
INVITAȚIE DE PARTICIPARE LA LICITAȚIE 
 

Republica Moldova 
Proiectul de Îmbunătăţire a Drumurilor Locale 
 
Nr. împrumut/credit/grant: AID 57470-MD 
Titlul Contractului: Lucrări de îmbunătățire a Coridorului 13, drumul L390 Pîrliţa-
Nisporeni, km 0+000 – km 10+900 
Nr. de referință (conform Planului de achiziții): LRIP/W4/06 
 
1.   Ministerul Economiei şi Infrastructurii a primit  finanțare de la Banca Mondială pentru a 
acoperi costul Proiectului de Îmbunătăţire a Drumurilor Locale și intenționează să utilizeze o parte 
din sumă pentru plăți prevăzute în contractul de lucrări pentru modernizarea și întreținerea 
Drumului Local L390 Pîrliţa-Nisporeni, km 0+000 – km 10+900. 
2.  Ministerul Economiei şi Infrastructurii, reprezentat de către Î.S. „Administraţia de Stat a 
Drumurilor” solicită acum oferte sigilate din partea ofertanților eligibili pentru „Lucrările de 
îmbunătățire a Coridorului 13, drumul L390 Pîrliţa-Nisporeni, km 0+000 – km 10+900" 
inclusiv şi pentru toate activităţile necesare de îmbunătăţire, care vor cuprinde lucrări de 
terasament, reabilitarea îmbrăcămintei rutiere/supralărgire, reparația lucrărilor de artă, intersecții, 
drenaj, construcții auxiliare și măsuri de siguranță, aplicarea marcajului rutier, instalarea 
indicatoarelor rutiere, amenajarea trotuarelor şi relocarea utilităţilor. 
3. Licitația se va desfășura conform procedurii “Licitație Națională Competitivă” (National 
Competitive Bidding – NCB) specificată în Ghidul Băncii Mondiale pentru achiziția de bunuri, 
lucrări și servicii, altele decât cele de consultanță, în cadrul împrumuturilor BIRD și creditelor și 
granturilor IDA, de către împrumutații Băncii Mondiale, ediţia Ianuarie 2011, revizuită Iulie 2014  
(“Ghid de achiziții”) și este deschisă tuturor ofertanților eligibili conform Ghidului de achiziții. 
Suplimentar, consultați alineatele 1.6 și 1.7, care stabilesc politica Băncii Mondiale privind 
conflictele de interese.  
4.  Ofertanții eligibili care sunt interesați pot obține alte informații de la Î.S. „Administraţia de 
Stat a Drumurilor”  la adresa de mai jos.. 
5.  Pentru a primi amendamente sau clarificări la Documentele de Licitare, ofertanții interesați 
trebuie să se înregistreze prin completarea Formularului de înregistrare disponibil pe site-ul 
Angajatorului:http://files.asd.md/Directia_investitii/PROCUREMENT/LRIP/Works/LRIP_W4_
06/Registration_Form_LRIP_W4_06.pdf. Formularul de înregistrare completat trebuie să fie 
transmis responsabilului de proiect al angajatorului prin e-mailul furnizat mai jos. Înregistrarea va 
fi încheiată când un potențial Ofertant primește un număr de înregistrare de la Angajator. 
Potențialul Ofertant poate alege în formularul de înregistrare să primească Documentele de licitaţie 
sau orice Amendamente sau clarificări la Documentele de Licitaţie, după cum urmează: 
(i) gratuit prin e-mail la depunerea unei cereri la adresa de mai jos, și 
(ii) gratuit în format electronic la adresa de mai jos.  
6.  Ofertele trebuie să fie transmise la adresa de mai jos înainte de 21 octombrie 2019, ora 
10:00 (ora locală). Licitația electronică nu este permisă. Ofertele întârziate vor fi respinse. Ofertele 
vor fi deschise public, în prezența reprezentanților desemnați ai ofertanților și a oricăror persoane 
care doresc să participe, la adresa de mai jos  la ora 10:15 (ora locală), 21 octombrie 2019. 
7.  Toate ofertele trebuie însoțite de o Declarație de garantare a ofertei. 
8. Adresa menționată  mai sus este:   
 
Î.S. „Administraţia de Stat a Drumurilor” 
În atenția: Dl. Gheorghe CURMEI  
Str. Bucuriei 12A, bir. 401, et. 4  
Fax: +373 22 741219  
E-mail: procurement@asd.md 
Pagina web: www.asd.md 
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