
Fișa informațională  

a procedurii de achiziție tip: Cerere a ofertelor de preţuri nr. 13/00535  

pentru achiziția de: Servicii de elaborare a studiului privind mecanismele de 

răspundere disciplinară pentru fiecare profesie conexă sistemului justiţiei - REPETAT 

Informație generală: 

1. 
Autoritatea contractantă/ Закупающий 

орган: 
Ministerul Justiției al Republicii Moldova 

2. 
Administratorul alocaţiilor bugetare/ 

Распорядитель денежных средств: 
Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova 

3. 
Sursa alocaţiilor bugetare/ Источник 

финансирования: 
Ministerul Finanțelor 

4. 
Cantitatea necesară/ Необходимое 

количество: 

Cantitatea necesară este indicată în specificația 

bunurilor/serviciilor/lucrărilor achiziționate. 

Необходимое количество указано в спецификации 

товаров/услуг/работ 

5. 
Denumirea cumpărătorului/ Для кого 

производится закупка: 
Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova 

6. 
Destinatarul bunurilor / serviciilor / lucrărilor/ 

Получатель товаров/услуг: 
Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova 

7. Limba de comunicare/ Язык общения: De stat 

8. 
Valuta procedurii de achiziţie/ Валюта 

закупки: 
Leu MD 

9. Condiţii de livrare/ Условия поставки: Nu se aplică 

10. 
Termenul de livrare/ Период (дата) 

поставки: 
3 luni de la semnarea şi înregistrarea contractului 

11. Condiţii de achitare/ Условия оплаты: 
prin virament, în termen de 20 zile bancare,prin act de 

predare-primire semnat de către părţi. 

12. 
Locul prezentării ofertelor/ Место 

представления оферт: 
mun.Chişinău, str. 31 August 1989, nr. 82 

13. 
Termenul limită de prezentare a ofertelor/ 

Дата /Время окончания приема оферт: 
13.08.2013 10:00 

14. 
Termenul limită de deschidere a ofertelor/ 

Время вскрытия оферты: 
13.08.2013 10:00 

15. 
Locul deschiderii ofertelor/ Место вскрытия 

оферт: 
mun.Chişinău, str. 31 August 1989, nr. 82 

16. Telefon de contact/ Контактный телефон(ы): 022-20-14-28 

17. 
Taxa de achitare pentru ridicarea 

documentaţiei standard în afara sistemului/ 

Цена документации (вне системы): 
0.00 

18. 
Cuantumul garanţiei pentru ofertă/ Процент 

обеспечения оферты: 
0 

19. 
Cuantumul garanţiei pentru buna execuţie a 

contractului/ Процент обеспечения 

контракта: 
0 

20. 
Criteriul de evaluare o ofertelor/ Условия 

оценки оферт: 
Numai prin preț 

Informație suplimentară: 

1a. 
Starea curentă a procedurii de achiziţie/ 

Текущий статус торгов: 
Primirea ofertelor 

2a. 
Data deschiderii procedurii de achiziţie/ Дата 

открытия торгов: 
13.08.2013 

3a. 
Numărul Buletinului Achiziţiilor Publice / 

Номер бюллетеня: 
61 

4a. 
Data Buletinului Achiziţiilor Publice/ Дата 

бюллетеня: 
06.08.2013 

5a. Perioada bugetară/ Бюджетный период: 2013 
6a. Contul bancar pentru achitarea taxei de 

ridicare a documentaţiei standard în afara 

sistemului/ Счет оплаты документов: 

Cont de decontare: 3359502 

Banca: Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat 

Cont trezorerial: 461300000013101 



7a. Contul bancar de achitare a garanţiei pentru 

ofertă/ Счет гарантии оферты: 
Cont de decontare: 3359502 

Banca: Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat 

Cont trezorerial: 461300000013101 
8a. Contul bancar de achitare a garanţiei de bună 

execuţie a contractului/ Счет гарантии 

контракта: 

Cont de decontare: 3359502 

Banca: Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat 

Cont trezorerial: 461300000013101 

9a. 
Documente de calificare/ Представляемые 

документы:  
 

Nr. 

d/o 
Denumirea documentului 

Mențiunea privind 

obligativitatea 

Cerințe suplimentare față de 

document 

1. 
Scrisoare de intenţie (cu 

indicarea datelor de contact) 
DA 

original, confirmata prin 

aplicarea semnaturii 

Participantului 

2. Propunerea financiară DA 

original, confirmata prin 

aplicarea semnaturii 

Participantului 

3. CV-ul personal DA 

original, confirmata prin 

aplicarea semnaturii 

Participantului 

4. Buletinul de identitate DA 
copia, confirmata prin aplicarea 

semnaturii Participantului 

5. 

