
HOTĂRÎREA nr. 24
a grupului de lucru cu privire la revizuirea hotărîrii nr.15 din 28.03.2011, conform 
licitaţiei publice nr. 408/11 din 22.03.2011, în vederea achiziţionării lucrărilor de 

reparaţie curentă a drumurilor publice amplasate teritorial în raioanele Briceni, Edineţ, 
Ocniţa, Donduşeni, Rîşcani, Drochia, Soroca, Floreşti, Şoldăneşti, Rezina, conform 

necesităţilor Î.S.”Administraţia de Stat a Drumurilor”

     07 aprilie 2011                                                                             mun.Chişinău

  Grupul de lucru numit  prin ordinul Î.S.”Administraţia  de Stat a Drumurilor” 
Nr. 6 din 24.01.2011, a efectuat evaluarea ofertelor în următoarea componenţă: 

Preşedintele grupului:
- Iurie Paşa – manager-şef adjunct;

Vicepreşedinte:
- Valeriu Cotruţă - şef, 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;
- Andrian  Furdui –  reprezentant  Ministerul  Dezvoltării  Regionale  şi 

Construcţiilor, specialist principal, direcţia organizare, sistematizare şi analiză a 
controlului în construcţii, Inspecţia de Stat în Construcţii;

- Alexandru Ghiţu - şef, serviciul administrativ şi resurse umane;
- Cristian Drăgălin – consultant, serviciul licitaţii;

- Ruslan Anii – consultant, serviciul tehnico-analitic.

Investiţia supusă  licitaţiei  este: achiziţionarea lucrărilor de reparaţie curentă a 
drumurilor publice amplasate teritorial în raioanele Briceni, Edineţ, Ocniţa, Donduşeni, 
Rîşcani, Drochia, Soroca, Floreşti, Şoldăneşti, Rezina.

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

anul 2011
2. Finanţarea lucrării se derulează prin: Î.S.”Administraţia de Stat a Drumurilor”

    3. Organizatorul licitaţiei: Î.S.”Administraţia de Stat a Drumurilor”
    4. Investitorul: Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor
    5. Forma de licitaţie aleasă: licitaţie deschisă (publică) cu contract de antrepriză
    6. Anunţ publicitar în BAP nr.18 din 04.03.2011
    Anunţul publicitar conţine  principalele cerinţe   ale  Regulamentului   de   licitaţii 
prevede   data    de 22.03.2011 ora 1330 ca  termen  limită  de  depunere  a ofertelor şi 
data  de  22.03.2011  ora  1400 pentru  deschiderea  publică  a   ofertelor  la  sediul 
organizatorului licitaţiei Î.S.”Administraţia de Stat a Drumurilor”. 
    7.  Documentele  licitaţiei  au  fost  elaborate  de către  grupul  de  lucru  al 
Î.S.”Administraţia de Stat a Drumurilor”, mun. Chişinău, str. Bucuriei 12a, tel. 223179 



pentru   operatorii economici  în  vederea  întocmirii  corecte  şi  complete  a ofertelor - 
valoarea acestor documente este de 200 (două sute) lei.

  II. Modul de organizare şi derulare a licitaţiei
Licitaţia a fost  organizată  şi s-a desfăşurat în  conformitate  cu prevederile  Legii 

privind  achiziţiile  publice  nr.96-XVI   din  13  aprilie  2007  şi  ale  Regulamentului 
aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.834  din 13.09.2010.

Conform anunţului  publicat  au solicitat documentele  de licitaţie  un număr  de  8 
(opt) operatori economici,  la deschiderea licitaţiei participînd un număr  de 4 (patru) 
operatori economici, după cum urmează:

   -S.A.,,Drumuri  Briceni”,  or.  Briceni,  str.  Frunze  18,  tel.  024722343, 
reprezentată de inginerul dna Svetlana Bubulici;

 -  S.R.L.,,Magistrala  Nistru”,  or.  Soroca,  str.  Ocolirii  2b,  tel.  023023037, 
reprezentată de directorul dl Mircea Moldovan;

- S.A,,Magistrala”, or. Bălţi, str. 31 august 20b, tel. 023124392, reprezentată de 
şef STEP dl Valentin Clemenco;

- S.R.L.”Flerixon”  or.  Floreşti,  str.  Pieţii  1,  tel.  025025558,  reprezentată  de 
juristul dl Dan Sîncu.

Deschiderea licitaţiei a avut loc la sediul organizatorului Î.S.”Administraţia de Stat 
a Drumurilor”  în ziua de  22.03.2011  la ora 1400 în prezenţa membrilor  grupului  de 
lucru şi reprezentanţilor operatorilor economici.

