
HOTĂRÎREA nr. 03 
a grupului de lucru cu privire la adjudecarea investiţiei care face  

obiectul licitaţiei publice nr. 1885/10 din 30.12.2010, în vederea achiziţionării serviciilor 
de proiectare a lucrărilor de reparație a podului pe drumul  

R16 Bălți-Fălești-Sculeni, km 29+900 
 
 

din  18 ianuarie 2011                                                                mun. Chişinău  
 
 

  Grupul de lucru numit prin ordinul Î.S.”Administraţia de Stat a Drumurilor”        
Nr. 1 din 12.01.2009, a efectuat evaluarea ofertelor în următoarea componenţă:  
 
Preşedintele grupului: 

- Serghei Guţul – manager-şef adjunct; 
Vicepreşedinte: 

- Iurie Paşa - director, direcţia construcţii şi reparaţii capitale; 
Secretar: 
     -   Veaceslav Teleman – şef, serviciu licitaţii; 
Membrii grupului: 

- Andrei Cuculescu – şef, direcţia dezvoltare a drumurilor, Ministerul 
Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor; 

- Viorel Pană – şef adjunct, direcţia finanţele economiei naţionale, cheltuieli 
capitale şi achiziţii publice a Ministerului Finanţelor; 

- Mihail Bariz – reprezentant Ministerul Construcţiilor şi Dezvoltării Regionale
specialist principal, direcţia control materiale şi articole în construcţi, Inspecţia de 
Stat în Construcţii; 

- Serghei Nicoluşco – şef, serviciu tehnico-operativ; 
- Cristian Drăgălin – consultant, serviciu licitaţii. 
 

Proiectarea investiţiei supusă licitaţiei este: servicii de proiectare a lucrărilor de 
reparație a podului pe drumul R16 Bălți-Fălești-Sculeni, km 29+900. 
 

I. Principalele date ce ţin de pregătirea licitaţiei 
 1. Sursa de finanţare: Programul privind repartizarea mijloacelor fondului rutier pe 

 anul 2011 
2. Finanţarea serviciilor se derulează prin: Î.S.”Administraţia de Stat a Drumurilor” 
3. Organizatorul licitaţiei: Î.S.”Administraţia de Stat a Drumurilor” 
4. Forma de licitaţie aleasă: licitaţie deschisă 
5. Anunţ publicitar  publicat în BAP nr. 97 din 14.12.2010 
6. Autoritatea contractantă:  Î.S.”Administraţia de Stat a Drumurilor” 

Anunţul publicitar conţine principalele cerinţe ale  Regulamentului de licitaţie, 
prevăzînd data de 30.12.2010 ora 1030 termenul limită de depunere a ofertelor şi data de 
30.12.2010 ora 1100 pentru deschiderea publică a ofertelor la sediul organizatorului 
licitaţiei. 
7. Documentele licitaţiei au fost întocmite de grupul de lucru pentru achiziţii al 
Î.S.”Administraţia de Stat a Drumurilor” mun. Chişinău str. Bucuriei 12a tel. 22 31 79 



HOTĂRÎREA nr. 04 
a grupului de lucru cu privire la adjudecarea investiţiei care face  

obiectul licitaţiei publice nr. 1977/10 din 10.01.2011, în vederea achiziţionării serviciilor 
de proiectare a lucrărilor de reparație a podului pe drumul M14 Brest-Chișinău-Tiraspol-

Odesa, km 806+327 
 
 

din  18 ianuarie 2011                                                                mun. Chişinău  
 
 

  Grupul de lucru numit prin ordinul Î.S.”Administraţia de Stat a Drumurilor”        
Nr. 1 din 12.01.2009, a efectuat evaluarea ofertelor în următoarea componenţă:  
 
Preşedintele grupului: 

- Serghei Guţul – manager-şef adjunct; 
Vicepreşedinte: 

