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DAREA DE SEAMIA

de atribuire a c:ontractuhni de achizi{ii publice F
de incheiere a acordului-cadru tr

de anulare a procedurii de atribuire tr

|{r.100195!t0 Din 03'01'2019 '

1" Date cu privire la autoritatea contractanth:

!*,"ttiE autoritxlii contractanie ' Centrul de Instruire Continud in Domeniul
Electoral

Fcatitaib mun. ChiEindu

IDNO -!g_l2g=01009122
m!&_!higtgq!J,tr=!. l&csandri nr. 1 1 9)Adresa

Nurnat A. telefon 'l 022260914

Numii de fax 
- 

-
_f@OgpggaqviQrica. macovei@cicder' mdE-mail

,q.dresa di internet :
www.cicde.md

Persoana de contacl: Macovei Viorica, te,l:02:'2 26 -09 - I 4

?,. Date cu privire la procedura de atribuire:

fipurl procedurii de atribuire aplicate COPffil-tr'a'ittipurl obiectului contractului de

achizitib/acordului-cad ru
Oiliectri de'achizi{i. 

,

,

achiziltonarca serviciilor de transport rutler

conform necesitSlilLor Cerntrului de Instruire

Continud in Domeniul Electoral (CICDII) pe

l6ngd Comisia Elecrtorald Centrald, cu prir''ire la

organizarea gi deslsqurarea seminarelor de

instruire, in cadrul alBgerilor parlamentare din

data de 24 februarie 2(119, pentru perioada

bugetard 2019.

Cod cPV ' 60100000-.9

Nr:10019590
Link-ul:
http s : //ach i zitit.md h o lpubl icfi.ender/ 1 0 0 1 9 5 9 0

Expunerea motivul ui/tem eiulrui piivind
alegerii frocedurii de atribuir e (in cazutl

ap,licdrii ahor proceduri deciit liiita(ia
deschisd sau cererect oferle]gy'le preturil--

Aiilusii

ffieriiorertglor --
Data:Ll.12.2018 | ora:15:00

Nun Dal
Data:
Link-ul:

Anunl'de pariicipare publicat in BAP/
lnvirtafia de: participaie transmisi

i

Nr:10019590

Link-ul:
https ://achizitii.md/ rcYp

Data public Ftriil2T .I I .?A

transmiterii:

blic/tender/1 00 1 95i90

i8



Tehnici qi instrumente spercifice de

atrib uire
Nun acord-carjrun

achizilier: li
catalog electror

Sursa dC finanfare Buget de stat fi
Buget CNIIM r:

Buget CNII S n
Surse externe rt
Alte surse: findicati

Valoarea cstimati (lei, fut'a Tl'A) 220833,34

4.

3. Operatorii economici care au depus cereri de particilpare la procedura de atribuire:

Clariliiciri pr:ivind documenta{ia de atritruire:
(Se t,a completa in cazal in care aur{ost solicibrte clariJicdri)

Modificiri operate in documenta{ia de atribuire:
(Se va complet'q in cazul tn care au./bst operate modiJicdri)

Rezumatul modificIrilor
Publlicate in BAP/alte mijloac,elor dc

informarc (,:J tt pii ca;:)

Indicaji sursa uti

Transmise operatorilor economici
inrcrsistrati

Data:

Tcnnen-lirn,it[ de dcpunerc ;i dcschidcl'c
a otirrtelor llrclungit

Nun
Dar Cu

6,. PfinX la termenul-limitfl (data 1t1.12.20I8, ora 15:00), au lbst depuse olerte:

Denum irca operatorilor_L!

economlcl
IDNC) Aso

DVD Trans SRL 10026000388.3s lltumbrav

Deschiderea ofertelor a avut

Oler1,: intdrziate (dupit caz):

loc la data de lL12,2018 cra 15:00.

5.

sistem
citalie
ricn

dinamic de

electronicIn

lDenumirea operatorilor e,conomici Data denuncrii cerct'ii

Data. solicitiirii clarificlrilor
Denumirca operatorului econr:mic
Expunerea :;uccinti a rczumalului
dcmersului
Datar transnriterii
Rlsnunsul la demel's Expnnerea succirLtd a risipunsului :

Contestarea documcntafiei de atribuirc Nun lDan

data publicarii:

cia{iilardmin ist ratori i

Dtenumirea operatorilor
cconomlct

.Notificdri privind
r,estituirca olertelor

Data, ora prczent:irii



7, Documentele ce constituie oferta:
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(Iffirma[ia privind documentele pr<zzentate se t)a consen'tna prm"

neprezentdrii)
Constat[ri/C omentarii (dup d c otz) :

8. Modalitatea de evaluare:

Pentru fiecare lot ! Pentru mai multe loturi cumulate ! Pent toal.e loturile n

Alte limitdri privind numdrul de loturi
care pot fi atribuite aceluiaqi oferlant

Pe lista intreagd

Justificarea decizliei de a nu atribui
contractul pe loturi

de ibui licat

lL0. Informa{ia trlrivind ofertele depuse:

9. Critcriul de atribuire aPllcat:

Criteriul aplicat *Denunnirea 
Ei numlrul lotulu

';: ;,',' :, i,Zii,' ;,' :l: :1, !,',1r"' "'
(aczastit rt.tbrica se v7. comPlela
i dc atribuire suni.f aplicale mai

tn

prelul cel mai scdzut E
costul cel mai scdzut tr

cel mai bun raport calitate-Pre! n

cel mai bun raport calitate-cost n

h L).
ill i Denumir,ea lotului

Oper: tori economici

Denumirea OE

DVD'l'rans
snr

D-enumir'
ea Otr

Dgnu
mtrea

C)8,.

Denurnirea
oE, t*f

Denuntirea
oE,



<
>,.]::a:a: ::

'fl
i: )s ,,,i

..:,.,X', 
":

k

.<:
,s
)s

S,:,:,:,'e. 
:).

. ' Ol

l,
fi

F

::::i::l'i 
:

::,:.::: O
.i .o F, .

