Primăria municipiului Chișinău
Moldova

Chișinău - Proiect Sectorial de Drumuri Urbane –
Suport pentru implementarea proiectului și
supervizare

Raport trimestrial nr°18
Perioada : Aprilie, Mai, Iunie 2017

Iulie 2017

Egis International

Informații privind calitatea documentului
Informația Generală
Autor(i)

Manuela Copcea

Denumirea
Proiectului

Chișinău - Proiect Sectorial de Drumuri Urbane – Suport
pentru implementarea proiectului și supervizare

Document

Raport trimestrial nr.18

Data

Iulie 2017

Referința

Adresa(e):
Trimis:
Nume

Organizația

Trimis
(data):

Oleg Poiata

Primăria municipiului Chișinău, UIP

Iulie 2017

Octavian Costas

BERD

Iulie 2017

Vigo Legzdins

BEI

Iulie 2017

Nume

Organizația

Trimis
(data):

Irina Bosca

Primăria municipiului Chișinău, UIP

Iulie 2017

Copie:

Istoria modificărilor
Versiune
0

Data

Elaborat de:

Verificat de:

Manuela Copcea

Chisinau Urban Road Sector Project

Raport Trimestrial n°18 Pagina 2 / 51

Egis International

Acronime
LC

Lista Cantităților

CONTR1

Lucrări finanțate din contul contribuției Primăriei mun.
Chișinău pentru primul pachet

CONTR2

Lucrări finanțate din contul contribuției Primăriei mun.
Chișinău pentru al doilea pachet

RRP

Raportul de Revizuire a Proiectului

BERD

Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare

BEI

Banca Europeană pentru Investiții

FSEV

Fondul Special de Energie Verde al BERD

UIP

Unitatea de Implementare a Proiectului

PP

Planul de Procurări

TD1

Documentația de Licitație pentru primul pachet

TD2

Documentația de Licitație pentru al doilea pachet

PGTR

Plan de Gestionare a Traficului Rutier

ST

Specificații Tehnice

CIP

Certificat Interimar de Plata

OV sau VO

Ordin de Variatie
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Capitolul 1- Memoriu explicativ
În al doilea trimestru al anului 2017, Contractantul a urgentat executarea
lucrărilor și a finalizat lucrările pe sectiunea Bvd. Ștefan cel Mare. La data de 29 iunie
2017 pe această secțiune a avut loc Receptia la finalizarea lucrarilor. Certificatul de
Receptie a fost emis de catre Inginer la data de 30 iunie 2017.
Cu referire la pachetul TD2, s-au înregistrat progrese în pregătirea documentelor
pentru VO1 - includerea lucrărilor de apeduct si canalizare menagera în contractul de
lucrări.
În cadrul primului trimestru al anului 2017, activitatea părților a fost axată în
principal pe evaluarea lucrărilor de apeduct si canalizare menageră TD2: găsirea
soluțiilor tehnice, aprobări și analizarea cu Proiectantul privind soluții alternative, etc.
În ceea ce privește lucrările la TD1, progresul a fost redus, în principal din cauza
condițiilor meteorologice.
Pe parcursul ultimului trimestru al anului 2016 Contractorul a finalizat lucrările
pe str.V.Alecsandri și bv.C.Negruzzi. La 22.11.2016 a avut loc Recepția la Terminarea
Lucrărilor pentru aceste doua sectoare iar la 24 noiembrie 2016 Inginerul a emis
Certificatul de Recepție la Terminarea Lucrărilor.
Pe bv.Ștefan cel Mare lucrările nu au putut fi finalizate din motiv că unele
modificări ale proiectului au fost solicitate de către Beneficiar în ultima perioadă de
executie. Pentru aceasta, a fost emis un VO cu modificarea Listelelor de Cantități și
extinderea termenului de finalizare pentru bulevardul Ștefan cel Mare până la 31 mai
2017.
În trimestrul 3 al anului 2016 Contractorul a sporit executarea lucrărilor
avansînd foarte mult cu lucrările de așternere a asfaltului pe bul.Ștefan cel Mare și Piața
Marii Adunări Naționale.
Cu toate că, unele dintre problemele legate de darea în posesie a șantierului și
modificările la proiect au rămas nerezolvate, fapt care a afectat progresul lucrărilor și, în
consecință, întârzierile înregistrate deja nu au putut fi recuperate de către Contractant în
această perioadă și, mai mult decât atât, Contractantul a înregistrat întârzieri în
executarea lucrărilor suplimentare.
În al doilea trimestru al anului 2016, unele dintre aspectele legate de darea în
posesie a șantierului și modificăril e de proiectare au fost soluționate. Inginerul a
solicitat Antreprenorului să propună măsuri de sporire a ritmului de execuție în
următoarea perioadă de timp, pentru a reuși finalizarea lucrărilor în perioada
contractuală actualizata.
Ca urmare, Contractantul a urgentat executarea lucrărilor și a progresat foarte
mult, în special pe bulevardul Ștefan cel Mare, cu așternerea straturilor de asfalt.
În primul trimestru al anului 2016, lucrările au înregistrat un progres redus,
parțial din cauza timpului și a condițiilor de iarnă, dar, de asemenea, din cauza
mobilizării reduse a Contractantului, precum și unele modificări ale Proiectului și

Chisinau Urban Road Sector Project

Raport trimestrial no 18 Pagina 6/51

Egis International

lucrări suplimentare solicitate de Beneficiar, care nu au fost determinate prin
instrucțiuni clare și documente de proiect.
Contractorul, în mare parte, a efectuat lucrări pe bulevardul Negruzzi si pe strada
Vasile Alecsandri. Pe Ștefan cel Mare lucrările de pregătire a străzilor pentru iluminat
au început în ultimul trimestru al anului 2015 și a continuat la începutul anului 2016,
dar într-un ritm mai lent.
Propunerea Inginerul de extindere a perioadei de execuție pe ntru TD1 a fost
convenită în cadrul întrevederii cu Banca la data de 15 decembrie 2015. La 6 noiembrie
2015 după primirea calificativului fără obiecții din partea Băncii a fost aprobată
extinderea termenului de execuție pentru TD1 fără implicarea financiară a ambelor părți
(aplicarea lichidităților și costuri adiționale). Noul termen limită de finalizare a devenit
1 noiembrie 2016.
La 31 martie 2016, Acordul de modificare și suplimentare la Acordul de
împrumut pentru lucrările de apeduct și canalizare menageră pentru TD2 a fost semnat
între Bancă și Primarul General al mun.Chișinău.
Raportul final de evaluare pentru lucrările la TD2 a fost transmis către UIP la
data de 27 octombrie 2015.
La 12 noiembrie 2015 Consultantul a prezentat Raportul Comisiei de Evaluare a
ofertelor care a fost aprobat.
Contractul de lucrări pentru TD2 a fost semnat cu Compania Delta ACM la 9
decembrie 2015. Până în prezent, nu a fost emisă Notificarea de Începere a Lucrărilor
din motiv, că lucrările pentru rețeaua de apeduct și canalizare menageră nu au fost
suplimentate la contractul de bază, cauza fiind neasigurarea finantarii.
La data de 17 martie curent, a fost semnat Acordul Adițional nr. 8 între
Beneficiar și Consultant. Prin intermediul acestui Act adițional, prezența Consultantului
pentru supravegherea lucrărilor este asigurată până la sfârșitul lunii aprilie 2017. De
asemenea, prin acest act aditional, un nou sistem de management a fost pus în aplicare
începând cu sfârșitul lunii martie în 2016.
Trei aspecte ale proiectului sunt luate în considerare pentru a fi examinate:
Primul pachet (TD1)
Al doilea pachet (TD2) și,
Contractul de Consultanță.