Diploma universitară / 

Experienţă profesională a 

consultantului 

DA 
copia, confirmata prin aplicarea 

semnaturii Participantului 

6. 

Declaraţia pe propria 

răspundere privind lipsa 

antecedentelor penale 

DA 

original, confirmata prin 

aplicarea semnaturii 

Participantului 

7. 

Declaraţia prin care se indică 

cunoaşterea la nivel avansat a 

limbii române şi a unei limbi de 

circulaţie internaţională 

DA 

original, confirmata prin 

aplicarea semnaturii 

Participantului 
 

10a. 
Tipul obiectului de achiziţie/ Тип предмета 

торгов: 
Servicii 

11a. Codul CPV/ Общий код CPV: 79311100-8 

12a. 
Suma estimată a achiziţiei/ Предполагаемая 

сумма закупки: 
95000.00 

13a. 
Locul ridicării documentaţiei standard în 

afara sistemului/ Место выдачи 

документации: 

pe site-ul Ministerul Justiţiei al RM: 

www.justice.gov.md, compartimentul: Servicii, 

Achiziţii Publice 

14a. 
Documente anexate (aprobate de AAP)/ 

Присоединенные документы торгов 

(одобренные АГЗ):  

 

Nr. d/o Denumirea documentului 
Numarul de 

pagini 

1. INVITAŢIE DE PARTICIPARE COP nr. 13/00535 din „ ” august 2013 2 
 

15a. Datele autorităţii contractante / Данные закупающего органа : 
IDNO 1006601000118 

Denumirea/Краткое наименование Ministerul Justiției al Republicii Moldova 

Forma organizatorico-juridică/ 

Организационно-юридическая форма 
Instituţie publică 

Fax/Факс 022201428 

E-Mail dolgopolov@justice.gov.md 

Cont de decontare/ Расчетный счет Cont de decontare: 3359502 

Banca: Ministerul Finantelor – Trezoreria 

de Stat 

Cont trezorerial: 461300000013101 
 

Specificația bunurilor/serviciilor/lucrărilor achiziționate: 



Nr. 

d/o 
Cod CPV Denumire Descriere/Cerințe suplimentare Cantitatea 

Un. de 

măsură 

1 
 

Consultant – 

administrator autorizat    

1.1 79311100-8 

consultant pentru 

profesia de 

administrator autorizat 

Cerinţe de calificare pentru funcţia de consultant: a) Studii superioare, de licenţă 

sau echivalente relevante domeniului dat b) Experienţă profesională cel puţin 2 ani 

în domeniul dat c) Experienţa anterioară în elaborarea studiului din profesia 

selectată d) Cunoaşterea la nivel avansat a limbii române şi a unei limbi de 

circulaţie internaţională e) Cunoaşterea sistemului de raspundere în profesie 

selectată f) Cunoaşterea activităţii şi funcţiilor principale ale reprezentantului 

profesiei date Termenul prestării serviciilor de elaborare a studiului este 3 luni, de 

la semnarea şi înregistrarea contractului. 

1.00 buc. 

2 
 

Consultant – interpret 

şi traducător    

2.1 79311100-8 

consultant pentru 

profesia de interpret şi 

traducător 

Cerinţe de calificare pentru funcţia de consultant: a) Studii superioare, de licenţă 

sau echivalente relevante domeniului dat b) Experienţă profesională cel puţin 2 ani 

în domeniul dat c) Experienţa anterioară în elaborarea studiului din profesia 

selectată d) Cunoaşterea la nivel avansat a limbii române şi a unei limbi de 

circulaţie internaţională e) Cunoaşterea sistemului de raspundere în profesie 

selectată f) Cunoaşterea activităţii şi funcţiilor principale ale reprezentantului 

profesiei date Termenul prestării serviciilor de elaborare a studiului este 3 luni, de 

la semnarea şi înregistrarea contractului. 

1.00 buc. 