Reprezentanţii operatorilor economici şi membrii grupului de lucru s-au convins de 
integritatea sigiliilor de pe plicurile cu oferte, după care  a urmat deschiderea ofertelor.

După  deschiderea  fiecărei  oferte  în  parte  grupul  de  lucru  a verificat  conţinutul 
acestora  privind  corespunderea  ofertelor  cu cerinţele  solicitate  prin  documentele  de 
licitaţie,  a  descris  situaţiile  prezentate  în  ofertă  şi  a  dat  citire  principalelor  date 
referitoare la valoarea ofertelor, garanţia bancară depusă, termenul execuţiei.

Pentru a asigura transparenţa necesară şi pentru ca toţi participanţii la licitaţie să ia 
cunoştinţă de aceste date, ele se afişează la un loc vizibil de la distanţă, sub formă de 
tabel, prezentate astfel:

Denumirea 
operatorilor 
economici 

Valoarea 
ofertei, lei 
cu TVA
Lotul I

Valoarea 
ofertei, lei cu 

TVA
Lotul II

Valoarea 
ofertei, lei cu 

TVA
Lotul III

Garanţia 
bancară, 

lei

Termen 
de 

execuţie

Perioada 
de 

valabilitat
e

S.A.,,Drumuri 
Briceni”

11879558,4 - - 119 000 2 luni 45 zile

S.R.L.,,Magistra
la Nistru”

- - 23988699,35 240 000 2 luni 45 zile

S.A,,Magistrala” - 15337100,65 - 155 000 2 luni 45 zile
S.R.L.”Flerixon” 4713297,7 6673391,76 9484282,13 208709,7 6 luni 45 zile

La  deschiderea  şedinţei  de  licitaţie  a  fost  întocmit  procesul-verbal  nr.  22  din 
22.03.2011,  care  a  fost  semnat  de  membrii  grupului  de  lucru  şi  reprezentanţii 
operatorilor economici. 

III. Analiza şi verificarea ofertelor de către grupul de lucru
Pentru evaluare  şi  adjudecare,  s-a aplicat  criteriul  – preţul  cel  mai  scăzut pe 

fiecare lot în parte cu corespunderea tuturor cerinţelor înaintate prin documentele de 
licitaţie. Oferta cîştigătoare este cea care are cel mai mic preţ pe fiecare lot în parte şi 
întruneşte toate cerinţele minime de calificare. Criteriul de apreciere prin preţul cel mai 
scăzut a fost comunicat operatorilor economici prin documentele de licitaţie.



Caracterul lucrărilor de reparaţie curentă este lichidarea operativă a defecţiunilor 
părţii carosabile după perioada de iarnă prin plombarea gropilor, amenajarea straturilor 
de egalizare pe sectoarele avansat deteriorate şi înlocuirea straturilor de bază. 

La examinarea  documentelor  de calificare  prezentate  de către participanţi  s-a 
constatat că toţi operatorii economici participanţi la licitaţie  au prezentat oferte care 
corespund cerinţelor  minime  de calificare  solicitate prin documentele  de licitaţie  ce 
ţine de experienţă similară, asigurare cu personal calificat şi tehnică rutieră specializată 
care urmează a fi antrenată la execuţia lucrărilor. Deasemenea au fost prezentate toate 
certificatele de la organele de control, sau constituit garanţiile pentru ofertă, devizele şi 
alte documente necesare calificării. 

Operatorul  economic  S.R.L.”Flerixon”  a  prezentat  oferta  financiară  avînd  un 
preţ anormal de scăzut în comparaţie cu preţul estimativ al autorităţii contractante. La 
evaluarea în detaliu a devizelor prezentate s-a constatat că operatorul economic  a luat 
în calcul aşternerea stratului  de egalizare în mediu de 3 mm,  dar conform cerinţelor 
caietului  de  sarcini  este  necesar  ca  stratul  de  egalizare  să  fie  de  grosimea  medie 
4,5 cm,  dar nu mai  mică  de 3cm,  ceia  ce a determinat  calcularea  unui  preţ  aşa de 
scăzut.  Oferta  dată  se  consideră  neconformă  şi  nu  poate  fi  adjudecată  ca  fiind 
cîştigătoare

Conform clasamentului cel mai scăzut preţ la lotul I a fost propus de operatorul 
economic  S.A.”Drumuri Briceni” în sumă de 11 879 558,4 (unsprezece milioane opt 
sute şaptezeci şi nouă mii  cinci sute cincizeci şi opt lei,  40 bani)  inclusiv TVA. La 
lotul II cel mai scăzut preţ a fost propus de operatorul economic  S.A,,Magistrala” în 
sumă de 15 337 100,65 (cincisprezece milioane trei sute treizeci şi şapte mii una sută 
lei, 65 bani) inclusiv TVA. La lotul III cel mai scăzut preţ a fost propus de operatorul 
economic  S.R.L.,,Magistrala  Nistru”  în  sumă  de  23 988  699,35  (douăzeci  şi  trei 
milioane nouă sute optzeci şi opt mii şase sute nouăzeci şi nouă lei, 35 bani) inclusiv 
TVA.

