
HOTĂRÎREA nr. 8/06 
cu privire la evaluarea ofertelor conform licitaţiei publice nr. 255/09 din 02.03.2009 

în vederea achiziţionării lucrărilor de construcţie a drumului R30 Anenii Noi-
Căuşeni-Ştefan Vodă-frontieră cu Ucraina, ocolirea oraşului Căuşeni, conform 

necesităţilor Î.S.”Administraţia de Stat a Drumurilor.” 
 
 
     10 aprilie 2009                                                                            mun.Chişinău 
 
 

  Grupul de lucru numit prin ordinul Î.S.”Administraţia de Stat a Drumurilor”        
Nr. 1 din 12.01.2009, a efectuat evaluarea ofertelor în următoarea componenţă:  
 
Preşedintele grupului: 

- Serghei Guţul – manager-şef adjunct; 
Vicepreşedinte: 

- Iurie Paşa - director, direcţia construcţii şi reparaţii capitale; 
Secretar: 
     -   Veaceslav Teleman – şef, serviciu licitaţii; 
Membrii grupului: 
     -  Andrei Cuculescu – şef, direcţia investiţii şi dezvoltare a reţelei rutiere, 

Ministerul Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului; 
- Ion Popa – şef inspecţie centru, Inspecţia de Stat în Construcţii;  

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

     -   Serghei Nicoluşco – şef, serviciu tehnico-operativ; 
- Cristian Drăgălin – consultant, serviciu licitaţii; 
- Ludmila Procopova – şef, serviciu tehnico-analitic;  

 
Investiţia supusă  licitaţiei  este: lucrări de construcţie a drumului R30 Anenii 

Noi-Căuşeni-Ştefan Vodă-frontieră cu Ucraina, ocolirea oraşului Căuşeni. 
 

Cap.I  Principalele date legate de pregătirea licitaţiei 
1. Sursa de finanţare: Legea bugetului de stat pe anul 2009 
2. Finanţarea lucrării se derulează prin: Ministerul Construcţiilor şi Dezvoltării 

Teritoriului 
    3. Organizatorul licitaţiei: Î.S.”Administraţia de Stat a Drumurilor” 
    4. Investitorul: Ministerul Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului 
    5. Forma de licitaţie aleasă: licitaţie deschisă (publică) cu contract de antrepriză 
    6. Anunţ publicitar în BAP nr.10 din 13.02.2009 
    Anunţul publicitar conţine  principalele cerinţe    ale    Regulamentului   de   
licitaţii   prevede   data    de 02.03.2009 ora 1030 ca  termen  limită  de  depunere  a 
ofertelor şi data de 02.03.2009 ora 1100 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. 

 



Cap.II Modul de organizare şi derulare a licitaţiei 
 

    Conform anunţului publicat în BAP nr.10 din 13.02.2009, la data de 02.03.2009 a 
fost anunţată licitaţia publică nr. 255/09 în vederea achiziţionării lucrărilor de 
construcţie a drumului R30 Anenii Noi-Căuşeni-Ştefan Vodă-frontieră cu Ucraina, 
ocolirea oraşului Căuşeni.  
 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.1123  din 15.09.2003. 

 
Conform anunţului publicat au solicitat documentele de licitaţie un număr de 14 

(paisprezece) operatori economici, la deschiderea licitaţiei participînd un număr de 10 
(zece) operatori economici, după cum urmează: 
 

- S.A.”Irigator”, or. Ştefan Vodă, zona industrială, tel. 024222258, reprezentată 
prin directorul dl Leonid Verbitschi. 

- S.R.L.”Magic Integral NC”, or. Chişinău, str. Bucureşti 60/1, tel. 21 88 14, 
reprezentată prin inginer-şef dl Mihail Ciobanu. 

- S.R.L.”Tehnorut” or. Chişinău, str. Cojocarilor 17, tel. 26 08 82, reprezentată 
prin  inginer secţia producere dna Tatiana Podoprigora. 

- S.R.L.”Recorut Service”, or. Chişinău, str. Ghioceilor 1, tel. 068226632, 
reprezentată prin directorul dl Vladimir Vacarciuc. 

- Î.M.”Badprim”S.R.L. or. Chişinău, str. Gh. Asachi 77/z, tel. 21 35 80, 
reprezentată prin juristul dl Ion Candu. 

- S.A.”Transcon-M”, or. Chişinău, str. V. Alexandri 119a, tel.270052, 
reprezentată prin directorul, dl Dumitru Iovv. 

- O.O.O.”Glavstroi”, Ucraina, or. Odesa, str. Sabanaev Most 5/7, ap.2, tel. 
00380482377138, reprezentată prin şef secţie de producere dl Filipciuc Nicolai. 

- S.A.”Lusmecon”, or. Chişinău, bd. Renaşterii 22/1, tel. 22 41 93, reprezentată 
prin şef STEP dl Ion Cocerva. 

- S.R.L.”Construm”, or. Chişinău, str. Şt. Neaga 26a, reprezentată prin inginer 
secţia de producere dna Torlac Natalia. 

- S.A.”Edilitate”, or. Chişinău, str. M. Eminescu 49, tel. 921045, reprezentată 
prin inginer-şef dl Anatolie Pozdneacov. 

