
MINISTERUL
AGRICULTURII'

DEZVOLTAruI REGIONALE
$I MEDIULUI

AL REPUBLICI MOLDOVA

AGENTIA ,,MOLDSILVA"

iNtRnpRlNoEREA DE sur INTTipRINDEREA PENTRU

SILVICULTTIRA "TIGHINA"

MI,IHI,ICTEPCTBO
CBJIbCKOIO Xo3gfr CTBI.,

PETI,IOHAJIbHOTO PA3BIITIIfl' II
OKPy)KAIOIIIEft CPEAbI

PE C IIYE JII,IKI,I M O JIAO B A

ATEHCTB O,,MOJIACIIJIBA"

f ocy.(APCTBEIIIIoE .[rcoxorqfi cTBEIIIIoE
TIPEATIPI,Ifl TI,I E (TI4II{IIA,)

ORDIN
NPI4KA3

din il 4, zotl-

f-l
,,Aprobarea Regulamentului cu privire

la activitatea grupului de lucru pentru

achizitii"

Nn il{a
l.Dosar

2.Inginerul silvic-sef

3.Contabilitatea

4.Sectia tehnica

5.Economist

6-11 Ocoalele silvice

In contextul Legii privind achizitiile publice nr.l31..din 03.07.2015 ( cu modificarile si

completarile ulterioare ), Hotarirei Guvernului Republicii Moldova nr'667 din 27'05'2016

,,Regulamentul cu privire la activitatea grupului de lucru pentru achizitii"

ORDON:
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REGULAMENT

cu privire la activitatea grupului de lucru pentru achizitii la I.S. I.S."Tighina"

L DISPOZITII GENERALE
Regulamentul cu privire la activitatea grupului de lucru pentru achizitii (in continuare -
Regulament) este elaborat in conformitate cu Legea nr.131 din 03 iulie 2015 privind

achizitiile publice si stabileste functiile, obligatiile si drepturile grupului de lucru pentru

achizitii (in continuare -grup de lucru), precum modul de creare si activitate acestuia.

Grupul de lucru reprezinta in grup de specialisti in cadrul autoritatii contractante care initiaza

si desfasoara proceduri de achizitie publica pentru satisfacerea necesitatilor

I.S." l.S Tighina"
II. COMPONENTA GRUPULUI DE LUCRU

Grupul de lucru se creaza pritr-o decizie speciala (ordin) sau dispozitie, din 5 membri,

inclusiv Presedintele grupului de lucru - persoana numita de directorul intreprinderii, si

secretarul grupului de lucru. Autoritatea contractanta poate crea mai multe grupuri de lucru

pentru achizitii, in functie de domeniul in care se efectueaza achizitia.

Grupul de lucru se creaza din specialisti ai autoritatii contractante, in limitele personalului

scriptic si fondului de salarizare stabilit, iar incaz de asociere si din angajati ai autoritatilor

asociate, la solicitarea acestora. Pe parcursul activitatii grupului de lucru, in calitate de

membri, pot fi antrenati, prin scrisoare, consultanti - specialisti/experti in domeniul in care se

efectueaza achizitia, acestea din urma avind drept de vot doar in cazurile expres prevazute in

decizia(ordinul) sau dispozitia de constituire a grupului de lucru.

Autoritatea contractanta va include obligatoriu in componenta grupului de lucru reprezentanti

ai societatii civile, in cazul in care a fost depusa o cerere scrisa in acest sens cu doua zile

inainte de data - limita de depunere a ofertelor, dar acestea nu pot constitui mai mult de o

trime din componenta totala a grupului. Reprezentantii societatii civile inclusi in grupul de

lucru au drept de vot consultativ sau dreptul de opinie separata, care se expune in actul

deliberativ al grupului respectiv.

Cererea prevazuta la pct.5 va cuprinde cel putin: denumirea organizatiei, numele si

prenumele reprezentantului acesteia, copia de pe documentul ce confirma inputernicirile sau

numele si prenumele persoanei fizice; adresa juridica si postala sau adresa de domiciliu;

datele de contact, inclusiv adresa electronica; procedura de achizitie la care solicita sa fie

inclus in componenta grupului de lucru.

In cazul in care cererea nu corespunde conditiilor prevazute la pct.6, autoritatea contractanta

va restitui cerea respectiva pentru perfectarea corespunzatoare. Restituirea cererii nu repune

reprezentantul societatii civile in termenul stabilit la pct.5.