...r H F
€o

i;' cs

: di.9
' o...::
Q U:

q

>:
Fj
ni
/s

;E
p
o:

2 r 9933,00ser:viciilor de transPort
rutier

Denumire lot

Dcnurnirca factorului de cvaluare $i

Pondereaifi ecirui factor

Denumirea operatorullli ecollolrlc

(se va indica punctciulDenumirea lotului

Factorul 1

Factorul n
(se va indica punctoiul

total per lotDenumirea lotului

Factorr-rl I

Factorul n

Runda nDenumirea operatorului economic
Pretul fhr[ TVA

/noile valori
Preful l'[rri

Operatorul economic I
ratorul economlc n

Pielul tlr[ TVAPre(ul f[r[ TV
valori

Ooeratorul economic I

Oneratorul economic n

(Informalia privind corespunderea oE cu specificaliile tehnice se va indi ,,+" in cazul

corespunderii qi prin ,,'" in cazul necorespunderii)

constatiri/comentarii (se completeazd in cazul in care specifica! ile tehnice ale unui OE nu

corespund cerintelor stabilite tn documentalia de qtribuire, cu exp re0 neconformitd!ii)

*Informafia privind factorii de evaluare se prezinti astfel:

(Se va completa tabelul de maiios pentru lolurile care auLfost atrib

mai bun ,iport calitate-pre1 sau cel ntai btm raport calitatc-ctts't)
ite i'n baza criteriilor: cel

* Informafia privind rezultatele licita{iei electronice:
(Se va completa tabelul de mai ios tn cazul aplicdrii licitayiei elect ice)



1lL. Clasarnentul rofertelor in urma aplicririi criteriilor de atribuire

Denrrmirea lohrltti Clasrment'
uli

Denumirca opcratorulu
economic

Pre{ul ofertei ffri
'IVAiPunctai ul acumulat

Lotul 1 I DVD Trans SRL 219933,00
"z

n

L,otul n I
)
n

112. Pentrru elucidarea unor neclar:iti{i sau confirmarea unor

ofertei qi/sau operatorului economic (inclusiv justilicarea

cerinfelor stabilite in documenta{ia dc atribuire s-a solicitat:

clatc privind coresPunderca
pre{ululi anorrnal de scirzut)

Operaforul economic Documenrtul

$vsau
infoimagia
solicitatd

I)ata transnritcrii Fispnnsul opbiatolului

13. Corespunderea operatorului ,economic clasat pe primul loc cu cerin{ele stabilite in

docurnentati:l de atribuire:

Data s;olicitdriLi documentelor corrfirmativ e: 11'12'2018

Data prezentdrii documentelor cqqflMgtils: II 'I?'20I8

Dcnumirea otrcratorului econontit'i Motivul inccri i/dcscalifi cirii

Noti* in ca:tul tn care oferta c,peratorului econornic clasat pe ptlintul' loc nu o corespltns cLl

cerinfele staltilite in docintentq];ia de atribuire, grupul de ltrct'tt vu, completo col'espunziitor ttn

tabel identic celui de la Pct. J4.

15. |n urma exarmin[ri Ei evaluriri,i ofertelor clepuse in cadrul procpduri de atribuire, in baza

deciz:iei grupului cle'lucru nr. t1,0019590 rlin )z.tz.zon s-r deciq atr,ibuiren contractului clc

a ch i:li{ie p ub lic irlaco rdului-carl ru :

)

gi calificarea Oil coufol'rtt

|f:k'
Se indic
dc'cuinen

i docuntentele con

tafiei de atribuire (l
'irmative privind
,t,cltrsiv DUAE)

seloc{

I-otul I
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li tclt;rttce ff;i,.
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rJperatorul
i:conomic

DT/D
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l[4. Oferrtan{ii respin;iidescalifica{i:



Denumirea lotului Operatoiul
eeon,oInrc,

,'deSemnht,.cf,stisitor

Cantitntea
..

Pre{ul
, unitar .

fti5if,vl

Prel rl tcrtal l?irri
TVA

Prc{ul total cu
TVA .,,,'

[iervicii de

transport rutier

DVD Trans SRL 40000 km 5,498323 2199 3,00 219933.{J0

16. Informarea operatorilor econo;mici despre deciziilc grupuluri de fucru pentru achizi{ii:

Noti*' Informarea opergtorilor econontici intplicali in procedura cle atribuire despre deciziile

grttpttlui de lucrat pentn.r ctchizilt'i se realiz,zazci tn conJbrmitcrle c:u pret,eclerile art. 3l al t,egii

nr. l3l din 3 itrlie 2015 privind archiziliile p'ublice.

17. Grupul de lucru a rcspectat termenul de aqteptare pentru incheiereat contractului clc:

in caztl in care valoarea estimatd a

contractului este mai mici decdt pragurile
prevhzute la afi. 2 alin. (3 ) al Le gii nr. 1 3 1 clin

3 iuiie 2015 privind achiziliile prublice

[$ 6 zile in cazul tr4nsmiterii comuntcdrll prln
miiloace electronicp gi/sau fax
l-l 11 zilc in cazLtl nretransmitelii comunicdril
prin miiloace electrtonice si/sar-r fax

In ':azul in care valoarea estimatd a

contractului este egali sau mai mare de:cdt

pragurile prevdzute la art. 2 alin. (3) al Legii
nr, 13i din 3 iulie 2015 privind achiziliile
nublice

n 11 zile in cazdl transmiterii comunicdrii
nrin miiloace electlonice si/sau fax
tr 16 zile in cazul tretransmiterii conunicf ii
prin mijloace electrlonic,e qi/sau firx

Notirr, Calcularea terntenelor prevdztfie de Legea nr. I3I din 03.07.2016, inclusiv a lermenelor

cle a;teptare, ,se efectueazd tn conformitate m.t prevederile TITLUI''UI IV Capitctlul I (Calc'ulcu"ecr

L'ernttznttlui) ttl Codului Civil, ;i implicit, art' 261 (l), 254 (/) ;i 265.

