 8. CLAUZE SPECIALE
8.1. SOCIETATEA DE AVOCATI are obligatia constituirii unei Garantii de buna executie a
Contractului, in cuantum de 10% din pretul acestuia fara TVA, respectiv [...] lei, de a depune la
CLIENT dovada constituirii acesteia in termen de maximum 5 zile lucratoare de la data semnarii
Contractului si de a o mentine valabila pe toata durata Contractului. Garantia de buna executie a
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Contractului se constituie printr-un instrument de garantare, emis în condiţiile legii, de o
societate bancară. CLIENTUL are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie,
în limita prejudiciului creat, dacă CLIENTUL face dovada ca SOCIETATEA DE AVOCATI nu
si-a executat a executat cu întarziere sau necorespunzator obligaţiile asumate prin prezentul
Contract si nu a remediat (in masura in care remedierea este posibila) aceste incalcari pana la o
data stabilita in mod rezonabil de CLIENT, comunicata SOCIETATII DE AVOCATI printr-o
notificare prealabila, care va indica in mod specific obligatiile care nu au fost respectate,
termenul acordat pentru remedierea lor si faptul ca sanctiunea neremedierii va consta in
executarea garantiei contituite conform celor de mai sus. CLIENTUL se obliga sa restituie
Garantia de buna executie in termen de 14 zile de la data incetarii Contractului, in conditiile
indeplinirii de catre SOCIETATEA DE AVOCATI a tuturor obligaţiilor asumate prin prezentul
Contract.
8.2. Indeplinirea obligatiilor asumate de SOCIETATEA DE AVOCATI se realizeaza de catre
avocatii care isi exercita profesia in conditiile legii aplicabile si ale propunerii tehnice.
8.3.(1) Neindeplinirea la timp a obligatiilor asumate de SOCIETATEA DE AVOCATI, din culpa
exclusiva a SOCIETATII DE AVOCATI, se sanctioneaza cu retinerea din onorariile
reprezentand contravaloarea serviciilor juridice prestate, a unei despăgubiri egale cu dobanda
legala penalizatoare valabila la data aplicarii sanctiunii, calculata asupra valorii serviciilor
aferente Contractului care nu au fost prestate la termen.
(2) In vederea aplicarii prezentei clauze se vor avea in vedere termenele pentru executarea
serviciilor juridice asumate de catre SOCIETATEA DE AVOCATI in prezentul Contract,
precum si termenele pentru executarea serviciilor juridice stabilite de comun acord de catre
CLIENT si SOCIETATEA DE AVOCATI pe parcursul derularii prezentului Contract sau, dupa
caz, termenele procedurale aplicabile actelor de procedura asumate prin prezentul Contract.
8.4. In situatia in care, din cauza neprezentarii la termen, SOCIETATEA DE AVOCATI nu
reuseste sa indeplineasca obligatiile asumate prin prezentul Contract, CLIENTUL are dreptul de
a solicita SOCIETATII DE AVOCATI daune egale cu valoarea litigiului.
8.5. Pentru a-şi îndeplini responsabilitatile asumate, în termen de o zi de la data intrarii în
vigoare a contractului, SOCIETATEA DE AVOCATI va numi un responsabil care va
primi/transmite orice cerere a CLIENTULUI privind comunicarea de informatii tehnice/
economice necesare executarii Contractului.
8.6. SOCIETATEA DE AVOCATI are obligatia ca, pe toata durata de valabilitate a
Contractului, sa fie asigurata pentru raspundere profesionala cel putin la valoarea prevazuta ca
cerinta de calificare in caietul de sarcini.
ART. 9. DECLARATII SI GARANTII
9.1. SOCIETATEA DE AVOCATI se obliga fata de CLIENT ca, pe intreaga durata de executare
a prezentului Contract:
a. va asigura si va veghea asupra calitatii si profesionalismului serviciilor juridice oferite
CLIENTULUI;
b. va asigura protejarea confidentialitatii documentelor lasate in custodie;
c. va pastra secretul profesional asupra tuturor informatiilor furnizate de CLIENT, chiar si
dupa incetarea raporturilor de colaborare intre SOCIETATEA DE AVOCATI si
CLIENT, pe durata nedeterminata;
Pagina 6 din 8
Servicii juridice de consultanta, de asistenta si/sau de reprezentare…………….