Includerea reprezentantilor societatii civile in componenta grupului de lucru se realizeaza

pentru fiecare procedura de achizitie in parte.

Autoritatea contractanta poate decide sa include reprezentanti ai societatii civile in

componenta grupului de lucru fara plafonareaprevazuta la pct.5

7.

8.

9.



10. Grupul de lucru asigura inregistrarea cererilor mentionate la pct.5 si informarea, in mod

obligatoriu, a reprezentantilor societatii civile, de la care au parvenit astfel de cereri, despre

includerea/neincluderea acestora in componenta grupului de lucru, precum si despre data ,

locul si ora desfasurarii tragerii la sorti, in cazul prevazut la pct.1 1, cel tirziu cu o zi de data-

limita de depunere a ofertelor.

11. Grupul de lucru, in cazul in care sint depuse mai multe cereri decit numarul admis in raport

cu numarul de membri cu vot deliberativ, va desemna solicitanti pentru a fi inclusi in
componenta grupului de lucru prin tragere la sorti.

12. Pentru efectuarea tragerii la sor(i, grupul de lucru, in prezenla reprezentanlilor societdlii

civile preg6teEte bilelele intr-un numdr egal cu numdrul acestora, le numeroteazd cu cifrele

\,2,3...n,Ie pune in plicuri gi Ie introduce intr-o umf,, al c[rei interior este demonstrat in

prealabil tuturor reprezentanlilor pentru a se convinge cE nu conlin Ei alte bilelele.

Reprezentanlii societdlii civile, in prezenla membrilor grupului de lucru, extrag pe rdnd cite

un plic cu bilelele din umd. Tragerea la so(i se va efectua in ordinea depunerii de aceqtia a

cererilor de particiare. Numirul extras va contribui la intocmirea clasamentului, in ordine

crescdtoare, coform c[ruia reprezentanlii societdlii civile vor fi inscriEi in componenla

grupului de lucru, incepind de la nr. 1,2,3...n, cu respectarea plafonului prev6zut la pct. 5.

13. in cazul reprezentanlilor societdlii civile absenli, plicul cu numdrul de ordine, va fi extras de

c[tre preqedintele grupului de lucru sau, dupd caz, de un membru al acestuia, fapt consemnat

in pricesul-verbal.

14. Grupul de lucru va intocmi un proces-verbal, conform anexei nr.2la prezentul Regulament,

cu privire la clasamentul reprezentanlilor societalii civile, inclusiv a celora care vor fi incluqi

in componenla grupului de lucru, care va fi semnat de toli membrii acestuia. Fiecirui

participant la tragere i se inmineazd a copie de pe procesul-verbal.

15. Reprezentanfii societdtii civile vor fi numiliin componenla grupului de lucru printr-o decizie

special[ (ordun) sau dispozitie emisl pentru frecare procedurd de achizilie in parte, care va fi
publicatd obligatoriu pe pagina web a autorit6lii contractante qi/sau afigatd public in cadrul

autoritdlii contractante, cel tirziu cu o zi inainte de data-limitd de depunere a ofertelor.

16. Grupul de lucru poate fi desfiinlat, iar comonenla acestuia poate fi modificatd numai de cdtre

autoritatea contractantd cate l-a creat, prin emiterea unei decizii speciale (ordin) sau dispozilii

dup[ caz.

17. Grupul de lucru iqi desftqoard activitatea in conformitate cu prevederile legale in vigoare, cu

respectarea princiipiilor transparenlei, publicitefii, obiectivitelii, impartrialitdlii qi eficienlei

realiz[rii achizi{iilor ublice.

18. Autoritatea contractantd, in decizia speciald (ordin) sau in dispozilia de creare a

grupului/grupurilor de lucru, stabileqte expres atribuliile fiecdrui grup de lucru (dacd sunt

create doui sau mai multe) qi funcliile fiecf,rui membru al grupului in parte, necesare entru a

fi exercitate in cadrul procedurelor de achizilii publice.

19. in cazul in care unul din membrii grupului de lucru absenteazd motivat, el este inlocuit (fbri

emiterea unei decizii speciale) cu persoana care exercit[ funcliile acestuia pentru perioada de

absenld Ei respectiv, exercitd funcliile pe care membrul grupului de lucru absent le exercitl

din oficiu. Efectuarea unei asemenea inlocuiri se consemneazd in procesul-verbal.