24. Contractele de achizitic incheiate:

215. Anultrrea procedurii dc achizifie public:i:

a.
LltenreiLrl art. 71 alin, lit

Denu mirea operatorului
economlc

DVD Trans SRL

n4oclalitatca dc trnnSmi tere

22.12,2018 e- r,,t ct i/

r=lY.i

.::: .: :: .-a::

, tll:..
l

,0

Drou*ireuii
openatorului

economlc,
(rDNo) :

Numirul 
,

contfactului :

.'.'.
.,,* i,,j ;;.; 

"-"

alo:tt'ca cotttt'lrct ttlui
--'ll"t"r'*ii

"f '";o,nfii,r;."

cont;lctulIurt
j.l .:

cu'fVA

l'..;
. .::J'

i
DVD TRANS

SRL
0 r -coP/20 i9 03 .01 .201 9l 60 1 00000-9 2 r9933,00 2 19933,00 3t.t2.?"019

Argunentare:



COP- nr.10019590 data publicdrii 27. 1l .2018 data deschiderii o

de atribuire data de 22.12.2018, conform art.3l alin. (l) lit. b d
publice nr. I3I din 3 iulie 2015, ctutoritatea contractantd urma sit

28.I2.20I8, tnsd conform Procesului verbal nr.07/20I B din 26.I2.2
din cauza lipsei codului IBAN ;i lipsa surseiJinanciare care aJost ctl

autlritatea contractantd a tncheiat contractual la dqta de 03.01.20

Prin prezents dure de seumii, grupul de lucru declard cd t
tncheierea contractultti/contractelor indicute a fost respectat (ex

art. 32 alin. (3) at Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizi(ii
cazul depunerii contesta(iilor, Qceusteo aufost examinate Ei solu(

Prin prezenta dare de seamd, grupul de lucru pentru achizi.

clesfdsurdrii procedurii de achizilie, fapt pentru care pouttci rdsp

legale tn vigoare,

Conducitorg\grupului de lucru pentru achizi{ii:

I.'a vel ( t wo eu,ntco
(Nume, Prenume)

rtelor 1 l. I2.20I I, Decizia
Legea privind achizil i ile

heie contractual la data de

B autorit ate a contrqctqntd
:atd la dctta de 02.0L2019,

ul de aEtepture pentru
find cazurile prevdzute ile

publice ), precum pi ca tn
ttute,

conJirmd co rectit t'tdinect

ere co nfo rm p revede rilor

Jirr$rt



DAREA DE SEAMĂ
de atribuire a contractului de achiziţii publice □ 
de încheiere a acordului-cadru □
de anulare a procedurii de atribuire ■

Nr. 2 din 03.01.2019

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorităţii contractante IP USMF '’Nicolae TestemiţaniT
Localitate mun. Chişinău
IDNO 1007600000794
Adresa bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt 165
Număr de telefon 022205265
Număr de fax
E-mail achizitii@usmf.md
Adresa de internet
Persoana de contact Eugenia Gligor

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate
Tipul obiectului contractului de 
achiziţie/acordului-cadru

Bunuri ■  Servicii □ Lucrări □

Obiectul de achiziţie Sistem de proiecţie automatizat
Cod CPV 38600000-1
Expunerea motivului/temeiului privind 
alegerii procedurii de atribuire (în cazul 
aplicării altor proceduri decât licitaţia 
deschisă sau cererea ofertelor de preţuri)
Nr. procedurii de atribuire (inclusiv 
link-ul procedurii de atribuire)

Nr: MD-2018-12-03-000037-1
Link-ul:
https://achizitii.md/ro/public/tender/l 0021515

Data şi ora deschiderii ofertelor Data: 18.12.2018 Ora: 15:00
Anunţ de intenţie publicat în BAP Nu □ Da □ 

Data: 
Link-ul:

Anunţ de participare publicat în BAP/ 
Invitaţia de participare transmisă

Nr:
Link-ul:
Data publicării/ 
transmiterii:

Tehnici şi instrumente specifice de 
atribuire

NuB acord-cadruD sistem dinamic de 
achiziţiea licitaţie electronică 
catalog electronica

Sursa de finanţare Buget de stat ■  
Buget CNAM □ 
Buget CNAS □
Surse externe □
Alte surse: [indicaţi/

Valoarea estimată (lei, fără TVA) 308 300,00 lei

mailto:achizitii@usmf.md
https://achizitii.md/ro/public/tender/l


3. Operatorii economici care au depus cereri de participare la procedura de atribuire:

Denumirea operatorilor economici Data depunerii cererii de participare

4. Clarificări privind documentaţia de atribuire:
(Se va completa în cazul în care au fost solicitate clarificări)

Data solicitării clarificărilor
Denumirea operatorului economic
Expunerea succintă a rezumatului 
demersului
Data transmiterii
Răspunsul la demers Expunerea succintă a răspunsului:
Contestarea documentaţiei de atribuire Nu ■  D a□

5. Modificări operate în documentaţia de atribuire:
(Se va completa în cazul în care au fost operate modificări)

Rezumatul modificărilor
Publicate în BAP/alte mijloacelor de 
informare (după caz)

Indicaţi sursa utilizată şi data publicării:

Transmise operatorilor economici 
înregistraţi

Data:

Termen-limită de depunere şi deschidere 
a ofertelor prelungit

Nu ■
Da □ Cu zile

6. Până la termenul-limită (data 17.12.2018, ora 08:54), au fost depuse___2 oferte:

Denumirea operatorilor 
economici

IDNO Asociaţii/administratorii

Genial Invest SRL 1018600000851 Elena Rudenco
Trideminsional TEC SRL 1008600025857 Ivan Dodon

Deschiderea ofertelor a avut loc la data de 18.12.2018 ora 15:00.