Primul pachet de străzi
În lunile aprilie și mai, Contractorul a sporit ritmul in executarea lucrărilor pe
bulevardul Ștefan cel Mare și, la sfârșitul lunii mai, a notificat finalizarea substanțială a
lucrărilor.
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Prin urmare, în perioada următoare, pregătirile pentru Receptia lucrărilor au fost
efectuate de toate părțile.
La 29 iunie, a avut loc vizita la santier a Comisiei de Receptie. Procesul-verbal
de finalizare a lucrarilor a fost pregătit și semnat de catre Comisie, inclusiv anexele cu
lucrări restante și lucrări de remed iere necesare pentru a fi întreprinse de către
Contractant până la data de 31 august 2017.
La data de 30 iunie curent Inginerul a emis Certificatul de Receptie pentru
sectiunea bv.Stefan cel Mare
Cu referire la str.V.Alevcsandri si bv.C.Negruzzi, Contactorul a remediat in
mare parte lucrarile mentionate in Certificatul de Receptie.
La moment, se poate spune că TD1 este în cele din urmă în întregime finalizat și
ca a intrat în Perioada de Notificare a Defectelor.
Din cauza condițiilor climaterice de iarnă, progresele înregistrate în perioada
lunilor ianuarie și februarie a fost foarte scăzute.
De asemenea, la cererea Inspecției de Stat în Construcții au avut loc unele
modificări la proiect în ceea ce privește adaptarea proiectului inițial la cerințele pentru
persoanele cu dizabilități (pavaj special pentru persoanele oarbe, rampe la trotuare
pentru persoanele cu dizabilități, etc.). În acest scop, Consultantul a emis Ordinul de
Variație nr.9 pentru lucrări neprevăzute.
Pe bv C. Negruzzi și str.V. Alecsandri, Contractantul a efectuat lucrările de
remediere menționate în Certificatul de Recepție, însă lucările nu au fost finalizate în
totalmente până la sfârșitul primului trimestru al anului 2017.
Pentru străzile Vasile Alecsandri și C.Negruzzi, la 31 octombrie 2016
Contractantul a notificat finalizarea lucrărilor. Prin urmare, în următoarea perioadă de
timp, pregătirile pentru Recepția la Terminarea lucrărilor au fost efectuate de către toate
părțile.
La 22 noiembrie, a avut loc vizita Comisiei de Recepție la Terminarea
Lucrărilor. Procesele-verbale de Recepție la Terminarea Lucrărilor au fost pregătite și
semnate de către Comisie, inclusiv anexele cu lucrările nefinisate ce urmau să fie
executate de către Antreprenor cel târziu până la 16 decembrie 2016 și remedierea
neconformităților depistate la șantiere.
În ceea ce privește bv.Ștefan cel Mare, în ultimul trimestru al anului 2016
principalele activități au fost:
- Contractantul a continuat cu executarea lucrărilor și a finalizat aproape toate
lucrările care nu au fost afectate de modificări la proiect;
- la data de 18 octombrie Beneficiarul a emis soluția de proiect preventivă pentru
locurile de parcare suplimentare și reconstrucția intersecției de tip giratoriu
bv.C.Negruzzi, str Ciuflea și Bvd Ștefan cel Mare.
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- Instrucțiuni finale au fost transmise de către Beneficiar către Contractor și
Consultant după cum urmează: pentru lucrările la iluminatul public - instrucțiunea cu
nr.06-2-584 din 2.11.2016 și pentru lucrări suplimentare la locuri de parcare și
intersecția de tip giratoriu cu str.Ciuflea - instrucțiunea cu nr.06- 2-593 din 11.11.2016.
- Pentru modificările de proiectare în ceea ce privește lucrările de iluminat
(soluții tehnice alternative propuse de Proiectant pentru monta rea cablurilor electrice,
din cauza nedefrișării copacilor), Contractantul a emis o propunere de VO, care a fost
analizată și discutată cu Beneficiarul și Consultantul de mai multe ori, până când au fost
convenite cantitățile lucrărilor și prețurilor unitare.
În Ordinul de Variație nr.8 au fost incluse toate modificări le noi dar și
determinarea saving-rilor, pentru a nu modifica valoarea contractului. Ordinul de
Variație nr. 8 cuprinde de asemenea extinderea perioadei de timp cu 212 zile pentru
lucrările de pe bulevardul Ștefan cel Mare , ca urmare a ultimelor modificari la proiect.
Prin urmare, termenul de finalizare a lucrărilor pentru Boulevard este 31 mai 2017.
- Pe 11.12.2016, Consultantul a primit de la BERD calificativul fără obiecțiii la
Ordinul de Variție nr.8 pentru lucrări suplimentare și extinderea perioadei de execuție și
la 13.12.2016 de la BEI.
Pentru trimestrul 4 al anului 2016 situația este prezentată după cum urmează :
lucrările de iluminat pe strada Vasile Alecsandri și bul.Negruzzi sunt finalizate. Pe
bl.Ștefan cel Mare sunt în derulare lucrările de punere în operă a betonului asfaltic
precum și lucrările la iluminatul public și traversările. În ceea ce privește canalizarea
pluvială, pe str.Vasile Alecsandri lucrările sunt finalizate, iar pe bulevardul Negruzzi
lucrările sunt în curs de executare.
De asemenea, modificările de proiectare preconizate pentru pachetul TD1 sunt
aproape clarificate (locuri de parcare suplimentare, plăci de beton pentru cămine,
utilitati, etc). Proiectantul a transmis modificările necesare și Contractantul în cele din
urmă a fost în măsură să înceapă executarea acestor lucrări.
Lucrările la utilități sub trotuare considerate a fi finanțate prin contribuția
Primăriei mun.Chișină u au demarat în luna septembrie 2015. Se așteaptă a fi întîrzieri
considerabile, deasemenea întîrzierea instalării utilităților sub trotuare poate afecta
termenul de punerea în operă a stratului de uzură.
La șantier sunt preconizate lucrări suplimentare, în special se referă la parcările
suplimentare, o intersecție de tip giratoriu pe bvd.Ștefan cel Mare și lărgirea unui sector
de pe bvd.Ștefan cel Mare. Referitor la aceste lucrări suplimentare, la 10 martie 2016
Primarul General a emis o Dispoziție .
Contractantul sub monitorizarea permanentă a Inginerului a executat Lucrările
contractate conform cerințelor, însă mobilizarea este foarte redusă. Șantierul de pe V.
Alecsandri și Negruzzi este liber, Contractantul Delta poate executa Lucrările incluse în
Contract, cu excepția celor care se suprapun cu lucrările la utilitățile care încă nu sau
executat.
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Pe bulevardul Ștefan cel Mare Lucrările de asemenea sunt în curs de execuție
lucrări de montare a pilonilor de iluminat, așternerea stratului de asfalt si pozarea
bordurilor.
Contractantul nu a fost familiarizat cu regulile FIDIC, cu regulile de control a
calității și Planul de Management pe Mediu. Datorită acestui fapt, a fost necesară o
implicare a Inginerului, dar la moment, situația este mai bună și acceptabil ă.
Luînd în considerare cele menționate mai sus, ajungem la concluzia că termenul
de finalizare a lucrărilor nu va fi respectat. În cazul în care lucrările de utilități
(Contribuția Primăriei Chișinău ) nu vor începe în termenii stabiliți și lucrările care se
suprapun cu lucrările din Contract nu vor fi executate în mod prioritar, atunci lucrările
pe str.Vasile Alecsandri și Negruzzi nu vor fi executate în termenul de finalizare inițial .
Deasemenea, pe bul.Ștefan cel Mare Contractorul nu va respecta termenul de finalizare.
In a doua jumătate a trimestrului trei 2016 Contractorul a prezentat Graficul de
Reeșalonare menționînd conditionari si anumite termene necesare, care ar trebui să fie
finalizate pentru ca Delta să reușească cu finalizarea lucrărilor în termenul contractual.
Din cauza faptului că unele dintre etape nu au fost realizate în termenele stabilite,
Contractantul a acumulat/înregistrat unele întârzieri care nu au putut fi recuperate până
în prezent.
Principalele motive de întîrziere a finalizării Pachetului 1 de străzi sunt :
- Blv.Ștefan cel Mare :
 Intîrzieri în executarea lucrărilor de contribuție de către Primăria
mun.Chișinău (linii de troleu, semafoare, etc) care deasemenea au dus la
întîrzierea Proiectului
 Degradări considerabile a sistemului rutier decît cele prevăzute în
proiect, generînd lucrări suplimentare și întîrzierea așternerii stratului de
binder
 S-au depistat cantități/lungimi suplimentare de borduri care necesită a fi
repoziționate cu suplimentarea timpului de execuție
 Modificările la proiect solicitate de către Beneficiar in perioada de
executie (suplimentarea locurilor de parcare, modificarea intersecției
Negruzzi-Ciuflea) pînă în prezent nu sunt soluționate. Planșele
modificate încă nu sunt emise de către Proiectant.
- Blv.C.Negruzzi :
 La intersecția de tip giratoriu bv.C.Negruzzi – str.Iurii Gagarin –
str.Albișoara – bv.D.Camtemir nu este clar dacă vor fi făcute modificări
la rond ceea ce duce la întîrzierea realizării lucrărilor pe sistemul rutier
cu beton asfaltic
 Mărirea suprafețelor de pavaj pe trotuare și efectuarea lucrărilor
suplimentare la locurile de parcare au dus la întârzierea finalizării acestei
activități;
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-

Str.Vasile Alecsandri :
 S-au înregistrat întîrzieri în executarea așternerii stratului de uzură din
motivul realizării lucrărilor suplimentare neprevăzute în proiect (ridicarea
capacelor căminelor existente la cotele din proiect și a grătarelor la
receptoarele de evacuare a apelor pluviale)
 Majorarea cantităților de suprafețe a trotuarelor cu pavaj și executarea
lucrărilor suplimentare pentru crearea noilor locuri de parcare
 Neasigurarea eliberării șantierului pe sectoarele PC17+00- PC18+00
dreapta proiect și PC23+00 – PC24+00 stînga proect care nu permiteau
amenajarea trotuarelor la acel moment nu era rezolvată
 Au fost intirzieri in luarea deciziei Beneficiarului și aprobarea soluției de
către Proiectant cu referire la accesul suplimentar la parcări (dreapta proiect)
la intersecția cu str.Veronica Micle.

Al doilea pachet de străzi
Contractul de lucrări pentru cel de-al doilea doilea pachet de străzi a fost semnat
la 9 decembrie 2015.
Pașii anteriori ce au dus la semnarea contractului au fost :
- Versiunea finală în draft a Raportului de Evaluare a fost transmisă către
Bancă la sfîrșitul lunii septembrie 2015 pentru a primi calificativul ”fără
obiecții”. Rezultatele evaluării TD2 au fost validate de către Comitetul de
Evaluare în cadrul ultimei ședințe ce a avut loc pe 12 noiembrie 2015.
- In ziua următoare către Ofertanți au fost transmise notificări. Contractorul
cîștigător pentru cel de -al doilea pachet este compania Delta din România.
La momentul actual, Notificarea de începere a lucrărilor nu poate fi emisă
deoarece este necesar de a suplimenta la contractul de bază lucrările pentru rețeaua de
apeduct și canalizare menageră. Această suplinire încă depinde de validarea de către
Consiliul Municipal a Acordului de modificare și suplimentare la Contractul de
Împrumut
In scopul asigurării finanțării lucrărilor de apeduct și canalizare menageră pînă la
primirea Validării de către Consiliul Municipal, Beneficiarul a obținut aprobarea de la
BEI pentru finanțarea acestor lucrări din cadrul Împrumutului BEI, sub rezerva că vor fi
contractate în conformitate cu Ghidul pentru achiziții BEI.
BEI a menționat că propunerea de includere a acestor lucrări la contractul TD2
pare a fi o soluție avantajoasă și a cerut
a) respectarea procedurilor Contractuale și aprobarea cu Contractorul a
principalelor direcții/linii ale variației

Chisinau Urban Road Sector Project

Raport trimestrial no 18 Pagina 11/51

Egis International

b) pregătirea pachetului contractual (Ordin de Variație sau Acord Adițional)
pentru primirea calificativului ”fără obiecții” din partea Băncilor
La data de 2 iunie 2016, Beneficiarul a transmis Contractorului proiectul pentru
lucrările de apeduct și canalizare menageră TD2 împreună cu Li stele de Cantități pentru
examinare și prezentarea propunerii tehnice și financiare.
Contractorul a analizat documentele și a solicitat unele clarificări.
Trebuie de menționat că, pînă la moment nu a fost atribuit nici un Contract pentru
lucrările de utilități/lucrari de contributie și nici eliberarea șantierului nu a început.
Contractorul a primit de la Proiectant clarificările necesare și la 23.11.2016 a prezentat
evaluarea lucrărilor pentru rețeaua de Apeduct și Canalizare Menageră.
Pe parcursul examinarii propunerii Antreprenorului, Consultantul a constatat că suma
solicitată de către Contractant pentru această categorie de lucrări depășește fondurile
disponibile în cadrul Adendumului de Finanțare BERD. Consultantul a informat
Beneficiarul și Banca la acest subiect și a organizat o ședință cu Contractantul.
De asemenea, nu există nici un progres la eliberarea șantierului și trasmiterea în posesie
încă nu a început. Lucrările de contribuție nu sunt executate și pe str.Tighina nu a fost
finalizată realocarea comercianților stradali. În curs de examinare este decizia
Consiliului Municipal privind aprobarea Acordului adițional pentru finanțarea lucrărilor
de apeduct și canalizare menageră (3,0 milioane de Euro).
Emiterea Ordinului de Variație cu includerea acestor lucrări va fi posibilă doar după
clarificarea și aprobarea subiectelor menționate mai sus.
În primul trimestru al anului 2017 s-au făcut unele progrese în ceea ce privește
pregătirea Ordinului de Variație pentru lucrările de Apeduct și Canalizare Menageră. O
soluție tehnică adecvată pentru executarea acestor lucrări și a lucrărilor de drum a fost
găsită după mai multe discuții cu părțile implicate. Contractantul a prezentat o solutie
tehnica de executie a lucrarilor de drum, care poate satisface și respecta bugetul
disponibil. Proiectantul este în curs de pregătire a Proiectului revizuit, prin urmare
Inginerul nu poate să emită Ordinul de Variație final cu privire la acest subiect până la
sfârșitul lunii martie 2017.
Consultantul de nenumărate ori si-a expus ingrijorarea sa referitor la întârzierile
înregistrate la începerea pachetului TD2.