3 
 

Consultant – avocat 
   

3.1 79311100-8 
consultant pentru 

profesia de avocat 

Cerinţe de calificare pentru funcţia de consultant: a) Studii superioare, de licenţă 

sau echivalente relevante domeniului dat b) Experienţă profesională cel puţin 2 ani 

în domeniul dat c) Experienţa anterioară în elaborarea studiului din profesia 

selectată d) Cunoaşterea la nivel avansat a limbii române şi a unei limbi de 

circulaţie internaţională e) Cunoaşterea sistemului de raspundere în profesie 

selectată f) Cunoaşterea activităţii şi funcţiilor principale ale reprezentantului 

profesiei date Termenul prestării serviciilor de elaborare a studiului este 3 luni, de 

la semnarea şi înregistrarea contractului. 

1.00 buc. 

4 
 

Consultant – mediator 
   

4.1 79311100-8 
consultant pentru 

profesia de mediator 

Cerinţe de calificare pentru funcţia de consultant: a) Studii superioare, de licenţă 

sau echivalente relevante domeniului dat b) Experienţă profesională cel puţin 2 ani 

în domeniul dat c) Experienţa anterioară în elaborarea studiului din profesia 

selectată d) Cunoaşterea la nivel avansat a limbii române şi a unei limbi de 

circulaţie internaţională e) Cunoaşterea sistemului de raspundere în profesie 

selectată f) Cunoaşterea activităţii şi funcţiilor principale ale reprezentantului 

profesiei date Termenul prestării serviciilor de elaborare a studiului este 3 luni, de 

la semnarea şi înregistrarea contractului. 

1.00 buc. 

5 
 

Consultant – expert 

judiciar    

5.1 79311100-8 

consultant pentru 

profesia de expert 

judiciar 

Cerinţe de calificare pentru funcţia de consultant: a) Studii superioare, de licenţă 

sau echivalente relevante domeniului dat b) Experienţă profesională cel puţin 2 ani 

în domeniul dat c) Experienţa anterioară în elaborarea studiului din profesia 

selectată d) Cunoaşterea la nivel avansat a limbii române şi a unei limbi de 

circulaţie internaţională e) Cunoaşterea sistemului de raspundere în profesie 

selectată f) Cunoaşterea activităţii şi funcţiilor principale ale reprezentantului 

profesiei date Termenul prestării serviciilor de elaborare a studiului este 3 luni, de 

la semnarea şi înregistrarea contractului. 

1.00 buc. 

6 
 

consultant – executor 

judecătoresc    

6.1 79311100-8 

consultant pentru 

profesia de executor 

judecătoresc 

Cerinţe de calificare pentru funcţia de consultant: a) Studii superioare, de licenţă 

sau echivalente relevante domeniului dat b) Experienţă profesională cel puţin 2 ani 

în domeniul dat c) Experienţa anterioară în elaborarea studiului din profesia 

selectată d) Cunoaşterea la nivel avansat a limbii române şi a unei limbi de 

circulaţie internaţională e) Cunoaşterea sistemului de raspundere în profesie 

selectată f) Cunoaşterea activităţii şi funcţiilor principale ale reprezentantului 

profesiei date Termenul prestării serviciilor de elaborare a studiului este 3 luni, de 

la semnarea şi înregistrarea contractului. 

1.00 buc. 

7 
 

Consultant – notar 
   

7.1 79311100-8 
consultant pentru 

profesia de notar 

Cerinţe de calificare pentru funcţia de consultant: a) Studii superioare, de licenţă 

sau echivalente relevante domeniului dat b) Experienţă profesională cel puţin 2 ani 

în domeniul dat c) Experienţa anterioară în elaborarea studiului din profesia 

selectată d) Cunoaşterea la nivel avansat a limbii române şi a unei limbi de 

circulaţie internaţională e) Cunoaşterea sistemului de raspundere în profesie 

selectată f) Cunoaşterea activităţii şi funcţiilor principale ale reprezentantului 

profesiei date Termenul prestării serviciilor de elaborare a studiului este 3 luni, de 

la semnarea şi înregistrarea contractului. 

1.00 buc. 

