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DISPOZIŢIA Nr. 29
privind nominalizarea unui expert cooptat pe lângă Comisia de evaluare
a ofertelor, pentru atribuirea contractului de achiziţie publică având ca

obiect"Centrul local de informare turistica in comuna Crucea si
proximitati; Dezvoltare si marketing turistic”

Primarul comunei Crucea, Judetul Constanta , Gheorghe Frigioi ,
Având în vedere Referatul nr.736/13.02.2015, întocmit de către inspectorul

achizitii publice din cadrul primariei Crucea, privind nominalizarea unui expert cooptat
pe lângă Comisia de evaluare a ofertelor, constituită în vederea atribuirii contractului
de achiziţie publică având ca obiect: "Centrul local de informare turistica in comuna
Crucea si proximitati; Dezvoltare si marketing turistic” ;

Ţinând seama de prevederile:
- art. 73 din HG nr. 925/2006, pentru aprobarea normelor de aplicare a

prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa
de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie
publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de
concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordonanţa de urgenţă nr. 34/2006, privind atribuirea contractelor de
achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de
concesiune de servicii, actualizată;

- art. 104, alin. (1), lit. f) din Legea 215/2001, a administraţiei publice locale,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul drepturilor conferite de dispoziţiile art. 68 din Legea administraţiei
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

D I S P U N E :

Art. 1: Se desemnează ca expert cooptat, fără drept de vot, pe lângă Comisia
de evaluare a ofertelor, constituită în vederea atribuirii contractului de achiziţie
publică având ca obiect: Servicii de informare şi comunicare pentru proiectul" Centrul
local de informare turistica in comuna Crucea si proximitati; Dezvoltare si marketing
turistic” , domnul Susanu Costel .

Art. 2: Expertul extern cooptat va exercita atribuţii, competenţe şi
responsabilităţi stabilite prin actele normative în vigoare privind achiziţiile publice de
servicii, respectiv:

a) verificarea şi evaluarea propunerilor tehnice;



b) analiza situaţiei financiare a ofertanţilor ori analiza financiară a efectelor pe
care le pot determina anumite elemente ale ofertei sau clauze contractuale propuse
de ofertant;

c) elaborarea unui raport de specialitate cu privire la aspectele tehnice,
financiare asupra cărora, pe baza expertizei pe care o deţin, îşi exprimă punctul de
vedere;

d) obligaţia de a păstra confidenţialitatea asupra conţinutului ofertelor,
precum şi asupra oricăror alte informaţii prezentate de către ofertanţi, a căror
dezvăluire ar putea aduce atingere dreptului acestora de a-şi proteja proprietatea
intelectuală sau secretele comerciale;

e) respectarea regulilor de evitare a conflictului de interese, astfel cum sunt
prevăzute la Capitolul II, Secţiunea a 8-a din Ordonanţa de urgenţă nr. 34/2006
privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de
lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, actualizată;

f) obligaţia de a semna pe propria răspundere o declaraţie de confidenţialitate
şi imparţialitate prin care se angajează să respecte prevederile art. 74 din HG nr.
925/2006 şi prin care confirmă că nu se afla într-o situaţie care implica existenţa unui
conflict de interese.

Art. 3: Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se încredinţează
persoana numită la art. 1, care va îndeplini atribuţiile cuprinse în H.G. nr. 925/2006, cu
modificările şi completările ulterioare.

Art. 4: Prezenta dispoziţie se comunică persoanei nominalizate, inspectorului
achizitii publice si Institutiei Prefectului-Judetul Constanta.
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R E F E R A T

Subsemnata, Leu Elena , in calitate de inspector achizitii publice in
cadrul primariei comunei Crucea, judetul Constanta , va aduc la cunostinta ca este
necesar nominalizarea unui expert cooptat pe lângă Comisia de evaluare a ofertelor,
constituită în vederea atribuirii contractului de achiziţie publică având ca obiect:
Servicii de informare şi comunicare pentru proiectul" Centrul local de informare
turistica in comuna Crucea si proximitati; Dezvoltare si marketing turistic” .