- Iurie Paşa - director, direcţia construcţii şi reparaţii capitale; 
Secretar: 
     -   Veaceslav Teleman – şef, serviciu licitaţii; 
Membrii grupului: 

- Andrei Cuculescu – şef, direcţia dezvoltare a drumurilor, Ministerul 
Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor; 

- Viorel Pană – şef adjunct, direcţia finanţele economiei naţionale, cheltuieli 
capitale şi achiziţii publice a Ministerului Finanţelor; 

- Mihail Bariz – reprezentant Ministerul Construcţiilor şi Dezvoltării Regionale
specialist principal, direcţia control materiale şi articole în construcţi, Inspecţia de 
Stat în Construcţii; 

- Serghei Nicoluşco – şef, serviciu tehnico-operativ; 
- Cristian Drăgălin – consultant, serviciu licitaţii. 
 

Proiectarea investiţiei supusă licitaţiei este: servicii de proiectare a lucrărilor de 
reparație a podului pe drumul M14 Brest-Chișinău-Tiraspol-Odesa, km 806+327. 
 

I. Principalele date ce ţin de pregătirea licitaţiei 
 1. Sursa de finanţare: Programul privind repartizarea mijloacelor fondului rutier pe 

 anul 2011 
2. Finanţarea serviciilor se derulează prin: Î.S.”Administraţia de Stat a Drumurilor” 
3. Organizatorul licitaţiei: Î.S.”Administraţia de Stat a Drumurilor” 
4. Forma de licitaţie aleasă: licitaţie deschisă 
5. Anunţ publicitar  publicat în BAP nr. 100 din 24.12.2010 
6. Autoritatea contractantă:  Î.S.”Administraţia de Stat a Drumurilor” 

Anunţul publicitar conţine principalele cerinţe ale  Regulamentului de licitaţie, 
prevăzînd data de 10.01.2011 ora 1030 termenul limită de depunere a ofertelor şi data de 
10.01.2011 ora 1100 pentru deschiderea publică a ofertelor la sediul organizatorului 
licitaţiei. 
7. Documentele licitaţiei au fost întocmite de grupul de lucru pentru achiziţii al 
Î.S.”Administraţia de Stat a Drumurilor” mun. Chişinău str. Bucuriei 12a tel. 22 31 79 



HOTĂRÎREA nr. 05 
a grupului de lucru cu privire la adjudecarea investiţiei care face  

obiectul licitaţiei publice nr. 1978/10 din 11.01.2011, în vederea achiziţionării serviciilor 
de proiectare a lucrărilor de reparație a podului pe derumul M14 Brest-Chișinău-

Tiraspol-Odesa, km 829+194 
 
 

din  18 ianuarie 2011                                                                mun. Chişinău  
 
 

  Grupul de lucru numit prin ordinul Î.S.”Administraţia de Stat a Drumurilor”        
Nr. 1 din 12.01.2009, a efectuat evaluarea ofertelor în următoarea componenţă:  
 
Preşedintele grupului: 

- Serghei Guţul – manager-şef adjunct; 
Vicepreşedinte: 

- Iurie Paşa - director, direcţia construcţii şi reparaţii capitale; 
Secretar: 
     -   Veaceslav Teleman – şef, serviciu licitaţii; 
Membrii grupului: 

- Andrei Cuculescu – şef, direcţia dezvoltare a drumurilor, Ministerul 
Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor; 

- Viorel Pană – şef adjunct, direcţia finanţele economiei naţionale, cheltuieli 
capitale şi achiziţii publice a Ministerului Finanţelor; 

- Mihail Bariz – reprezentant Ministerul Construcţiilor şi Dezvoltării Regionale
specialist principal, direcţia control materiale şi articole în construcţi, Inspecţia de 
Stat în Construcţii; 

- Serghei Nicoluşco – şef, serviciu tehnico-operativ; 
- Cristian Drăgălin – consultant, serviciu licitaţii. 
 