 

 



INVITAŢIE DE PARTICIPARE 

COP nr.  13/00535 din „ 13” august 2013 

la înaintarea ofertelor privind achiziţionarea serviciilor de elaborare a studiului  

privind mecanismele de răspundere disciplinară pentru fiecare profesie conexă sistemului justiţiei 

(notar, avocat, executor judecătoresc, administrator autorizat, mediator, interpret şi traducător, 

expert judiciar), Cod CPV: 79311100-8 (REPETAT) 

 
           Grupul de lucru pentru achiziţii al Ministerului Justiţiei al RM, întru achiziţionarea serviciilor de 

de elaborare a studiului privind mecanismele de răspundere disciplinară pentru fiecare profesie 

conexă sistemului justiţiei, organizează concursul prin cererea ofertelor de preţuri COP nr. 13/00535 

din „ 13 ” august 2013 pentru selectarea:  

A) a 1 (unui) consultant – pentru profesia de administrator autorizat; 

B) a 1 (unui) consultant – pentru profesia de interpret şi traducător; 

C) a 1 (unui) consultant – pentru profesia de avocat; 

D) a 1 (unui) consultant – pentru profesia de mediator; 

E) a 1 (unui) consultant – pentru profesia de expert judiciar; 

F) a 1 (unui) consultant – pentru profesia de executor judecătoresc; 

G) a 1 (unui) consultant – pentru profesia de notar. 

 

1. Scopul general al funcţiei de consultant 

Obiectivul acestei activități constă în cercetarea și întocmirea unui studiu privind mecanismele 

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

executor judecătoresc, expert judiciar, mediator, administrator autorizat și traducător/interpret 

autorizat), cu recomandări pentru corespunderea cerinţelor internaţionale. 

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

fiecare profesie conexă sistemului justiţiei, inclusiv sub aspect comparativ cu legislaţia altor ţări, 

întocmirea unui studiu pe profesiile în care este selectat drept consultant conform modelului prezentat 

de Ministerul Justiţiei, colaborarea cu angajaţii Ministerului Justiţiei responsabili pentru profesiile 

respective, participarea la dezbateri publice a studiului, definitivarea studiului, cu propunerea unor 

recomandări finale. 

Fiecare consultant va prezenta studiul în domeniul selectat şi va participa la întocmirea unui studiu 

final de generalizare la toate profesii. 

 

2. Sarcinile de bază ale funcţiei: 

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

- 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 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 la întocmirea studiului final de generalizare la toate profesii; 

- să acorde persoanelor responsabile de la 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 raspundere 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 

 

I.  Condiţiile de participare la concurs sunt: 

     Prestarea serviciilor de elaborare a studiului privind mecanismele de răspundere disciplinară 

pentru fiecare profesie conexă sistemului justiţiei, se efectuează conform cerinţilor indicate în invitaţia 

de participare. 

      Sursa de finanţare e bugetară, 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 « 13 » august 2013, solicitanţii 

trebuie să prezinte următoarele documente: 

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

semnaturii Participantului 

b) Propunerea financiară - original, confirmata prin aplicarea semnaturii Participantului 

c) CV-ul personal - original, confirmata prin aplicarea semnaturii Participantului 

d) Buletinul de identitate - copia, confirmata prin aplicarea semnaturii Participantului 

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

aplicarea semnaturii Participantului 

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

aplicarea semnaturii Participantului 

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

circulaţie internaţională - original, confirmata prin aplicarea semnaturii Participantului 

 

III. Termenul prestării serviciilor de elaborare a studiului privind mecanismele de răspundere 

disciplinară pentru fiecare profesie conexă sistemului justiţiei: 3 luni de la semnarea şi înregistrarea 

contractului. 

 

IV.  Propunerea financiară a serviciilor de elaborare a studiului privind mecanismele de răspundere 

disciplinară pentru fiecare profesie conexă sistemului justiţiei, trebuie să fie în 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 „13” august 2013  anul curent, ora 10.00. 

        Evaluarea ofertelor va avea loc la data de „13” august 2013, ora 10.00 pe adresa: Ministerul 

Justiţiei, mun. Chişinău, str. 31 August 1989, nr. 82, bir. 104. 

 

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

în baza următorului criteriu: corespunderea cerinţelor şi condiţiilor solicitate, la cel mai mic preţ.   

 

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

 

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

predare-primire semnat de către părţi.  

 

Condiţiile de contractare: Contractul se încheie între beneficiarul de stat şi ofertantul cîştigător în 

termen de 5 zile de la data anunţării ofertei cîştigătoare. 

          

        

           Viceministru 

           Preşedintele grupului de lucru                                       Vladimir GROSU 

 

 

 

 
Ex: Dolgopolov Ina                               

Tel:   022-20-24-28                                