Oferte întârziate (după caz):
Denumirea operatorilor 

economici
Data, ora prezentării Notificări privind 

restituirea ofertelor

7. Documentele ce constituie oferta:
Denumirea
operatorilor
economici

Propunerea
tehnică

Propunerea
financiară

DUAE Garanţia 
pentru ofertă

(după caz)
Genial Invest SRL + + - +

Trideminsional TEC 
SRL

+ + - +

(Informaţia privind documentele prezentate se va consemna prin: „ +  ”  în cazul prezentării, „ - ” în cazul 
neprezentării)
Constatări/Comentarii (după caz):_________________________________________ _________

8. Modalitatea de evaluare:

2



Pentru fiecare lot
□

Pentru mai multe loturi cumulate □ Pentru toate loturile □

Alte limitări privind numărul de loturi 
care pot fi atribuite aceluiaşi ofertant
Justificarea deciziei de a nu atribui 
contractul pe loturi

9. Criteriul de atribuire aplicat:

Criteriul aplicat *Denumirea şi numărul lotului (această rubrica se va completa în 
cazul în care în cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai 
multe criterii de atribuire)

preţul cel mai scăzut ■ 
costul cel mai scăzut □ 
cel mai bun raport calitate-preţ □ 
cel mai bun raport calitate-cost □

10. Informaţia privind ofertele depuse:

Nr.
lot Denumirea lotului

U
ni

ta
te

a 
de

 m
ăs

ur
ă

C
an

tit
at

ea

Operatori economici

Genial Invest SRL Trideminsional TEC SRL

P
re

ţ 
un

it
ar

 f
ăr

ă 
T

V
A

C
or

es
p

u
n

d
er

e 
sp

ec
if

ic
aţ

ii
 t

eh
n

ic
e

P
re

ţ 
un

it
ar

 f
ăr

ă 
T

V
A

C
or

es
p

u
n

d
er

e 
sp

ec
if

ic
aţ

ii
 t

eh
n

ic
e

1 Sistem de proiecţie 
automatizat set 7 286230,00 + 308297,50 +

(Informaţia privind corespunderea OE cu specificaţiile tehnice se va indica prin: „ +  ” în cazul 
corespunderii şi prin „ - ” în cazul necorespunderii)

Constatări/Comentarii (se completează în cazul în care specificaţiile tehnice ale unui OE nu 
corespund cerinţelor stabilite în documentaţia de atribuire, cu expunerea neconformităţii)

*Informaţia privind factorii de evaluare se prezintă astfel:
(Se va completa tabelul de mai jo s  pentru loturile care au fost atribuite în baza criteriilor: cel 
mai bun raport calitate-preţ sau cel mai bun raport calitate-cost)

Denumirea factorului de evaluare şi 
ponderea fiecărui factor Valoarea din ofertă Punctajul calculat

D e n u m ir e a  o p e r a to r u lu i e c o n o m ic

D e n u m ir e a  lo tu lu i (se va indica punctajul 
total per lot)

3



F a c to r u l 1

F a c to r u l n

D e n u m ir e a  lo tu lu i
(se va indica punctajul 

total per lot)

F a c to r u l 1

F a c to r u l n

* Informaţia privind rezultatele licitaţiei electronice:
(Se va completa tabelul de mai jo s  în cazul aplicării licitaţiei electronice)

Denumirea operatorului 
economic

Runda 1 Runda 2 Runda 3

Lotul 1 Preţul fără TVA/noile 
valori

Preţul fără TVA /noile 
valori

Preţul fără TVA /noile 
valori

Genial Invest SRL 286 230,00 286 230,00 286 230,00
Trideminsional TEC SRL 308 297,50 308 297,50 308 297,50

11. Clasamentul ofertelor în urma aplicării criteriilor de atribuire

Denumirea lotului Clasament
ul

Denumirea operatorului 
economic

Preţul ofertei fără 
TVA/Punctajul acumulat

Lotul 1 1
2
n

Lotul n 1
2
n

12. Pentru elucidarea unor neclarităţi sau confirmarea unor date privind corespunderea 
ofertei şi/sau operatorului economic (inclusiv justificarea preţului anormal de scăzut) 
cerinţelor stabilite în documentaţia de atribuire s-a solicitat:

Operatorul economic Documentul
şi/sau

informaţia
solicitată

Data transmiterii Răspunsul operatorului 
economic

13. Corespunderea operatorului economic clasat pe primul loc cu cerinţele stabilite în 
documentaţia de atribuire:

Data solicitării documentelor confirmative:____________ __________________________
Data prezentării documentelor confirmative:_____________________________________

Denumirea operatorului 
economic

Se indică documentele confirmative privind selecţia şi calificarea 
OE conform documentaţiei de atribuire (inclusiv DUAE)

Lotul 1

D
en

um
ir

e

Operatorul economic

4



Lotul n

D
en

um
ir

e

Operatorul economic

14. Ofertanţii respinşi/descalifîcaţi:

Denumirea operatorului economici Motivul respingerii/descalificării

Genial Invest SRL
lipsa DUAE, lipsa Deciziei de înregistrare a 
întreprinderii lipsa minim 2 ani de experienţă 
similară;

Trideminsional TEC SRL
lipsa DUAE, lipsa Certificatului de efectuare 
regulată a plăţii impozitelor, contribuţiilor, eliberat 
de Inspecoratul Fiscal

Notă* In cazul în care oferta operatorului economic clasat pe primul loc nu a corespuns cu 
cerinţele stabilite în documentaţia de atribuire, grupul de lucru va completa corespunzător un 
tabel identic celui de la pct. 14.

15. în urma examinări şi evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza 
deciziei grupului de lucru nr. 1 din 03.01. 20 19 s-a decis atribuirea contractului de achiziţie 
publică/acordului-cadru:

Denumirea lotului Operatorul
economic
desemnat
câştigător

Cantitatea Preţul
unitar

fără TVA

Preţul total fără 
TVA

Preţul total cu 
TVA

16. Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziţii:

Denumirea operatorului 
economic

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

G e n i a l  I n v e s t  S R L 0 3 . 0 1 . 2 0 1 9 e-mail
T r id e m i n s i o n a l  T E C  S R L 0 3 . 0 1 . 2 0 1 9 e-mail

Notă* Informarea operatorilor economici implicaţi în procedura de atribuire despre deciziile 
grupului de lucru pentru achiziţii se realizează în conformitate cu prevederile art. 31 al Legii 
nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achiziţiile publice.

17. Grupul de lucru a respectat termenul de aşteptare pentru încheierea contractului de:
. în cazul în care valoarea estimată a 
contractului este mai mică decât pragurile 
prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 
3 iulie 2015 privind achiziţiile publice

. □  6 zile în cazul transmiterii comunicării prin 
mijloace electronice şi/sau fax
□  11 zile în cazul netransmiterii comunicării 
prin mijloace electronice şi/sau fax

. în cazul în care valoarea estimată a 
contractului este egală sau mai mare decât 
pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii 
nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achiziţiile 
publice

□  11 zile în cazul transmiterii comunicării 
prin mijloace electronice şi/sau fax

. □  16 zile în cazul netransmiterii comunicării 
prin mijloace electronice şi/sau fax
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Notă* Calcularea termenelor prevăzute de Legea nr. 131 din 03.07.2016, inclusiv a termenelor 
de aşteptare, se efectuează în conformitate cu prevederile TITLULUI IV  Capitolul I (Calcularea 
Termenului) al Codului Civil, şi implicit, art. 261 (1), 264 (4) şi 265.

