
Organizatia partener In cadrul proiectului, ONG "Generatia Mea" (Gratiestl) In colaborare cu 

Portalul www.colonita.eu, care rnonitorizeaza achizltille publice Prlrnariei Gratiest] si Primariei 

Colonita, au lntilnit un sir de complicatii In procesul includerii In components grupului de lucru 

In cadrul procedurii COP 1616-op/16, desfasurata la 22 Sepetembrie, ora 10:00 de catre 

Primaria Colonita. Pe data de 19 Septembrie a fost depus Demersul din partea ONG "Generatia 

Mea" adresat Primarlei Colonita cu privire la includerea In grupul de lucru a Dlui Valeriu Ciorba, 

fiind formulat conform prevederelor p.6 a Regulamentului adoptat prin HG 667 din 27 Mai 

2016. Dupa depunerea Demersului, Presedinta ONG-ului "Generatia Mea" a fost contactata 

telefonic de catre juristul Primariei Colonita care a solicitat acte suplimentare, sl anume - copia 

statutului ONG-ului "Generatia Mea", pozitia ~i lmputernicirile Dlui Valeriu Ciorba, copia 

Contractului cu Portalul Colonita.eu. Pe data de 20 Septembrie, catre ONG "Generatia Mea" a 

fost transrnisa o scrisoare electronica (scrisoarea nu includea nurnarul, data, starnpila si 

Astfel, In conformitate cu prevederile art. 13 a Legii nr. 131, din 03.07.2016 ~i punctul 5 al 

Regulamentului cu privire la activitatea grupului de lucru pentru achizitii, autoritatea 

contractanta va include obligatoriu In cornponenta grupului de lucru reprezentanti ai societatii 

civile, In cazul In care a fost depusa o cerere scrisa In acest sens cu doua zile inainte de data 

lirnita de depunere a ofertelor. 

Cunoasteti ca asociatia noastra desfasoara un proiect de monitorizare a achizitiilor publice, 

"Banii Publici sunt si Banii Mei!". Aceasta activitate ne permite sa observarn deflcientele 

cadrului legislativ si normativ existent, ~i sa le sernnalam, In principal, prin intermediul 

rapoartelor de monitorizare. Noi am participat activ la elaborarea noului cadru normativ 

aferent achizltlilor, formullnd recomandari pe marginea proiectelor de acte normative supuse 

consultarii publice. Totusi, anumite aspecte nu le-am putut anticipa prin simpla analiza a 

proiectelor, lnsa, constatarn ca prezinta riscuri prin practica de monitorizare. Un asemenea caz 

dorim sa vi-I cornunicarn mai jos. Acesta se refera la participarea reprezentantilor societatii 

civile In cadrul grupurilor de lucru pentru achlzitii. 

Stimate Domnule Ministru, 

Copie: Domnului Ruslan,:Malai 
Directorul Agentiei Achizitii Publice 

Domnului Octavian Armasu 
Ministrul Flnantelor 
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Presedlnte 

Cu respect, 

achizitiilor. 

In acelasi context, mentionarn ca solicitarea noastra catre una din autoritatile contractante de a 

include In grupul de lucru pentru o procedura de achlzitii, doi reprezentanti ai organizatiei 

noastre (care ar putea participa alternative, deoarece nu intotdeauna unul singur poate fi 
prezent la toate sedintele, mai fiind implicat In alte evenimente) a fast refuzata. Au raspuns ca 

pot include un singur reprezentant, lnsa fara a oferi justificarea legala a refuzului. Considerarn 

ca si acest aspect trebuie rnentionat In Regulament. 

Reprezentantii ONG "Generatia Mea" s-au confarmat lntocrnai prevederilor Regulamentului, 

lnsa autoritatea contractanta a solicitat prezentarea unor documente nespecificate In 

Regulament. Presupunem ca sintagma "eel putln" ar trebui eliminata. La fel, propunem ca sa fie 

elaborate o cerere-tip, ca anexa a prezentul Regulament, pentru ca reprezentantii societatli 
civile sa se confrunte cu cit mai putine obstacole In monitorizarea achlztiilor publice. 

Tindem sa credem ca Regulamentul ar trebui sa prevada exhaustive lista de documente care 

trebuie prezentata alaturi de cerere si/sau poate fi solicitata de autoritatea contractanta. 

Actualmente, Regulamentul prevede: "Cererea prevazuta la pct. 5 va cuprinde eel putin: 

denumirea organizatiei, numele ~i prenumele reprezentantului acesteia, copia de pe 
documentul ce confirma lmputernicirile sau numele ~i prenumele persoanei fizice; adresa 

juridica ~i postala sau adresa de domiciliu; datele de contact, inclusiv adresa electronics: 

procedura de achizitie la care solicita sa fie inclus In cornponenta grupului de lucru." 

Astfel, domnului Valeriu Ciorba, i-a fast refuzat dreptul de a participa In cadrul grupului de 

lucru, ~i constatarn ca asemenea situatii se pot intlmpla ~i In alte cazuri, clnd autoritatea 

contractanta nu doreste participarea reprezentantului societatii civile In cadrul grupului de 

lucru. 

restitui cererea respective pentru perfectarea corespunzatoare.)", 

sernnatura) din partea Primariei Colonita In care se solicita copia Extrasului din Registru a 

persoanelor juridice sau statutului AO "Generatia Mea". La data deschiderii ofertelor Dul 

Valeriu Ciorba nu a fast inclus In calitate de membru a grupului de lucru. Totodata, demersul 

depus de catre ONG nu a fast restituit, a~a cum prevede Regulmentul sus-rnentionat (pct. 7 "Tn 

cazul In care cererea nu corespunde conditiilor prevazute la pct. 6, autoritatea contractanta va 
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