d. va pastra independenta, impartialitatea si obiectivitatea propriilor servicii prestate in
beneficiul CLIENTULUI.
9.2. SOCIETATEA DE AVOCATI declara si garanteaza CLIENTULUI ca serviciile juridice pe
care urmeaza sa le presteze in baza acestui Contract vor fi acordate in conformitate cu
standardele cele mai inalte de profesionalism, prin alocarea unei echipe de avocati avand
experienta in domeniu. In sensul prezentei clauze, SOCIETATEA DE AVOCATI va avea in
vedere cel putin membrii echipei prezentati in cadrul propunerii tehnice, membrii echipei putand
fi substituiti sau inlocuiti doar cu aprobarea CLIENTULUI si doar daca avocatii noi au aceleasi
calificari şi intrunesc criteriile de selectie aplicate de CLIENT la atribuirea Contractului.
9.3. SOCIETATEA DE AVOCATI are obligatia de a informa despre aparitia sau posbilitatea
aparitiei conflictului de interese si de a lua toate masurile pentru inlaturarea acestuia.
Art. 10. LEGEA APLICABILA
10.1. Acest Contract este guvernat de si interpretat in concordanta cu legea romana.
10.2. Divergentele dintre Parti se solutioneaza pe cale amiabila. In masura in care Partile nu se
inteleg in termen de 30 zile de la inceperea tratativelor, litigiul va fi solutionat de instantele
judecatoresti competente.
11.

COMUNICARI

11.1 (1) Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului Contract, trebuie sa fie
transmisa in scris, la adresele mentionate in partea intoductiva a Contractului. Facturile se
comunica la adresele mentionate in art. 3.5 din prezentul Contract.
(2) Comunicarile dintre Parti se pot face prin telefon, fax sau e-mail, cu conditia confirmarii
in scris a primirii comunicarii respective.
11.2 Comunicarile intre parti se fac in limba romana.

Art. 12. DISPOZITII FINALE
12.1. In cazul in care una dintre Parti isi incalca oricare dintre obligatiile contractuale considerate
a fi esentiale si nu remediaza incalcarea respectiva (in masura in care remedierea este posibila) in
termen de 10 zile de la primirea unei notificari in acest sens de la cealalta Parte, notificare ce va
cuprinde o descriere a pretinsei incalcari si a modului in care aceasta se poate considera
remediata, cealalta Parte are dreptul sa rezilieze Contractul, pe baza respectivei notificari, fara
nicio alta formalitate administrativa sau interventia instantei judecatoresti, si sa obtina dauneinterese pentru acoperirea prejudiciului cauzat. In sensul acestei clauze 12.1, pentru CLIENT
obligatiile esentiale sunt cele indicate la articolele 3.5 si 6.1 din prezentul Contract, iar pentru
SOCIETATEA DE AVOCATI sunt cele indicate la articolele 1.4, 4.6 si 5.1.
12.2. CLIENTUL are dreptul de a denunta unilateral Contractul, printr-o notificare scrisa
adresata SOCIETATII DE AVOCATI cu 30 de zile anterior datei de la care denunţarea produce
efecte, fără nicio compensatie. SOCIETATEA DE AVOCATI are dreptul de a solicita numai
plata corespunzatoare pentru partea din Contract indeplinita pana la data denuntarii unilaterale a
Contractului.
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12.3. Titlurile din acest Contract sunt inserate numai in mod conventional si nu vor fi folosite
pentru a defini, limita sau descrie intinderea Contractului ori obligatiilor contractuale.
12.4. Fac parte integranta din contract: Caietul de Sarcini, propunerea financiara si propunerea
tehnica, ce se constituie in anexele nr. 1 – 3 la prezentul Contract si care se vor aplica cu
prioritate asupra raporturilor dintre Parti in toate privintele care nu au format obiectul
reglementarii prin prezentul Contract.
12.5. SOCIETATEA DE AVOCATI exonereaza CLIENTUL de orice raspundere fiind de acord
sa reprezinte cu titlu gratuit CLIENTUL in orice litigiu ar putea interveni ca urmare a contestarii
procedurii de atribuire a prezentului Contract.
12.6. Prezentul contract intra in vigoare numai dupa aprobarea de catre AGA SAPE SA.

Prezentul Contract a fost incheiat in doua exemplare originale, cate unul pentru fiecare Parte,
astazi, ....................... la Bucuresti.
CLIENTUL

SOCIETATEA DE AVOCATI

Pagina 8 din 8
Servicii juridice de consultanta, de asistenta si/sau de reprezentare…………….

