
   
   

 
 

PROCES-VERBAL nr.13 
al şedinţei grupului de lucru pentru achiziţii de mărfuri, lucrării şi servicii  al 

Î.S.”Administraţia de Stat a Drumurilor”  
 

  
 
 

03.02.2009                              mun. 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, serviciu licitaţii; 
  Membrii grupului: 
     -   Andrei Cuculescu – şef, direcţia investiţii şi dezvoltare a reţelei rutiere, Ministerul 

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

 
Ordinea de zi: 

 
1. Achiziţia prin intermediul Bursei Universale de Mărfuri a Moldovei a 12 unităţi de 
autogredere conform prevederilor licitaţiei publice nr.210/08 din 20.01.2009.  

 
S-a examinat: 

Pe data de 20.01.2009 s-a desfăşurat în cadrul Bursei Universale de Mărfuri a 
Moldovei achiziţionarea de către Î.S.”Administraţia de Stat a Drumurilor” a 12 unităţi 
de autogredere conform caracteristicilor tehnice stipulate, sau echivalentul 
autogrederului GS-14.03. Pînă la termenul limită de depunere a ofertelor a fost 
acceptată o singură ofertă a operatorului economic S.A.”Auto Prezent” , care a propus 
autogredere de modelul GS-14.03 în cantitate de 12 unităţi cu preţul unitar de 1 650 000 
lei inclusiv TVA şi suma contractului de 19 800 000 lei inclusiv TVA.   

Documentele privind desfăşurarea licitaţiei nominalizate au fost remise spre 
înregistrare Agenţiei Rezerve Materiale, Achiziţii Publice şi Ajutoare Umanitare. În 
urma analizei şi verificării s-a constatat exagerarea preţului unitar, cu recomandarea 
repetării licitaţiei. 

 



 
S-a hotărît: 

 
1. Ţinînd cont de situaţia creată, grupul de lucru a hotărît prin unanimitate de voturi de a 
repeta licitaţia publică în vederea achiziţionării autogrederilor prin intermediul Bursei 
Universale de Mărfuri a Moldovei.  
2. De a înainta un demers către Agenţiei Rezerve Materiale, Achiziţii Publice şi 
Ajutoare Umanitare în vederea anunţării repetate a licitaţiei publice în vederea 
achiziţionării a 12 unităţi de autogredere respectînd cerinţele iniţial impuse faţă de 
caracteristicile tehnice a mecanismelor rutiere solicitate şi recalculînd costul maximal de 
formare a preţului în conformitate cu cursul valutar şi preţurile actuale.  
 
 
 
MEMBRII GRUPULUI DE LUCRU:  
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