De multe ori, procedurile de achiziţie publică, indiferent de tipul acestora, pot fi
foarte complexe, implicând o sumedenie de probleme complicate, de natură tehnică,
financiară sau juridică. Întrucât autorităţile contractante nu dispun întotdeauna de personal
specializat în toate aceste probleme, care să deţină nivelul de cunoştinţe şi experienţă al
personalului operatorilor economici, legiuitorul a intervenit, oferind autorităţilor
contractante posibilitatea de a recurge la serviciile unor consultanţi, numiţi generic „experţi
cooptaţi”.
Potrivit dispoziţiilor art. 73 alin. (1) teza întâi din H.G. nr. 925/2006, cu modificările şi
completările ulterioare:
„Autoritatea contractantă are dreptul de a decide, cu scopul de a sprijini activităţile de

evaluare, desemnarea pe lânga comisia de evaluare a unor specialişti externi, numiţi experţi
cooptaţi”.
După cum se poate observa, legiuitorul nu a impus niciun fel de condiţie minimală sub
aspectul nivelului de experienţă sau al numărului acestor consultanţi externi, lăsând toate
aceste probleme, inclusiv decizia concretă de a recurge la serviciile unor astfel de experţi, la
latitudinea autorităţii contractante.
Nominalizarea experţilor cooptaţi se face în baza unei decizii administrative emise de către
autoritatea contractantă, care trebuie să aibă un anumit conţinut. Astfel, potrivit art. 73 alin.
(2) din H.G. nr. 925/2006, cu modificările şi completările ulterioare:
„Decizia de desemnare a experţilor cooptaţi trebuie să precizeze atribuţiile şi
responsabilităţile specifice ale acestora şi să justifice necesitatea participării lor la procesul
de evaluare”.

Sub aspectul atribuţiilor şi responsabilităţilor concrete ale experţilor cooptaţi,
legiuitorul a menţionat, în mod expres, în cuprinsul art. 73 alin. (3) din H.G. nr. 925/2006, cu
modificările şi completările ulterioare, următoarele:
„Atribuţiile şi responsabilităţile experţilor externi cooptaţi se rezumă, după caz, numai la:



a) verificarea şi evaluarea propunerilor tehnice;
b) analiza situaţiei financiare a ofertanţilor/candidaţilor ori analiza financiară a efectelor pe
care le pot determină anumite elemente ale ofertei sau clauze contractuale propuse de
ofertant;
c) analiza efectelor de natură juridică pe care le pot determina anumite elemente ale ofertei
sau anumite clauze contractuale propuse de ofertant”.
„Experţii cooptaţi nu au drept de vot, însă au obligaţia de a elabora un raport de specialitate
cu privire la aspectele tehnice, financiare sau juridice asupra cărora, pe baza expertizei pe
care o deţin, îşi exprimă punctul de vedere”.

Textul legal mai sus menţionat lămureşte esenţa activităţii unui expert cooptat.
Acesta nu poate vota în cadrul comisiei de evaluare, însă este obligat să elaboreze un raport
de specialitate, în care îşi exprimă opinia cu privire la problemele specifice pentru a căror
analiză a fost desemnat.. Potrivit dispoziţiilor art. 73 alin. (6) din H.G. nr. 925/2006, cu
modificările şi completările ulterioare:
„Raportul de specialitate prevăzut la alin. (5) este destinat să faciliteze comisiei de evaluare
adoptarea deciziilor în cadrul procesului de analiză a ofertelor şi de stabilire a
ofertei/ofertelor câştigătoare. Raportul de specialitate se ataşează la raportul de atribuire şi
devine parte a dosarului achiziţiei publice”.

Un expert cooptat care, după momentul desemnării sale, ia cunoştinţă despre
ofertanţii implicaţi în procedură, este obligat să declare conflictul de interese şi să se abţină
de la analiza, în măsura în care constată că, de pildă, unul dintre ofertanţi, este clientul sau
partenerul său contractual.

. La fel ca orice alt profesionist care oferă consultanţă, expertul cooptat trebuie să
aibă conştiinţă profesională şi să suporte consecinţele eventualelor sale erori în activitatea
profesională.

Avand in vedere cele mentionate si buna colaborare , propun cooptarea
domnului Susanu Costel.

Inspector,

LEU ELENA