Chisinau Urban Road Sector Project

Raport trimestrial no 18 Pagina 12/51

Egis International

Lipsa unei decizii clare din partea Consiliului Municipal privind aprobarea finanțării
lucrarilor suplimentare de apeduct și canalizare menagară și serviciilor de supervizare
care afectează programul de executie a lucrărilor.
La data de 22 iunie2016 , proiectul revizuit pentru TD2 a fost transmis de Beneficiar
Consultantului și Contractantului.
Datorită faptului că, până la sfârșitul lunii iunie, finanțarea suplimentară nu a fost încă
aprobată de Consiliul Municipal, Inginerul a analizat situația și a propus, prin scrisoarea
sa nr. 154 din 30.06.2017, începerea pachetului TD2 pe secțiuni, luând în considerare
fondurile disponibile.
Propunerea Inginerului a luat în considerare lista de priorități a Beneficiarului, expusă în
cadrul mai multor sedinte la acest subiect. Prin urmare, prioritățile Beneficiarului sunt
renovarea străzilor Tighina și 31 August. Reabilitarea străzii Alexandru cel Bun a fost
considerată a fi amânată până la momentul obținerii tuturor fondurilor necesare sau
posibil anulata în cazul în care finanțarea suplimentară nu va fi aprobată.
Inginerul estimează că Notificarea de Incepere a lucrarilor ar putea fi emisă pentru
străzile din 31 August și Tighina în luna iulie, imediat după emiterea VO1 privind
lucrările de apeduct și canalizare menagera.

Contractul de consultanță
La data de 17 martie curent, a fost semnat Acordul Adițional nr. 8 între
Beneficiar și Consultant. Prin intermediul acestui Act adițional, prezența Consultantului
la supravegherea lucrărilor este asigurată până la sfârșitul lunii aprilie 2017 urmată de o
perioada de 12 luni pentru remedierea defectelor. De asemenea, prin acest act aditional,
un nou sistem de management va fi pus în aplicare începând cu sfârșitul lunii martie
2016.
Pina la moment, platile catre Consultant conform Acordului Aditional nr.8 nu au
fost efectuate din cauza neaprobarii pina in prezent a fondurilor suplimentare de catre
Consiliul Municipal.
In urma mai multor discutii intre partile implicate, a fost gasita o solutie de
deblocare a acestor plati. BEI a confirmat ca serviciile de Consultanta pot fi platite din
Imprumutul existent deoarece exista inca fonduri disponibile si ca Acordul de Finantare
prevede ca serviciile de consultanata sunt eligibile in cadrul Acordului de Finantare
existent.
Pe parcursul acestei perioade, Consultantul si-a continuat activitatea si a
supervizat lucrarile.
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Menționăm , că Consultantul a anunțat tuturor părților că resursele disponibile
din cadrul Adendumului nr. 8 sunt in mare parte consumate și, că va fi necesar de
semnat un nou Addendum pentru extinderea prezentei dar, si surse financiare
suplimentare pentru perioada imediat următoare.
Comentarii
Proiectul este încă într-o fază critică, deoarece următoarele subiecte au nevoie de
clarificări urgente, atât tehnice cât și în termeni de finanțare.:





Aprobarea de către Consiliul Municiapal a Acordului de modificare si
suplimentare la Contractul de Împrumut
Suplimentarea contractului pentru lucrările de apeduct și canalizare
menageră la Contractul pentru TD2
Lucrările suplimentare pentru TD1solicitate de Municipalitate
Lucrările la utilități le sub trotuare pentru TD2

Fără aprobarea Consiliului municipal, plățile către Consultant începînd cu luna
aprilie 2016 sunt cu întîrziere. In cazul în care nu va fi găsită o soluție în scurt timp,
acest lucru ar putea influența activitatea echipei de supervizare a proiectului.
Deasemenea, din motivul că lucrările pentru TD2 încă nu au început și s-au
înregistrat întîrzieri, va fi necesară o nouă extindere a contractului de consultanță.
Întrucât, la sfârșitul lunii martie 2017, finanțarea Consultantului nu a fost
clarificată, întârzierile în efectuarea plăților către Consultant au depășit 14 luni. Această
situație influențează în mod clar activitatea Consultantului, care se va afla în
imposibilitatea de a-și îndeplini atribuțiile, fiind obligat să demobilizeze în curând
echipa sa.
În al doilea trimestru al anului 2017, s-au găsit soluții pentru plățile
Consultantului. Este de așteptat ca, în luna iulie, să fie plătite toate sumele datorate de
către Beneficiar Consultantului.
Având în vedere necesitatea prelungirii contractului de consultanță pentru
pachetul TD2, se așteaptă ca în al treilea trimestru al anului 2017 să fie semnat un nou
addendum.
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Capitolul 2-Introducere
Scopul Consultantului EGIS International este de a sprijini Municipalitatea în
supravegherea și implementarea proiectului Chișinău - Proiect Sectorial de Drumuri
Urbane – Suport pentru implementarea proiectului și supervizare
Mun. Chișinău a solicitat (Băncilor) BERD și BEI și Fondului Special de
Energie Verde, administrat de BERD ("FSEV") să finanțeze reabilitarea a 13 km de
străzi și trotuare, principale și secundare, selectate de către Municipalitate, avînd scopul
de a îmbunătăț i, în mod semnificativ, calitatea infrastructurii existente, prin: (i)
reabilitarea străzilor; (ii) stabilirea sistemului integrat de parcare pe străzi; (iii)
modernizarea iluminării stradale. Toate străzile ce urmează să fie reabilitate vor
dispune, în același timp, de reînnoirea rețelelor de canalizare, apeduct, a rețele lor de
utilități de termoficare și sisteme de organizare al traficului rutier, toate fiind finanțate
de
către
Primăria
mun.
Chișinău.
Acordul de împrumut determină definirea proiectului și a bugetului.

2.1.1 Durata lucrărilor
Proiectul este divizat în trei perioade distincte:

Perioada activități de pre-atribuire (revizuirea proiectului și procedurile
de licitație);

Perioada de supraveghere a executării lucrărilor;

Perioada de supraveghere post-construcție.

2.1.2 Definirea proiectului
Proiectul presupune reabilitarea integrală a 6 străzi principale din centrul istoric
al mun. Chișinău . Drumurile principale incluse în proiect au fost selectate în baza
evaluării studiului WSP.
Proiectul include reabilitarea următoarelor componente:

Reabilitarea sistemului rutier și a căilor pietonale, inclusiv parcarea
stradală;

Modernizarea iluminării stradale;

Reabilitarea rețelelor de utilități.
Domeniul problematic este parcarea vehiculelor pe partea carosabilă. Întradevăr, centrul Chișinăului nu a fost preconizat pentru traficul actual. Nu există nici o
parcare publică subterană în preajma străzilor principale.
În prezent, este în curs de elaborare un studiu WSP pentru soluționarea
problemei expuse cu soluții adecvate. Parcările neautorizate pe partea carosabilă a
străzilor, reduce capacitatea de trecere a vehicolelor cu circa 50%.
Proiectul poate fi o bună ocazie de a schimba aspectul mun. Chișinău îndeosebi a
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aspectului cu funcții de centru, deasemenea, și o îmbunătățire a calității mediului,
oferind mai mult spațiu pietonilor, accesul cetățenilor la bunuri, etc. Proiectul de
infrastructură va trebui să aprecieze importanța sectoarelor de străzi și funcțiile lor
importante.
Conform Deciziei Primarului mun. Chișinău din data de 16 august 2013,
urmează să fie suplimentate la proiect și lucrarile de actualizare a proiectului
"Reabilitarea si extinderea retelelor de canalizare pluviala in zona Garii Feroviare
Chisinau".
În general, proiectul pentru cel de-al doilea pachet de străzi elaborat de Institutul
de Proiectări Chișinău proiect la rețeaua de apeduct și canalizare menajeră sub fiecare
stradă trebuie să fie executat. Aceste lucrări sunt în conformitate cu prevederile
Acordului de împrumut care urmează să fie finanțat e din cadrul contribuției Primăriei
mun. Chișinău. Din cauza lipsei de fonduri a Primăriei, un Împrumut suplimentar este
acum în așteptare de a fi validat de către Consiliul Municipal.

2.1.3 Bugetul
Conform Contractului de Împrumut, bugetul este estimat la 32.7 milioane de
euro pentru proiectul întreg, care implică în sine reabilitarea completă a 6 străzi din
centrul Chișinăului, inclusiv contractele de cooperare tehnică. Acorduri de Împrumut au
fost semnate cu BERD – în sumă de 11,7 mil.Euro (inclusiv Fondul FSEV) și cu BEI –
în sumă de 10,3 mil.Euro.
Suplimentar, am primit finanțare în sumă de 2,5 mil.Euro pentru lucrările la
țeaua
de apeduct și canalizare menageră și o extindere la Contractul de Consultanță în
re
sumă de 0,5 mil.Euro. urmează să fie constatat dacă această finanțare suplimentară este
condiționată de către validare în Consiliul Municipal.
Lucrările pentru primul pachet de străzi au fost estimate anterior de către
Proiectant (Institutul de Proiectări ”Chișinăuproiect”) la 11.5 milioane Euro
Lucrările suplimentare la începutul bl.C. Negruzzi, impreuna cu lucrarile
suplimentare solicitate de către Beneficiar (zone de parcare suplimentare (1600 mp) pe
bl.C. Negruzzi; căile de acces, reabilitarea trotuarelor și amenajarea cu pavaje a zonelor
albe nespecificate în proiect - pe str V. Alecsandri, precum și, instalarea plăcilor
carosabile prefabricate din beton armat cu capace din fonta peste gurile de vizitare de pe
str.V. Alecsandri, C. Negruzzi și Ștefan cel Mare), vor costa aproximativ 0,7 milioane
de euro.
Diferența între costul menționat în Acordul de Împrumut și acela prezentat de
către Proiectant se datorează, în special:


Renovării iluminatului stradal cu înlocuirea becurilor cu consum redus și
lucrărilor suplimentare de canalizare pluvială de pe bul. Negruzzi.
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Datorită întîrzierii elaborării proiectului și divizarea Proiectului în două
Licitații (două pachete), durata programului va fi extinsă, deasemenea și
durata Contractului de Consultanță.
Respectiv, Programul execuție a lucrărilor și evident Bugetul vor fi actualizate
deoarece lucrările suplimentare cum ar fi lărgirea sensului giratoriu și locuri le de
parcare suplimentare deasemenea trebuie să fie proiectate si estimate costurile.

2.1.4 Proiectarea
Institutul de Proiectări ”Chișinăuproiect”, care este o instituție ce este în
subordinea municipiului Chișinău, este responsabil de proiectarea a 6 străzi.
Consultantul a primit de la proiectant un set de desene și Listele de Cantități pentru al
doilea pachet de străzi.
Straturile superioare a părții carosabile din asfalt va fi frezat și înlocuit cu noi
straturi din asfalt; trotuarele, deasemenea, vor fi reabilitate după realizarea lucrărilor de
utilităț i. Cablurile pentru liniile de contact (pentru troleibuze) și stațiile vor fi înlocuite.
În unele cazuri, rețeaua de evacuare a apelor pluviale va fi reabilitată și renovate gurile
de captare. A fost menționat faptul că utilitățile existente ar putea fi situate sub structura
străzilor sau sub trotuare. Proiectantul a confirmat existența utilităților în zonele expuse .
Proiectarea reprezintă etapa critică în întregul program. Există două aspecte critice
proeminente:

Termenii de prezentare;

Conținutul proiectului.
În ceea ce privește conținutul proiectului, proiectantul trebuie să prezinte
documentele conform cerințelor pentru licitații. Aceste documente includ: desenele
tehnice, listele de cantități cu costul lor, specificațiile tehnice, în conformitate cu
practica internațională. Deasemenea, proiectantul, trebuie să pregătească evaluarea
lucrărilor (prețul listelor de cantități). În plus, obligatoriu, documentele trebuie să fie
prezentate în limba engleză și romînă.
Listele de Cantități și Specificațiile Tehnice au fost revizuite de către Consultant
și alăturate în Articolele Generale.

