
HOTĂRÎREA nr. 67 
a grupului de lucru cu privire la evaluarea ofertelor conform licitaţiei publice              

nr. 966/12 din 30.05.2012, în vederea achiziţionării serviciilor de proiectare pentru 
lucrările de reparaţie a drumului L177 Şoldăneşti-Cobîlea-R19, km 10-13, conform 

necesităţilor Î.S.”Administraţia de Stat a Drumurilor.” 
 
 
     31 mai 2012                                                                         mun. Chişinău 
 

  Grupul de lucru numit prin ordinul Î.S.”Administraţia de Stat a Drumurilor”        
Nr. 14 din 27.03.2012, 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, serviciul licitaţii; 
 Membrii grupului: 

- Fiodor Lozan - şef, direcţia întreţinerea drumurilor, Ministerul Transporturilor 
şi Infrastructurii Drumurilor; 

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

- Sergiu Rotari – reprezentant Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor, 
specialist principal, direcţia control materiale şi articole în construcţii, 
Inspecţia de Stat în Construcţii; 

- Alexandru Ghiţu - şef, serviciul juridic; 
- Cristian Drăgălin – consultant, serviciul licitaţii; 
- Ruslan Anii – consultant, serviciul tehnico-operativ. 

 
Obiactul licitaţiei este: servicii de proiectare pentru lucrările de reparaţie a 

drumului L177 Şoldăneşti-Cobîlea-R19, km 10-13. 
 

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

pe anul 2012 
2. Finanţarea lucrării 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 (publică) cu contract de antrepriză 
    5. Anunţ publicitar în BAP nr. 38 din 15.05.2012 
    Anunţul publicitar conţine  principalele cerinţe   ale  Regulamentului   de   licitaţii   
prevede data de 30.05.2012 ora 1030 ca  termen  limită  de  depunere  a ofertelor şi 
data de 30.05.2012 ora 1100 pentru deschiderea publică a  ofertelor la sediul 
organizatorului licitaţiei Î.S.”Administraţia de Stat a Drumurilor”.  
    6. 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 13.04.2007 şi Regulamentului aprobat prin 
Hotărîrea Guvernului nr. 352 din 5 mai 2009. 
 
Conform anunţului publicat au solicitat documentele de licitaţie un număr de 2 (doi) 

operatori economici: 
1. S.R.L.”Universcons”, or. Chişinău, str. Bucuriei 12 a, 753581; 

    2.S.C.”Horfi Inginerie Consultanţă”S.R.L., România, or. Tîrgovişte, str. Calea 
Crângului nr. 8, tel. +40728308400. 

 
La deschiderea licitaţiei nu s-a prezentat nici un operator economic.  
 

Deschiderea licitaţiei a avut loc la sediul organizatorului Î.S.”Administraţia de 
Stat a Drumurilor” în ziua de 30.05.2012  la ora 1100 în prezenţa membrilor grupului 
de lucru. La deschiderea şedinţei de licitaţie a fost întocmit procesul-verbal nr. 92 din 
30.05.2012, care a fost semnat de membrii grupului de lucru.  

 
III. Analiza şi verificarea ofertelor de către grupul de lucru 

Ţinînd cont că nu s-a prezentat nici un operator economic la licitaţie, grupul de 
lucru a stabilit că va organiza o nouă licitaţie pentru achiziţionarea serviciilor de 
proiectare pentru lucrările de reparaţie a drumului L177 Şoldăneşti-Cobîlea-R19,        
km 10-13.  

IV. Adjudecarea licitaţiei 
 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. 

   
HOTĂRĂŞTE: 

1. În conformitate cu legislaţia în vigoare, se stabileşte că licitaţia publică              
nr. 966/12 din 30.05.2012, în vederea achiziţionării serviciilor de proiectare pentru 
lucrările de reparaţie a drumului L177 Şoldăneşti-Cobîlea-R19, km 10-13 se anulează 
cu anunţarea unei noi licitaţii.   
 
 
MEMBRII GRUPULUI DE LUCRU:  

 
Iu. Paşa                 _________________ 
V. Cotruţă            _________________ 
V. Teleman  _________________ 
F. Lozan                _________________ 
V. Pană                 _________________ 
S. Rotari           _________________ 
A. Ghiţu                _________________ 
C. Drăgălin  _________________ 
R. Anii                   _________________ 
 