24. Contractele de achiziţie încheiate:

Nr.
d/o

Denumirea
operatorului

economic,
(IDNO)

Numărul
contractului

Data
contractului

Cod
CPV

Valoarea contractului Termenul
de

valabilitate
a

contractul
ui

tară TVA cu TVA

25. Anularea procedurii de achiziţie publică:
în temeiul art. 71 alin. (1) lit _,c).
Argumentare: nici unul dintre ofertanţi nu a întrunit condiţiile de calificare prevăzute în 
documentaţia de atribuire.

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru declară că termenul de aşteptare pentru 
încheierea contractului/contractelor indicate a fo st respectat (exceptând cazurile prevăzute de 
art. 32 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achiziţiile publice ), precum şi că în 
cazul depunerii contestaţiilor, aceastea au fo st examinate şi soluţionate.

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru pentru achiziţii confirmă corectitudinea 
desfăşurării procedurii de achiziţie, fap t pentru care poartă răspundere conform prevederilor 
legale în vigoare.

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziţii:

Victoria Craveţ
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Nr.! lDSdin 04.101.20 19

l. Date cu privire la autoritatea contractantii:

lLnitatea de Implementare a Proiectului de construc{ie a
locui tru piturile socialemnete vulnerabile II
nrun. ClLisindu
r0t3601t000532
nrun. Chisindu, str. Costantin lldnase 9 of.705
022 204-593
02"2 224-566

htfic ://lor;uintesociale. .md/
Vieru

2" Date cu privire la procedura de atribuire:

ul nrocCduiii de atribuLire a

X[i11i,",*:l;",",t*t-H;.u 
contreciuriii de Bunuri X Servicii I .Lucrdri n

Obiectul de achizitie Motorind
Cod CPV 09134200-\)

Nr. :proceduiii de atribirire
procedilii de anibilire):,_

Itfiittul,

' - -.,

Nr:MD-2O 1 8-12-0 4 -000202- 1

Link-ul : httos ://mtendrlr. sov. m d/tenders/MD-2 0 1 8

t2-04-000202-I
Ddta $i ora deschiderii ofertelor Data:28.12.2078 lOra:15.00

^"*:o o. 

:'*n(ie 
Publica: t" u* Nul Dan

L)ata:

Anunl dii participare publicat in BAP/
fnvitalia de pl5tigipare transmisl
.,, n, 

' :. _. 
.., --

1l!!l{+Jttil

:''''.'

Nr:MD-20 1 8 - l2-0 4-000202-1

Link-ul :https ://mtendr:r. gov.md/te 0de$lA4D20_1&
r2-04-000202-l
Data publicdrii/
transmiterii: 04.12.2018

n:i

Nur acord-cadrutr sistem dinamic de
a,ohizifier licitalie electronicdl catalog
electronicr

Buget de stat r
Buget CNAM r
Buget CNAS n
Surse externe n
Alte surse: Banca de Dezvoltetre a Consiliului
Europei
100 000.00 lei



3. Operatorii economici care au depus cereri de participare la procedura de atribuire:

4. Clarificiri privind documenta{ia de atribrnire:
(Se va completa in cazul tn care aufost solicitate clarificdri)

Modificiri operate in do,cumenta{ia de atribuirre:
(Se va completa in cazul tn care aufost operate modificdri)

modinc*itor..,

i:#;tr:::i ffi '"2::;rn 
rj'|'ace'or d e

ffi.e"jd;schtd;F-;
ofertelor prelunqit ,.

6. Pf,ni la termenul-limiti (dtata 28.12.2018,,,ora12|12), au first depuse oferte:

Deschiderea ofertelor a avut loc la data de 28i.12.20I8 ora 1ii:t10.

Oferte intdrziate (dup d c az) :

it!aii
Ti+
fr,a

Denumirea bperato rilor economici Dal;a depunerii cererii de participare 
.

Data solicitlrii clarificiri.lor
lenumirea operatorului economic

reqlniatului

D_ata tiansmiterii .". _
Rispunsul la demers :': i "r 

,

ContCdtaieadocumentadr:ide"atribuiie t, NuX I Dar

D:rta, oiri prezentirlii

7, Documentele ce constituie oferta:

fligpuineiea :

,:ttehnicd 
.

l- T T T

(Informalia privind documentele prezentate se ya consemna prin: ,, + " in caz'ul prezentdrii, ,,-" in cazul
neprezentdrii)
Constatiri/Comentarii(dutrtd caz) :

8. Modalitatea de evaluare:

Pentru mai multe loturi cumulate

numdrul de loturi care



Justificarea deciziei de a nu atriUui contractul
loturi

9, Criteriul de atribuireaplicat:

10. Inforrna{ia privinrl ofertele examinate:

lOperatori economici

96134

*Informafia privind factori,i de evaluare se prezinti astfel:r
(Se va completa tabelul de nnai ios pentru ioturilet care au fitst atribuite in baza criteriilor: cel mai
bun raport calitate-prel sau <:el mai bun raport calitate-cost)

* Informafia privind rezultatele ticitafiei electronice:
(Se va completa tabelul de mtti jos in cazul qolicdrii licita{iei electronice)

Runda i . Ru;da n

(Informalia privind corespundeyea OE cu specillcaliitet tehnice se va indica p,,rin; ,, *,, in cazul corespunderii
;i prin ,,-" tn cazul necorespunderii)

Constattlri/Comenlfarii (se completeazd in cazul ln care specifica/iile tehnice ale unui OE nu
corespund cerinlelor stabilite tn documentalia de tttribuire, a,t expunerea neconformitd{ii)