2.1.5 Progresul proiectării
Proiectul final pentru TD2 din data de 30 octombrie 2014 a fost furnizat pe data
de 27 noiembrie 2014. Consultantul a elaborat Listele de Cantități corespunzător și le-a
inclus în varianta finală a TD2 ce a fost transmisă la Bancă pe 17 decembrie 2014.
Proiectul pentru lucrările suplimentare la rețeaua de apeduct și canalizare
menajeră pentru TD2 a fost proiectat/elaborat și revizuit de către Consultantul Egis
International. Bugetul în sumă de 2,5 mil.Euro a fost validat de către Consultant.
Pentru TD1, cele mai multe modificări la Proiect sunt emise de către Proiectant,
ca urmare a solicitărilor din partea Beneficiarului pentru lucrările suplimentare s-au
induse prin constatare la fața locului.
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Capitolul 3 - Mobilizarea resurselor și a
activităților
3.1

Mobilizarea personalului consultantului

În perioada 1 aprilie 2017 – 30 iunie 2017, Consultantul a mobilizat următorul
personal:
Nume

Funcție

Zile în Chișinău

Marc TRUCHON

Manager de Proiect

Manuela COPCEA

Manager de Contract

Pavel UNTURA

Manager adjunct de
proiect
Inginer Rezident
61 zile

Pavel UNTURA
Claude Jeoffroy
Simona
GEORGESCU
Dragoș Maria

6 zile

Lucru la
domiciliu

15 zile

Expert în Procurări
IFI
Expert în achiziții

Sergiu Guja

Inginer apeduct și
canalizare menageră
Inginer Electric
9 zile

Ancuța Obretin

Expert în mediu

Liliana Maidaniuc

Inspector cantități

31 zile

Marina Vlasenco

Secretar bilingv

61 zile

Sorin Danaila

Inginer la drum

Violeta Bajenaru

Operator CAD

Victor Ungureanu

Inginer la drum

61 zile
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3.2 Documentația colectată

Contractul de îmrumut (BERD și BEI);

Raportul WSP cu privire la studiul efectuat pentru evaluarea studiului de
impact asupra mediului;

Proiectul WSP privind parcări;

Ghidul BERD pentru pregătirea „Notei Generale de Achiziții”.

Ședințele petrecute

3.3





3.4

Mai multe ședințe de coordonare a activităților au fost petrecute cu UIP,
avînd ca scop progresul lucrărilor. Au avut loc ședințe de coordonare
săptămînale cu Beneficiarul, Contractorul, Autoritățile locale și
Proiectantul în scopul monitorizării progreselor înregistrate la eliberarea
șantierului și coordonarea cu alte lucrări de utilități care urmează a fi
executate de către primăria mun. Chișinău. În oficiul Inginerului au avut
loc ședințe de progres. Procesele-verbale a ședințelor sunt anexate la
prezentul raport.
Au avut loc ședințe cu Banca (BERD), procesele verbale sunt atașate.
Au avut loc sedinte speciale privind Pachetul 2 de strazi, procesele
verbale sunt atașate la Raport.

Corespondența

În perioada de referință, către UIP și Contractor au fost expediate cîteva scrisori.
Subiectul principal a fost monitorizarea progresului lucrărilor și a calității .
În perioada de raport între Consultant, Beneficiar și Bancă a avut loc
corespondență cu referire la finanțarea pachetului 2 de străzi , finantarea contractului de
consultanta și progresul lucrărilor la TD1, Ordine de Variatie, etc.
S-au prezentat următoarele documente:

Procesele verbale ale ședințelor de progres

Procesele verbale ale ședințelor de coordonare cu Banca

Raportul trimestrial nr.17

Emiterea Ordinului de Variație nr.10.

Emiterea Certificatului Interimar de Plata nr.13.
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Capitolul 4 - Riscuri și asumări
La moment ambele pachete de străzi sunt în activitate. Primul pachet este spre
finalizare, urmatoarea perioada se va axa pe inceperea Pachetului 2 de strazi. Cel de-al
doilea pachet de străzi a fost atribuit companiei Delta din Romînia. Scrisoarea de accept
a fost transmisă la 13 noiembrie 2015 și Acordul semnat la 9 decembrie 2015.
Ținînd cont de experiența căpătată pe parcursul primului pachet de străzi,
principalul risc este finanțarea lucrărilor la utilități din cadrul lucrărilor de contribuție ce
urmează a fi finanțate de Primăria mun.Chișinău. Se pare că Primăria se confruntă cu
probleme de finanțare majore/importante. Într -adevăr, dacă probleme de finanțare vor
continua, acest lucru poate afecta finalizarea lucrărilor din cadrul Acordului de
Împrumut. Lucrările de reabilitare a drumului nu pot fi executate nerealizînd lucrările la
utilități.
Riscurile de întârziere sau executarea lucrărilor incluse în Acordul de împrumut
se referă în principal pe darea în posesie a șantierului, reabilitarea lucrărilor de utilități
de către alte instituții sub coordonarea Primăriei Chișinău (nu sunt incluse în contractele
de lucrări TD 1 & 2) și calitatea proiectului și capacitatea Contractorilor de a executa
lucrările.
Riscul major care va duce la stoparea proiectului este neaprobarea de către
Consiliul Municipal a sumei adiționale de 3 mil. Euro. Acest fapt afectează întregul
proiect, deoarece, luând în considerare fondurile disponibile, lucrările la TD2 ar putea
începe doar parțial.

4.1

Bugetul

Costul lucrărilor de iluminat s-a majorat, din motiv că a fost necesar de efectuat
lucrări suplimentare, cum ar fi reabilitarea sistemului de alimentare cu energie electrică,
reparația pilonilor și instalarea consolelor noi. Sa convenit ca Primăria mun. Chișinău și
BERD să re-distribuie fondurile după obținerea costului efectiv la lucrările de iluminat
pentru TD2, oricum după cum este menționat mai sus, costurile sînt acoperite în bugetul
disponibil.
Pîna la moment, de către Beneficiar au fost solicitate alte lucrări suplimentare:
- suplimentarea locurilor de parcare (1600 mp) pe bl.C.Negruzzi
- căile de acces, reabilitarea trotuarelor și amenajarea cu pavaje a zonelor albe
nespecificate în proiect - pe str V. Alecsandri
- instalarea plăcilor carosabile prefabricate din beton armat cu capace din
fonta peste gurile de vizitare de pe str.V. Alecsandri, C. Negruzzi și Ștefan
cel Mare
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Suplimentarea locurilor de parcare pe bl.Ștefan cel Mare, deasemenea și reconstrucția
intersecției de tip giratoriu de la str.Ciuflea și modificarea soluției de pozare a cablurilor
electrice au fost posibil de finanțat prin savingurile identificate în cadrul contractului.
Spre final, Beneficiarul a renunțat la reamenajarea sensului giratoriu de la
str.Ciuflea și a decis să păstrez e soluția inițială de proiect pentru acest sector.
La finalizarea întregului pachet TD1, putem spune că costul lucrărilor executate
rămâne în cadrul bugetul inițial.
Problematica rămâne în prezent situatia pentru pachetul doi de strazi, în special
datorită sumelor suplimentare necesare pentru lucrarile de utilități/ apeduct si canalizare
menagera, precum și pentru serviciile de consultanță și d e supraveghere.
La momentul actual este in faza de pregatire Ordinul de Variație pentru includerea
lucrărilor de apeduct si canalizare menagera în pachetul nr. 2.
Datorită faptului că nu este încă disponibilă finanțarea pentru întregul Pachet TD2,
inclusiv si pentru lucrările de apeduct si canalizare menagera, precum și servicii de
supervizare, Consultantul a propus să emită Notificarea de Incepere a lucrarilor pe
sectiuni, iar pentru strada Alexandru cel Bun, ea fiind nepreoritara pentru Beneficiar, sar putea de realizat spre finalul proiectiului. În acest fel, lucrările pentru celelalte două
străzi (Tighina și 31 August), precum și serviciile consultantului pot fi acoperite
financiar.

