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Ţara:
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41442
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Public/Privat:
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Este emis de editorul PSD in Dpt Comunicaţii

Descrierea şi obiectivele proiectului:

BERD consideră acordarea unui împrumut suveran în
sumă de până la 75 milioane EUR Guvernului Republicii
Moldova pentru co-finanţarea reabilitării segmentelor de
drumuri principale din Moldova. Scopul proiectului este de
a stopa deteriorarea reţelei de drumuri din Moldova şi a
asigura întreţinerea corespunzătoare a legăturilor rutiere
principale pentru a facilita creşterea economică şi
integrarea regională.

Impactul asupra tranziţiei:

Proiectul va contribui la tranziţie în următoarele modalităţi :
•

Îmbunătăţirea standardelor de achiziţii şi procedurilor
de supraveghere prin elaborarea şi implementarea
noilor politici şi reguli de achiziţii pentru Administraţia
de Stat a Drumurilor („ASD”)

•

Reforma sistemului de întreţinere de rutină a drumurilor

•

Îmbunătăţirea finanţării sectorului rutier şi capacităţii
instituţionale a Fondului Rutier

•

Extinderea sectorului privat prin atribuirea tuturor
contractelor de întreţinere periodică în baza licitaţiilor
competitive

Clientul:

Împrumutul va fi acordat Guvernului Republicii
Moldova. Ministerul Transporturilor şi Industriei Drumurilor
("MTIR") va implementa Proiectul în numele Guvernului,
prin ASD, agenţia responsabilă pentru executarea
investiţiilor rutiere, întreţinere şi măsurile de siguranţă.

Finanţare de la BERD:

Împrumutul suveran de până la 75 milioane EUR va fi acordat în
trei tranşe. Proiectul va fi co-finanţat de BEI şi un co-finanţator
concesionar care încă urmează a fi identificat.
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Costul total al proiectului:

183 milioane EUR.

Atenuarea, impactul, categorizarea de
mediu şi socială:

Faza 1 a proiectului implică doar reabilitarea segmentleor
rutiere existente, fără modificări în ce priveşte îndreptarea
sau lărgirea drumului, prin urmare, a fost clasificată drept
B. Fazele 2 şi 3 vor trebui să fie clasificate separat, dar de
asemenea este probabil să implice doar reabilitarea
drumurilor, cu toate acestea, specificul acestor proiecte nu
este cunoscut deocamdată.
A fost planificată o evaluare socială şi de mediu în două
etape pentru proiectul de investiţii în ansamblu. La prima
etapă, a fost realizat un ESIA la nivel de coridor ca parte a
Studiului de Fezabilitate a Drumului M3, iar o evaluare
mai detaliată a fiecărei faze va fi realizată după ce vor fi
selectate segmentele. Verificarea prealabilă pentru etapa
1 este în prezent în curs de desfăşurare
Acest document va fi actualizat odată ce analiza de mediu şi
socială pentru Faza 1 va fi finalizată şi va include rezultatele
verificării prealabile.

Cooperarea tehnică:

Sprijin pentru implementarea proiectului (pentru toate cele 3
faze), inclusiv elaborarea manualelor de achiziţii şi suport la
implementarea procurărilor pentru contractele locale. 3 milioane
EUR.
Pentru contractarea consultanţilor în cadru proiectelor finanţate
prin fondurile de cooperare tehnică vizitaţi procurement of
consultants.

Achiziţii sau tendere:

Vizitaţi EBRD Procurement
Întrebări: Tel: +44 20 7338 6794; Fax: +44 20 7338 7472
Email: procurement@ebrd.com

Întrebări de ordin general:

Intrebari referitoare la proiect, ce nu tin de procurari:
Tel: +44 20 7338 7168; Fax: +44 20 7338 7380
Email: projectenquiries@ebrd.com

Politica privind Informaţia Publică (PIP)

PIP stabileşte modul în care BERD dezvăluie informaţia şi se
consultă cu părţile interesate pentru a promova o mai bună
sensibilizare şi înţelegere a strategiilor, politicilor şi operaţiunilor
sale
Textul PIP poate fi găsit la:
http://www.ebrd.com/about/policies/pip/index.htm

Mecanismul de Reclamaţii al
Proiectului (PCM)

BERD a creat Mecanismul de Reclamaţii al Proiectului
(PCM) pentru a oferi o oportunitate de revizuire
independentă a reclamaţiilor de la una sau mai multe
persoane sau organizaţii cu privire la proiectele finanţate
de Bancă, care se pretinde că ar fi cauzat, sau ar putea
cauza daune.Regulile de procedură ce reglementează
PCM pot fi găsite la
http://www.ebrd.com/about/integrity/irm/about/pcm.pdf ,
versiunea în limba rusă poate fi accesată la
http://www.ebrd.com/about/integrity/irm/about/PCMRulesRussia
n.pdf

Orice reclamaţie în temeiul PCM trebuie să fie depusă nu
mai târziu de 12 luni de la ultima tragere de fonduri
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BERD. Puteţi contacta ofiţerul PCM (la pcm@ebrd.com ) sau
biroul BERD (local) pentru asistenţă în cazul în care nu
sunteţi sigur cu privire la perioada în care trebuie depusă
o reclamaţie.
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