  
 Deschiderea licitaţiei a avut loc la sediul organizatorului licitaţiei  în ziua de 
02.03.2008 ora ora 1100 în prezenţa membrilor grupului de lucru şi reprezentanţilor 
împuterniciţi ai operatorilor economici. 

Operatorii economici s-au convins de integritatea sigiliilor de pe plicurile cu 
oferte, după care  a urmat deschiderea plicurilor fiecărui operator economic în parte. 

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

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



Denumirea 
agenţilor economici  

Valoarea 
ofertei fără 

TVA, lei 

Valoarea 
ofertei cu 
TVA, lei 

Garanţia 
bancară, 

lei 

Termenul 
de 

execuţie 

Perioada 
de 

valabilitate
S.A.”Irigator” 18004139,7 21604967,63 240 000 8 luni 45 zile 
S.R.L.”Magic 
Integral NC” 18372310 22046772 250 000 7 luni 60 zile 

S.R.L.”Tehnorut” 18313226 21975872 300 000 6 luni 60 zile 
S.R.L.”Recorut 
Service” 17261539 20713840 300 000 5 luni 60 zile 

Î.M.”Badprim”S.R.L. 19074438,03 22889325,63 250 000 4 luni 45 zile 
S.A.”Transcon-M” 18423359,32 22108031,2 280 000 6 luni 45 zile 
O.O.O.”Glavstroi” 20416666,7 24500000 36 435 $ 6 luni 45 zile 
S.A.”Lusmecon” 16638765 19966518 215 000 6 luni 45 zile 
S.R.L.”Construm” 18096860,36 21716232,43 250 000 10 luni 45 zile 
S.A.”Edilitate” 26704616 32045539 320 000 8 luni 45 zile 

 
La deschiderea  şedinţei de licitaţie s-a întocmit procesul-verbal nr.20 din 

02.03.2008, care  a  fost semnat de membrii grupului de lucru şi de reprezentanţii 
operatorilor economici.         

 
Cap.III Analiza şi verificarea ofertelor de către grupul de lucru 

 
Conform caietului de sarcini la licitaţie au fost expuse volumele de lucrări, 

avînd ca scop, executarea  în anul 2009 a lucrărilor  de terasamente şi construcţii 
inginereşti. Pe parcurs, de la locuitorii or. Căuşeni şi s. Cîrnăţeni în adresa 
Ministerului Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului  parvin mai multe sesizări,  
referitor la impactul negativ pe care î-l are circulaţia vehicolelor de mare tonaj pe 
drumurile centrale a localităţilor menţionate, cu ameninţări de blocare a traficului. 

Întru soluţionarea problemelor sociale a locuitorilor or. Căuşeni şi s. Cîrnăţeni, 
care sunt afectaţi de circulaţia transportului de mare tonaj, Ministerul Construcţiilor şi 
Dezvoltării Teritoriului a intervenit cu un demers (se anexează) către Î.S. 
“Administraţia de Stat a Drumurilor” în vederea posibilitîţii deschiderii circulaţiei pe 
drumul de ocolire pînă la finele anului 2009.  

Analizînd  soluţiile de proiect şi procesul tehnologic de construcţie a drumului 
de ocolire, ţinînd cont că conform Legii bugetului de stat pe anul 2009 pentru 
obiectul dat a fost alocată suma de 38 mln lei, (operatorii economici participanţi la 
licitaţie în ofertele prezentate au propus preţuri în limitele cuprinse între 20-23 mln 
lei) oportun va fi deschiderea circulaţiei rutiere cu constructivul părţii carosabile din 
pietriş. Executarea integrală a lucrărilor ce ţine de asfaltarea părţii carosabile, 
amenajarea acceselor, lucrările accesorii vor fi finalizate conform alocărilor în anul 
2010.  

 
Cap.IV Rezultatele licitaţiei 

 
  1. În baza celor menţionate, grupul de lucru a hotărît prin unanimitate de 

voturi anularea licitaţiei în vederea achiziţionării lucrărilor de construcţie a drumului 
R30 Anenii Noi-Căuşeni-Ştefan Vodă-frontieră cu Ucraina, ocolirea oraşului 
Căuşeni.  



2. În conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, autoritatea contractantă 
va anunţa în scris operatorii economici participanţi despre rezultate şi va returna 
scrisorile de garanţie bancară pentru ofertă. 

3. În scopul utilizării integrale a surselor financiare prevăzute în Legea 
bugetului de stat pe anul 2009 de a iniţia şi desfăşura o nouă licitaţie în vederea 
achiziţionării lucrărilor nominalizate cu includerea în caietul de sarcini a volumelor 
pentru construcţia părţii carosabile din pietriş pentru deschiderea circulaţiei şi 
redirecţionarea traficului de pe drumurile centrale a or. Căuşeni şi s.Cîrnăţeni.  

 Toată documentaţia care a stat la baza adoptării prezentei hotărîri de 
adjudecare se află la sediul Î.S.”Administraţia de Stat a Drumurilor”. 
  
 
 
 
 
MEMBRII GRUPULUI DE LUCRU:  

 
S. Guţul   
Iu. Paşa   
V. Teleman   
A. Cuculescu  
V. Pană                  
I. Popa           

         S. Nicoluşco  
    C. Drăgălin   
    L. Procopova  
    


	Secretar:
	     -   Veaceslav Teleman – şef, serviciu licitaţii;
	Membrii grupului:

