
 
 
 
 

SERVICII DE CONSULTANŢĂ 
 

CERERE DE EXPRIMARE A INTERESULUI 
 

Programul din sectorul drumurilor 
 

Supervizarea tehnică a execuţiei lucrărilor de reabilitare a drumurilor 
R1 Chişinău – Ungheni – Sculeni 

R33 Hînceşti– Lăpuşna – M1 
 

 
Prezenta cerere de exprimare a interesului urmează Anunţul General de Achiziţii nr. 6781-GNP-
41442 al acestui proiect, care a fost publicat în Oportunităţile de Achiziţii, pe pagina web a BERD 
la 17 septembrie 2012 şi în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene  (OJ/S) nr. 184 din 25 septembrie 
2012. 
 
Guvernului Republicii Moldova a obţinut finanţare de la Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi 
Dezvoltare (BERD) pentru Programul din sectorul drumurilor. O parte din aceste resurse sunt 
preconizate pentru plata serviciilor de consultanţă pentru supervizarea tehnică a lucrărilor care 
urmează a fi efectuate în cadrul proiectului vizat. 
 
Obiectivul serviciilor de consultanţă este de a superviza reabilitarea drumurilor publice prin 
aplicarea eficientă şi efectivă a expertizei 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 vor fi pe o durată de aproximativ 36 luni (inclusiv 12 luni pentru Perioada de 
Notificare a Defecţiunilor) şi vor include, dar nu se va limita la următoarele:  (a) stabilirea 
sistemelor de control managerial al contractelor de execuţie a lucrărilor, (b) administrarea 
contractelor în calitate de Inginer, (c) controlul cantităţilor estimative de lucrări şi cheltuielilor 
contractuale rezultate, la monitorizarea desfăşurării 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 execuţie a 
lucrărilor, sistemelor de management al traficului, 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) supervizarea directă a lucrărilor şi monitorizarea progresului, (g) 
pregătirea rapoartelor de progres, tehnice şi contractuale, (h) executarea testelor de control ale 
materialelor destinate lucrărilor permanente şi a tuturor lucrărilor executate. 
 
Există 2 (două) pachete separate pentru supervizarea tehnică a 2 (două) contracte de lucrări de 
reabilitare a drumurilor. Pachetul 1 cuprinde supervizarea unui contract de lucrări de reabilitarea 
drumul R1 şi Pachetul 2 include supervizarea unui contract de lucrări de reabilitare a drumului R33. 
 
Administraţia de Stat a Drumurilor invită consultanţii eligibili să-şi exprime interesul pentru 
Pachetul 1, Pachetul 2 sau pentru ambele pachete care urmează a fi depuse separat.  
 
Contractele/Pachetele de lucrări care urmează a fi supervizate sunt următoarele: 
 



 
 
Pachetul 1–Supervizarea tehnică a lucrărilor pe drumul R1 (Contractul 1) 

 Contractul RSPSP/W5/01“Reabilitarea sectorului de drum R1 Chişinău-Ungheni-
Sculeni, km 74+177 - km 96+200”. 
 

Pachetul 2 –Supervizarea tehnică a lucrărilor pe drumul R33 (Contractul 2) 
 Contractul RSPSP/W5/02:“Reabilitarea sectorului de drum R33 Hînceşti-Lăpuşna-

M1,   km 0+000 – km 37+200”. 
 
Pentru selectarea Consultanţilor va fi utilizată metoda “Selecţie pe bază de Calitate şi Preţ” (SBCP). 
 
Lucrările din cadrul contractelor vizate vor include aşternerea mixturilor asfaltice şi reciclarea la 
rece în-situ a îmbrăcămintei rutiere existente. Aceste lucrări vor cuprinde, de asemenea, frezarea 
îmbrăcămintei rutiere existente, amestecarea îmbrăcămintei asfaltice de reciclare cu noi agregate, 
stabilizarea cu ciment, precum şi aşternerea şi compactarea mixturii reciclate. Sunt prevăzute lucrări 
de corectare a traseului cu o lungime de 0,52 km şi construcţia unei intersecţii cu sens giratoriu la 
intersecţia drumurilor R33 şi R34. Lucrările de poduri vor include reparaţii ale trotuarelor, 
protecţiei la sferturile de con, reparaţii şi modificări ale infrastructurii şi tablierului podului, 
hidroizolaţii şi rosturi de dilatare ale tablierului podului existent, precum şi diverse lucrări minore 
de remediere. 
 
Prin prezenta, Administraţia de Stat a Drumurilor invită consultanţi eligibili de a-şi exprima 
interesul cu referire la prestarea serviciilor susmenţionate. Consultanţii cointeresaţi trebuie să 
prezinte informaţia ce va demonstra că ei sunt calificaţi să presteze serviciile solicitate. Consultanţii 
pot să se asocieze pentru a-şi spori calificările, în acest caz va fi indicat partenerul principal.  
 
În cazul în care Consultantul se află într-un proces judiciar sau alte litigii cu privire la practicile 
corupte şi frauduloase, detaliile despre rezultatul unui astfel de proces sau litigiu trebuie prezentate 
în Cererile de Exprimare a Interesului.   
 
Beneficiarul îşi rezervă dreptul de a nu include în lista scurtă firmele de consultanţă care au fost 
angajate în practici corupte sau frauduloase, indiferent de rezultatele evaluării Expresiilor de Interes 
sub aspect tehnic. 
 
În scopul determinării capacităţii şi experienţei 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 servicii similare prestate în ultimii5 
(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. 

 
De asemenea,Consultantul trebuie să prezinte CV-rile 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 care nu va depăşi 50 de 
pagini.  



 
Consultantul va fi selectat în conformitate cu procedurile stabilite în Politicile şi Regulile de 
Achiziţii ale BERD,din luna mai 2010.Ca răspuns la această invitaţie vor fi întocmite două Liste 
Scurte ale companiilor calificate pentru Pachetele 1 şi 2, după care companiile selectate vor fi 
invitate să-şi depună ofertele. 
 
Consultanţii cointeresaţi pot obţine informaţii suplimentare la adresa de mai jos între orele 9:00 - 
17:00 (timp local). 

 
Documentele de exprimare a interesului, 1 (un) original şi 3 (trei) copii pe suport de hârtie, precum 
şi 1 (una) copie pe suport electronic (CD-ROM), trebuie expediate la adresa de mai jos până la data 
de 25 octombrie 2012, 17:00 (timp local). 
 
Documentele de exprimare a interesului primite cu întârziere nu vor fi luate în considerare şi vor fi 
returnate fără a fi deschise. Consultanţii trebuie să fie conştienţi de faptul că distanţa şi formalităţile 
vamale pot necesitata mai mult timp decât cel estimat pentru livrare. 

 
Adresa de contact: 
 
Î.S. “Administraţia de Stat a Drumurilor” 
 
În atenţia dlui Gheorghe Curmei 
Manager-şef adjunct 
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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