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 FONDUL ROMÂN DE DEZVOLTAREA SOCIALĂ (FRDS), înfiinŃat prin Legea 

nr.129/1998, cu modificările şi 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.  

 Fondul Român de Dezvoltare Socială derulează în prezent Programul de IntervenŃii 

Prioritare (PIP), destinat sprijinirii comunităŃilor de romi, parte a Proiectului de Incluziune 

Sociala, finanŃat de Guvernul României şi Banca Mondială (prin împrumutul 4825-RO). 

O componentă a programului vizează acordarea de asistenŃă tehnică, pentru a creşte 

accesul comunităŃilor de romi la finanŃări europene, scop în care FRDS finanŃează elaborarea 

Studiului de Fezabilitate pentru realizarea investiŃiei „Asfaltare drum şi amenajare rigole”, în 

cartierul Brătuleşti şi întocmirea cererii/dosarului de finanŃare pe care Unitatea Administrativ-

Teritorială Dărmăneşti, judeŃul Bacău urmează să-l depună spre finanŃare prin Programul 

NaŃional de Dezvoltare a Infrastructurii, pentru realizarea investiŃiei menŃionate. 

 Pentru elaborarea studiului, FRDS va selecta prin metoda „SelecŃie la preŃul cel mai 

mic”, în conformitate cu procedurile  BIRD, 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 îndeplinesc 

următoarele condiŃii minime obligatorii: 

- sunt înregistrate legal şi desfăşoară activităŃi de proiectare/consultanŃă/asistenŃă 

tehnică în domeniul construcŃii drumuri şi amenajări rutiere, 

- îndeplinesc condiŃiile prevăzute de legislaŃia română privind calitatea în construcŃii, 

- au derulat cel puŃin 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 poştă, curier, e-mail, fax), însoŃită de documentele care atestă competenŃa şi 

experienŃa în domeniu până la data de 01.03.2012. Firmele selectate vor fi invitate să transmită o 

ofertă tehnică şi financiară. 

SocietăŃile interesate pot obŃine informaŃii suplimentare de la domnii Alexandru Trică sau 

DoruleŃ David la telefon/fax 0213153440, 0213153415 sau email office@frds.ro, de luni până 

vineri între orele 9 – 16. 

 

  


