
 

Cerere de Exprimare a Interesului 

Proiectul de Suport al Programului din Sectorul Drumurilor 

 

SERVICII DE CONSULTANŢĂ 

 

Studii de fezabilitate şi proiectare detaliată  

 

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

Suport al Programului din Sectorul Drumurilor care a fost publicat în ediţia UN Development Business 

şi dgMarket din 26 septembrie 2009.   

 

Asociaţia Internaţională de Dezvoltare (AID) a acordat Guvernului Republicii Moldova un credit 

pentru Proiectul de Suport al Programului din Sectorul Drumurilor din Moldova. O parte din acest 

credit este preconizată pentru plăţile serviciilor de consultanţă pentru Studii de Fezabilitate şi 

Proiectare Detaliată (drumuri).  

 

Obiectivul serviciilor de consultanţă constă în: 

  

 (i) studii de fezabilitate economică, 

 (ii) proiectarea detaliată şi specificaţiile tehnice, 

 (iii) studii privind siguranţa socială şi de mediu 

 

pentru reabilitarea a circa 600 km de drumuri naţionale. 

 

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 (broşuri, descrierea serviciilor similare, experienţa în 

condiţii similare, disponibilitatea calificărilor corespunzătoare la personal, etc.). Consultanţii pot să se 

asocieze pentru a-şi spori calificările.  

 

Consultantul va fi selectat în conformitate cu procedurile stabilite în Directivele Băncii Mondiale: 

Selectarea şi angajarea consultanţilor de Împrumutaţii Băncii Mondiale, mai 2004 (revizuită la 1 

octombrie 2006). Este planificată metoda de selectare prin SBCP (Selectare bazată pe calitate şi preţ) 

în conformitate cu capitolul II al Directivelor. 

 

Consultanţii cointeresaţi pot obţine informaţii suplimentare la adresa de mai jos în decursul orelor de la 

9:00 pîna la 17:00 sau prin e-mail. 

 

Documentele de exprimare a interesului urmează a fi transmise la adresa de mai jos pîna la 22 ianuarie  

2010, 17:00 (timp local). Ele pot fi de asemenea prezentate şi prin poşta electronică. 

 

Adresa de contact: 

 

Administraţia de Stat a Drumurilor  

str. Bucuriei, 12-a 

MD 2004, Chişinău, Republica Moldova 

 

Dl Anatolii Usatii 

Tel:  (+373 22) 22 11 14 

Fax: (+373 22) 74 12 19 

E-mail :  usatii@asd.md 

mailto:usatii@asd.md

