
ANUNŢ SPECIAL DE ACHIZIŢII 
 

INVITAŢIE PENTRU PRECALIFICARE 
 

Republica Moldova 
Proiectul de Susţinere a Programului din Sectorul Drumurilor 

 
Lucrări de reabilitare a drumurilor în cadrul Contractului RSPSP/W03/01: 

„Reabilitarea drumului M2 Chişinău-Soroca tronsonul km 5+733 – km 26+200” 
 
Prezenta Invitaţie la precalificare urmează Anunţul General de Achiziţii care a fost publicat în 
Suplimentul la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene  (OJ/S) Nr. 218 la 10 noeimbrie 2010. 
 
Banca Europeană de Investiţii a acordat Guvernului Republicii Moldova suport financiar pentru Proiectul 
de Susţinere a Programului din Sectorul Drumurilor. O parte din aceste resurse sunt preconizate pentru 
plata lucrărilor de reabilitare în cadrul Contractului RSPSP/W03/01: Reabilitarea sectorului de drum 
M2 Chişinău -Soroca tronsonul km 5+733 – km 26+200. 
 
Lucrările vor consta în frezarea şi îndepărtarea stratului asfaltic pe porţiuni cu cote înalte, aşternerea 
stratului de egalizare pe porţiuni cu cote joase şi aplicarea ulterioară a unui nou strat asfaltic pe întreaga 
suprafaţă a îmbrăcăminţii rutiere. Vor fi necesare lucrări suplimentare de pregătire a suprafeţei 
îmbracăminţii asfaltice cu crăpături mari. Pe lângă lucrări de reconstrucţie a sistemului rutier vor fi 
efectuate şi lucrări minore de reparaţie a acostamentelor, a sistemelor de evacuare a apelor şi a lucrărilor 
de artă.       
 
Administraţia de Stat a Drumurilor intenţionează să precalifice antreprenori pentru acest contract de 
lucrări. Companiile precalificate vor fi invitate să depună oferte. Se estimează ca Invitaţiile pentru 
Licitaţie vor fi emise în luna iunie 2010. 
 
Documentele de precalificarea şi de licitaţie vor fi elaborate în baza procedurilor de precalificare stipulate 
în Directivele Băncii Mondiale: Achiziţii din Împrumuturilor BIRD şi Creditele AID,  mai 2004 (revizuite 
octombrie 2006 şi mai 2010), în formatul şi textul Documentelor Standard de Licitaţie. 
 
Setul complet de documente de precalificare în limba engleză poate fi obţinut gratis: 

(i)  pe pagina web oficială a Administraţiei de Stat a Drumurilor       
www.asd.md/ENG/docs/Prequalification Document RSPSP-2011-PQ01.pdf 

 (ii)  prin poşta electronică, la prezentarea cererii; 
 (iii) în format electronic. 

Solicitanţii eligibili interesaţi pot obţine informaţii suplimentare şi examina documentele de precalificare, 
în zilele lucrătoare, de la 9:00 până la 17:00 (ora locală). 
Cererile de precalificare urmează a fi prezentate în plicuri sigilate până la 12 aprilie 2011, 10:00 (ora 
locală), şi inscripţionate clar “ICB No. RSPSP/2011/ICB01:  Road Rehabilitation Works under the 
Contract RSPSP/W03/01”. 
 
Adresa de contact:  
  
ÎS „Administraţia de Stat a Drumurilor” 
str. Bucuriei 12A, MD 2004  
Chişinău, Republica Moldova  
Dl. Gheorghe Curmei 
Tel:  (+373 22) 22 11 14  
Fax: (+373 22) 74 12 19  
E-mail:  gheorghe.curmei@asd.md 

http://www.asd.md/ENG/docs/Prequalification%20Document%20RSPSP-2011-PQ01.pdf

