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Programul de Reabilitare a Drumurilor 
Asistenţă tehnică pentru Servicii de Consultanţă 

 
Invitaţie de depunere a Scrisorilor de Intenţie 

 
Ministerul Transporturilor şi Gospodăriei Drumurilor (MTGD) reprezentat de Administraţia de 

Stat a Drumurilor (ASD) urmează să aplice pentru un credit la Banca Europeană de Investiţii pentru 
Programul de Reabilitare a Drumurilor. Administraţia de Stat a Drumurilor va direcţiona o parte din 
profit pentru angajare de consultanţi care vor asigura asistenţa tehnică pentru Administraţia de Stat 
a Drumurilor. Programul va include de asemenea participarea Băncii Mondiale şi Băncii Europene 
pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD). 

 
Contractul pentru asistenţă tehnică va începe în luna iulie 2007 şi va dura aproximativ 36 de 

luni. Contractul va necesita serviciile unui consultant internaţional de management şi inginerie 
(IEMC) calificat pentru serviciu permanent, precum şi experţi ocazionali. IEMC va asigura expertiza 
tehnică şi contractuală,  va asista la implementarea eficientă a proiectului la fel şi la etapele de 
studiu de fezabilitate, proiectare, tender, construcţie şi post-construcţie. IEMC va acorda suport ASD 
în toate aspectele acestei lucrări, în calitate de promotor al Proiectului, angajator şi va participa la 
activităţi adiacente care vor include pregătirea personalului şi consolidarea structurii. IEMC va asista 
la dezvoltarea tuturor aspectelor legate de alte scheme posibile de reabilitare a drumurilor din 
Republica Moldova. IEMC va poseda o experienţă vastă în tipuri de contract similare cu FIDIC Red 
Book şi va poseda un şir de experienţe în planificarea, proiectarea şi implementarea proiectelor de 
drumuri. Experţii ocazionali vor include specialişti în fezabilitate economică, mediu, întreţinere a 
îmbrăcămintei rutiere, pregătire a personalului şi probleme legale/contractuale. 

 
Această invitaţie este valabilă şi pentru companii de consultanţă din toate ţările. Părţile 

cointeresate sunt invitate să aplice. În continuare va fi stabilită o listă scurtă de consultanţi care vor fi 
invitaţi oficial să depună un plan tehnic/financiar şi posibil invitaţi pentru un interviu. Pentru a 
determina experienţa şi capacitatea companiilor, aplicaţiile vor include următoarele: 

− Scrisoare de intenţie pentru participare la procesul de selectare 
− Datele consultanţilor: nume, statut, adresă, nr. de telefon, nr. de facsimil, domeniu de 

calificare, coeficientul anual de angajări/demisii a cadrelor pe ultimii 5 ani, numărul 
personalului scriptic. 

− Detalii asupra experienţelor în misiuni similare din ultimii 10 ani încluzînd valoarea serviciilor 
de consultanţă, valoarea lucrărilor, locaţia, numărul personalului implicat în contract, numele 
beneficiarului, numele partenerilor de contract, sursa finanţării, tipul de servicii prestate, data 
începerii şi finisării contractului, o sumară descriere a contractului. 

− Curriculum Vitae a IEMC 
− Curriculum Vitae a experţilor ocazionali (cîte un candidat pentru funcţie) disponibili pentru 

îndeplinirea serviciilor. 
 

Originalul şi 3 copii în limba engleză a informaţiei sus-numite va fi trimis la adresa indicată mai 
jos în plic pe care se va specifica “Moldova, Programul de Reabilitare a Drumurilor, scrisoare de 
intenţie pentru asistenţă tehnică şi servicii de consultanţă” nu mai tîrziu de 20 aprilie 2007, ora 
10:00 (ora locală). Scrisorile de intenţie trimise mai tîrziu de data şi ora menţionată vor fi 
respinse. Scrisorile de intenţie vor fi semnate pe fiecare pagină şi nu vor conţine mai mult de 30 
pagini. 
 
Persoanele interesate pot obţine informaţie suplimentară la următoarea adresă: 
 
Administraţia de Stat a Drumurilor 
Str.Bucuriei 12-a 
Moldova, MD-2004 
Tel:  (+373 22) 22 11 14 
Fax: (+373 22) 74 12 19 
E-mail: usatii@asd.md 


