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Termeni de Referință 
 

Servicii: Asistența/consultanță juridică 
Organizație: Solidarity Fund PL în Moldova  
Tipul contractului: Prestări servicii 
Durata contractului: mai 2022 – aprilie 2025 
Nivel de implicare: în dependență de necesitățile organizaționale (la solicitarea) 
Termenul limită de depunere a dosarelor: 26 aprilie 2022, ora 18.00 
 
Context: Solidarity Fund PL în Moldova este reprezentanța Solidarity Fund PL, fundație de stat, 
gestionată și co-finanțată de Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Polone, creată pentru a contribui 
la dezvoltarea țărilor din vecinătate. Despre activitatea Solidarity Fund PL în Moldova puteți afla mai 
multe aici.  

Solidarity Fund PL în Moldova, Vă invită să faceți o ofertă pentru executarea comenzii. 

Descrierea achiziției (cerințe esențiale): 

• Acordarea asistenței juridice pentru echipă și partenerii cu care colaborează organizația,; 

• Consultarea scrisă și orală în materie de drept; 

• Organizarea și desfășurarea instruirilor pentru echipă, ateliere de lucru cu privire la aspecte 
juridice de diferită tematică; 

• Efectuarea cercetărilor sau lucrărilor analitice pe subiecte relevante organizației; 

• Elaborarea de recomandări legislative; 

• Contribuție la elaborarea și modificarea cadrului intern (regulamente, proceduri, etc) a 
organizației și partenerilor cu care colaborează organizația; 

• Alte activități relevante, la cererea organizației. 

Aplicanți eligibili: 

• Persoană juridică (inclusiv cabinetul de avocat) sau persoană fizică cu studii superioare cu 
specializare în drept; 

• Experiență de lucru în asistența juridică cel puțin 5ani în Republica Moldova; 

• Cunoștințe vaste și profunde în, dar nu se limitează la, drept civil, comercial, imobiliar și 
al construcțiilor; 

• Experiență de lucru în organizații de consultanță juridică de diferite profiluri; 

• Experiența de lucru cu organizații non-guvernamentale; 
• Cunoștințe avansate (scrisă și vorbită) în română, engleza și rusa va fi considerată un avantaj.  

Criteriile de evaluare a ofertelor: 

• Selectarea celei mai avantajoase oferte în baza principiului “Cel mai bun raport preț-calitate”; 

• Experiența de lucru în domeniul drept; 

• Experiența de lucru cu organizații non-guvernamentale.  

Oferta trebuie să conțină următoarele date:   
1. datele de contact (denumirea companiei, adresa sediului ,  adresa de e-mail, 

datele persoanelor de contact, numărul de telefon); în caz de persoana fizică - numele, 
prenumele, adresa de e-mail, numărul de telefon; 

2. CV-ul aplicantului sau portofoliul persoanei juridice, cu descrierea experienței; 
3. oferta de preț (prețurile indicate de către ofertant trebuie să fie fixe), care va include prețul în 

MDL (valoarea netă – fără TVA și alte impozite) per oră de servicii.  
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 La ofertă vor fi anexate următoarele documente: 

1. Certificat de înregistrare a întreprinderii emis de Agenția Servicii Publice/Camera Înregistrării de 
Stat (în cazul persoanelor juridice);  

2. Licență pentru exercitarea profesiei de avocat (în cazul avocaților);  
3. Diplomă de licență/Master în drept; 
4. CV-ul candidatului sau dosarul persoanei juridice care reflectă experiența relevantă; 
5. Alte documente relevante. 

Oferta trebuie trimisă pe adresa de email: procurements@solidarityfund.md, cu o notă /titlu ”Oferta 
pe asistența juridică”. 

 

* Aplicantul are dreptul de a menționa care din documentele anexate la ofertă sunt confidențiale. 

* Ofertantul își exprimă Solidarity Fund PL în Moldova în mod expres și neechivoc consimțământul să 
prelucreze datele lui de caracter personal în scopul selectării persoanei contractante pentru prestarea 
serviciilor de asistență juridică. Datele cu caracter personal vor fi prelucrate de Solidarity Fund PL în 
Moldova exclusiv în scopul și procesul de achiziții, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare. 
Persoanele fizice au dreptul la portabilitatea datelor și de a rectifica datele furnizate. Aceste date nu vor 
fi transmise altor părți terțe fără acordul prealabil al subiectului datelor cu caracter personal. Dacă aveți 
întrebări privind datele Dvs cu caracter personal ne puteți contacta pe adresa de email 
info@solidarityfund.md.  
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