4.2

Unitatea de Managemet a Proiectului

Finalizarea cu succes a proiectului necesită consolidarea și eficientizarea Unității
de Management a Proiectului. Ca urmare a recomandării noastre UIP a fost suplinită cu
un Inginer, în special responsabil de coordonarea cu lucrările la utilități și monitorizarea
eliberării șantierului, ocrotirea Mediului la lucrările de utilități.
În conformitate cu cerințele Acordului de Împrumut și în conformitate cu legea
și reglementarea în domeniul protecției mediului din Republica Moldova, Studiul de
Impact asupra Mediului a fost prezentat.
Principala problemă, care va afecta progresul/nivelul de finalizare a proiectului
este decizia finală privind defrișarea copacilor alăturați străzilor. Într-adevăr, circa 270
de copaci pot fi defrișați , fie din cauza stării deplorabile sau din motivul amplasării
canalului pentru rețele de iluminări și o locurilor de parcare. Deasemenea, copacii
menționați, cu rădăcinile lor, afectează suprastructura drumului, trotuarelor și zonelor de
parcare.
Conform Deciziei Directorului Departamentului de Infrastructură Chișinău,
lucrările de contribuție la utilități urmau să fie realizate din sursele proprii ale
Municipalității (2 aprilie). Aceste lucrări la utilități pînă la momentul actual nu sunt
finalizate.
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Lucrările de utilități (Contr 1) și (Contr2) nu au fost finalizate la timp, au avut
loc întârzierile și suprapunerea cu lucrările la TD1. S-a admis că lucrările de utilități să
fie finalizate înainte de începerea lucrărilor pentru primul pachet de străzi, dar, de fapt,
aceste lucrări au interferat cu lucrările finanțate de Bancă, și ri scul de a avea un impact
asupra traficului și progresul ui Contractantului a devenit real.
La moment, acest risc trebuie să fie luat în considerare și pentru TD2, care va
începe în curând.
În general, sau înregistrat progrese reduse în ceea ce privește eliberarea
șantierului, montarea/reabilitarea utilităților.
Consultantului Egis International i sa cerut să consulte UIP și reprezentanții
Primăriei mun.Chișinău cu privire la prevenirea riscului de întîrzieri pentru primul și cel
de-al doilea pachet de străzi.
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Capitolul 5 - Planul de lucru
Pe parcursul trimestrului doi al anului 2017, activitatea Consultantului a fost
axată pe:
Pachetul 1 de străzi (TD1):
Activitatea a fost axată pe oferirea asistenței/suportului Beneficiarului în
pregătirea procedurii de finalizare a lucrarilor, monitorizarea contractului, organizarea
ședințelor de management. Luând în considerare întârzierea Beneficiarului în ceea ce
privește darea în posesie a șantierului și angajamentele financiare, Inginerul, după
monitorizarea prezentărilor Contractantului (PMT, PCC, Programul de lucrări, Graficul
Valoric ...), a supravegheat/inspectat lucrarile efective pe șantier. Inspectarea șantierului
și controlul calității sunt asigurate permanent. Cererile de inspectare sunt deasemenea
examinate si verificate in termenul contractual.
La 29 iunie 2017 Beneficiarul a organizat Receptia la finalizarea lucrarilor pentru
sectiunea bv.Stefan cel Mare conform legislatiei locale.
Consultantul a raportat despre progresul eliberării șantierului și executarea
lucrărilor la utilități din cadrul lucrărilor de Contribuție de către Beneficiar.
La 22 noiembrie 2016, a fost organizată Recepția la Terminarea Lucrărilor pentru
strada Vasile Alecsandri si bulevardul Constantin Negruzzi.
La 24 noiembrie 2016, Consultantul a emis Certificatul de Recepția la Terminarea
Lucrărilor pentru strada Vasile Alecsandri și bulevardul Constantin Negruzzi.
Pentru bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, prin Ordinul nr Variație. 8 data de
finalizare a fost extinsă până la 31 mai 2017,
Pe parcursul acestei perioade, au fost emise următoarele Certificate Interimare de
Plată:
- CIP nr. 13 în sumă de de 420,837.50 euro;
Deasemenea, Consultantul a emis și:
- Ordinul de Variație nr.10 ce include identificarea de economii pentru
acoperirea financiara a lucrarilor suplimentare aditionale. Ca urmare a VO
nr.10 suma Contractului a devenit 11,540,455.96 Euro
Pachetul II de străzi (TD2):
Ca urmare a comentariilor anterioare de la Bancă, Raportul de Evaluare Final în
draft a fost modificat și transmis către Bancă pentru a primi calificativul ”fără obiecții”.
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La 26.10.2015 BERD a prezentat calificativul ”fără obiecții” și la 30.10.2015 - BEI,
scrisoarea de accept a fost emisă la 13 noimbrie 2015 și, în cele din urmă, la 9
decembrie 2015 de către toate părțile a fost semnat Contractul de lucrări.
La 31 martie 2016, Acordul de modificare și realocare la Contractul de Împrumut,
privind lucrările de apeduct și canalizare menageră la TD2, a fost semnat de către bancă
și Primarul General al mun.Chișinău însă necesită a fi validat de către Consilul
Municipal înainte de a include in Contractul pentru TD2 suma necesară pentru execuția
lucrărilor aferente.
În scopul asigurării finanțării lucrărilor de apeduct și canalizare menageră până la
primirea validării de către Consiliul Municipal, Beneficiarul a obținut aprobarea de la
BEI pentru finanțarea acestor lucrări din împrumutul BEI, sub rezerva ca lucrările vor fi
contractate în conformitate cu Ghidul BEI pentru achiziții.
Contractantul a primit proiectul pentru lucrări de apeduct și canalizare menageră,
la examinat și a emis o solicitare de clarificare.
Proiectantul a prezentat răspuns la solicitarea Contractorului.
La 23 noiembrie 2016 Contractorul a prezentat propunerea sa de prețuri dar cotația a
depăși limita maxima a bugetului. Prin urmare o serie de ședințe au fost organizate cu
Beneficiarul și Contractorul, deasemenea și cu Banca. O ședință cu privire la acest
subiect a fost organizată și cu Primarul General al mun.Chișinău.
În urma discuțiilor, împreună cu Proiectantul au fost analizate cîteva soluții tehnice
alternative în scopul de a optimiza lucrările și de a reduce costul lucrărilor. Proiectantul
a acceptat una din propuneri și a început elaborarea proiectului modificat.
La moment, se așteaptă prezentarea de către Proiectant a desenelor tehnice modificate și
a justificărilor pentru prețurile unitare noi de către Contractor în scopul de a finaliza
Ordinul de Variație pentru inluderea lucrărilor de apeduct și canalizare mengeră în
Pachetul 2 de străzi.
Actualizare: Proiectul revizuit pentru TD2 a fost primit de către Inginer și Antreprenor
de la Beneficiar în luna iunie. Justificările pentru noile prețuri unitare au fost primite de
la Contractor și sunt in examinare de către Inginer.
Având în vedere că încă nu a fost aprobată de catre Consiliul Municipal finanțarea
suplimentară, Consultantul a propus să emită în cel mai scurt timp Notificarea de
Incepere a lucrarilor pe sectiuni pentru strazile Tighina și 31 August după aprobarea
VO1 (includerea lucrărilor de apeduct si canalizare în pachetul TD2),
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Capitolul 6 - Planul de lucru pentru
trimestrul următor
6.1

Metodologie

Activitățile care necesită a fi efectuate în trimestrul următor sunt prezentate mai
jos. Cu toate acestea, posibilitatea de a realiza toate sarcinile se bazează pe ipotezele
prezentate în capitolul ce urmează.
Așa cum Contractul pentru TD1 și TD2 a fost semnat, Consultantul va asigura,
de asemenea, următoarele activități în faza II și III:
Faza II: Mobilizarea echipei de supervizare și inițierea lucrărilor
Sarcina

Descrierea

Seria de Activități 40: Mobilizarea Consultantului

Sarcina 41

Mobilizarea Echipei de Supervizare

Sarcina 42

Pregătirea Cărții Tehnice de Supervizare

Seria de Activități 50: Organizarea activității topografice și controlul calității

Sarcina 51

Stabilirea sistemului de control și măsurare

Sarcina 52

Stabilirea sistemului de control a calității

Sarcina 53

Pregătirea programului de testare și Planul de Asigurare a Calității

Seria de Activități 60: Organizarea Monitorizării Proiectului și Administrarea
Contractului

Sarcina 61

Întroducerea sistemului de raportare și înregistrare

Sarcina 62

Programul de revizuire, drum critic / Diagrama Gantt

Sarcina 63

Revizuirea programului de execuție a Antreprenorului

Sarcina 64

Organizarea administrării Contractului

Sarcina 65

Revizuirea Planului de Management pe Mediu și Documentația de
siguranță

Sarcina 66

Pregătirea calendarului debursărilor
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Seria de activități 40: Mobilizarea Consultantului
Sarcina 41

Mobilizarea Echipei de supervizare

Personalul a fost deja mobilizat și este implicat in executarea lucrărilor la TD1, pentru TD2
necesită recrutarea unui inspector de șantier pentru lucrările de apeduct și canalizare
menageră.
Mobilizarea echipei de supervizare ca regulă se începe după semnarea Contractului de lucrări
și Contractorul începe mobilizarea sa. Această etapă este necesară pentru a stabili eficiența în
activitatea Consultantului, procedurile de control la șantier.
Consultantul va mobiliza un Inginer Rezident în scopul de a ajuta Beneficiarul cu personal de
sprijin, așa cum sa convenit anterior.
Momentul de mobilizarea pe șantier a celorlalți membri ai echipei Consultantului se va face la
începerea efectivă a Lucrărilor.
Sarcina 42 Pregătirea Cărții Tehnice de Supervizare

Calitatea Serviciului de Supraveghere a fost esențială pentru abordarea și metodologia noastră
de la începutul acestei propuneri. Următoarea descriere a Cărții Tehnice de Supervizare
scoate în evidență modul în care caracteristicile garanției de calitate sunt ușor integrate în
abordarea Consultantului.
Cartea Tehnică de Supraveghere va fi îndeplinită de Dirigintele de Șantier și Managerul de
Proiect, în conformitate cu Planul de Asigurare a Calității al Contractorului pentru a stabili
procedurile de control a supravegherii șantierului.
Scopul acestui manual este de a defini proiectul, programa activitățile , pentru a defini
procedura standard și tipul de formulare, pentru a controla și de a înregistra toate activitățile
apărute în urma activității de supraveghere.

Cartea Tehnică de Supervizare va include:
•
•

•

un grafic complet al proiectului, organizarea proiectului și toate informațiile legate de
diferite părți interesate
procedurile care au fost adoptate pentru serviciile de supraveghere trebuie să asigure
dacă standardele nominalizate și impuse de supraveghere în construcție sunt în
posesie pentru echipele de supraveghere de pe șantier pe durata executării lucrărilor.
Sistemul de Management al Informației, care va asigura prelucrarea și stocarea
informațiilor obținute în timpul desfășurării supervizării construcției.

Cartea Tehnică de Supraveghere va fi revizuită, după caz, pe parcursul execuției.
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Seria de activități 50: Organizarea activității topografice și controlul calității
Sarcina 51: Stabilirea sistemului de control și măsurare

În această perioadă de mobilizare, Consultantul va stabili un Sistem Informatic de
Management în colaborare cu Clientul. Principiile generale ale unui SIM au fost prezentate în
introducerea la Metodologie și sunt date pentru informare și îndrumare.
Unul dintre elementele acestui sistem va fi un sistem de control de măsurare. Acest sistem se
va baza pe următoarele:
• Stabilirea unei proceduri (cerere de lucru) prin care Contractantul solicită permisiunea de a
începe o anumită operație;
• Controlul Calității a acestor lucrări.
• În cazul în care calitatea este acceptabilă, atunci Inspectorul pe Cantități , coordonat de către
Inginerul Rezident și asistat de Inspectorul de Șantier va determina cantitățile corecte pentru
fiecare cod al elementului din fișele de măsurători și le va semna împreună cu reprezentanții
Contractantului.
Va fi propus un sistem simplu de evidență pentru stoca rea și clasificarea fișelelor de
măsurători. Este intenția Consultantului de a înregistra fișele de măsurători în calculator în
cadrul SIM conform următorului sistem:
Bază de date de măsurare va cuprinde următoarele rubrici:
• data de măsurare / Locul de amplasare a lucrărilor,
• codul bilului/elementului
• cantități măsurate
• resurse implicate (echipamente, personal),
• înregistrarea poziției
Toate fișele de control vor fi colectate și calculate pe o foaie cumulativă pentru fiecare articol
pentru luna curentă.

Sarcina 52: Stabilirea sistemului de control a calității

După cum a fost menționat anterior, Consultantul va stabili un Sistem Informațional de
Management (SIM). Un alt element al acestui sistem general va fi Sistemul de Control al
Calității, bazat pe abordarea managementului calitatății descris mai devreme în acest
document.
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O Cartea Tehnică de Supervizare va fi stabilită pentru Inspector cu privire la frecvența de
testare pentru fiecare element care urmează să fie controlat și metoda adecvată pentru a fi
utilizată pentru a efectua aceste teste. Acest manual intern va fi o parte a Cărții Tehnice de
Supervizare și va fi o parte integrală a SIM.

Sistemul de management al calității necesită punerea în aplicare în timp util a acțiunilor
sistematice care vor oferi încrederea corespunzătoare a Beneficiarului că investiția lui va
produce un produs complet satisfăcător. Acest lucru va fi înregistrat și monitorizat în SIM și
realizat prin:
 Calitatea în caietul de sarcini si proiect
• Calitatea în achiziții le publice
• Calitatea în execuție
• Controlul în execuție
• Verificarea lucrărilor
• Proceduri neconforme
• Proceduri de acțiuni consecvente
• Documentare de calitate și înregistrările

Sarcina 53: Pregătirea programului de testare și Planul de Asigurare a Calității

Pregătirea programul de testare va include standartizarea formularelor. Foile standarde tipice
vor fi elaborate pentru toate testele necesare. Va fi adoptat un sistem simplu de evidență în
SIM pentru a stoca și clasifica rezultatele testelor pe toată durata lucrărilor. Consultantul,
conform Contractului de Lucrări, va efectua teste în laboratorul asigurat de către Antreprenor.
Alte teste pot fi efectuate într-un laborator independent în caz de nevoie.
În cele din urmă, Consultantul va pregăti, în consultare cu Contractorul, un Plan de Asigurare a
Calității ( PAC). Acest Plan de Asigurare a Calității va include măsurile luate pentru a verifica
calitatea materialelor la intrarea pe șantier,va asigura că calitatea lucrărilor de construcție este
în concordanță cu specificațiile tehnice și va duce evidența testărilor. Deasemenea, va
prezenta modelul/metoda de declarații pentru execuția Lucrărilor.
Seria de activități 60: Organizarea Monitorizării Proiectului și Administrarea Contractului

Sarcina 61: Întroducerea sistemului de raportare și înregistrare

Introducerea SIM, așa cum sa discutat anterior, oferă un mediu adecvat pentru a îndeplini
această sarcină importantă. Acesta trebuie să includă un sistem de monitorizare bazat pe o
procedură de raportare și înregistrare bine pregătită, care este esențială pentru buna
gestionare a contractului.

