Punctul de vedere transmis de Petruș Fotea:
Avand in vedere intrebarile dumneavoastra, doresc sa fac urmatoarele precizari:
1.
Sunteți expertul juridic al FLAG Delta Dunării. FLAG Delta Dunării v-a acordat finanțare
europeană în 2019. Dețineți 100% din SC HOLIDAY STEEL SRL, căreia FLAG i-a acordat 89.590,24 lei
din FEPAM pentru „Amenajarea și dotarea spațiilor de cazare”.
Considerați că acest lucru reprezintă conflict de interese, spălare de bani și/sau utilizarea abuzivă a
fondurilor UE?
Proiectul la care faceți referire, depus de firma SC HOLIDAY STEEL SRL, a fost selectat pentru
finanțare de către Comisia de selecție a Măsurii 1, iar evaluarea a fost facuta de un serviciu extern.
Avand in vedere natura functiei mele de expert juridic in cadrul FLAG Delta Dunarii, nu am fost
implicat in luarea deciziilor, verificarea sau selectia proiectelor depuse la FLAG, in conformitate cu
prevederile art.10-11 din OUG 66/2011.
2.
ITI.

Vă rugăm să ne transmiteți ce salariu ați încasat în calitate de expert în achiziții publice la ADI-

Salariul incasat este conform pozitiei ocupate de expert achizitii publice, in baza ghidului de
finanțare POAT.
3. Compania dumneavoastră, SC Lake House Mineri SRL, a primit două contracte de consultanță
pentru „Consultanță în domeniul achizițiilor publice” de peste 60.819,41 lei de la ARBDD, în cadrul
unor proiecte finanțate prin ITI Delta Dunării.
Considerați că acest lucru reprezintă conflict de interese, spălare de bani și/sau utilizarea abuzivă a
fondurilor UE?
SC LAKE HOUSE MINERI SRL a semnat cele doua contracte la care faceti referire in urma participarii
la procedura simplificata de achizitie publica, desfasurata in totalitate prin mijloace electronice in
SEAP.
In sensul art 59 din Legea 98/2016, administratorul/reprezentantul legal SC LAKE HOUSE MINERI SRL,
nu face parte din membrii personalului autorității contractante sau ai unui furnizor de servicii de
achiziție care acționează în numele autorității contractante, care au fost implicați în desfășurarea
procedurii de atribuire sau care au putut influența rezultatul acesteia, în contextul procedurii de
atribuire.
Mai mult decat atat, obiectivul postului din cadrul ITI Delta Delta Dunarii il reprezinta Implementarea
proiectului “Asistență tehnică pentru susținerea acțiunilor ce contribuie la realizarea obiectivelor
strategice din cadrul Strategiei Integrate de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării (SIDD DD) “, iar
sarcinile/ atribuțiile/ activitățile din fisa de post de la ITI Delta Dunarii, sunt strict legate de
desfasurarea activitatii asociatiei pentru implementarea proiectului.
Mentionez totodata faptul ca proiectele implementate de ARBDD sunt finantate prin Programul
Operational Infrastructura Mare, iar ITI Delta Dunarii are rolul de a emite avizul de conformitate a
proiectelor cu Strategia de Dezvoltare Durabila a Deltei Dunarii, expertul achizitii publice neavand
atributii in acest sens.
Singura rugaminte pe care o am in legatura cu acest punct de vedere este de a publica textul pe care
il transmit asa cum este redactat pentru a reda exact mesajul pe care doresc sa-l transmit, fara nicio
interventie jurnalistica.

Multumesc anticipat.