III.ATRIBUTITLE GRUPULUI DE LUCRU

20. Grupul de lucru indeplineste urmatoarele functii:

1) examineaza si concretizeaza necesitatile autoritatii contractante de bunuri, Iucrari si

servicii, coordonindu-le in limita mijloacelor financiare repartizate in acest sens,elaboreaza

planurile anuale de efectuare a achizitiilor;
2) intocmeste si inainteaza spre publicare anuntul de intentie privind achizitiile preconizate

de autoritatea contractanta;

3) initiaza si desfasoara procedura de achizitie corespunzatoare, prevazuta de legislatie;

4) intocmeste anunturi si/sau invitatii de participare in cadrul procedurilor de achizitie

publica;

5) elaboreaza documentatia de atribuire si alte documente aplicabile in cadrul procedurilor

de achizitie publica;

6) examineaza, evalueaza si compara ofertele operatorilor economici prezentate in cadrul

procedurilor de achizitie publica;

7) atribuie contracte de achizitii publice care sint incheiate de autoritatea contractanta cu

operatorii economici;

8) intocmeste documentele necesare pentru sanctionarea operatorului economic in cazul

indeplinirii necurespozatoare a clauzelor contractuale;

9) intocmeste darea de sama privind procedurile de achizitie sau modificarea contractului

de achizitie care se prezinta la examinare si inregistrare la Agetia Achizitii Publice, in termen de

5 zile momentul incheerii contractului sau din momentul adoptarii deciziei de anulare a

procedurii sau a incheerii contractului additional, iar in cazul in care nu a fost prezentatanici o

oferta, in termen de 5 zile de la desfasurarea procedurii;

l0) monitorizeaza executarea conforma a contractelor de achizitii publice;

1 1) pastreaza si tine evidenta tuturor documentelor intocmite si applicate in cadrul

procedurilor de achizitie publica.

IV. OBLIGATIUNILE GRUPULUI DE LUCRU

21. Grupul de lucru este obligat:

1) sa asigure eficienta achizitiilor pentru necesitatile autoritatii contractante;

2) sa asigure participarea pe scara larga a operatorilor economici la procedurile de achizitie, in

scopul asigurarii concurentei si combaterii concurentei neloiale in domeniul achizitiilor publice;

3) sa asigure obiectivitatea si impatialitatea la procedurile de achizitii publice;

4) sa asigure transparenta si publicitatea procedurilor de achizitii publice;

5) sa asigure informarea operatorilor economici inregistrati la procedura de achizitie despre

operarea modificarilor in documentatia de atribuire;

6) sa puna la dispozitia operatorilor economici solicitanti informatia reflectata in documentatia

de atribuire;

7) sa asigure publicarea documentatiei de atribuire pe pagina web a autoritatii contractante;

8) sa asigure inregistrarea cererilor de participare la procedurile de achizitie;

9) sa raspunda la orice demers al operatoriului economic asupra documentatiei de atribuire, in

termenul prevazut de legislatie sau in cel prevazut in documentele utilizate la procedura de

achizitie publica;



l0) sA asigure inregistrarea comunicdrilor cu privire la procedurile de achizilii;
l1) s6 receptioneze ofertele prezentate de cltre operatorii economici la procedurile de achizifie

public[, asigurind inregistrarea acestora gi eliberarea recipiselor;
l2) sA intocmeascd, in prezenfa ofertantilor, procesul-verbal de deschidere a ofertelor;
13) s[ efectueze calificarea participan]ilor la procedurile de achizilie, in conformitate cu

cerintele stabilite in documentafia de atribuire;
l4) sd examineze, s[ evalueze qi sd compare ofertele operatorilor economici, in termenele gi in

condiliile stabilite in documentalia de atribuire, in conformitate cu legislafia;
15) sA asigure operatorului economic posibilitatea de justificare a pretului anormal de scdzut;
16) sA intocmeascd procesul-verbal cu privire la rezultatele evalu[rii ofertelor depuse in cadrul

procedurii de achizilie;
l7) sd anuleze rezultatele procedurii de achizilie, inainte de data transmiterii comunic[rii

privind rezultatul aplic[rii procedurii de achizilie publicd, in conformitate cu prevederile afi.67
din Legea nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achiziliile publice;

