
ORDIN   Nr. 3282 din  6 noiembrie 2008
pentru modificarea i completarea Procedurii de selectare a societ ilor profesionale

civile de avoca i din România sau din str in tate, specializate în litigii
interna ionale, de încheiere i derulare a contractului de asisten i reprezentare

juridic  a României sau a altor institu ii publice în fa a Cur ii de Arbitraj
Interna ionale a Centrului Interna ional pentru Reglementarea Diferendelor

Relative la Investi ii, aprobat  prin Ordinul ministrului economiei i finan elor nr.
668/2007

EMITENT:      MINISTERUL ECONOMIEI I FINAN ELOR
PUBLICAT  ÎN: MONITORUL OFICIAL  NR. 767 din 14 noiembrie 2008

    Având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) i (2) din Ordonan a de urgen  a
Guvernului nr. 126/2005 privind mandatarea Ministerului Finan elor Publice pentru
reprezentarea României sau a altor institu ii publice în fa a Cur ii de Arbitraj
Interna ionale a Centrului Interna ional pentru Reglementarea Diferendelor Relative la
Investi ii, aprobat  prin Legea nr. 168/2006, i prevederile art. 35 - 38 i 56 din
Ordonan a de urgen  a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de
achizi ie public , a contractelor de concesiune de lucr ri publice i a contractelor de
concesiune de servicii, aprobat  cu modific ri i complet ri prin Legea nr. 337/2006, cu
modific rile i complet rile ulterioare,
    în temeiul art. 11 alin. (4) din Hot rârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea
i func ionarea Ministerului Economiei i Finan elor, cu modific rile i complet rile

ulterioare,

    ministrul economiei i finan elor emite urm torul ordin:

    ART. I
    Procedura de selectare a societ ilor profesionale civile de avoca i din România sau din
str in tate, specializate în litigii interna ionale, de încheiere i derulare a contractului de
asisten i reprezentare juridic  a României sau a altor institu ii publice în fa a Cur ii de
Arbitraj Interna ionale a Centrului Interna ional pentru Reglementarea Diferendelor
Relative la Investi ii, aprobat  prin Ordinul ministrului economiei i finan elor nr.
668/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 483 din 19 iulie 2007,
se modific i se completeaz  dup  cum urmeaz :
    1. Anexa A se modific i se înlocuie te cu anexa nr. 1 la prezentul ordin.
    2. La anexa B punctul 2, literele a) i b) se modific i vor avea urm torul cuprins:
    "a) oferta tehnic , conform formularului prev zut în anexa nr. 1;
    b) oferta financiar , conform formularului prev zut în anexa nr. 2;".
    3. La anexa B, punctul 7.2.1 se modific i va avea urm torul cuprins:
    "7.2.1. Oferta financiar  cuprinde onorariul exprimat în lei, euro sau USD/or /societate
de avoca i (asociere/consor iu) f  TVA, defalcat  pe 3 tipuri de activit i ce urmeaz  a
fi desf urate, respectiv: documentare sau studiu, redactare documente sau ac iuni i
reprezentare în fa a instan elor de arbitraj.
    Onorariul cel mai mare, pentru oricare dintre activit ile de mai sus, nu îl poate dep i
pe cel mai mic dintre onorarii cu un procent mai mare de 50% din valoarea acestuia.



Ofertele financiare în care pentru o activitate se solicit  un onorariu cu mai mult de 50%
fa  de cel mai mic onorariu din cadrul aceleia i oferte se descalific ."
    4. La anexa B, dup  punctul 8 se introduce un nou punct, punctul 9, cu urm torul
cuprins:
    "9. Anexele nr. 1 i 2 fac parte integrant  din prezentul caiet de sarcini."
    5. La anexa B, dup  punctul 9 se introduc dou  noi anexe, anexele nr. 1 i 2, având
con inutul prev zut în anexele nr. 2 i 3, care fac parte integrant  din prezentul ordin.
    ART. II
    Prezentul ordin se public  în Monitorul Oficial al României, Partea I.

                   p. Ministrul economiei i finan elor,
                              C lin Doica,
                             secretar de stat

    Bucure ti, 6 noiembrie 2008.
    Nr. 3.282.

    ANEXA 1
    (Anexa A la procedur )

    MINISTERUL ECONOMIEI I FINAN ELOR
    DIREC IA GENERAL  JURIDIC
    Nr. ......./........

