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DIRECTIA ACHIZITII $I PATRIMONIU

RAPORT
la proiectul de hotdrdre privind aprobarea documenta(iei de atribuire Ei namirea comisiei de

evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de servicii de formare profesionald ;i logistica
aferentd, inclusiv sesiuni de teambuilding, pentru proiectul ,,CreSterea eficien{ei serviciilor publice
din judelul lalomila prin profesionalizarea personalalui administrativ", cod SMIS 22798, finanlat

tn cadrul Programului Opera{ional "Dezvoltarea cupacitdyii administrative"

Prin proiecful de hotdrdre supus dezbaterii qi aprobirii Consiliului Judelean
Ialomila se urmdreqte achizilionarea serviciilor de formare profesionald pentru
proiectul ,,Creqterea eficienlei serviciilor publice din judelul Ialomila prin
profesionalizarea personalului administrativ", cod SMIS 22798, finanlat in cadrul
Programului Operalional'' Dezvolt area capacitdlii administrative'' .

Proiectul face parte din Axa 1 Imbundtdtiri de 
^structurd 

qi proces ale
managementului ciclului de politici publice, DMI 1.3 "Imbundtdlirea eficacitafii
organiz{ionale", Opera}iunea ,,Module de pregdtire in domenii ca achizitiile publice,
ECDL, limbi strdine, dezvoltarea de proiecte, licitarea gi managementul proiectelor,
etc", ce conline achizilia publicd de Servicii de formare profesionald qi logisticd
aferenti, inclusiv sesiuni de teambuilding, cod CPV 80530000-8 Servicii de formare
profesionald,, 55100000-l Servicii hoteliere.

Aceste servicii se incadreazdin categoria serviciilor din Anexa 28 la Ordonanla
de urgenld a Guvernului nr.3412006 privind atribuirea contractelor de achizigie publicd,
a contractelor de concesiune de lucrdri publice qi a contractelor de concesiune de
servicii, cu modificdrile ;i completdrile ulterioare, care cuprinde serviciile exceptate de
la procedurile reglementate de O.U.G. nr.3412006, a;a cum sunt definite Ia aft.l8 din
aceasta.

intruc0t valoarea estimatd a contractului de 956.060 lei este mai mare decdt
pragul prevdntt la art.Sl din ordonanta de urgenfd, Consiliul Judelean Ialomila are
totuqi obligativitatea de a respecta prevederile art.35-38 gi art.56 din actul normativ
precitat.

Modalitatea de atribuire a contractului qi incadrarea in Anex a 2B a serviciilor ce
fac obiectul acestuia s-a frcut cu acordul Direcliei pentru Dezvoltarea Capacitdlii
Administrative din cadrul Ministerului Dezvoltdrii Regionale qi Administraliei
Publice, ca Autoritate de management, comunicat cu adresa nr.2.436.963105.12.2013.

in aplicarea prevederilor legale precitate prin proiectul de hotdrdre se propune
aprobarea documentaliei de atribuire qi numirea comisiei de evaluare a ofertelor in
vederea atribuirii contractului de achizilie publicd de servicii de formare profesionale
qi logistica aferentS, inclusiv sesiuni de teambuilding, pentru proiectul ,,Creqterea
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eficienlei serviciilor publice din judeful. Ialonlija prin profesionalizarea personalului
administrativ", cod SMIS 22198.

Documentalia de atribuire cuprinde informa{ii, cerinte, criterii qi reguli privind
desfrqurarea achiziliei publice, in conformitate cu dispoziliile prevdnite in art.16 din
Ordonanla de urgen!6 a Guvernului nr.3412006 privind atribuirea contractelor de
achiziyie public6, a contractelor de concesiune de lucrdri publice gi a contractelor de
concesiune de servicii, cu modificarile gi completdrile ulterioare.

Evaluarea ofertelor in vederea atribuirii contractului de achizilie se realizeazd de
o comisie de evaluare, desemnatd de autoritatea contractantd, alcituiti din persoane
nominalizate din cadrul compartimentului de achizifii publice qi alte compartimente
din aparatul de specialitate al autoritdlii contractante, potrivit art.7l-73 dinNormele de
aplicare a Ordonanlei de urgenld a Guvernului nr.3412006, aprobate prin Hotdr6rea
Guvernului nr. 92512006, cu modificdrile gi completdrile ulterioare.

La articolul 2 (1) din proiectul de hotdrdre se propune numirea comisiei de
evaluare a ofertelor in urmdtoarea componen!6:

Preqedinte: VATCAN Cezar Gheorghe - director executiv, Direclia Achizilii qi
Patrimoniu;

Membri: STOICA Rodica - $ef serviciu, Direclia Achizilii gi Patrimoniu;
PREDA Mirela - consilier juridic,Direclia Achizilii qi Patrimoniu;
DINU Maria - consilier, Direclia Achizilii gi Patrimoniu;

PANTURU Veronica - consilier, Directia Coordonare Organizare

Membri de rezewd:
NEAC$U Marinela - consilier juridic, Direc{ia Achizitii qi Patrimoniu;
FITA Elena - consilier, Direclia Achizilii gi Patrimoniu.

Atribuliile comisiei de evaluare sunt cele prevdzute de art. 72 alin. (2) din
Normele de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizilie
publica din Ordonanla de urgenld a Guvernului m.3412006 privind atribuirea
contractelor de achizilie publicd, a contractelor de concesiune de lucrdri publice qi a
contractelor de concesiune de servicii, cu modificdrile qi completdrile ulterioare,
aprobate prin Hotdrdre Guvernului nr. 92512006, cu modificarile qi completdrile
ulterioare, enumerate in proiectul de hotdrdre precitat.

Criteriul de atribuire a contractului de achizilie publicd propus in proiectul de
hotdrdre este cel prevdntt Ia art.198, alin. (1), lit. b) din Ordonanla de urgenld a
Guvernului nr.3412006, cu modificirile gi completdrile ulterioare, respectiv ,, preful cel
mai scdzut".

Fa!6 de cele de mai sus, propunem promovarea proiectului de hotirdre privind
aprobarea documentaliei de atribuire qi numirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru
atribuirea contractului de servicii de formare profesionald qi logistica aferenld, inclusiv
sesiuni de teambuilding, pentru proiectul ,,Cregterea eficienlei serviciilor publice din
judelul Ialomila prin profesionalizarea personalului administrativ", cod SMIS 22798,
finanlat in cadrul Programului Operalional "Dezvoltarea capacitatii administrative",
in vederea dezbaterii qi aprobarii. n
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