18) sd solicite, in cazurile prevdzute de legislaJie, includerea operatorului economic in Lista de

interdiclie a operatorilor economici;
19) sA intocmeasci gi sd pdstreze dosarul de achizilie public[ pe un termen de 5 ani de la

inilierea procedurii de achizilie;
20) sa intocmeasci Registrul de eviden{a a cererilor parvenite de la societatea civil6, Registrul

de evidentd a cererilor de participare gi Registrul de inregistrare a ofertelor depuse de operatorii

economici;
21) sa prezinte, la solicitarea Agenliei Achizilii Publice, in termen de cel mult 5 zile, orice

informatie cu privire la procedurile de achizilie iniliate gi desfbgurate de autoritdtile contractante,
precum gi privind executarea contractelor de achizilii publice;

22) sd anunle neintirziat organele de resort despre depistarea cazurilor de fraud[ sau coruptie
in procesul realizdrii procedurilor de achiziJie publicd;

23) sd atribuie codul CPV pentru obiectul achiziliei, conform Regulamentului privind
Vocabularul comun al achizitiilor publice.

V. DREPTURILE GRUPULUI DE LUCRU

22. Grupul de lucru descalifici ofertantul in orice etapd a procedurii de achizilie, in cazul in care

constatd cI datele de calificare prezentate de acesta sint eronate sau incomplete, sau dacd

ofertantul nu oferd clarificdrile solicitate de autoritatea contractant[ in termenele stabilite de

aceasta.

23,Pe parcursul evaludrii ofertelor grupul de lucru are dreptul de a solicita explicalii gi documente

suplimentare de la ofertanli, in scopul confirmlrii datelor inilial prezentate.

24. Grupul de lucru are dreptul de a corecta erorile aritmetice, depistate in ofert[ in timpul
examindrii acesteia, ingtiinfind neintirziat ofertantul. Dac[ ofertantul nu acceptd corecfia acestor

erori, oferta sa va fi consideratf, necorespunzdtoare pi, in consecinfd, va fi respinsd.

25. in sensul pct. 24 al prezentului Regulament, dacf, exist[ o discrepanfd intre suma preturilor
unitare gi prelul total, urmeazd.afr luat in considerafe preful unitar fEr[ TVA, iar pretul total va

fi corectat corespunzdtor.

VI. ACTIUNILE GRUPULUI DE LUCRU
26. Componenta grupului de lucru, inclusiv participared reprezentanlilor societdlii civile, va fi

adusd la cunoEtinfa operatorilor economici prezenfi la gedin{a de deschidere a ofertelor.
27. Grupul de lucru, la termenul indicat in documentele de atribuire, va deschide

ofertele prezentate de operatorii economici gi va da citire tuturor documentelor prezentate in
cadrul acestei proceduri, inclusiv a ofertei, cu menlfonarea preturilor expuse in oferta

operatorului economic, a valorii totale gi/sau a pretrlrrilor pe pozilii, dupd care oferta prezentatd



va fi semnatd de cdtre to{i membrii grupului de lucru. La momentul deschiderii ofertelor, grupul
de lucru nu ia nici o decizie privind respingerea sau determinarea ofertei ca fiind cigtigatoare.

28. in cazul in care grupul de lucru va soliiitaixplica[ii gi documente suplimentare referiior la
executarea viitorului contract, acesta va pune pe picior de egalitate toli ofertanfii participanli,
cu solicitarea in scris a documentelor sau explicaliilor necesare de la toti ofertantii participanfi.

29, Fiecare membru al grupului de lucru este obligat sd semneze procesul-verbal de deschidere a
ofertelor qi procesul-verbal de evaluare a ofertelor. Procesul-verbal de deschidere a ofertelor, in
cazul in care reprezentanlii operatorilor economici soliciti, va fi inaintat acestora spre
contrasemnare.

30. $edinfa grupului de lucru este deliberativl daci la ea este prezentd majoritatea membrilor s6i,
iar decizia grupului de lucru se adoptl prin vot descl'ris, cu simpla majoritate de voturi.

31. In cazul in care un membru al grupului de lucru nu este de acord cu decizia luatd in cadrul
qedintei, el este obligat s6-qi expund opinia separatd in procesul-verbal, cu indicarea motivelor
clare privind dezacordul cu decizia luat[.