11. clasamentul ofertelor in urrna aplicirii criteriilor de atribuire



12. Pentru elucidarea unor neclarit5{i sau confirmarea
Ei/sau operatorului economic (inclusil justificarea
stabilite in docurnLenta{ia de atribuire s-:r rsolicjitat:

unor date :privind
pre{ului a.normal

corespunderea ofertei
de sclzut) cerin{elor

".:

13. Corespunderea operatorului economic clasat pe primul krc cu cerin{,ele stabilite in
documentafia de atrilbuire:

Data solicitdrii documr:ntelor confirmative:
D ata p r ezerrtdrii do cumentelor confi rmativ,: :

:::,;!;;E; 
qi r:arincarea oE Denumirea ::

;;H;;ili economic
SRL,,DATARIO"

T

+
l0e +
uridice f

+
T

+
+

14. Ofertan{ii respinqii/descalificafi:

Noti* .tn cazul ln c,cre oferta operatorului e.conotnic clasat p,e primul loc nu o corespuns cu
cerinlerle stabilite tn dctcumentalia de atribuire, g,rupul de lc,tcru va completa corespunzdtor un tabel
identic celui de lapct. 14.

15.in urma examiniri gi evaluirii ofertelon depuse in cadrul prroceduri de atribuirerin baza
deciziei grupului rle lucru nr. 3 dirr 28 decembrie 2018 s-a decis s-a rlecis atribuirea
contrar:tului de achizi{ie public5/acorduhri-cadru:

,, ,Dertumirea
iotuiui

Operatorul eConomic
desemnat cf,stisitor'

Motorind SRL..Datario

Cantitated Pretul unitar
reirirvl ,

Prefg! r 
i

total frrn fV,A
7100 96 134t.00 96 134.00

16. Informarea operatorilor economici despre deci:ziile grupului de lucru pentru actrLizi{ii:

Dalta tianSmiterii

S,e indicd docqmentele confirmaiivC
conform documenrtatiei de atribuire

Certificat de in.registrare a persoanei iuricl
E:(ras din Reeiistrul de stat a
Certificat de atr:ibuiire a contului bancar

C,srtificat de conformitate a produsului
Liista sta{iilor PECO din R. Moldova

IVlotivul respingerii/descalifi cI rii

r:+ktii

iiii,
lt]:.



02.0t.2019SRL.-Datario"

Notd* Informarear operatorilor economici implicali in ltroceduru de atribuire despre deciziile
gruputlui de luuu pentru achizilii se realizeazd in conformitate cu prevederile art. 3I at Legii nr. I3l
din 3 iulie 2015 privind achizi{iile publice.

17. Grupul de lucru a respectat termenul dr: aqteptare pentru incheierea contractultui de:

caztl in care valoarea estimat6 a contract
este mai micl decdt pragurile prevdzute la art
alin. (3r) al Legii nr 131 din 3 iulie 2015 privi
achizifiile publi

cazril in

ului
t.2
,ind

n6 zife in <:azul transmiterii comuniodrii prin mijloace
electronice :iilsau fax
n1l zile in cazul netransmiterii comunicdrii prin
mijloace electronice qi/sau fax

lului
urile
.in 3

!11 zile in cazul transmiterii comunir:drii prin mijloace
electronice ;;i/sau fax
tr16 zile in cazul netransmiterii comunicdrii prin
miiloace electronice si/sau fax

care valoarea estimatd a contraclul
sau mai mare decAt pragur
art.2 a.lin. (3) al Legii nr. 131 c.in

este ergali
prevdztfte la
iulie 2015 vind achiziliile publice

Notil*'Calcularea lermenelor prevdzute de Legea nr. l3I din 03.07.2()16, inclusiv a termenelor de
a;teptore, se efectueazd in conformitate cu prevederile TITLULUI IV Capitotul I (Calcularea
Terme,nului) al Codului Civil, ;i implicit, art. 261 (I), 264 (<:) ;i 265.

18. Contrar:tele de achizi(ie incheiate:

Nr.
'Jio
lll l!r;5
riui! r ii"-:

lb.ui.*n 
'":$f;:'#:l' .

::l

",i

;utt,"r
"l.r'ou.,nt

=+
=.9.9

I

SRL

,,DI\TARIO"

10121500013471

1 04.0

'

,-
fel
;i,i;i l

, ,----..-,
t::$-ii!-.!,irli;i=:i:;

,, Valoarea 
l

.. contiactului 
,,,i

Termtinul ,

de
. Valabilitate

iontieciuiui;

.20t9 091342,00-9 96134,00
Cota
zelo

31.t2.2019

Date
contr,rciuiu

19. Anular:ea procedurii de achizi{ie publicll

in temeiul art.7I alin.

Argumentare:

Prin prezents dare de seamd, grupul de lucru d,eclard cd t,ermenul de a;teptare pentru tncheierea
contructului,/contractelor indicate afost respectafi (excepftnd cuzurit|eprevdzute det art.32 alin, (3)
al Legtii nr. l3l d,in 3 iulie 2015 privind achi:ci(iile publ,ice ), prercum Ei cd tn cazul depunerii
c o nt e s t a(ii I o r, a c e as t e a a u fo s t ex amin at e g i s o I u ltio n ate.

Prin prezenta dare de seamd, grupul de lucru pentru achizil.lii conJir,md corectitudinea deffisurdrii
procedurii de uchizilie,fapt pentru csre poartd rdspundere ,conform lorevederilor le,gale tn vigoare.

Conducitorul gru;rului de lucru pentru achizi{lii:

Iunona LUI\GUL
(Nume, Prenume) (Semndtura)

U 2r"4uU*L
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DAREA DE SEAMĂ 

          de atribuire a contractului de achiziții publice 

Nr.    din    02.01.2019   . 

