
 
Anunţ special de achiziţii 

Invitaţie pentru calificare prealabilă 
 

Republica Moldova 
Proiectul de Suport al Programului din Sectorul Drumurilor 

 
Reabilitarea sectoarelor de drum Bălţi – Sărăteni, 

Chişinău - Orhei şi Chişinău - Hînceşti în trei Contracte 
 
Prezenta Invitaţie pentru calificare prealabilă urmează anunţul general de achiziţii pentru Proiectul dat, 
care a fost publicat în ediţia Development Business Nr. 703, din 31 mai 2007.   

 
Guvernul Republicii Moldova a obţinut credite/împrumuturi de la Asociaţia Internaţională pentru 
Dezvoltare (AID), Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) şi Banca Europeană 
de Investiţii (BEI) pentru Proiectul de Suport al Programului din Sectorul Drumurilor şi intenţionează 
să utilizeze mijloacele creditelor/împrumuturilor pentru plăţile din cadrul contractelor în scopul 
efectuării lucrărilor de reabilitare a următoarelor secţiuni de drum: 
 
Contract 1: Bălţi – Sărăteni (urmează a fi finanţat de AID), 

Contract 2: Chişinău - Orhei (urmează a fi finanţat de BERD),   

Contract 3: Chişinău – Hînceşti (urmează a fi finanţat de BEI).  

Lucrările din cadrul fiecărui contract vor consta în special din aplicarea stratului superior din beton 
asfaltic cu sectoare mici de reconstrucţie a pavajului, reabilitarea unor construcţii şi lucrări limitate de 
terasament pentru a îndrepta deficienţele rambleurilor. 
 
Administraţia de Stat a Drumurilor intenţionează să desfăşoare calificarea prealabilă a antreprenorilor 
pentru aceste trei contracte. Aceste trei contracte au un volum aproape similar şi solicitanţii pre-
calificaţi vor fi invitaţi să prezinte oferte pentru unul, două sau toate trei contracte, conform evaluării 
cererii de calificare prealabilă. Se preconizează că Cererile de Oferte vor fi publicate în decembrie 
2007. 
 
Calificarea prealabilă va fi efectuată în baza procedurilor de calificare prealabilă stipulate în 
Directivele Băncii Mondiale: Achiziţii din Împrumuturile BIRD şi Creditele AID din mai 2004, şi este 
deschisă tuturor ofertanţilor eligibili după cum este definit în directive. 

 
Solicitanţii eligibili cointeresaţi pot obţine informaţii suplimentare şi documentele de calificare 
prealabilă la Administraţia de Stat a Drumurilor, la adresa de mai jos în decursul zilelor lucrătoare, de 
la 9:00 pîna la 16:00. 
 
Setul complet de documente de calificare prealabilă în limba engleză poate fi obţinut gratis: (i) pe site-
ul oficial al Administraţiei de Stat a Drumurilor (www.asd.md); (ii) prin poşta electronică, la 
prezentarea cererii; (iii) în format electronic la adresa de mai jos.   
 
Cererea de calificare prealabilă urmează a fi prezentată în plicuri sigilate, transmise la adresa de mai 
jos pîna la data de 16 octombrie 2007, ora 10:00, care vor fi clar marcate ”Cerere de Calificare 
Prealabilă pentru Contractele din Proiectul de Suport al Programului din Sectorul Drumurilor”.   

 
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

http://www.asd.md/
mailto:usatii@asd.md

