UNIUNEA NAȚIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA
BAROUL BUCUREȘTI
CONTRACT DE ASISTENȚA JURIDICĂ

Seria

Nr.

Art. 1. Părțile:
Încheiat între:
DRAGOMIR RELU GABRIEL – CABINET DE AVOCAT, înființat prin
Decizia Baroului București Nr. 442/2 din data de 31.01.2008, cu sediul profesional
în București, Sector 3, Str. Nicolae Sebe, nr. 5, Bl. S24, et.5, Ap. 21, Cod de
Identificare Fiscala Nr, 23554650, Cont Bancar RO13 RZBR 0000 0600 1043
4643 deschis la Raiffeisen Bank, Mail:avocat@gabrieldragomir.ro,
Site:www.gabrieldragomir.ro prin Avocat Titular Gabriel Relu Dragomir
denumit in continuare AVOCAT ,
Şi
2.
Domnul/Doamna…………
domiciliată
………,
având
CNP
………….,Mail……………,Telefon………………….
denumit în continuare
CLIENT
sau
2. Persoana juridica……, cu sediul social/profesional in……, nr. de ordine la
Registrul Comertului/ nr. Registru special….., cod unic de in registrare….., legal
reprezentata de administrator/presedinte, denumit în continuare CLIENT
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S-a încheiat următorul contract în conformitate cu prevederile
Legii nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat şi ale
statutului profesiei de avocat:
Art. 1. OBIECTUL CONTRACTULUI
1.1 Obiectul contractului îl reprezintă dupa caz:
o Asistență Juridică în fața

în Dosarul Nr.

o Reprezentare Juridică în fața

în Dosarul Nr.

o Acordarea de consultații juridice pentru:
o Alte activități prevăzute de Legea Nr. 51/1995 enumerate la punctul
Alte Mențiuni
1.2. Alte Mențiuni
Alte activități prevăzute de Legea Nr. 51/1995 pot fi:
 Redactarea sau semnarea de acte procesuale sau procedurale,
 Formularea de cereri de chemare în judecată
 Formularea de cereri adresate instituțiilor publice sau private
 Formularea de căi de atac împotriva hotărârilor instanțelor sau
deciziilor autorităților administrative
 Formularea de cereri de executare silită inclusiv contestație la
executare
 Precum și orice alte activitați prevăzute de Lege
Avocatul este împuternicit să efectueze orice act specific profesiei, în
legătură cu obiectul prezentului contract, pe care îl consideră necesar pentru
realizarea intereselor clientului.
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Art. 2. ONORARIUL
2.1. Onorariul convenit este în cuantum de:__________ lei/eur/usd.
2.2. Alte Mențiuni cu privire la onorariu
o Părțile au convenit plata onorariului în _____ rate, astfel:
Rata 1:___________ plătibilă în data de____________
Rata 2:___________ plătibilă în data de____________
o
Alte mențiuni cu privire la onorariu: se poate preciza: onorariul
orar, onorariul fix (forfetar), onorariul de success, onorariul format prin
combinarea unuia sau mai multor tipuri de onorarii anterior mentionate,
moneda de plata, modalitati de plata etc…………………………………
Art.3. CHELTUIELI
3.1. Cheltuielile sunt in cuantum de………….…….lei/euro/usd/etc…….
3.2. Cheltuielile aferente activitații sus-menționate vor fi suportate de client,
separat de plata onorariului.
Art. 4. CLAUZE SPECIALE
4.1. Prezentul contract este titlu executoriu cu privire la sumele datorate de către
client cu titlu de onorariu si cheltuieli aferente.
4.2. Raporturile dintre parti nu pot fi dovedite decât cu prezentul contract și/sau în
condițiile prevăzute de Statutul profesiei de avocat.
4.3. Față de terți dovada prezentului contract se face prin împuternicire avocatială.
Prezentul contract nu poate fi adus la cunoștinta terților decât cu acordul expres al
parților.
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4.4. Clientul atestă exactitatea si sinceritatea informațiilor pe care le furnizeaza
avocatului si îsi exprimă acordul ca demersurile făcute de avocat să fie conform
informațiilor pe care le-a furnizat.
4.5. Executarea obligațiilor asumate de CABINETUL DE AVOCAT se realizeaza
de catre avocații care îsi exercită profesia in cadrul acestuia.
4.6. Neplata onorariului in cuantumul și la termenele fixate potrivit art. 2 din
contract, precum și neachitarea contravalorii cheltuielilor efectuate potrivit art. 3
din contract dau dreptul avocatului sa procedeze la rezilierea de plin drept a
prezentului contract fară nici o altă formalitate și fară nici o altă procedură
judiciară sau extrajudiciară. Prezentul pact comisoriu îsi produce efectele de la data
scadentei obligației neexecutate.
4.7 Toate litigiile privitoare la naşterea, modificarea, stingerea, interpretarea și
executarea prezentului contract pot fi supuse regulilor de arbitraj si regulilor de
procedură prevăzute de lege și Statutul Profesiei de Avocat.
Art. 5 ALTE CLAUZE
5.1. Avocatul iși asumă următoarele obligații:
 Informarea corectă a clientului asupra activității desfășurate sau stadiului
dosarului prin transmiterea unui mail referitor la activitatea realizată cel mai
târziu a doua zi după activitatea realizată
 Să reprezinte CLIENTUL în fața autorităților, instituțiilor sau instanțelor
dacă și-a asumat acest lucru prin contract
 Alte
obligații
asumate
la
semnarea
contractului.......................................................................................................
........................................................................................................................
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5.2. CLIENTUL se obligă:
 Să furnizeze corect, avocatului toate informaţiile cerute de acesta pentru
îndeplinirea activităţilor ce fac obiectul prezentului contract;
 Să plătească onorariul în cuantumul convenit si la termenul convenit
 Alte
obligații
asumate
la
semnarea
contractului.......................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
Art. 6 LOCUL SI DATA ÎNCHEIERII
CONTRACTULUI.ÎNREGISTRAREA CONTRACTULUI
6.1. Încheiat la (locul încheierii, modalitatea încheierii în cazul încheierii la
distantă)………………, astăzi……….., în două exemplare, ambele părți atestând că
exemplarul original a fost păstrat de către forma de înregistrare