                          INVITA IE DE PARTICIPARE

                                                        Aprobat.
                                                    Secretar general,
                                                   ...................

    Denumirea autorit ii contractante: Ministerul Economiei i Finan elor, cod fiscal
nr. 4221306, municipiul Bucure ti, str. Apolodor nr. 17, sectorul 5, tel.
.....................
    Obiectul contractului: servicii juridice cod CPSA 7411 (74.11)
    Procedura aplicat : selec ie de oferte
    Data-limit i locul pentru depunerea ofertelor: ziua/luna/anul/ora la sediul
ministerului, municipiul Bucure ti, str. Apolodor nr. 17, sectorul 5, P2, camera ....,
tel. .................. .
    Modul de prezentare a ofertelor: un exemplar original, introdus într-un plic sigilat.
    Clarific ri pentru elaborarea i prezentarea ofertelor pot fi solicitate la sediul
ministerului, municipiul Bucure ti, str. Apolodor nr. 17, sectorul 5, P2, camera ....,
tel. ............. . Persoana de contact: ........................, tel.
....................... .
    Modul de elaborare a ofertelor, precum i sistemul de evaluare a acestora sunt
reglementate în Caietul de sarcini prev zut în anexa B la Procedura de selectare a
societ ilor profesionale civile de avoca i din România sau din str in tate, specializate
în litigii interna ionale, de încheiere i derulare a contractului de asisten i
reprezentare juridic  a României sau a altor institu ii publice în fa a Cur ii de
Arbitraj Interna ionale a Centrului Interna ional pentru Reglementarea Diferendelor
Relative la Investi ii, aprobat  prin Ordinul ministrului economiei i finan elor nr.
668/2007, cu modific rile i complet rile ulterioare.
    Deschiderea ofertelor are loc la data de ......................., la sediul
ministerului din municipiul Bucure ti, str. Apolodor nr. 17, sectorul 5.

                              Director general,
                        .............................

    ANEXA 2
    (Anexa nr. 1 la Caietul de sarcini)

                               OFERTA TEHNIC



    Ofertant: .................................................................
...............................................................................
...............................................................................

 ______________________________________________________________________________
|Nr. |                      Criterii                    |Nr. de avoca i/litigii|
|crt.|                                                  |care îndeplinesc      |
|    |                                                  |criteriul             |
|____|__________________________________________________|______________________|
| 1. | Avoca i definitivi care vor face parte din       |                      |
|    | echip , cu o vechime în specialitate juridic     |                      |
|    | de minimum 5 ani                                 |                      |
|____|__________________________________________________|______________________|
| 2. | Avoca i din echip  care au experien  în litigii |                      |
|    | interna ionale ce presupun aplicarea procedurii  |                      |
|    | de arbitraj                                      |                      |
|____|__________________________________________________|______________________|
| 3. | Avoca i din echip  care au participat la         |                      |
|    | procedurile arbitrale în fa a Cur ii de Arbitraj |                      |
|    | Interna ionale a Centrului Interna ional pentru  |                      |
|    | Reglementarea Diferendelor Relative la           |                      |
|    | Investi ii din Washington DC                     |                      |
|____|__________________________________________________|______________________|
| 4. | Litigii câ tigate în fa a Cur ii de Arbitraj     |                      |
|    | Interna ionale a Centrului Interna ional pentru  |                      |
|    | Reglementarea Diferendelor Relative la Investi ii|                      |
|____|__________________________________________________|______________________|

    Componen a echipei de avoca i:
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................

                                  Semn tura
                           .......................

    ANEXA 3
    (Anexa nr. 2 la Caietul de sarcini)
                              OFERTA FINANCIAR
    Ofertant: .................................................................
...............................................................................

 ______________________________________________________________________________
|Nr. |                          Activitate                        | Onorariu*) |
|crt.|                                                            |            |
|____|____________________________________________________________|____________|
| 1. | Documentare sau studiu                                     |            |
|____|____________________________________________________________|____________|
| 2. | Redactare documente sau ac iuni                            |            |
|____|____________________________________________________________|____________|
| 3. | Reprezentare în fa a instan elor de arbitraj               |            |
|____|____________________________________________________________|____________|
    *) Onorariul cel mai mare, pentru oricare dintre activit i, nu îl poate dep i pe
cel mai mic dintre onorarii cu un procent mai mare de 50% din valoarea acestuia.

                                  Semn tura
                           .......................


