
   
  

HOTĂRÎREA nr. 14/06 
a grupului de lucru cu privire la adjudecarea proiectării 

investiţiei care face obiectul licitaţiei publice pentru achiziţionarea 
serviciilor de proiectare la reparaţia drumului L364 L363-Hîrtop- 

Doroţcaia-Coşniţa, km 13-18  
 
din  06 aprilie 2007                                              mun. Chişinău  
 
  

 Grupul de lucru numit prin ordinul Î.S.”Administraţia de Stat a Drumurilor”        
Nr. 05 din 22.02.2006, a efectuat deschiderea ofertelor în următoarea componenţă:  

 
Conducătorul grupului: 

- Serghei Guţul – manager-şef adjunct; 
Secretar: 
     -   Veaceslav Teleman – şef, serviciu licitaţii; 
Membrii grupului: 

- Nicolaie Ciobanu – director direcţie gospodăria rutieră, Ministerul Transporturilor 
şi Gospodăriei Drumurilor; 

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

- Margarita Drozd – consultant, direcţia politica locativă şi integrarea europeană, 
Agenţia Construcţii şi Dezvoltare a Teritoriului; 

- Iurie Paşa – director, direcţia licitaţii, proiectări şi devize; 
- Serghei Nicoluşco – şef, serviciu tehnico-operativ; 
- Cristian Drăgălin – consultant, serviciu licitaţii. 
 

Investiţia supusă licitaţiei este: servicii de proiectare la reparaţia drumului L364 L363-
Hîrtop-Doroţcaia-Coşniţa, km 13-18  
 

I. Principalele date ce ţin de pregătirea licitaţiei 
  
1. Sursa de finanţare: fondul rutier 
2. Finanţarea serviciilor 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 Gospodăriei Drumurilor 
5. Forma de licitaţie aleasă: licitaţie publică 
6. Anunţ publicitar  publicat în BAP nr. 20 din 13.03.2007  

Anunţul publicitar conţine principalele cerinţe ale  Regulamentului de licitaţie, 
prevăzînd data de 04.04.2007 ora 1030 termenul limită de depunere a ofertelor şi data de 
04.04.2007 ora 1100 pentru deschiderea publică a ofertelor la sediul organizatorului 
licitaţiei. 
7. Documentele licitaţiei au fost întocmite de grupul de lucru pentru achiziţii al 
Î.S.”Administraţia de Stat a Drumurilor” mun. Chişinău str. Bucuriei 12a tel. 21 22 96 
pentru agenţii economici cointeresaţi, 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 

achiziţiei de mărfuri şi lucrări şi servicii pentru necesităţile statului nr.1166-XIII din  30 
aprilie 1997 şi Regulamentului aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 44 din 13 ianuarie 
2006. 

Conform anunţului publicat sau prezentat pentru procurarea documentelor de licitaţie 
un număr de 2 (doi) agenţi economici, la deschiderea licitaţiei participînd un număr de   
1 (unu) agent economic, după cum urmează: 
 
- S.R.L.”UNIVERSINJ”, or. Chişinău, str. Independenţei 6/1, tel. 568829, reprezentată 
prin directorul dl Valeriu Severin 

Deschiderea licitaţiei a avut loc la sediul organizatorului Î.S.”Administraţia de 
Stat a Drumurilor” în ziua de 04.04.2007 la ora 1100 în prezenţa membrilor grupului de 
lucru şi reprezentantului împuternicit al agentului economic. 
Agentul economic s-au convins de integritatea sigiliilor de pe plicurile cu ofertă, după 
care  a urmat deschiderea plicurilor. 
După deschiderea ofertei grupul de lucru a verificat conţinutul acesteia privind 
corespunderea ofertei cu cerinţele solicitate de investitor prin documentele de licitaţie, a 
descris situaţiile prezentate în ofertă şi a dat citire principalelor date referitoare la 
valoarea ofertei, perioada de valabilitate a ofertei, termenul execuţiei, etc. 

Pentru a asigura transparenţa necesară aceste date, se afişează la un loc vizibil de 
la distanţă, sub formă de tabel, prezentate astfel: 
  

Denumirea agenţilor 
economici  

Oferta, lei Garanţia 
bancară, lei 

Termenul de 
execuţie, luni 

S.R.L.”Universinj” 192 220 2 500 1 
 

La deschiderea şedinţei de licitaţie a fost întocmit procesul-verbal nr. 25 din 
04.04.2007 care a fost semnat de membrii grupului de lucru. 
  

III. Analiza şi verificarea ofertelor de către grupul de lucru 
   

Pentru evaluare şi adjudecare, s-a aplicat procedura – preţul cel mai scăzut. 
Oferta cîştigătoare este oferta care are cel mai mic preţ şi întruneşte toate condiţiile din 
documentele de licitaţie. 
Criteriul de apreciere prin preţul cel mai scăzut a fost comunicat agenţilor economici 
prin documentele licitaţiei. 

 Oferta agentului economic întruneşte cerinţele din documentele de licitaţie. 
Ţinînd cont de  faptul că pînă la termenul limită de depunere a ofertelor a fost depusă 
numai o singură ofertă a agentului economic S.R.L.”Universinj”, grupul de lucru, în 
baza art. 24 al Legii Republicii Moldova achiziţiei de mărfuri, lucrări, şi servicii pentru 
necesităţile statului nr. 1166-XIII din 30.04.1997 a evaluat oferta dată. La evaluare s-a 
ţinut cont de termenii restrînşi de execuţie a serviciilor de proiectare, de capacitatea 
tehnică a agentului economic şi asigurarea cu personal calificat. Din cele menţionate mai 
sus, în urma analizei devizului prezentat, s-a constatat o corespundere a preţului ofertei 



cu preţul estimat în baza normativelor în vigoare conform cerinţelor din documentele de 
licitaţie ce, ţin de elaborarea documentaţiei de proiect şi deviz, din care considerente 
grupul de lucru acceptă necesitatea achiziţiei dintr-o singură sursă pentru că nu este 
raţional de a organiza o nouă licitaţie.  
 
  

IV. Adjudecarea licitaţiei 
 
1. În conformitate cu legislaţia în vigoare în Republica Moldova, se stabileşte că, pentru 
execuţia serviciilor de proiectare la reparaţia drumului L364 L363-Hîrtop-
Doroţcaia-Coşniţa, km 13-18, agentul economic cîştigător este S.R.L.”Universinj” 
cu oferta valorică de 192 220 (una sută nouăzeci şi două mii două sute douăzeci) lei 
inclusiv TVA. 
2. În conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, investitorul va anunţa şi va invita 
în scris agentul economic cîştigător S.R.L.”Universinj”, în vederea semnării contractului 
de execuţie. După semnarea contractului, investitorul va elibera garanţia bancară pentru 
ofertă. 

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

Hotărîrea de adjudecare s-a încheiat astăzi "__" aprilie 2007, la sediul 
organizatorului licitaţiei. 
  
 
 
MEMBRII GRUPULUI DE LUCRU:  

 
 
S. Guţul    _________________ 
V. Teleman  _________________ 
N. Ciobanu  _________________ 
V. Pană         _________________ 
M. Drozd      _________________ 
Iu. Paşa        _________________ 

         S. Nicoluşco              ________________________ 
    C. Drăgălin  _________________   
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