
 

Cerere de Exprimare a Interesului 

SERVICII DE CONSULTANŢĂ 

 

Proiectul de Suport al Programului din Sectorul Drumurilor 

 

 

Prezenta cerere de exprimare a interesului urmează Anunţul General de Achiziţii pentru Proiectul de 

Suport al Programului din Sectorul Drumurilor care a fost publicat pe site-ul oficial al Băncii Europene 

pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare la 21 septembrie 2009, în ediţia UN Development Business din 26 

septembrie 2009 şi dgMarket din 26 septembrie 2009.   

 

Asociaţia Internaţională pentru Dezvoltare, Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, 

Banca Europeană de Investiţii şi Comisia Europeană au acordat Guvernului Republicii Moldova suport 

financiar pentru Programul din Sectorul Drumurilor. O parte din aceste surse sunt preconizate pentru 

plata serviciilor de consultanţă pentru Supravegherea Tehnică a lucrărilor care urmează să fie 

executate în cadrul proiectului de reabilitare a drumului R14 Bălţi - Sărăteni.  

 

Obiectivul serviciilor de Consultanţă este de a supraveghea reabilitarea drumurilor publice prin 

aplicarea eficientă şi efectivă a experienţei şi va rezulta în emiterea Certificatului Interimar de 

Acceptare şi a Certificatului de Recepţie la Terminarea Lucrărilor.  

 

Consultantul va trebui să execute rolul de “Inginer” după cum este definit în Ediţia Armonizată a 

Condiţiilor Contractului de Lucrări FIDIC MDB, din martie 2006. Serviciile care vor fi prestate de 

către Consultant trebuie să fie pe o durată de aproximativ 36 luni şi vor include, cel puţin (a) stabilirea 

sistemelor de control managerial al contractelor de executare a lucrărilor, (b) administrarea 

contractelor în calitate de Inginer, (c) controlul cantităţilor estimative de lucrări şi cheltuielilor 

contractuale rezultate, monitoring, desfăşurarea lucrărilor şi registrelor tehnice, (d) controlul şi 

aprobarea Certificatelor Interimare şi Finale de  Plată, (e) acceptarea şi/sau aprobarea personalului de 

bază al Antreprenorilor, asigurărilor, garanţiilor, licenţelor, programelor, metodelor de executare a 

lucrărilor, planurilor de dirijare a circulaţiei, măsurilor de siguranţă, materialelor pentru incorporarea 

lor în lucrări, planurilor de asigurare şi control a calităţii, aprovizionării cu laborator şi executării 

programului de testare, subantreprenorilor, instalaţiilor, protecţiei echipamentului şi a mediului 

înconjurător, (f) supravegherea directă a lucrărilor şi monitorizarea progresului, (g) pregătirea 

rapoartelor de progres, tehnice şi contractuale, (h) executarea testelor de control ale materialelor 

destinate pentru lucrările permanente şi a tuturor lucrărilor executate. 

 

Supravegherii tehnice, conform prezentei invitaţii, vor fi supse două Contracte separate pentru lucrări 

de reabilitare a sectoarelor de drum: 

 

(i) Reabilitarea sectorului de drum  R14 Bălţi – Sărăteni, km 10+780 – km 26+600; 

(ii) Reabilitarea sectorului de drum  R14 Bălţi – Sărăteni, km 39 – km 43. 

 

Administraţia de Stat a Drumurilor invită consultanţii eligibili să-şi manifeste interesul la prestarea 

serviciilor susmenţionate. Consultanţii cointeresaţi trebuie să prezinte informaţia ce demonstrează că ei 

sunt calificaţi să presteze serviciile solicitate. Consultanţii pot să se asocieze pentru a spori calificările, 

în acest caz va fi indicat partenerul principal.  

 

Cu scopul de a determina capacitatea şi experienţa firmelor de consultanţă, informaţia prezentată în 

Documentele de Exprimare a Interesului va include, pe lîngă domeniul de activitate şi structura 

organizatorică a companiei, următoarele detalii privind serviciile similare prestate în ultimii cinci ani: 

 

 Titlul proiectului, descrierea succintă a proiectului; 



 Rolul contractual al firmei, funcţiile şi sarcinile executate, inclusiv standarde şi coduri 

naţionale şi/sau internaţionale şi certificare;  

 Prezenţa unei companii principale sau afiliate şi rolul lor respectiv;  

 Locul, data începerii şi finisării; 

 Suma contractului; 

 Numele Clientului şi sursa de finanţare. 

 

Consultantul trebuie de asemenea să prezinte CV-le personalului relevant care va fi disponibil inclusiv 

personalul principal din Oficiul Central/Regional, şi personalul principal pe şantier. 

 

Informaţia urmează a fi prezentată de către consultant în limba engleză şi să nu depăşească 50 de 

pagini.  

 

Consultantul va fi selectat în conformitate cu procedurile stabilite în Politicile şi Regulile de Achiziţii 

ale BERD, din 6 mai 2009. Lista Scurtă a companiilor calificate va fi întocmită pe baza răspunsurilor 

la această invitaţie, după care companiile pre-selectate vor fi invitate să prezinte Ofertele sale. 

 

Consultanţii cointeresaţi pot obţine informaţii suplimentare în decursul orelor 9:00 - 17:00 (timp local). 

 

Documentele de Exprimare a Interesului urmează a fi transmise la adresa de mai jos pîna la 26 

februarie 2010, 17:00 (timp local). Se admite prezentarea documentelor prin poşta electronică. 

 

Adresa de contact: 

 

Administraţia de Stat a Drumurilor  

str. Bucuriei, 12-a 

MD 2004, Chişinău, Republica Moldova 

 

Anatolii Usatii 

Tel:  (+373 22) 22 11 14 

Fax: (+373 22) 74 12 19 

E-mail :  usatii@asd.md 
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