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PROCES-VERBAL nr. CSM2II/06/2011 

al şedinţei Comitetului de Evaluare privind deschiderea ofertelor financiare în vederea achiziţiei 
serviciilor de supervizare a execuţiei lucrărilor din cadrul Contractului RSPSP/W3/01:  
’’Reabilitarea drumului M2 Chişinău – Soroca, sector km 5+733 – km 26+200” 

     
25 octombrie 2011 

 
 

Comitetul de Evaluare numit prin ordinul Ministrului Transporturilor şi Infrastructurii 
Drumurilor nr. 19 din 02.02.2010, prezent în următoarea componenţă:  
 
 
Vicepreşedintele Comitetului: 

• Vitalie Panurco – manager şef, Î.S. „Administraţia de Stat a Drumurilor”; 
 
Secretar: 

• Gheorghe Curmei – şef al  Direcţiei investiţii, Î.S. „Administraţia de Stat a Drumurilor”; 
 
Membrii Comitetului: 

• Serghei Guţul - manager-şef adjunct, Î.S. „Administraţia de Stat a Drumurilor”; 
• Iurie Paşa –  manager-şef adjunct, Î.S. „Administraţia de Stat a Drumurilor”; 
• Sergiu Polisciuc – şef adjunct al Direcţiei dezvoltare drumuri, Ministerul Transporturilor 

şi Infrastructurii Drumurilor; 
• Viorel Moşneaga – şeful Secţiei planificare, analiza financiară şi achiziţii publice al  

Direcţiei finanţele economice naţionale, investiţii capitale şi achiziţii publice, Ministerul 
Finanţelor; 

• Victor Tomşa – şeful Secţiei Audit Intern, Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Construcţiilor; 

 
Invitaţi: 

• Martin Bennett – consultant internaţional în inginerie şi management, URS Scott Wilson; 
• Fiodor Grebencio - manager-şef adjunct, Î.S. „Administraţia de Stat a Drumurilor”;  
• Ciubotaru Ion – şeful Serviciului procurări al Direcţiei investiţii, Î.S. „Administraţia de 

Stat a Drumurilor”; 
 
Reprezentanţii companiilor: 

• Vadeanu Ovidiu Catalin – INOCSA Ingenieria SL în asociere cu SC SEARCH 
CORPORATION SRL; 

• Roberto Trevisan– IRD Engineering S.r.l. 
 
Ordinea de zi:  
 
Deschiderea şi examinarea ofertelor financiare pentru serviciile de consultanţă „Supervizarea 
Tehnică a execuţiei lucrărilor de reabilitare a sectorului de drum M2 Chişinău – Soroca 
km 5+733 – km 26+200” 
 
Scorul tehnic minim necesar pentru a permite deschiderea ofertelor financiare este de 80. 
Invitaţia pentru deschiderea ofertelor financiare a fost expediată companiilor la 19 octombrie 
2011, în urma obţinerii notei fără obiecţii de la BEI la data de 17 octombrie 2011. Companiile 
IRD Engineering S.r.l şi INOCSA Ingenieria SL în asociere cu S.C. SEARCH CORPORATION 
SRL au fost invitate să asiste la deschiderea ofertelor financiare programată pe 25 octombrie 
2011. 
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Deoarece ofertele tehnice ale companiilor:  
 

• DIWI Germany GmbH (Germania); 
 

• Snow Consulting Ltd în asociere cu ADK Consulting Engineers SA, 
 

nu au acumulat scorul tehnic minim necesar de 80 de puncte, ofertele financiare ale acestora vor 
fi restituite nedeschise, după semnarea contractului cu compania câştigătoare a licitaţiei. 
 
În urma deschiderii ofertelor financiare au fost anunţate preţurile oferite de către consultanţi, care 
sunt indicate în  tabel: 
 
 

Denumirea companiei Suma (EURO) 

1. IRD Engineering S.r.l (Italia) 
 

819 800,00 

2. INOCSA Ingenieria SL (Spania) în 
asociere cu S.C. SEARCH 
CORPORATION SRL (România) 

 
846 940,00 

 
S-a hotărît: 

 
1. În scopul evaluării ofertelor financiare pentru serviciile de consultanţă „Supervizarea Tehnică 

a execuţiei lucrărilor de reabilitare a sectorului de drum M2 Chişinău – Soroca km 5+733 – 
km 26+200” se desemnează Grupul de experţi. 
 

2. Rezultatele evaluării ofertelor financiare vor fi reprezentate într-un raport de evaluare finală, 
care va fi prezentat Comitetului de Evaluare spre aprobare. 
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