
Cerere de Exprimare a Interesului 
 

Proiectul de Susţinere al Programului din Sectorul Drumurilor 
Servicii de Consultanţă  

 
Prezenta cerere de exprimare a interesului urmează anunţul general de achiziţii pentru 
proiectul dat care a fost publicat în ediţia Development Business Nr. 703, din 31 mai 2007.  
 
Guvernul Republicii Moldova a primit un credit în sumă de 16 mil. dolari SUA de la Asociaţia 
Internaţională pentru Dezvoltare pentru Proiectul de Susţinere al Programului din Sectorul 
Drumurilor şi intenţionează să aplice mijloacele creditelor pentru plăţile serviciilor de 
consultanţă pentru proiectarea şi introducerea sistemului de control a sarcinii pe osie. 
 
Obiectivul serviciului este de a proiecta şi asigura suport în implementarea sistemului de 
control a sarcinii pe osie pentru protecţia reţelei de drumuri din Moldova prin reducerea 
circulaţiei camioanelor supraîncărcate pe drumuri publice. Aceasta trebuie să includă 
examinarea cadrului legislativ existent în Republica Moldova şi la necesitate propunerea 
modificărilor corespunzătoare pentru a cuprinde această activitate. Măsurile vor fi 
implementate în consultare cu utilizatorii majori de drumuri, cum ar fi asociaţiile 
transportatorilor şi operatorii uzinelor care reprezintă sursa de încărcătură grea (uzinele de 
producere a cimentului, pietrei sparte, metalului, etc.). Suplimentar, pentru a evita faptul ca 
sistemul de control a sarcinii pe osie să devină o sursă de corupţie, trebuie elaborate şi 
implementate unele măsuri anticorupţie. 
 
Administraţia de Stat a Drumurilor invită consultanţii eligibili să-şi manifeste interesul lor la 
prestarea serviciilor susmenţionate. Consultanţii cointeresaţi trebuie să prezinte informaţia ce 
demonstrează că ei sunt calificaţi să presteze aceste servicii (broşuri, descrierea sarcinilor 
similare, experienţa în condiţii similare, disponibilitatea capacităţilor corespunzătoare ale 
personalului, etc.). Consultanţii pot să se asocieze pentru a spori calificările. 
 
Consultantul va fi selectat în conformitate cu procedeele stabilite în Directivele Băncii 
Mondiale: Selectarea si angajarea consultanţilor de Împrumutaţii Băncii Mondiale din mai 
2004 (modificat la 1 octombrie 2006). 
 
Consultanţii cointeresaţi pot obţine informaţii suplimentare în decursul orelor de lucru de la 
9:00 pînă la 17:00. 
 
Documentele de exprimare a interesului urmează a fi transmise la adresa de mai jos pînă la 29 
august 2008, 17:00. Prezentarea electronica prin E-mail se accepta. 
 
Adresa de contact: 
Administraţia de Stat a Drumurilor 
str. Bucuriei, 12-a 
MD 2004, Chişinău, Republica Moldova 
Dl Anatolii Usatîi 
Tel: (+373 22) 22 11 14 
E-mail : usatii@asd.md 