 

1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 
 

Denumirea autorității contractante Procuratura Generală 

Localitate mun. Chişinău 

IDNO 1006601003865 

Adresa Bd. Ştefan cel Mare,73 

Număr de telefon  

Număr de fax  

E-mail  

Adresa de internet www.procuratura.md 

Persoana de contact Andrei Pascari 
 

2. Date cu privire la procedura de atribuire: 
 

Tipul procedurii de atribuire 

aplicate 

Licitaţie publică 

Tipul obiectului contractului 

de achiziție/acordului-cadru 

Bunuri  

Obiectul de achiziție Produse petroliere 

Cod CPV 09100000-0 

Expunerea motivului/temeiului 

privind alegerii procedurii de 

atribuire (în cazul aplicării 

altor proceduri decât licitația 

deschisă sau cererea ofertelor 

de prețuri) 

 

Nr. procedurii de atribuire 

(inclusiv link-ul procedurii de 

atribuire) 

nr.ocds-h3wdp1-MD-1543914819513   

Link-ul: 

https://achizitii.md/ro/public/tender/21002410/lot/10531630 

Data și ora deschiderii 

ofertelor 

Data:18,12,2018 Ora: 

Anunț de intenție publicat în 

BAP 

 

Nu □    

 

Da □    

Data:04,12,2018 

Link-ul: 

Anunț de participare publicat 

în BAP/ 

Invitația de participare 

transmisă 

Nr: 

Link-ul: 

Data publicării/ 

transmiterii: 

Tehnici și instrumente 

specifice de atribuire  

Nu□  acord-cadru□ sistem dinamic de achiziție□ 

licitație electronică□ catalog electronic□ 

Sursa de finanțare 
Buget de stat □ 

 

Valoarea estimată (lei, fără 

TVA) 
1341600 lei 

 

3. Operatorii economici care au depus cereri de participare la procedura de atribuire: 
 

Denumirea operatorilor economici Data depunerii cererii de participare 
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ÎCS LUKOIL-Moldova SRL 17,12,2018 
 

4. Clarificări privind documentația de atribuire: 
(Se va completa în cazul în care au fost solicitate clarificări)  

 

Data solicitării clarificărilor   

Denumirea operatorului economic  

Expunerea succintă a rezumatului 

demersului 

 

Data transmiterii  

Răspunsul la demers Expunerea succintă a răspunsului: 

Contestarea documentației de atribuire Nu □    Da □    

 

5. Modificări operate în documentația de atribuire: 
(Se va completa în cazul în care au fost operate modificări) 

 

Rezumatul modificărilor  

Publicate în BAP/alte mijloacelor de 

informare (după caz) 

Indicați sursa utilizată și data publicării: 

 

Transmise operatorilor economici 

înregistrați  

Data:   

Termen-limită de depunere și deschidere 

a ofertelor prelungit 

Nu □  

Da □    Cu ________ zile 

 

6. Până la termenul-limită (data 18.12.2018, ora 10:00), au fost depuse __1___ oferte: 
 

Denumirea operatorilor 

economici 

IDNO Asociații/administratorii 

ÎCS LUKOIL-Moldova SRL 1002600005897     Olaru Alexandru 

 

Deschiderea ofertelor a avut loc la data de ___18.12.2018__ ora _10__:_00__. 

 

Oferte întârziate (după caz): 
 

Denumirea operatorilor 

economici 

Data, ora prezentării Notificări privind 

restituirea ofertelor 

   

 

7. Documentele ce constituie oferta: 
 

Denumirea 

operatorilor 

economici 

Propunerea 

tehnică  

Propunerea                             

financiară 

DUAE Garanția 

pentru ofertă 

(după caz) 
ÎCS LUKOIL-

Moldova SRL 

Benzină Premium 

95 

10799400   

 Motorină EURO 5 3194000   
  Total (inclusiv TVA) 

1398800 lei 
  

(Informația privind documentele prezentate se va consemna prin: „+” în cazul prezentării, „-” în cazul 

neprezentării)  

Constatări/Comentarii (după caz):___________________________________________________ 

 

8. Modalitatea de evaluare: 

 

Pentru fiecare lot        Pentru mai multe loturi cumulate    □ Pentru toate loturile  □                               
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□                             

Alte limitări privind numărul de loturi 

care pot fi atribuite aceluiași ofertant 

 

Justificarea deciziei de a nu atribui 

contractul pe loturi 

 

 

9. Criteriul de atribuire aplicat: 

 

Criteriul aplicat *Denumirea și numărul lotului (această rubrica se va completa în 

cazul în care în cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai 

multe criterii de atribuire) 

preţul cel mai scăzut                     
□                        

costul cel mai scăzut                     □                                   

cel mai bun raport calitate-preţ     □                   

cel mai bun raport calitate-cost     □               

 

 

10. Informația privind ofertele depuse: 
 

Nr. 

lot 
Denumirea 

lotului 

U
n

it
a
te

a
 d

e 
m

ă
su

ră
 

C
a
n

ti
ta

te
a
 

Operatori economici  

ÎCS LUKOIL-

Moldova SRL 
Denumi

rea OE 
Denumirea 

OE 
Denumirea 

OE  
Denumirea 

OE 

P
re

ț 
u

n
it

ar
 f

ăr
ă 

T
V

A
 

C
o

re
sp

u
n

d
er

e 

sp
ec

if
ic

aț
ii

 t
eh

n
ic

e 

P
re

ț 
u

n
it

ar
 f

ăr
ă 

T
V

A
 

C
o

re
sp

u
n

d
er

e 

sp
ec

if
ic

aț
ii

 t
eh

n
ic

e 

P
re

ț 
u

n
it

ar
 f

ăr
ă 

T
V

A
 

C
o

re
sp

u
n

d
er

e 

sp
ec

if
ic

aț
ii

 t
eh

n
ic

e 

P
re

ț 
u

n
it

ar
 f

ăr
ă 

T
V

A
 

C
o

re
sp

u
n

d
er

e 

sp
ec

if
ic

aț
ii

 t
eh

n
ic

e 

P
re

ț 
u

n
it

ar
 f

ăr
ă 

T
V

A
 

C
o

re
sp

u
n

d
er

e 

sp
ec

if
ic

aț
ii

 t
eh

n
ic

e 

1 Produse petroliere litri 
60000/ 

20000 

1
4

,9
9

/1
3

,3
1

 

 

da 

  

 

 

 

 

 

  

 
  

 

    

          

 

(Informația privind corespunderea OE cu specificațiile tehnice se va indica prin: „+” în cazul 

corespunderii și prin „-” în cazul necorespunderii)  

 

Constatări/Comentarii  (se completează în cazul în care specificațiile tehnice ale unui OE nu 

corespund cerințelor stabilite în documentația de atribuire, cu expunerea neconformității) 