Chisinau Urban Road Sector Project

Raport trimestrial no 18 Pagina 28/51

Egis International

Principalele surse de informare sunt rapoarte zilnice, care sunt ca bază pentru rapoartele
trimestriale. Acestea pot fi, în general, clasificate după cum urmează:
• Jurnal cu înregistrări zilnice de pe șantier și înregistrările detaliate, inclusiv toată
corespondența contractuală și date cu privire la toate activitățile, inclusiv lucrări de
întrerupere a lucrilor sau întârzieri, accidente pe șantier și înregistrări meteo;
• Rapoarte de teren (bazate pe fișe de control zilnice);
• Rapoartele intermediare (rapoarte saptămînale de la personalul responsabil pentru anumite
segmente de supraveghere, măsurare, de exemplu cantitatea, teren sau teste de laborator);
• Rapoarte executive pentru a rezuma progresul lunar din punct de vedere fizic și financiar.
Depozitarea documentelor și metodele de arhivare sunt de asemenea foarte importante și
computerul propus bazat pe SIM oferă o soluție eficientă. Sistemul de arhivare trebuie să fie
clar și transparent pentru a permite cu ușurință accesul . Consultantul va valida toate datele
obținute înainte ca fișierele să fie înregistrate în SIM. Protocoalele de acces pentru aceste
informații vor fi convenite cu UIP și controalele vor fi aplicate de către Managerul de Proiect /
Inginerul Rezident.
Sarcina 62: Programul de revizuire, drum critic/Diagrama Gant

O parte din stabilirea inițială a SIM vor fi discuții cu toate părțile Contractuale principale de a
coordona informațiile produse. În scopul facilitării monitorizării programului Contractorului, se
presupune că Contractantul și personalul de supraveghere vor opera cu același software de
planificarea și de analizare a drumului critic.
Ca o parte a sistemului de monitorizare, Consultantul va pregăti o diagramă a drumului critic,
bazat pe intrările Contractorului și analizarea sarcinilor principale de construcție.
Pe parcursul lucrărilor, diagrama va fi periodic actualizată și revizuită, în funcție de necesit ate.
Se va utiliza următoarea prezentarea a progresului lucrărilor:
 Bar Chart (Gantt) prezentare cu descrierea resurselor (echipamente si personal) care
arată intrarea anticipată pe echipă și pe natura de lucrări (drumuri, canalizare, clădiri)
• Diagrama Railway pentru a permite o monitorizare mai adecvată în spați și să fie în
măsură să indice în mod clar progresele la locul de muncă, comparativ cu cea anticipată.
Drumul critic va fi determinat și revizuirea programei va fi actualizat ori de cîte ori este
cerut de către Contractor la cererea managerului de proiect.
Datorită interdependenței complexe a multor operațiunilor de pe șantier , Drumului Critic
cu privire la operațiunile de control i se va acorda o atenție deosebită. Din experienta
Consultantului, sa observat că cele mai multe dintre revendicările legate de timp sunt legate
de planificarea și monitorizarea acestor activități inadecvate.
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Sarcina 63: Revizuirea programului de execuție a Contractorului și pregătirea Raportului cu
privire la Programul de lucru al inginerului

Alte programe de la Contractant, cum ar fi livrările, echipamente, forța de muncă, zilele de
lucru și relocări de servicii vor fi, de asemenea, revizuite în această perioadă și recomandările
adresate Clientului privind adecvarea și completitudinea lor. Efectele acestor articole pe
programul Contractantului ar putea fi critice și trebuie să fie evaluate cu atenție. Orice
scăpări/omiteri trebuie să fie identificate și aduse la cunoștința C ontractantului în scopul de a
evita întârzierile și potențialele reclamații. Aceste grafice vor fi prezentate în SIM pe foi de
calcul, în scopul de a urmări evoluția capacității de construcție și livrările pe perioada
contractului.
Sarcina 64: Organizarea administrării Contractului

Consultantul va organiza administrarea proiectului și va stabili sferele de responsabilitate în
vederea optimizării eficienței sale. Interfețele dintre activitățile de construcție și de
supraveghere vor fi identificate astfel încât să se evite orice perturbare sau neajuns în
transmiterea de informații sau în realizarea de proceduri administrative sau tehnice. O
descriere clară a atribuțiilor v a fi, de asemenea, prezentată întregului personal al
Consultantului pentru a evita suprapunerile sau interferențele. Responsabilitățile, atribuțiile și
sarcinile detaliate vor fi introduse și monitorizate în SIM și Procedurile de Asigurare a Calității
detaliate în Cartea Tehnică de Supervizare și actualizate pe tot parcursul proiectului.
Sarcina 65: Revizuirea Planului pe Mediu și Documentația de Siguranță

Consultantul va revizui în comun cu Expertul pe Mediu a reprezentantului Beneficiarului și
Contractorul recomandările pentru protecția mediului.
Metodele de lucru ale Contractorului vor fi revizuite, iar măsurile de diminuare a reducerii
impactul negativ asupra mediului va aborda, printre altele:
• Diversiuni temporare: Acestea trebuie să fie reduse la minim pentru a reduce problemele de
praf și zgomot vibrații. Un program de umezire corespunzătoare trebuie să fie discutat și
aprobat. Este intenția Consultantului de a examina cu Contractantul posibilitatea de a reduce
durata de diversiuni prin intermediul adaptării programului de lucru și a metodelor.
• Asigurarea securității în timpul construcției prin asigurarea faptului că Contractorul urmează
Planul său de Management al Traficului și instalează indicatoarele rutiere adecvate pentru
siguranța circulației, instalează măsuri temporare de protecție (garduri temporar e în jurul
săpături, etc.), după caz, pentru a proteja publicul și va impune purtarea îmbrăcămintei de
protecție și accesorii.
• Măsuri contra incendiilor: Trebuie să fie luate măsuri stricte de protecție împotriva
incendiilor. Stingătoarele de incendiu trebuie instalate pe șantier.
• Reducerea poluării apei si solului prin direcționarea apelor de scurgere în bazine de
acumulare.
• Zone avariate: Acestea ar trebui să fie protejate și gestionate cu strictețe.
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• Controlul emisiei gazelor: Poluarea de la statie de asfalt sau de la concasoare să fie redusă
prin metoda stropirii cu apă sau prin filtrare.
• Utilizarea de hidrocarburi: carburanți, lubrifianți, bitum, etc. care trebuie controlate pentru a
evita eliminarea necontrolată și scurgerile.
Despre acești factori și soluții se va menționa în R apoarte Trimestriale. În cazul în care apar
probleme de mediu în timpul construcției, (măsuri de identificare a problemelor și de atenuare
după cum au fost convenite de către toate părțile implicate) vor fi raportate în raportul
relevant (rapoarte trimestriale sau detaliate).
Sarcina 66: Pregătirea calendarului debursărilor

Avînd ca bază propunerea Contractorului, Consultantul va pregăti graficul de debursări.
Scopul său este de a anticipa plățile lucrărilor și pentru a permite o comparație a cheltuielilor
pe perioada construcției cu gr aficul inițial.
În acest grafic se va indica:
• Cheltuielile așteptate lunar pe perioada lucrărilor de construcție
• Procentul din costul total de finalizare lunară, în conformitate cu progresul lucrărilor
Acest grafic de plată va fi prezentat Beneficiarului.
Faza III – Supervizarea Lucrărilor și Controlul Calității
Sarcina

Descrierea

Seria de activități 70: Controlul Cantității
Sarcina 71

Măsurarea și certificarea cantităților

Sarcina 72

Pregătirea Ordinilor de Variație și Instrucțiunile Inginerului

Sarcina 73

Reglarea cantităților și actualizarea bugetului

Sarcina 74

Informare și suport Beneficiarului privind aprecierea estimativă a
costului lucrărilor programate

Seria de activități 80: Calitatea Controlului
Sarcina 81

Inspecatrea lucrărilor

Sarcina 82

Materialel de testare

Sarcina 83

Control Manoperă

Sarcina 84

Aspectele de Supervizare și Securitate

Sarcina 85

Suport în Probleme Tehnice

Seria de activități 90: Monitorizarea și Înregistrarea
Sarcina 91

Monitorizarea ratei de progress, recomandarea acțiunilor de remediere

Sarcina 92

Menținerea jurnalului de șantier și înregistrarea tuturor acțiunilor

Sarcina 93

Desfășurarea șendințelor la șantier și elaborarea proceselor verbale
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Sarcina

Descrierea

Sarcina 94

Elaborarea rapoartelor de progress și fotografiile de progres

Sarcina 95

Elaborarea rapoartelor speciale

Sarcina 96

Asigurarea coordonării cu părțile terțe

Sarcina 97

Monitorizarea punerii în aplicare a Planului de Mediu și a Planului de
Securitate și Sănătate

Seria de Activități 100: Administrarea Contractului
Sarcina 101

Revizuirea și aprobarea programului, personalului, echipamentului și
asigurările Contractorului

Sarcina 102

Aprobarea desenelor adiționale de construcție

Sarcina 103

Emiterea instrucțiunilor și a Ordinelor de Variații

Sarcina 104

Pregătirea Certificatelor de plată

Sarcina 105

Suport în problemele legale și contractuale

Sarcina 106

Reducerea impactului de penalități

Activitatea: Controlul Cantității
Măsurarea și certificarea cantităților

Principala responsabilitate a supravegherii este măsurarea și certificarea cantităților, ceea ce
duce la o recomandare de plată a volumelor utilizate și certificate. Acesta ar trebui să includă
un studiu în curs de desfășurare a măsurării lucrărilor de construcții, pentru a verifica
cantitățile în timpul lucrărilor. Informații le și datele de măsurare vor fi, de asemenea, însoțite
de evidența zilnică și rapoartel e întocmite de Inspectorii de Drum.
O monitorizarea exactă a fiecărui articol din Listele de Cantități (Boq) se va menține pe o foaie
de calcul, în scopul de a compara la fiecare etapă cantitățile prevăzute și revizuite împreună cu
variații în cantități.
Pregătirea Ordinelor de Variații și Instrucțiunile Inginerului

Ordinele de Variații sau Instrucțiunile Inginerului trebuie să fie ca o recomandare necesară din
partea Consultantantului și pregătite în discuțiile cu UIP. Procedura detaliată privind
pregătirea/elaborarea și aprobarea Ordinelor de Variații va fi discutată cu UIP și clarificată cu
Contractorul în etapele inițiale, în scopul de a evita orice întârzieri inutile în prelucrarea lor mai
târziu.
Solicitarea de aprobarea a Ordinelor de variații va oferi detalii cu privire la variațiile propuse în
ceea ce privește:
• Descrierea detaliată a modificării(lor);
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• implicațiile contractuale ale schimbării(lor), având în vedere prevederile contractuale în curs
de desfășurare;
• implicațiile financiare ale sch imbării(lor), folosind ratele unitare ale contractului sau cele
negociate cu contractantul dacă este cazul;
• Draftul de Ordin de Variație (OV) care urmează să fie eliberate Contractantului, în
conformitate cu condițiile și termenii contractului.
La primirea observațiilor Beneficiarului referitoare la Draft, Consultantul va pregăti un Ordin de
Variație detaliat (OV) pentru a include detalii ale tuturor modificărilor, desene suplimentare,
calcule și detalii despre cantități , prețurile și sumele atribuite variați ilor și pe baza datelor din
Elaborarea proiectului și examinarea proiectului.
Consultantul va negocia cu Contractantul ratele unitare a noilor articole de lucrări din contract.
Modificările tehnice propuse de către Contractor vor fi examinate de către Consultant iar
reprezentantul Beneficiarului va fi informat cu privire la soliditatea propunerii menționate. O
recomandare corespunzatoare, in scris, va fi adresată Beneficiarului pentru aprobare.
Reglarea cantităților și actualizarea bugetului

