
Cerere de Exprimare a Interesului 

Proiectului de suport al programului din sectorul drumurilor 

SERVICII DE CONSULTANŢĂ 
 

Prezenta cerere de exprimare a interesului urmează anunţul general de achiziţii 
pentru proiectul dat care a fost publicat in ediţia Development Business din 2 mai 2007.   

 
Guvernul Republicii Moldova a primit un credit de la Asociaţia Internaţională de 

Dezvoltare pentru Proiectul de Suport al Programului din Sectorul Drumurilor şi 
intenţionează să utilizeze o parte a mijloacelor din acest credit pentru plăţile conform 
contractului pentru servicii de  

 
Audit Tehnic al Programului din Sectorul Drumurilor 

 
pentru o perioadă de patru ani, de cel puţin două ori pe an. 
 

Obiectivul Auditului Tehnic este de a permite unei echipe independente de a-şi 
forma o opinie profesională despre eficienţa Programului din Sectorul Drumurilor şi 
atingerea obiectivelor respective. Auditul va cuprinde, dar nu va fi limitat la, examinarea 
calităţii proiectării, calitatea lucrărilor de construcţie şi executarea obligaţiilor de către 
antreprenori, corespunderea mecanismelor de plată, eficienţa asistenţei tehnice şi 
efectuarea managementului proiectului. 

 
Administraţia de Stat a Drumurilor invită consultanţii eligibili să-şi manifeste 

interesul lor la prestarea serviciilor susmenţionate. Consultanţii cointeresaţi trebuie să 
prezinte informaţia ce demonstrează că ei sunt calificaţi să presteze serviciile (broşuri, 
descrierea serviciilor similare, experienţa în condiţii similare, disponibilitatea 
capacităţilor corespunzătoare ale personalului, etc.). Consultanţii pot să se asocieze 
pentru a spori calificările. 

 
Consultantul va fi selectat în conformitate cu procedurile stabilite în Directivele 

Băncii Mondiale: Selectarea şi angajarea consultanţilor de Împrumutaţii Băncii Mondiale  
din mai 2004 (modificat la 1 octombrie 2006). 

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

decursul orelor de lucru de la 9:00 pînă la 5:00 sau prin E-Mail.  
 
Documentele de exprimare a interesului urmează a fi transmise la adresa de mai jos 

pînă la 23 iulie 2007. Prezentarea electronică prin E-Mail se acceptă. 
 
Administraţia de Stat a Drumurilor  
str. Bucuriei, 12-a 
MD 2004, Chişinău, Republica Moldova 
Dl Anatolii Usatîi 
Tel:  (+373 22) 22 11 14 
Fax: (+373 22) 74 12 19 
E-mail :  usatii@asd.md 
 


