
 
 
 

PROCES-VERBAL nr.14 
al şedinţei grupului de lucru pentru achiziţii de mărfuri, lucrări şi servicii al 

Î.S.”Administraţia de Stat a Drumurilor” 
 
 
 

    03.02.2009                                            or. Chişinău 
 
 
 
Grupul de lucru numit prin ordinul Î.S.”Administraţia de Stat a Drumurilor”        

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

- Serghei Guţul – manager-şef adjunct; 
Secretar: 

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

- Andrei Cuculescu – şef, direcţie investiţii şi dezvoltarea reţelei rutiere, Ministerul 
Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului; 

- Cristian Drăgălin – consultant, serviciu licitaţii; 
- Ludmila Procopova- şef, serviciul tehnico-analitic; 
- Cornelia Popa– specialist principal, serviciul administrativ şi resurse umane; 

 
ORDINEA DE ZI: 

 
1. Achiziţionarea cîntarelor mobile pentru verificarearea sarcinii pe axe a unităţilor de 
transport auto, conform prevederilor licitaţiei publice nr. 2326/08 din 21.01.2009   

 
S-A EXAMINAT: 

 
În baza anunţului publicitar în Buletinul Achiziţiilor Bublice nr.100 din 

30.12.2009, la data de 21.01.2009 a fost anunţată licitaţia publică nr.2326/08 în vederea 
achiziţionării cîntarelor mobile pentru verificarearea sarcinii pe axe a unităţilor de 
transport auto, în cantitate de 5 (cinci) unităţi. În urma evaluării şi comparării ofertelor 
grupul de lucru a constatat că cel mai scăzut preţ a fost propus de operatorul economic 
S.R.L.”Alex S&E” în sumă de 723 642 (şapte sute douăzeci şi trei mii şase sute 
patruzeci şi doi lei, 00 bani), inclusiv TVA. 

 
În urma examinării suplimentare a situaţiei ce ţine de amplasarea şi numărul 

posturilor de control cu utilizarea cîntarelor mobile şi excluderea ocolirii acestora şi în 
scopul lărgirii capacităţii funcţionale a complexelor de cîntărire, este necesar de a 
revedea caracteristicile tehnice impuse faţă de cîntare şi cantitatea necesară pentru 
achiziţie. 

 
 



 
S-A HOTĂRÎT: 

 
1. Ţinînd cont de situaţia creată, grupul de lucru a hotărît prin unanimitate de voturi  
anularea rezultatelor licitaţiei publice nr.2326/08 din 21.01.2009 în vederea 
achiziţionării cîntarelor mobile pentru verificarearea sarcinii pe axe a unităţilor de 
transport auto.  
 
2. De a înainta un demers către Agenţia Rezerve Materiale, Achiziţii Publice şi Ajutoare 
Umanitare în vederea anunţării repetate a licitaţiei publice privind achiziţionărea 
cîntarelor mobile, pentru verificarearea sarcinii pe axe a unităţilor de transport auto, cu 
capacităţile funcţionale lărgite, în cantitate de 10 (zece) unităţi.  
 
 
 
 
                 Grupul de lucru: 
 

S. Guţul                 
V. Teleman   
A. Cuculescu  

         L. Procopova          
    C. Drăgălin    
    C. Popa                   


	Membrii grupului:

