
HOTĂRÎREA nr. 14/01636/001 
a grupului de lucru cu privire la evaluarea ofertelor prezentate conform licitaţiei 

publice nr. 14/01636 din 15.09.2014, în vederea achiziţionării lucrărilor de reparație a 
drumului public cu îmbrăcăminte rutieră din beton asfaltic R34 Hîncești-Leova-

Cahul-Slobozia Mare, km 124,9-162,66 (selectiv), conform necesităţilor 
Î.S.”Administraţia de Stat a Drumurilor.” 

 
17 septembrie 2014                                                                                 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 Pașa – manager-şef adjunct; 
Vicepreşedinte: 

- Valeriu Cotruță - șef, direcţia construcţii şi reparaţii capitale; 
Secretar: 

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

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

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

 
Investiţia supusă  licitaţiei  este: lucrări de reparație a drumului public cu 

îmbrăcăminte rutieră din beton asfaltic R34 Hîncești-Leova-Cahul-Slobozia Mare, km 
124,9-162,66 (selectiv). 

 
I.  Principalele date legate de pregătirea licitaţiei 

 
1. Sursa de finanţare: Programul privind repartizarea mijloacelor fondului rutier 

pe anul 2014. 
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. 67 din 26.08.2014. 
    Anunţul publicitar conţine  principalele cerinţe   ale  Regulamentului   de   licitaţii   
prevede   data    de 15.09.2014 ora 1000 ca  termen  limită  de  depunere  și deschidere 
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. 0 22 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 nu a solicitat documentele de licitație nici un 
operator economic. 

La deschiderea licitaţiei participînd nu a fost prezentată nici o ofertă. 
Deschiderea licitaţiei a avut loc la sediul organizatorului Î.S.”Administraţia de 

Stat a Drumurilor” în ziua de 15.09.2014  la ora 1000 . 
La deschiderea şedinţei de licitaţie a fost întocmit procesul-verbal nr. 122 din 

15.09.2014, care a fost semnat de membrii grupului de lucru. 
 

III. Analiza şi verificarea ofertelor de către grupul de lucru 
Vicepreședintele grupului de lucru a deschis licitaţia, îndicînd scopul acesteia, a 

prezentat succint datele tehnice ale lucrărilor şi a dat citire componenţei grupului de 
lucru.  Vicepreședintele grupului de lucru a menţionat că licitaţia este organizată în 
conformitate cu prevederile legale, fiind aleasă forma de licitaţie deschisă. 

Ținînd cont de faptul că nu a fost prezentată nici o ofertă, grupul de lucru a 
anulat licitația dată, urmînd să fie fie organizată o nouă licitație.   

 
IV. Concluzii 

În rezultatul celor expuse, grupul de lucru,  
 

HOTĂRĂŞTE: 
1. În conformitate cu legislaţia în vigoare, se stabileşte că licitaţia publică        

nr. 14/01636 din 15.09.2014, în vederea achiziţionării lucrărilor de reparație a 
drumului public cu îmbrăcăminte rutieră din beton asfaltic R34 Hîncești-Leova-
Cahul-Slobozia Mare, km 124,9-162,66 (selectiv), se anulează. 
 
 

 
 


