Cerere de Exprimare a Interesului
Proiectul de Suport al Programului din Sectorul Drumurilor
SERVICII DE CONSULTANŢĂ
Manualul de Mediu în Sectorul Drumurilor
şi
Activităţile de sensibilizare a opiniei publice
Prezenta cerere de exprimare a interesului urmează Anunţul General de Achiziţii
pentru Proiectul de Susţinere al Programului din Sectorul Drumurilor care a fost
publicat în ediţia UN Development Business şi dgMarket din 26 septembrie 2009.
Guvernul Republicii Moldova a primit un credit de la Asociaţia Internaţională de
Dezvoltare (AID) pentru Proiectul de Susţinere al Programului în Sectorul Drumurilor
din Moldova şi se intenţionează să utilizeze o parte din acest credit pentru plăţile
serviciilor de consultanţă la:
•
•

Elaborarea Manualului de Mediu în Sectorul Drumurilor,
Desfăşurarea activităţilor de sensibilizare a opiniei publice.

Obiectivele serviciilor de consultanţă sunt următoarele:
A. Întocmirea versiunii finale a Manualului de Mediu în Sectorul Drumurilor; şi
B. Elaborarea unor pliante, broşuri şi pancarte care reflectă constatări majore de
mediu obţinute în timpul implementării şi expuse pentru a prezenta informaţii
publicului şi comunitatea ONG-urilor.
Descrierea detaliată privind scopul serviciilor este prezentată în Termenii de
Referinţă, care poate fi accesat pe pagina web: www.asd.md.
Administraţia de Stat a Drumurilor invită consultanţii individuali să-şi manifeste
interesul la prestarea serviciilor susmenţionate. Consultanţii interesaţi trebuie să
deţină următoarele calificări şi experienţă:
•
•

•
•
•
•

Studii universitare în unul din domeniile protecţia mediului, politici de mediu,
drumuri, inginerie sau alte domenii relevante;
Experienţă semnificativă în ceea ce priveşte aspectele de mediu, drumuri sau
inginerie, şi coordonarea actualizării legislaţiei sau manualelor, ghidurilor.
Aptitudini şi participarea la elaborarea studiilor de fezabilitate, evaluări de
mediu în Moldova şi/sau alte ţări, precum cunoştinţe despre drumurile
naţionale şi europene, sistemul administrativ, şi organizaţii de Stat;
Experienţă în elaborarea politicilor de mediu va fi un avantaj;
Experienţă de lucru cu Banca Mondială sau cu alte agenţii internaţionale;
Cunoaşterea fluentă a limbilor română, engleză şi rusă atît la nivel de scris cît
şi la nivel de comunicare;
Cunoaşterea computer-ului (acces la echipamente informatice moderne cu
conectare la internet).

Consultanţii interesaţi pot obţine informaţii suplimentare la adresa de mai jos în
decursul orelor de la 9:00 pîna la 17:00 sau prin e-mail.
CV-urile şi Scrisoarea de intenţie urmează a fi transmise de către consultant la
următoarea poştă electronică gheorghe.curmei@asd.md ca documente ataşate, sau
prin fax (+373) 22 74 12 19 pînă la 26 noiembrie 2010, 17:00 (timp local).
Scrisoarea de intenţie şi CV-urile trebuie prezentate în limba engleză.
Adresa de contact:
Administraţia de Stat a Drumurilor
str. Bucuriei, 12-a
MD 2004, Chişinău, Republica Moldova
Dl. Gheorghe Curmei
Tel: (373) 22 743631
E-mail: gheorghe.curmei@asd.md

