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INVITAŢIE LA PRECALIFICARE 

Nr. RSP/2012/PQ02 
 

Republica Moldova 
Programului din Sectorul Drumurilor 

 
Două contracte de lucrări de reabilitare a drumurilor  

 
Prezenta Invitaţie la precalificare urmează Anunţul General de Achiziţii No. 6598-GPN-41442 
publicat pe pagina web a Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, la Oportunităţi de 
Achiziţie pe data de 24 septembrie 2012. 
 
Banca Europeană  pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) a acordat Guvernului Republicii 
Moldova suport financiar pentru Programul din Sectorul Drumurilor. O parte din aceste resurse 
sunt preconizate pentru plata următoarelor două contracte de lucrări de reabilitare. 
 
 Contract RSPSP/W5/01: “Reabilitarea drumului R1 Chişinău-Ungheni-Sculeni, 

km 74+177 – km 96+200”; 

 Contract RSPSP/W5/02: “Reabilitarea drumului R33 Hînceşti-Lăpuşna-M1,  
km 00+000– km 37+200”. 

 
Autoritatea contractantă va fi Administraţia de Stat a Drumurilor (în continuare Beneficiar) din 
cadrul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor al Republicii Moldova. 
Responsabilităţile beneficiarului includ: procedurile de achiziţie, managementul financiar, 
administrarea contractelor, monitorizarea şi evaluarea proiectului şi programului, precum şi 
raportarea. 
 
Beneficiarul intenţionează să precalifice companii şi consorţii în urma procedurilor de achiziţie a 
următoarelor contracte care urmează a fi finanţate din împrumut: 
 
Contract RSPSP/W5/01: Lucrările esenţiale includ reabilitarea şi reciclarea la rece a 
îmbrăcămintei rutiere, execuţia straturilor superioare din mixtură asfaltică, demolarea podurilor 
mici, reconstrucţia podurilor, demolarea şi construcţia podeţelor, construcţia sistemelor de 
colectare şi evacuare a apelor, relocarea utilităţilor şi modificarea traseului în plan a unei porţiuni 
de drum cu lungimea de 0,52 km. 
 
Contract RSPSP/W5/02: Lucrările esenţiale includ reabilitarea şi reciclarea la rece a 
îmbrăcămintei rutiere, execuţia straturilor superioare din mixtură asfaltică. La intersecţia cu 
drumul R34 este prevăzută construcţia unei intersecţii giratorii. Există sectoare de drum la care 
se vor realiza construcţii noi.  
 
Timpul planificat pentru finalizarea lucrărilor pentru fiecare contract este de 24 de luni şi un an 
pentru Perioada de Notificare a Defecţiunilor. 
 
Licitaţia pentru ambele contracte se va desfăşura simultan. Achiziţiile de lucrări se vor efectua 
prin intermediul licitaţiei publice deschise cu precalificare în conformitate cu Politicile şi 
Regulile de Achiziţie BERD. 
 
Precalificarea şi licitaţia pentru cele 2 contracte, care urmează a fi finanţate din împrumutul 
Băncii, este deschisă pentru companii şi consorţii din orice ţară. 
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Beneficiarul intenţionează să precalifice antreprenori pentru aceste 2 contracte de reabilitare a 
drumurilor. Aplicanţii sunt invitaţi să-şi depună ofertele pentru unul sau pentru două contracte. 
Se estimează că Invitaţiile la Licitaţie vor fi publicate în februarie 2013. 
 
Documentele de precalificare şi documentele de licitaţie vor fi întocmite în baza procedurilor de 
achiziţie specificate în Politicile şi Regulile de Achiziţii ale BERD, din 6 mai 2010 utilizând 
formatul şi textul Documentelor de Licitaţie Standard. 
 
Un set complet de documente de precalificare în limba engleză poate fi obţinut gratis:  

(i) pe site-ul oficial al Administraţiei de Stat a Drumurilor 
 http://files.asd.md/Works Contracts/Rehab R1&R33/PQ Document R1&R33.pdf 

 
      (ii)  prin poşta electronică, la prezentarea cererii pe adresa de mai jos.  
 
Companiile cointeresate pot obţine informaţii suplimentare, precum şi documentele de 
precalificare la Administraţia de Stat a Drumurilor, la adresa de mai jos, în zilele lucrătoare, între 
orele 9:00 şi 17:00. 
 
Aplicaţiile de precalificare, 1 (un)  original şi 3 (trei) copii pe suport de hârtie, precum şi 1 (una) 
copie pe suport electronic (CD-ROM) trebuie completate corespunzător şi furnizate pe adresa de 
mai jos pîna la data de 24 octombrie 2012, 10:00 (timp local). Documentele primite cu întârziere 
pot fi respinse şi returnate fără a fi deschise. 
 
Adresa de contact: 
 
Dl Gheorghe Curmei 
Î.S. “Administraţia de Stat a Drumurilor”  
str. Bucuriei, 12-a, MD 2004, 
Chişinău, Republica Moldova 
 
Tel:  (+373 22) 22 11 14 
Fax: (+373 22) 74 12 19 
E-mail :  gheorghe.curmei@asd.md 
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