
MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE

O R D I N

privind modificarea Procedurii de selecție a avocaților din România sau din străinătate, 

specializați în litigii internaționale în legătură cu contractele finanțate din fonduri externe

gestionate de către Oficiul de Plăți și Contractare PHARE, în vederea încheierii și derulării

acordului-cadru pentru asigurarea de asistență și reprezentare juridică a Ministerului Finanțelor

Publice — Oficiul de Plăți și Contractare PHARE în fața Curții de Arbitraj Internațional a Camerei

Internaționale de Comerț, a Comisiei de Adjudecare a Disputelor și în faza de mediere/conciliere 

pe lângă Comisia Europeană, precum și în alte litigii izvorâte din contractele finanțate din fonduri

externe gestionate de către Oficiul de Plăți și Contractare PHARE, aprobată prin Ordinul ministrului

finanțelor publice nr. 2003/2011

Având în vedere Decizia Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor nr. 4.228/C8/4544, 4555, 4574 din data de

29 septembrie 2011, emisă în conformitate cu prevederile art. 278 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006

privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune

de servicii, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările și completările ulterioare,

potrivit prevederilor art. 16 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006, aprobată cu modificări și completări prin

Legea nr. 337/2006, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor

Publice, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul finanțelor publice emite următorul ordin:

Art. I. — Procedura de selecție a avocaților din România sau

din străinătate, specializați în litigii internaționale în legătură cu

contractele finanțate din fonduri externe gestionate de către

Oficiul de Plăți și Contractare PHARE, în vederea încheierii și
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Ministrul finanțelor publice,

Gheorghe Ialomițianu

București, 17 octombrie 2011.

Nr. 2.667.

derulării acordului-cadru pentru asigurarea de asistență și

reprezentare juridică a Ministerului Finanțelor Publice — Oficiul

de Plăți și Contractare PHARE în fața Curții de Arbitraj

Internațional a Camerei Internaționale de Comerț, a Comisiei de

Adjudecare a Disputelor și în faza de mediere/conciliere pe

lângă Comisia Europeană, precum și în alte litigii izvorâte din

contractele finanțate din fonduri externe gestionate de către

Oficiul de Plăți și Contractare PHARE, aprobată prin Ordinul

ministrului finanțelor publice nr. 2.003/2011, publicat în Monitorul

Oficial al României, Partea I, nr. 369 din 26 mai 2011, cu

modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La anexa B la procedură, „Caiet de sarcini”, la

capitolul 2 „Calificarea ofertanților”, la punctul 2.1 litera a),

subpunctul a.1) va avea următorul cuprins:

„a.1) Declarație privind neîncadrarea în prevederile art. 180

și 181 (formularul din anexa nr. 3 «Declarație privind

eligibilitatea») din Ordonanța de urgență a Guvernului

nr. 34/2006, aprobată cu modificări și completări prin Legea

nr. 337/2006, cu modificările și completările ulterioare. Se vor

prezenta în original sau copie cu mențiunea «conform cu

originalul» următoarele documente sau echivalentul acestora

pentru avocații ofertanți străini:

— certificat de atestare fiscală, eliberat de organul de

administrare fiscală competent privind plata obligațiilor la bugetul

de stat sau echivalent. Certificatul trebuie să fie valabil la data

deschiderii ofertelor; 

— certificat privind plata impozitelor și taxelor locale, valabil

la data deschiderii ofertelor; 

— cazier judiciar pentru avocatul/avocații propus/propuși în

ofertă;

— cazier fiscal pentru avocatul/avocații propus/propuși în

ofertă.

NOTĂ: Pentru claritate, precizăm că certificatul de atestare

fiscală nu trebuie depus de către membrii echipei ofertantului.”

2. La anexa B la procedură, la capitolul 3 „Criterii de

selecție”, litera d) va avea următorul cuprins:

„d) numărul avocaților din echipă care au participat la

proceduri de mediere/conciliere pe lângă Comisia Europeană

sau la alte proceduri de mediere/conciliere comercială;”.

3. La anexa B la procedură, la capitolul 7 „Punctajul”, la

punctul 7.1 „Punctajul ofertei tehnice”, litera d) va avea

următorul cuprins:

„d) numărul avocaților din echipă care au prestat servicii de

asistență și reprezentare în proceduri de mediere/conciliere pe

lângă Comisia Europeană sau la alte proceduri de

mediere/conciliere comercială — câte două puncte pentru

fiecare membru al echipei de avocați care îndeplinește criteriul,

dar nu mai mult de 10 puncte;”.

Art. II. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al

României, Partea I.




