
ANUNT 

(data postării 24.03.2011) 
 
FONDUL ROMÂN DE DEZVOLTAREA SOCIALĂ (FRDS), înfiinŃat prin Legea nr.129/1998, 
cu modificările si completările ulterioare, este un organism de interes public, fără scop lucrativ, 
cu personalitate juridică, constituit în scopul implementării unor programe inovatoare destinate 
reducerii sărăciei la nivelul comunităŃilor, prin finanŃarea de proiecte iniŃiate la nivel local, 
menite să îmbunătăŃească condiŃiile de viaŃă ale membrilor acestora. 
 
FRDS derulează în prezent Programul de IntervenŃii Prioritare (PIP), cu finanŃare dintr-un 
împrumut al Guvernului României de la Banca InternaŃională pentru ReconstrucŃie si Dezvoltare 
(BIRD). 
 
O componentă a programului vizează acordarea de asistenŃă tehnică, pentru a creşte accesul 
comunităŃilor de romi la alte finanŃări, FRDS finanŃând elaborarea Studiului de Fezabilitate 
pentru realizarea investiŃiei „Reabilitare şi extindere reŃea apă potabilă, înfiinŃare reŃea de 
canalizare şi staŃie de epurare în cartierele Şupan, Lăloaia Stângă, Lăloaia Dreaptă şi Sublăloaia 
din Comăneşti” şi întocmirea cererii/dosarului de finanŃare către Fondul NaŃional pentru Mediu, 
având ca beneficiar Unitatea Administrativ-Teritoriale Comăneşti, judeŃul Bacău, în baza unui 
Acord între FRDS şi această instituŃie.  
 
Pentru elaborarea Studiului de Fezabilitate şi a Cererii/Dosarului de Finantare , FRDS va selecta 
prin metoda „SelecŃie la preŃul cel mai mic”, în conformitate cu procedurile BIRD (Guidelines: 
Selection and Employment of Consultants by World Bank Borrowers, January 2011 - 
http://siteresources.worldbank.org/INTPROCUREMENT/Resources/Consultant_GLs_Final_Jan
_2011.pdf) o firmă cu care va încheia un contract de servicii de consultanŃă. 
 
Procedura de achiziŃie este deschisă tuturor societăŃilor comerciale, indiferent de forma de 
organizare, care îşi exprimă în scris interesul privind participarea la selecŃie şi care îndeplinesc 
următoarele condiŃii minime obligatorii pentru depunerea ofertei: 

- sunt înregistrate legal şi desfăşoară activităŃi de proiectare/consultanŃă/asistenŃă tehnică în 
domeniul alimentari cu apa, canalizari sau instalatii;  

- indeplinesc conditiile impuse de legislatia romana privind calitatea in constructii;  
- au derulat cel putin 3 contracte/proiecte similare ca anvergură şi finalizate cu succes în 

ultimii 3 ani. 
 
SocietăŃile interesate pentru participarea la selecŃia organizată vor transmite o Scrisoare de 
IntenŃie (prin poşta, curier, email, fax) insoŃită de documentele care atesta competenŃa şi 
experienŃa în domeniu până la data de 31.03.2011, ora 17.00. Firmele selectate vor fi invitate sa 
transmită o ofertă tehnică si finaciară. 
 
SocietăŃile interesate pot obŃine informaŃii suplimentare de la domnii Alexandru Trică sau 
DoruleŃ David la telefon/fax 021.315.34.40, 021.315.34.15 sau email office@frds.ro, de luni 
până vineri între orele 9 – 16. 

ATENTIE ! Mesajele trimise prin email nu pot depasi 5 MB. 

 