Pentru fiecare articol din Listele de cantități, o foaie de calcul cumulativ va rezuma toate
cantitățile certificate în conformitate cu această rată. Același proces se va folosi pentru
volumele/articolele noi.
Fiecare foaie de calcul va cuprinde toate foile de măsurare specifice semnate de Inginerul
Rezident și Contractantul pentru artcolul relevant inițiat din lucrările de supraveghere în
domeniu.
În plus, certificatul interimar va indica în mod clar:
 cantitatea de lucrări și coeficientul de progres
• materialele cu referire la situația de pe șantier
• situația privind plata în avans / împrumut
• situația privind penalitățile, fie mici sau mai mari
• situația privind interesul întârzierii plății
• diferența dintre contribuția externă și costurile locale
• taxele si impozitele
Cele menționate mai sus v-or fi adaptate la standardul discutat și convenit cu Beneficiarul
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Informare și suport Beneficiarului privind aprecierea estimativă a costului lucrărilor
programate

Cantitățile reale ale articolelor de lucrări vor fi actualizate și utilizate pentru a calcula costul
total estimat de finalizare a lucrărilor care vor fi acordate trimestrial Beneficiarului.
După ce lucrările menționate sunt realizate de către Contractor, obținerea Certificatului la
Recepția lucrărilor este pregătit în conformitate cu Condițiile din Contract și o aprobare oficială
de către Beneficiar va stabili începutul Perioadei de Remediere a Defectelor.
Activitatea 80: Calitatea Controlului
Inspectarea lucrărilor

Inspecția lucrărilor va fi realizată în mod continuu de către întregul per sonal de supraveghere,
atât pe lucrări aflate în construcție și lucrări realizate de conformitate cu specificațiile și
metoda de lucru aprobată. Programul de inspecție va fi relativ simplu. Cu toate acestea,
Inspecția va include toate elementele lucrărilor, inclusiv cariere, drumuri de acces și linii de
aprovizionare.
Materialele de testare

Consultantul va conduce, gestiona și supraveghea îndeaproape toate activitățile de prelevare și
de laborator pentru a asigura îndeplinirea Lucrărilor din specificații. Controlul continuu,
oportun și coerent a materialelor va avea ca scop evitarea oricăror perturbări.
Control Manoperă

Controlul continuu, oportun și coerent a lucrărilor va avea ca scop evitarea oricăror întreruperi
datorate calității slabe a materialelor sau a manoperei. În combinație cu testarea efectuată la
sarcina anterioară și a inspecțiilor vigilente în continuu a șantierului, Consultantul va asigura
Contractorului realizarea unui standard ridicat de manopera si că toate componentele
corespund specificațiilor din Contract și cerințelor din desene.
Această sarcină va include, de asemenea, inspecția periodică a aspectelor de securitate legate
de lucrările de construcție. Certificarea echipamentelor si aprobarea programului
Contractorului este inclusă în sarcină 101 (a se vedea mai jos) și această sarcină trebuie să se
refere la măsurile de siguranță adoptate de zi cu zi pe șantier și dispozițiile pentru gestionarea
traficului și abaterilor.
Aspectele de Supervizare și Securitate

Consultantul va revizui aspectele de siguranță ale lucrărilor și metode le de construcție și de
îmbunătățire pentr a se asigura că sa luat orice măsură rezonabilă pentru a proteja viața și
proprietatea. Cu toate acestea, Consultantul nu va fi responsabil de operațiunile
Contractantului. Consultantul este conștient de faptul că el poartă responsabilitate pentru
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aspectele tehnice ale proiectului. Cu toate acestea, el nu poate fi considerat responsabil
pentru practicile nesigure ale Contractantului peste care nu poate exercita un control. Totuși,
el va ține sub observație și va informa Clientul despre acest lucru.
Contractantul va fi obligat să raporteze, în scris, Liderului de Echipă, cu o ulterioară
transmiterea mai departe către Beneficiar și agenția de finanțare, despre toate accidentele
invalidante sau mortale.
Contractantul este responsabil pentru menținerea unui program de orientare / instruire
pentru a se asigura că toți membrii personalului sunt familiarizați cu elementele de bază ale
securității în construcții.
Suport în problemele tehnice

Prin asigurarea cu suport din partea ofiiciului central unei Echipe de Supervizare cu experiență,
Consultantul este bine echipat pentru a face față mai multor probleme tehnice și contractuale
care pot apărea. După cum sa menționat deja, dacă există astfel de probleme și nu sunt
identificate mai devreme și rezolvate imediat , există un potențial de întârzieri și penalități. Prin
urmare, este de datoria Consultanților să ofere cu promptitudine Beneficiarului cel mai bun
sfat posibil. Personalul șantierului va raporta imediat despre toate preocupările și Liderul de
Echipă va evalua problema și va face apel la expertiza necesară cât este necesar pentru a
investiga mai departe problema și va oferi o soluție. În cazul în care, puțin probabil, apare o
problemă care este în afara competenței profesionale și experienței personalului propus,
atunci posibilitatea de a aduce un specialist din afara va fi discutată cu Beneficiarul.
Activitatea 90 : Monitorizarea și Înregistrarea
Monitorizarea ratei de progres, recomandarea acțiunilor de remediere

Consultantul cu regularitate, oportunitate și sistematic va monitoriza, superviza și verifica, în
scris, performanța de lucru a Contractorului pe șantier.

Monitorizarea progresului de lucru este o sarcină globală în cadrul căreia conducerea echipei
de supervizare va trebui să:
• Permanent să analizeze și să evalueze toate informațiile privind calitatea și controlul
cantității,
• Compare rezultate de progres real și prognozate pentru lucrările de constructii,
• Întreprindă toate acțiunile sau măsurile de ordine, ori de câte ori este necesar, pentru
îmbunătățirea performanței și să actualizeze planificarea în consecință,
• Furnizarea datelor pentru sistemele de înregistrare,
• Prezentarea informației pentru pregătirea rapoartelor trimestriale.
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Ca urmare a progresului lucrărilor, Consultantul va fi capabil să identifice punctele slabe în
organizarea Contractantului care afectează aspectele, fie administrative sau tehnice ale
lucrărilor.
Consultantul va depune eforturi pentru a reacționa imediat și va face recomandări cu privire la
următoarele aspecte:
• Îmbunătățirea organizării lucrărilor
• Îmbunătățirea programului de realizare
• Creșterea eficienței operațiunilor și disponibilitate echipament ului
• Creșterea productivității
• Sporirea productivității
• Reducerea costurilor unor anumite operațiuni, precum și cu privire la orice subiect relevant,
care poate avea interes pentru lucrări.
Trebuie de menționat faptul că acțiunile urgente din partea Liderului de Echipă și a
personalului său este de maximă importanță. Acțiun ile corective, ori de câte ori propuse, vor fi
discutate în prealabil cu UIP obținînd aprobarea sa înainte de implementare.

Menținerea jurnalului de șantier și înregistrarea tuturor acțiunilor

Gestionarea cu sistemele de înregistrare este considerată o operație de rutină, deoarece
aceasta nu implică hotărîre sau inițiativă. Cu toate acestea, înregistrările de pe șantier sunt o
parte vitala a echipei rezidente de la șantier.

Înregistrările bune de la șantier pot, de exemplu, face de multe ori diferența critică între a
atribui o cerere de plată suplimentară, sau o prelungire de timp sau nu. Înregistrările de pe
șantier ar trebui să includă următoarele:
• jurnalele de la șantier ,
• înregistrările meteorologice zilnice;
• toate documentele contractuale;
• toată corespondența oficială;
• o copie a tuturor e-mailurilor de intrare și ieșire;
• înregistrările investigării materialelor;
• toate testările controlului pentru construcții și investigarea rezultatelor;
• toate stabilizările și datele studiului;
• fișierul măsurătorilor de teren, calculul măsurătorilor și schițele;
• toate înregistrările de desene primite și emise;
• Variații de șantier emise;
• Ordine de variație, ordinele de sumă provizorie, și ordinele zilelor de lucru emise;
• Rapoartele Contractorului privind forța de muncă și uzina;
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• înregistrea personalului;
• înregistrarea materialelor stocate;
• rapoarte de incident, accidentele ascunse, incidentele de mediu și de altă natură;
•-procesele verbale ale ședințelor;
• fotografiile de progres;
• calculele de măsurare și cantitățile și variațiile;
• penalitățile Contractorului;
• Certificatele de plată;
• înregistrări de execuție;
• penalitățile terților;
• certificatele provizorii și finale de acceptare;
• Registrul de evidență .

Desfășurarea ședințelor la șantier și elaborarea proceselor verbale

Consultantul va pregăti graficul ședințelor la șantier, adendumul și îi va informa pe cei care
urmează să participe.
Scopul principal a ședințelor de la șantier este revizuirea :








progresuului lucrărilor (partea fizică și financiară)
statutul mobilizării resurselor
propunerile Contractorului pentru viitoarele lucrări (săptămîna viitoare, luna viitoare)
remedierile propuse
programul de revizuire
constrîngerile de progres (punctele de blocare)
alte puncte: managementul traficului, deplasarea și relocarea utilităților ,
omiterea/îndepărtarea încălcărilor atunci cînd este necesar

Liderul de Echipă va pregăti și va prezida ședințele de la șantier și va transmite copile
proceselor verbale. După fiecare ședință , Consultantul va fi responsabil de implementarea
monitorizării fiecărei decizii convenite.
În plus, la cererea reprezentantului Beneficiarului. Consultantul va organiza și va face
prezentări publice referitoare la activitatea depusă până în prezent.
Elaborarea rapoartelor de progres

Rapoartele trimestriale vor fi elaborate și transmise Beneficiarului în termen de 10 (zece) zile
lucrătoare de la încheierea perioadei de raportare.
Consultantul va include, de asemenea, fotografii de progres relevante în fiecare raport
trimestrial pe de o parte și pe de altă parte va ține o evidență fotografică oficial detaliat ă la
puncte fixe și a oricărei activități de construcții de interes tehnic sau contractual în orice
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moment. Pe fiecare fotografie va fi indicat un număr de referință, ora, data, locaț ia exactă,
subiectul și puncte de nota specială.
În cadrul acestor rapoarte, Consultantul va colecta și rezuma toate informațiile relative ce sunt
relevante pentru sarcinile descrise mai sus. Pe lîngă punctele înregistrate mai sus, aceste
rapoarte vor mai include:
• Programul Lucrărilor actualizate;
• Estimările costurilor actualizate ale Proiectului;
• Observații și recomandări privind aspecte le tehnice importante;
• Aprobări necesare pentru probleme tehnice și contractuale, în special, Ordine de Variații.