a profesiei și

înregistrat sub nr.____________ din ___________ în registrul de evdență a
contractelor de asistență juridică iar copia a fost înmânată/comunicată clientului sau
reprezentantului acestuia
AVOCAT,
DRAGOMIR RELU GABRIEL CABINET DE AVOCAT
Atest data, conţinutul actului şi

CLIENT,
.................................
Act Identitate

Identitatea semnatarului prezentului contract,

Serie............Nr..........

prin Avocat Gabriel Relu Dragomir

Semnatura,
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ANEXĂ:
Subsemnatul, ........................................................................................, în calitate de client
sau reprezentant legal al CLIENTULUI, declar că, în conformitate cu cerințele Regulamentului
UE nr. 679/2016 al Parlamentului European și al Consiliului din 27.04.2016 privind protecția
persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera
circulație a acestor date și de abogare a Directivei nr. 95/46/CE (Regulamentul general privind
protecția datelor – RGPD), ale Directivei CE nr. 58/2002 privind prelucrarea datelor cu caracter
personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, precum și ale Art. 39
Legea nr. 51/1995 republicată privind exercitarea profesiei de avocat, am luat cunoștință de
faptul că, avocații sunt parteneri indispensabili ai justiției.Prin urmare, activitatea
profesională a avocatului se exercită in scopul infăptuirii justiției, servind astfel unui
interes public.
În calitate de operator de date cu caracter personal, AVOCATUL este cel care
stabilește care sunt datele cu caracter personal de care are nevoie și cum vor fi utilizate
aceste date pentru apărarea/valorificarea drepturilor și intereselor legitime ale
CLIENTULUI.
In situația in care AVOCATUL acționează in calitate de persoană imputernicită de
operatorul de date cu caracter personal, acesta nu decide asupra modului în care vor fi prelucrate
datele cu caracter personal ci va utiliza datele cu caracter personal pentru indeplinirea scopului
asumat prin contract.







Totodată, am luat act de faptul că:
Prelucrarea numărului de telefon si adresei de mail se face in temeiul Art. 6 alin. 1
lit.b din Regulamentul UE 679/2016 pentru executarea contractului, respectiv
pentru asigurarea informării CLIENTULUI
Prelucrarea datelor înscrise in actele de identitate se face in temeiul Art. 6 alin. 1
lit.c din Regulamentul UE 679/2016 pentru îndeplinirea unei obligații legale,
respectiv pentru indeplinirea obligației legale de a menține anumite evidențe
specifice activității de AVOCAT
Prelucrarea datelor înscrise in actele de identitate ale CLIENTULUI, ale părtilor
adverse sau a unor terțe persoane se face in temeiul Art. 6 alin. 1 lit.e din
Regulamentul UE 679/2016 pentru indeplinirea unei sarcini care servește unui
interes public
Prelucrarea unor categorii speciale de date cum ar fi:aparteneta la sindicate, date
genetice, date privind sănătatea, date privind condamanări penale sau infracțiuni
etc. se face in temeiul Art. 9 alin. 2 lit.f din Regulamentul UE 679/2016 pentru
constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță
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Datele personale vor putea fi introduse de AVOCAT în baza sa de date sub orice
formă materială (pe suport hârtie) și electronică.
Dacă pentru indeplinirea scopului contractului este necesară transmiterea datelor cu
caracter personal, îmi exprim acordul cu privire la transmiterea datelor mele personale,
prin e-mail, fax și/ sau orice alt mijloc de transmitere la distanță, către bănci, către
traducători/interpreți autorizați de Ministerul Justiției, Oficiile de Cadastru și Publicitate
Imobiliară, Direcțiile de Impozite și Taxe Locale, Direcții ANAF, Oficiul Național de
Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, Institutul Național de Statistică, organe ale
administrației publice centrale și locale, organe de cercetare/urmărire penală, instanțe de
judecată, alte autorități ale Statului, orice alte persoane fizice și juridice de drept public și
privat implicate.
Precizez că am fost informat cu privire la faptul că aceste date vor fi tratate confidențial,
în conformitate cu dispozițiile Regulamentului UE nr. 679/2016 privind protecția persoanelor
fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a
acestor date, și ale Directivei CE nr. 58/2002 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și
protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, precum și asupra drepturilor mele,
respectiv: dreptul meu de acces la date; dreptul meu de a solicita rectificarea și/sau actualizarea
datelor; dreptul meu de a solicita ștergerea datelor și/sau de a fi uitate; dreptul meu de a
restricționa nivelul prelucrării datelor; dreptul de a mi se comunica orice rectificare, ștergere
și/sau restricționare a prelucrării; dreptul la portabilitate – dreptul meu de a transmite datele către
alt operator; dreptul meu la opoziție (de a mă opune prelucrării); dreptul meu de a modifica sau
retrage acordul/consmimțământul prelucrării datelor; dreptul meu de a notifica încălcarea
securității datelor și de a depune sesizare/plângere la autoritatea competentă
(ANSPDCP).Menționez că am luat cunoștință de faptul că, refuzul furnizării acestor date
determină imposibilitatea inițierii sau, după caz, a finalizării contractului.
Semnatura,
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