
INVITAŢIE DE PARTICIPARE 

la înaintarea ofertelor privind achiziţionarea serviciilor de elaborare a studiului  

privind mecanismele de răspundere disciplinară pentru profesie de avocat 

 

 

 

           Grupul de lucru pentru achiziţii al Ministerului Justiţiei al RM, organizează un concurs, 

întru achiziţionarea serviciilor de  elaborare a studiului privind mecanismele de răspundere 

disciplinară pentru profesie de avocat. 

 

3.2.8.1 - Mecanismele de răspundere disciplinară 

 

1. Scopul general al funcţiei de consultant 

Obiectivul acestei activităţi constă în cercetarea şi întocmirea unui studiu privind mecanismele de 

răspundere disciplinară pentru fiecare profesie conexă sistemului justiţiei (de notar, avocat, executor 

judecătoresc, expert judiciar, mediator, administrator autorizat şi traducător/interpret autorizat), cu 

recomandări pentru fortificarea mecanismului de răspundere disciplinară profesională, ţinînd cont 

inclusiv de cerinţele internaţionale în domeniu. 

Activitatea consultantului va consta în: cercetarea mecanismelor de răspundere disciplinară pentru 

fiecare profesie conexă sistemului justiţiei, inclusiv sub aspect comparativ cu legislaţia şi standardele 

altor ţări (preponderent cu cele din SEE), întocmirea unui studiu pe profesiile în care este selectat drept 

consultant conform Metodologiei de elaborare a studiului şi proiectului de cuprins al acestuia, 

prezentate Ministerul Justiţiei şi aprobate de către acesta, colaborarea cu angajaţii Ministerului Justiţiei 

responsabili pentru profesiile respective, participarea la dezbateri publice a studiului, definitivarea 

studiului, cu propunerea unor recomandări finale care se impun în vederea stabilirii unor mecanisme 

funcţionale, clare, previzibile, echilibrate şi transparente de răspundere disciplinară. 

Fiecare consultant va prezenta studiul în domeniul selectat şi va participa în colaborare cu toţi 

ceilalţi consultanţi selectaţi pentru celelalte profesii libere conexe sistemului justiţiei la întocmirea unui 

studiu final de generalizare la toate profesiile. 

 

2. Sarcinile de bază ale funcţiei: 

- să cerceteze mecanismele de răspundere disciplinară pentru profesia unde a fost selectat 

(cadrul organizatoric şi instituţional, temeiuri pentru atragerea la răspundere disciplinară, 

proceduri existente, inclusiv prealabile şi de recurs, practica şi jurisprudenţa în materie, 

statistici, termeni, etc); 
- să prezinte săptămînal informaţii despre rezultatele obţinute persoanelor responsabile pentru 

profesiile respective din cadrul Ministerului Justiţiei; 

- să studieze mecanismele de răspundere disciplinară pentru profesie respectivă sub aspect 

comparativ în alte state, precum şi, după caz, cercetările ştiinţifice din domeniu; 

- să studieze practica existentă privind aplicarea mecanismelor de răspundere disciplinară în 

profesiile respective în statele studiate; 

- să prezinte conţinutul studiilor efectuate, concluziile şi recomandările, inclusiv la nivel 

normativ, care se impun drept rezultat al cercetărilor efectuate, inclusiv raportîndu-se la 

practica, deficienţele şi politicile în domeniu din Republica Moldova; 
- să întocmească proiectul studiului pentru discuţii publice; 

- să participe la discuţii publice pe marginea studiului efectuat; 

- să definitiveze studiu, cu reflectare a mai multor opţiuni cu menţionarea avantajelor şi 

dezavantajelor acestora; 

- să prezinte Ministerului Justiţiei studiu definitivat pe suport de hîrtie şi în format electronic pe 

profesie selectată, fiind anexate materialele utilizate în elaborarea studiului; 

- să participe, în colaborare cu toţi ceilalţi consultanţi selectaţi în cadrul studiului dat,  la 

întocmirea studiului final de generalizare la toate profesii; 

- să acorde persoanelor responsabile ale Ministerul Justiţiei consultanţă pe marginea studiului 

elaborat. 

 

 



3. Cerinţe de calificare pentru funcţia de consultant: 

a) Studii superioare, de licenţă sau echivalente relevante domeniului selectat. 

b) Experienţă profesională cel puţin 2 ani în domeniul pentru care aplică.  

c) Experienţa anterioară în elaborarea studiului din profesie selectată. 

d) Cunoaşterea la nivel avansat a limbii române şi a unei limbi de circulaţie internaţională. 

e) Cunoaşterea sistemului de răspundere în profesie selectată.  

f) Cunoaşterea activităţii şi funcţiilor principale ale reprezentantului profesiei pentru care aplică. 
 

4. Nivelul de salarizare: se stabileşte în baza contractului de prestări servicii (contract de valoare 

mică). Suma planificată pentru studiu este de 9000,00 lei MDL. 

 
 I.  Condiţiile de participare la concurs sunt: 

     Prestarea serviciilor de elaborare a studiului se efectuează conform cerinţelor indicate în invitaţia de 

participare. 

      Sursa de finanţare este alocată din Bugetul de Stat, valuta – lei moldoveneşti. 

 

II.  Procedura de aplicare: 

      Ofertele se prezintă în plic sigilat, în limba de stat. 

 

      Termenul limită pentru prezentarea ofertei este pînă la data de « 04» septembrie2014.  

Solicitanţii trebuie să prezinte următoarele documente: 

a) Scrisoare de intenţie (cu indicarea datelor de contact) – original, confirmată prin aplicarea 

semnăturii Participantului. 

b) Propunerea financiară - original, confirmată prin aplicarea semnăturii Participantului. 

c) CV-ul personal - original, confirmată prin aplicarea semnăturii Participantului. 

d) Buletinul de identitate / Certificat de Înregistrare - copia, confirmată prin aplicarea semnăturii 

Participantului. 

e) Diploma universitară / Experienţă profesională a consultantului - copia, confirmată prin aplicarea 

semnăturii Participantului. 

f) Declaraţia pe propria răspundere privind lipsa antecedentelor penale - original, confirmată prin 

aplicarea semnăturii Participantului. 

g) Declaraţia prin care se indică cunoaşterea la nivel avansat a limbii române şi a unei limbi de 

circulaţie internaţională - original, confirmată prin aplicarea semnăturii Participantului. 

 

III. Termenul prestării serviciilor de elaborare a studiului este de 3 luni de la semnarea şi înregistrarea 

contractului. 

 

IV.  Propunerea financiară a serviciilor de elaborare a studiului trebuie să fie în lei MDL şi va specifica 

o sumă totală pentru serviciile prestate. 

 

V.  Oferta şi actele menţionate se prezintă în plic sigilat pe adresa: Ministerul Justiţiei al RM, mun. 

Chişinău, str. 31 August 1989, nr. 82, bir. 308, pînă la data de „ 04”septembrie 2014. 

 

VI.  Evaluarea şi compararea ofertelor primite. Pentru a determina oferta câştigătoare, evaluarea se va  

efectua în baza următoarelor criterii: corespunderea cerinţelor şi condiţiilor solicitate, la cel mai mic preţ.   

 

VII. Oferta este valabilă 30 zile de la data limită de depunere a ofertei. 

 

VIII. Achitarea pentru serviciul va fi efectuată prin virament, în termen de 20 zile bancare, în baza actului 

de predare-primire semnat de către părţi.  

 

IX. Condiţiile de contractare: Contractul se încheie între beneficiar şi ofertantul cîştigător în termen de 

10 zile de la data anunţării ofertei cîştigătoare. 

          

        