32. Grupul de lucru examineazd ofertele in mod confidenlial qi nu divulg[ informalia privind
examinarea, evaluarea Ei compararea ofertelor ofertanlilor sau persoanelor neimplicate oficial
in aceste proceduri sau in determinarea ofertei cigtigdtoare.

33. Grupul de lucru va oferi informafia privind desfEgurarea procedurilor de achizilie publicd in
conformitate cu legislalia in domeniul achiziliilor publice, dac6 aceasta nu conline secrete
tehnice sau comerciale gi aspecte confidenliale ale ofertelor, conform prevederilor Legii nr.
171-XIII din 6 iulie 1994 cu privire la secretul comercial sau a Legii nr.245-XYI din27
noiembrie 2008 cu privire la secretul de stat.

34. Grupul de lucru va asigura monitorizarea executdrii contractelor de achizilie public6, intocmind
rapoarte in acest sens, trimestrial/semestrial qi anual, Rapoartele respective, care vor include in
mod obligatoriu informafii cu privire la etapa de executare a obligaliunilor contractuale,
cauzele neexecut[rii, reclama{iile inaintate gi sanc{iunile aplicate, men}iuni cu privire la
calitatea executlrii contractului etc., vor fi plasate pe pagina web a autoritAtrii contractante, iar
in lipsa acesteia pe pagina oficiala a autoritd[ii centrale cdreia i se subordoneazd sau a
autoritAlilor administratiei publice locale de nivelul al doilea.

35. Grupul de lucru poate micgora sau majora cantitatea de bunuri gi/sau servicii contractate inilial,
in cazuri temeinic justificate, in conformitate cu prevederile legislafiei in vigoare, ftrd
schimbarea prelului unitar sau a altor termeni gi condilii ale ofertei gi ale documentaliei de

atribuire. Majorarea volumului bunurilor/serviciilor contractate se permite doar in cazul in care

aceasta, luath in ansamblu cu volumul contractat inilial, nu depdgeqte pragurile prevdzute de

lege pentru aplicarea procedurilor de achizilie publica in condiliile pct. 36 al prezentului
Regulament.

36. Autoritatea contractantd poate achiziliona suplimentar bunuri, cu condilia respectdrii pre(ului
inilial stabilit, cerinlelor fala de calitatea acestora, aftor cerinle prestabilite in contractul inilial,
iar valoarea bunurilor contractate suplimentar sd nu depdqeascd l5 la sutd din valoarea
bunurilor contractate inilial sau soldului rdmas dupalmicgorarea anterioari a valorii bunurilor
contractate.

37. in exercitarea atribuliilor, membrul grupului de lucru este autonom, imparfial gi se supune

numai legii. Se interzice exercitarea oricdrei influenfe cu scopul de a determina membrul
grupului s[ igi indeplineascd atribu]iile contrar prevederilor prezentului Regulament

38. Incdlcarea de cf,tre membrii grupului de lucru a prevederilor legislafiei in domeniul achiziliilor
publice Ei prezentului Regulament atrage dupd sine rdspundere, in conformitate cu legisla{ia.

39. Situaliile de litigiu ce pot apdrea in activitatea desldguratd de grupul de lucru pentru achizitii
vor fi solulionate, in conformitate cu prevederile legislatiei in domeniul achiziliilor publice.

VII. CONFLICTUL DE INTERESE
40. Pe parcursul desfEgurdrii procedurii de atribuire, grupul de lucru are obligalia de a lua toate

mlsurile necesare pentru a evita situaliile de naturi sd determine aparilia unui conflict de interese

gi/sau manifestarea concurentei neloiale.



41. Membrul grupului de lucru are obligafia de a semna, pe propria rlspundere, o declaratie de
confidentialitate gi imparfialitate, conform anexei nr.1 la prezentul Regulament, prin care se

angajeazd, sd respecte necondilionat prevederile Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achiziliile
publice qi prin care confirm5, totodatS, c[:

l) nu este so!/sofie, rud[ sau afin, pini la gradul al treilea inclusiv, cu una sau mai multe
persoane angajate ale ofertantului/ofertanlilor ori cu unul sau mai mulli fondatori ai acestora;

2) in ultimii 3 ani, nu a activatinbaza contractului individual de muncd sau a altui inscris care
demonstreaza relatiile de muncd cu unul dintre ofertanli ori nu a fbcut parte din consiliul de
administratie sau din orice alt organ de conducere sau de administralie al acestora;

^ 
3) nu define acfiuni sau cote-p64i in capitalul social subscris al ofertanlilor.