__________________________________________________________________ 

*Informaţia privind factorii de evaluare se prezintă astfel: 

(Se va completa tabelul de mai jos pentru loturile care au fost atribuite în baza criteriilor: cel 

mai bun raport calitate-preţ sau cel mai bun raport calitate-cost)  

 

Denumirea factorului de evaluare și Valoarea din ofertă Punctajul calculat 
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ponderea fiecărui factor 

Denumirea operatorului economic  

Denumirea lotului  (se va indica punctajul 

total per lot) 

Factorul 1  
 

Factorul n  
 

Denumirea lotului 
(se va indica punctajul 

total per lot) 

Factorul 1  
 

Factorul n 
  

 

* Informația privind rezultatele licitației electronice: 

(Se va completa tabelul de mai jos în cazul aplicării licitației electronice)  
 

Denumirea operatorului economic Runda 1 Runda n  

Lotul 1 Prețul fără TVA/noile 

valori 

Prețul fără TVA 

/noile valori 

Operatorul economic 1   

Operatorul economic n   

Lotul n Prețul fără TVA /noile 

valori 

Prețul fără TVA 

/noile valori 

Operatorul economic 1   

Operatorul economic n   

 

11. Clasamentul ofertelor în urma aplicării criteriilor de atribuire 
 

Denumirea lotului Clasament

ul 

Denumirea operatorului 

economic 

Prețul ofertei fără 

TVA/Punctajul acumulat 

Lotul 1 1   

2   

n   

Lotul n 1   

2   

n   

 

12. Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind corespunderea 

ofertei și/sau operatorului economic (inclusiv justificarea prețului anormal de scăzut) 

cerințelor stabilite în documentația de atribuire s-a solicitat:  
 

Operatorul economic Documentul 

și/sau 

informația 

solicitată   

Data transmiterii Răspunsul operatorului 

economic 

    
 

13. Corespunderea operatorului economic clasat pe primul loc cu cerințele stabilite în 

documentația de atribuire: 

 

Data solicitării documentelor confirmative: _______________________________________ 

Data prezentării documentelor confirmative: ______________________________________ 

 

Denumirea operatorului Se indică documentele confirmative privind selecția și calificarea 
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economic OE conform documentației de atribuire (inclusiv DUAE) 

Lotul 1 

D
en

u
m

ir

e 

d
o
cu

m
en

t 

          

Operatorul economic             

Lotul n 

D
en

u
m

ir

e 

d
o
cu

m
en

t           

Operatorul economic             
 

14. Ofertanții respinși/descalificați: 
 

Denumirea operatorului economici Motivul respingerii/descalificării 

  

 

Notă* În cazul în care oferta operatorului economic clasat pe primul loc nu a corespuns cu 

cerințele stabilite în documentația de atribuire, grupul de lucru va completa corespunzător un 

tabel identic celui de la pct. 14. 

 

15. În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza 

deciziei grupului de lucru nr. __104/18__ din _28.12.2018 s-a decis atribuirea contractului 

de achiziție publică/acordului-cadru: 
 

Denumirea 

lotului  

Operatorul 

economic 

desemnat 

câștigător 

Cantitatea   Prețul 

unitar fără 

TVA 

Prețul total fără 

TVA 

Prețul total cu 

TVA 

Programe 

licenţiate 

ÎCS LUKOIL-

Moldova SRL 
60000/20000 14,99/13,31 1165600 lei 1398800 lei 

16. Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții: 

 

Denumirea operatorului 

economic 

Data transmiterii  Modalitatea de transmitere  

ÎCS LUKOIL-Moldova SRL 28.12.2018 [se specifică SIA RSAP, e-mail, fax, 

poștă, etc] 

 

Notă* Informarea operatorilor economici implicați în procedura de atribuire despre deciziile 

grupului de lucru pentru achiziții se realizează în conformitate cu prevederile art. 31 al Legii 

nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice. 

 

17. Grupul de lucru a respectat termenul de așteptare pentru încheierea contractului de: 

 

18. În cazul în care valoarea estimată a 

contractului este mai mică decât pragurile 

prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 

3 iulie 2015 privind achizițiile publice 

19.  6 zile în cazul transmiterii comunicării prin 

mijloace electronice și/sau fax 

20.  11 zile  în cazul netransmiterii comunicării 

prin mijloace electronice și/sau fax 

21. În cazul în care valoarea estimată a 

contractului este egală sau mai mare decât 

pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii 

nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile 

publice 

22.  11 zile în cazul transmiterii comunicării 

prin mijloace electronice și/sau fax 

23.  16 zile  în cazul netransmiterii comunicării 

prin mijloace electronice și/sau fax 
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Notă* Calcularea termenelor prevăzute de Legea nr. 131 din 03.07.2016, inclusiv a 

termenelor de așteptare, se efectuează în conformitate cu prevederile TITLULUI IV Capitolul 

I (Calcularea Termenului) al Codului Civil, și implicit, art. 261 (1), 264 (4) și 265. 

24. Contractele de achiziţie încheiate: 

 

Nr. 

d/o 

Denumirea 

operatorului  

economic,  (IDNO) 

Numărul 

contractul

ui 

Data 

contractul

ui 

Cod CPV 

Valoarea contractului Termenul 

de 

valabilitate 

a 

contractului 
fără TVA cu TVA 

 
ÎCS LUKOIL-

Moldova SRL 
31/   /18 

02.01.2019 09100000-0 1165600 lei 1398800 lei 31.12.2019 

 

25. Anularea procedurii de achiziție publică: 

În temeiul art. 71 alin. __ lit __.             

Argumentare:  _______________________________________________________________ 

 

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru declară că termenul de așteptare pentru 

încheierea contractului/contractelor indicate a fost respectat (exceptând cazurile prevăzute 

de art. 32 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice ), precum și că 

în cazul depunerii contestațiilor, aceastea au fost examinate și soluționate.  

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru pentru achiziţii confirmă corectitudinea 

desfăşurării procedurii de achiziţie, fapt pentru care poartă răspundere conform 

prevederilor legale în vigoare. 

 

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții: 

 

_______Pascari Andrei______________________           ____________________ 
(Nume, Prenume)                  (Semnătura) 

 

L.Ș. 


