Cerere de Exprimare a Interesului
Proiectul de Suport al Programului din Sectorul Drumurilor
SERVICII DE CONSULTANŢĂ
STUDIEREA SIGURANŢEI INFRASTRUCTURII RUTIERE ÎN MOLDOVA
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 Businessdin 26
septembrie 2009 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 Studierea Siguranţei
Infrastructurii Rutiere în Moldova.
Obiectivul serviciilor este de a estima raiting-ul de siguranţă şi a evalua aproximativ 3000 km din
reţeaua rutieră de drumuri naţionale din Moldova, în conformitate cu metodologia Programului
Internaţional de Evaluare a Drumurilor (iRAP) sau altă metodologie similară. Evaluarea va fi ca temei
pentru recomandările privind investiţiile cu profit înalt în ingineria siguranţei în scopul de a acorda
asistenţă la stabilirea politicilor şi priorităţilor cu instituţiile de dezvoltare, şi a asista Consiliul
Naţional pentru Siguranţa Circulaţiei Rutiere cu informaţii pentru dezvoltarea Planului de Acţiuni
multi-sectorial în sfera siguranţei rutiere.
Administraţia de Stat a Drumurilor invită consultanţii eligibili să-şi manifeste interesul pentru
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 trebuie să includă, pe lîngă domeniul de activitate şi structura
organizatorică a companiei, următoarele detalii despre experienţa în servicii similare prestate în ultimii
cinci ani:
Titlul şi descrierea succintă a proiectului;
Rolul contractual al companiei, 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 pentru
serviciile propuse.
Informaţia urmează a fi prezentată de către consultant în limba engleză şi trebuie să nu depăşească 50
de pagini.
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). Selectarea va fi efectuată prin metoda de selectare SCC (Selectare bazată pe
calificările consultanţilor).
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 2 iunie
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
Dl Anatolii Usatii
Tel: (+373 22) 22 11 14
Fax: (+373 22) 74 12 19
E-mail : usatii@asd.md