Proiectarea investiţiei supusă licitaţiei este: servicii de proiectare a lucrărilor de 
reparație a podului pe drumul M14 Brest-Chișinău-Tiraspol-Odesa, km 829+194. 
 

I. Principalele date ce ţin de pregătirea licitaţiei 
 1. Sursa de finanţare: Programul privind repartizarea mijloacelor fondului rutier pe 

 anul 2011 
2. Finanţarea serviciilor se derulează prin: Î.S.”Administraţia de Stat a Drumurilor” 
3. Organizatorul licitaţiei: Î.S.”Administraţia de Stat a Drumurilor” 
4. Forma de licitaţie aleasă: licitaţie deschisă 
5. Anunţ publicitar  publicat în BAP nr. 100 din 24.12.2010 
6. Autoritatea contractantă:  Î.S.”Administraţia de Stat a Drumurilor” 

Anunţul publicitar conţine principalele cerinţe ale  Regulamentului de licitaţie, 
prevăzînd data de 11.01.2011 ora 1030 termenul limită de depunere a ofertelor şi data de 
11.01.2011 ora 1100 pentru deschiderea publică a ofertelor la sediul organizatorului 
licitaţiei. 
7. Documentele licitaţiei au fost întocmite de grupul de lucru pentru achiziţii al 
Î.S.”Administraţia de Stat a Drumurilor” mun. Chişinău str. Bucuriei 12a tel. 22 31 79 
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PROCES-VERBAL nr.5 

al şedinţei grupului de lucru pentru achiziţii de mărfuri, lucrări şi servicii al 
Î.S.”Administraţia de Stat a Drumurilor” 

 
 
 

    18.01.2011                                            or. Chişinău 
 
 
 
Grupul de lucru numit prin ordinul Î.S.”Administraţia de Stat a Drumurilor”        

Nr. 2 din 22.01.2009, s-a convocat la evaluarea ofertelor în următoarea componenţă:  
 
Preşedintele grupului: 

- Serghei Guţul – manager-şef adjunct; 
Vicepreşedinte: 

- Iurie Paşa - director, direcţia construcţii şi reparaţii capitale; 
  Secretar: 

- Veaceslav Teleman – şef, serviciu licitaţii; 
Membrii grupului: 

- Andrei Cuculescu – şef, direcţia dezvoltare a drumurilor, Ministerul 
Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor; 

- Serghei Nicoluşco – şef, serviciul tehnico-operativ; 
- Cristian Drăgălin – consultant, serviciu licitaţii; 

 
 

ORDINEA DE ZI: 
Evaluarea ofertelor prezentate la licitaţia publică nr. 1999/10 din 14.01.2011, în 

vederea achiziţionării serviciilor de elaborare a manualului ”Siguranța Rutieră”. În baza 
procesului verbal nr.4 din 14.01.2011 privind deschiderea licitaţiei publice au participat 
3 (trei) operatori economici care au propus următoarele preţuri, conform cerinţelor 
înaintate prin documentele de licitaţie: 

Denumirea operatorilor 
economici  

Valoarea 
ofertei fără 

TVA, lei 

Valoarea 
ofertei cu 
TVA, lei 

Garanţia 
bancară, 

lei 

Termenul 
de 

execuţie 

Perioada 
de 

valabilitate

B.C.P.”Injproiect” S.R.L. 181 250 217 500 2 800 
30 mai 
2011 

30 zile 

I.P.”Iprocom” 220 833 265 000 3 150 7 luni 30 zile 
S.R.L.”Universinj” 161 341 193 609 3 000 2 luni 30 zile 

 
S-A EXAMINAT: 

Ţinînd cont de cerinţele înaintate faţă de servicii şi participanţi stipulate în 
documentele de licitaţie, grupul de lucru  a evaluat ofertele operatorilor economici 
participanţi. Criteriul de evaluare a ofertelor este cel mai scăzut preţ cu corespunderea 
tuturor cerințelor de calificare înaintate, care a fost comunicat tuturor operatorilor 
economici prin documentele de licitaţie.  



 