42.\n cazul in care unul dintre membrii grupului de lucru constat[, pind la sau dupd gedinta de
deschidere a ofertelor, c[ se afli in una sau in mai multe dintre situaliile specificate la pct. 41, el
va depune o cerere in conformitate cu Legea nr. 16-XVI din 15 februarie 2008 cu privire la
conflictul de interese qi va solicita imediat inlocuirea sa in componenla grupului cu o alti
persoand, fapt consemnat in procesul-verbal al grupului de lucru.

43. In cazul nerespectdrii prevederilor pct. 41 qi 42, Agentia Achizilii Publice este in drept sd

anuleze procedura de achizilie publicd.

vrrr. DISP oztTtr FTNALE
44. Situaliile neprevdzute de rezentul Regulament cad sub incidenla legislaliei in vigoare.
45. Prezentul Regulament este de uz intem, urmind a fi completat, modificat in func{ie de noile

cerinle/necesit[1i.



Anexa nr. I
la Regulamentul cu privire la activitatea
grupului de lucru pentru achizilii

DECLARATIE

Prin prezenta, subsemnat (ul/a)
(numele, prenumele gi patronimicul)

membru al grupului de lucru al
(denumirea autorit6tii contractante)

detin funclia de

(tunc1ia de(inut5)
semnez, pe propria responsabilitate, declaralia de confidenlialitate qi impa4ialitate, prin care
md angajez sd respect neconditionat prevederile legislaliei in domeniul achiziliilor publice in
cadrul desftgurdrit 

n,.,
, prin care, totodatS, confirm c6:

(num[rul gidata)

a) nu sint sot/solie, rudd sau afin, pind la gradul al treilea inclusiv, cu una sau mai multe
persoane angajate ale ofertantului/ofertanfilor ori cu unul sau mai multi fondatori ai acestora;

b) in ultimii 3 ani, nu am activat in baza contractului individual de muncl sau a altui
inscris care demonstreazd relafiile de munci cu unul dintre ofertan{i ori nu a fEcut parte din
consiliul de administratie sau din orice alt organ de conducere sau de administra(ie al acestora;

c) nu delin acliuni sau cote-p6(i in capitalul social subscris al ofertanfilor.

Data

Semndtura



PROCES.VERBAL
privind tragerea la sorfi a reprezentantilor societd(ii civile

care vor fi incluqi in componenla grupului de lucru

pentru procedura de achizilie nr. din
avind ca obiect de achizilie

Grupul de lucru, instituit prin decizia nr. din

Anexa nr. 2
la Regulamentul cu privire la activitatea
grupului de lucru pentru achizilii

compus
din:

l.
2.

J.

- pregedinte
- membru
- membru
- membru
- secretar,

4.
5.

uu pto..d iul autoritdlii contractante, la
efectuarea tragerii tu *ai p..,t* a.r..nnu.ea rep..r..,tunlilor societdlii civile in componenla
grupului de achizilie a procedurii sus-mentionate.

Preqedintele grupului de lucru anun{a ordinea depunerii cererilor de participare de c6tre
reprezentanlii societ5lii civile, in componen{a grupului de lucru qi anume:

l.

2.

3.

4.

5.

Urmeazd, apoi, procedura propriu-zis6 privind tragerea la sorfi a numerelor de ordine
care vor determina clasamentul numirii in conponenta grupului de lucru.

Clasamentul rezultat in urma tragerii la so(i este urmltorul:
1.

(nume, prenume) (organrizalia)

(nume, prenume) (organizaJia)

2.
a

4.

5.

in conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la activitatea grupului de lucru
pentru achizilii, in componenta grupului de lucru vor fi numili prirnii
reprezentanli/membri.

Obieclii qi propuneri din partea reprezentantilor societdlii civiler



Opinii separate:

achizifii, reprezentanfii desemnati prin tragere la so(i, vor fi numili
lucru prin decizia (ordinul) sau dispozi{ia conduc[torului

GRUPUL DE LUCRU

Numele, prenumele
1.

celor prezenfi c[, in
grupului de lucru pentru
. componenla grupului de

contractant[)

2.
a

4.

5.

2.

3.

4.

5.

REPRBZENTANTII SOCIETATII CNILE

Numele, prenumele
I

Semnitura