Preţurile  propuse  la  licitaţie  sînt  adecvate  şi  nu  depăşesc  preţul  estimativ  al 
autorităţii contractante.

IV. Adjudecarea licitaţiei

Agenţia Achiziţii  Publice  a examinat  rezultatele  licitaţiei  publice  nr.408/11 şi 
prin demersul   nr.29/259-698 din 05.04.2011,  a informat  autoritatea contractantă  că 
rezultatele menţionate în hotărîrea grupului  de lucru nr.15 din 28.03.2011, nu pot fi 
înregistrate din următoarele considerente:

conform prevederilor  pct. 12 al Regulamentului  cu privire la achiziţiile  publice 
de lucrări, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.834 din 13 septembrie 2010, licitaţia 
deschisă  are  loc  numai  dacă  au  fost  calificaţi  cel  puţin  trei  ofertanţi.  Potrivit 
documentelor de licitaţie, autoritatea contractantă urma să evalueze ofertele conform 
criteriului  ,,cel  mai  mic  preţ  pentru  fiecare  lot  în  parte”,  respectiv  şi  calificarea 
ofertanţilor trebuia să fie înregistrată pe fiecare lot.

Demersul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor nr.04/1-3-96 
din 31.03.2011 privind înregistrarea şi acceptarea loturilor cu unul sau doi ofertanţi nu 
poate  fi  luată  în  consideraţie  de  Agenţie  Achiziţii  Publice  deoarece,  aceasta  ar 
contravine prevederilor Hotărîrii de Guvern nr.834 din 13 septembrie 2010.

În  situaţia  creată  pentru  achiziţionarea  lucrărilor  de  reparaţie  curentă  a 
drumurilor  publice  amplasate  teritorial  în  raioanele  Briceni,  Edineţ,  Ocniţa, 
Donduşeni,  Rîşcani,  Drochia,  Soroca,  Floreşti,  Şoldăneşti,  Rezina  din  lipsa 



operatorilor economici calificaţi, grupul de lucru va anula rezultatele licitaţiei publice 
nr. 408/11 din 22.03.2011 şi va fi anunţată desfăşurarea unei noi proceduri de achziţie. 

 Toată documentaţia care a stat la baza adoptării prezentei hotărîri de adjudecare 
se  află  la  sediul  autorităţii  contractante  Î.S.”Administraţia  de  Stat  a  Drumurilor”, 
or. Chişinău, str. Bucuriei 12a.  

V. Concluzii
În baza  demersului  Agenţiei  Achiziţii  Publice  nr.29/259-698  din 05.04.2011, 

Grupul de lucru, revizuind decizia expusă în hotărîrea nr. 15 din 28.03.2011, analizînd 
datele  prezentate  prin  documentele  de  licitaţie,  procesul  verbal  de  deschidere  a 
licitaţiei şi preţul cel mai scăzut propus, în urma analizei, 

HOTĂRĂŞTE:
1.  În  conformitate  cu  legislaţia  în  vigoare,  se  stabileşte  că,  pentru  execuţia 

lucrărilor  care  fac  obiectul  licitaţiei  publice  nr.  408/11  din  22.03.2011,  în  vederea 
achiziţionării lucrărilor de reparaţie curentă a drumurilor publice amplasate teritorial în 
raioanele  Briceni,  Edineţ,  Ocniţa,  Donduşeni,  Rîşcani,  Drochia,  Soroca,  Floreşti, 
Şoldăneşti, Rezina, contractanţii cîştigători nu pot fi adgudecaţi din lipsa poeratorilor 
economici calificaţi.

2. În conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, autoritatea contractantă va 
anunţa şi va invita în scris operatorii economici participanţi despre rezultatele licitaţiei 
şi va elibera garanţiile bancare pentru ofertă. 

3. Autoritatea contractantă va înainta în modul stabilit către AAP darea de seamă 
privind procedura de achiziţie. 

MEMBRII GRUPULUI DE LUCRU:  
Iu. Paşa _________________
V. Cotruţă _________________
V. Teleman _________________
A. Cuculescu _________________
V. Pană        _________________
A. Furdui        _________________

     A. Ghiţu                __________________
C. Drăgălin __________________
R. Anii __________________ 