Elaborarea Rapoartelor Speciale

Consultantul va elabora Rapoarte Speciale pentru:





evaluarea penalităților
actualizarea tehnică a Proiectului
prognozarea financiară
sau alte rapoarte necesare pentru Client

Monitorizarea punerii în aplicare a Planului de Mediu și a Planului de Securitate și
Sănătate

Consultantul va monitoriza implementarea Planului de Mediu și a Planului de Securitate și
Sănătate (PMS și PHPSAP) a lucrărilor de Construcție prin utilizarea listelor de control al
activității de mediu elaborate în cadrul Manualului de supraveghere.
Aceste liste de verificare se vor referi la activitățile de pe șantier, cariere, gropile de împrumut,
precum și organizarea șantierului. Aceste liste de verificare vor fi completate săptămânal de
către Inspectorul pe Lucrări.
Consultantul va asigura, de asemenea, punerea în aplicare a măsurilor de PMM și siguranță
prin reținere plăților împotriva elementelor adecvate la cererile de plăți intermediare, după
caz, în conformitate cu prevederile contractului de lucrări.
Consultantul va colabora cu Beneficiarul, specialistul de mediu a reprezentantului
Beneficiarului, și autoritățile locale pentru a se asigura că Contractorul se aplică sau se
conformează acestor măsuri pentru a atenua efectele negative asupra mediului proiectului.
Activitatea 100: Administrarea Contractului

Ca regulă generală, Consultantul va verifica cu atenție toate documentele prezentate de către
Contractant în cadrul proiectului; aceasta poate include, dar nu se limitează la:
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• Documentele administrative și contractuale: scrisori, garanții și certificate de asigurare,
cererile de plăți,program de lucrări, penalitați, etc.
• Documentația tehnică: desene de construcție pentru aprobare, lista de personal, liste de
utilaje și echipamente, lista materialelor pentru încorporarea lucrărilor, cantitățile de lucrări
executate, rezultatele testelor de control al calității, etc.
Toată acestă documentație va fi clasificată și înregistrată în sistemul MIS pentru accesul
permanent la echipa de supraveghere și Client și / sau agenția de finanțare (în orice cerere).
Revizuirea și aprobarea programului, personalului, echipamentului și asigurările
Contractorului

Consultantul va revizui programul de construcție detaliat al Contractorului; va evalua
adecvarea acestuia la obligațiile contractuale și constrângerile practice ale proiectului. Dacă
este necesar, modificările programului vor fi discutate cu Contractantul și rezultatul într-un
program de performanță revizuit.
Consultantul va păstra și menține evidența detaliată a echipamentelor Contractantului pe
șantier. Această listă detaliată va cuprinde pentru fiecare bucată de echipamente data de
intrare și eșire, ore de mobilizare și de starea și toate informațiile relevante care urmează să fie
puse la dispoziția Beneficiarului și va rămâne un document cheie pentru aprobarea
programului de constructii.
Aprobarea desenelor adiționale și de construcție

Această sarcină se referă la aprobarea desenelor suplimentare de construcții, schițe lor de
lucru, desenelor de montaj pregătite de către Contractor. Este vorba doar de unele probleme
minore, cum ar fi modul de confecționare a elementelor din armatură , modificare minoră a
structurilor de drenaj sau șanțuri, orificiile de admisie și de evacuare ale podețelor si ar putea fi
foarte ușor abordate pe șantier de către Inginerul Rezident.
Înainte ca Contractantul să fie instruit în mod corespunzător pentru a continua cu astfel de
lucrări, va fi nevoie de aprobarea Beneficiarului pentru a face ajustări majore la proiect.
Emiterea instrucțiunilor și a ordinelor de variații

Consultantul va instrui Contractantul să efectueze, dacă este necesar, aceste lucrări
reglementate de elemente provizorii în Listele de Cantități și va emite Ordinele de Variații
pentru lucrările în afara domeniului de aplicare inițial de lucrări, după aprobarea acestora de
către Beneficiar.
Ratele incluse în ordinele de variație se bazează pe ratele existente în Listele de Cantități
prevăzute în oferta câștigătoare a Contractantului și transmise Beneficiarului pentru aprobare.
În cazul în care aceste rate nu sunt aplicabile, tarife suplimentare vor fi determinate și
negociate cu Contractantul cu acordul Angajatorului complet informat. O aprobare prealabilă
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va fi solicitată de la Contractor pentru modificarea Ordinelor de Variație [OV ] pînă la o sumă
limită care urmează să fie convenită cu Beneficiarul, în conformitate cu Condițiile de Contract.
În plus, Consultantul va informa Contractantul dacă activitatea de construcții începe înainte de
depunerea adecvată și aprobările necesare au fost procesate.

Pregătirea Certificatelor de Plată

Certificatul de Plată este considerat ca fiind unul din cele mai importante pe perioada de
supervizare.
Urmatoarea diagramă de flux prezinta acumularea unui certificat de plată intermediară în
condițiile contractului.
Valorile primite sunt calculate și acumulate în conformitate cu procedurile standard de lucrări
rutiere.
Un certificat tipic interimar indică în mod clar:
 cantitatea de lucrări și coeficientul de progres
• materialele cu referire la situați a de pe șantier
• situația privind plata în avans / împrumut și starea rambursării
• situația privind penalitățile, fie mici sau mai mari
• situația privind interesul întârzierii plații
• diferența dintre contribuția externă și costurile locale
• taxele si impozitele
și va fi, în general, adaptat la formatul standard folosit de către Client cu modificări minore
pentru a reflecta cerințele specifice ale contractului.
Consultantul va monitoriza procesul de plată și va alerta Beneficiarul când întârzierile la plată o
să acumuleză dobânzile și / sau în cazul în care Beneficiarul este afectat pentru întârzierea
efectuării plăților. Cu toate acestea, Consultantul va putea monitoriza procesul de plată numai
dacă acesta are acces la informațiile relevante.

Înregistrarea plăților vor fi păstrate și prognoza fluxurilor de numerar transmise Beneficiarului
pentru revizuirea bugetului nu mai puțin de un trimestru.
Suport în problemele legale și contractuale

În cazul în care apar probleme juridice și / sau contractuale în timpul serviciilor de supervizare,
Consultantul, la momentul depistării intenției Contractantului de a înainta o penalizare, trebuie
să avertizeze Clientul care decide, la rândul său, la sesizarea altor organe competente, sau dacă
Consultantul poate efectua o analiză și monitoriza în acest caz. În orice caz, în timp ce o decizie
se face de către Client, Consultantul va examina și face recomandări Clientului pe soluționarea
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cererilor de despăgubire de la Contractant pentru extinderea de timp, plata pentru alte
compensații financiare din cauza situațiilor neprevăzute în timpul construcției.
Consultantul va păstra toate informațiile relevante cu privire la orice problemă de proiect care
ar putea deveni un posibil subiect de penalități sau dispută cu Beneficiarul. Înregistrărle zilnice
ale activităților de pe șantier înregistrate și convenite între echipa de supraveghere și
contractantul, va avea o semnificație juridică și tehnică importantă în sprijinul recomandărilor
adoptate cu privire la pretențiile contractuale și dispute.
Limitele comune de penalități contractuale asupra cărorora Consultantul se va implica în
special sunt:
• întârzieri în transmiterea șantierului către Contractant ;
• condițiile fizice neprevăzute și obstacole;
• insuficiențe de proiectare,
• condiții meteorologice nefavorabile;
• întârzieri în achiziționarea de materiale, piese de schimb, echipamente;
• activități de plată;
• Lipsa de progrese suficiente;
• variații în natură și domeniul de aplicare a lucrărilor;
• emiterea cu întîrziere a detaliilor tehnice și instrucțiunilor pentru contractant.

Reducerea impactului de penalități

La toate problemele sensibile, o copie suplimentară de la Oficiul Central va permite
Consultantului să protejeze interesele clientului si pentru a evita situațiile care pot provoca
penalități sau, în cazul în care e inevitabil, pentru a rezolva problema cât mai repede și cât mai
bine posibil din momentul în care ea apare.
Rolul consultativ de la sediul central va fi una dintre atribuțiile directorului de proiect de la
sediul central.
În legătură cu problemele legale și contractuale, Consultantul va examina și va face
recomandări Clientului pentru soluționarea cererilor d e despăgubire de la Contractant pentru
prelungire de timp, plata pentru lucrări suplimentare și orice alte penalități. Dacă este necesar
Consultantul va asista Beneficiarul în soluționarea litigiilor care pot apărea între Contractant și
Beneficiar.
La prezentarea unei penalități din partea C ontractantului, o verificare se va face pentru a se
asigura că Beneficiarul a urmat procedurile corecte, așa cum este detaliat în Condițiile
contractuale.
Apoi, se va face o verificare pentru a se asigura că documentele justificative a fost pregătite și
prezentate în mod corect. Afirmațiile Beneficiarului vor fi evaluate cu atenție și comparate cu
înregistrările de la șantier pentru a verifica validitatea acestora. O analiză va fi efectuată și
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concluziile vor fi detaliate. Determinarea prelungirii timpului și aspecte le financiare, dacă este
cazul, vor fi evaluate.
În cele din urmă, se va ajunge la o concluzie, iar o recomandare va fi transmisă la Beneficiar
prin intermediul Inginerului cu privire la acceptarea deplină, acceptare parțială sau respingerea
cererii în ceea ce privește prelungirea timpului și a costurilor. Apoi, Contractantul va fi notificat
în consecință.

6.2

Personalul

Cu constrîngerile menționat e mai sus, pe parcursul următorului trimestru va fi
mobilizat personalul după cum urmează în tabelul de mai jos:
Experți
Manuela
Copcea
Pavel
Untura

Funcția
Manager de
Contract
Inginer Rezident

Sarcina
Management, legătură cu
clienții, corespondență
Asistența la Contract,
Manager, controlul
calității, Certificatul
Interimar de Plată,
supervizarea șantierului;

Marina
Vlasenco
Claude
Jeffroy
Gerard
Lepesant
Simona
Georgescu

Sectretar bilingv

Gestionarea oficiului și
traducerea corespondenței
Asistență la TD2 , davă va
fi necesar.
După necesitate

Sorin
Danaila
Ancuta
Obretin
Violeta
Bajenaru
Liliana
Maidaniuc
Victor
Ungureanu

Expert senior
achiziții
Expert financiar
senior
Specialist în
Asisitență la pregătirea
ții
achizi /contracte Acordului pentru lucrările
de apeduct și canalizare
menageră TD2.
Inginer,
După necesitate
proiectări drum
Expert în mediu
După necesitate
Operator CAD

După necesitate

Supervizor
Cantități

Elaborarea IPC

Inspector la
șantier

Supravegherea șantierului

Chisinau Urban Road Sector Project

Prezența
Parțial
Permanent

Permanent
Partial ( site and Home
Office)
Parț ial ( site and Home
Office)
Parțial (Site and Home
Office)

Parțial (Home Office)
Parțial (Site and Home
Office )
Parțial (Home office)
Permanent,
după
semnarea Notificării de
începere a lucrărilor.
Permanent,
după
semnarea Notificării de
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Sergiu
Guja
Urmează sa
fie
nominalizat

Supravegherea șantierului
pe lucrările de iluminat
Supravegherea șantierului

Inginer Electric
Inspector de
șantier pentru
Apeduct și
Canalizare
Menageră

începere a lucrărilor.
Pe
jumate
de
normă/Part Time
Permanent,
după
semnarea Notificării de
începere a lucrărilor și
apobarea personalului

Experții locali, oficiali, ar putea fi mobilizați în orice timp, în caz de necesitate.
Tabelul de mai jos prezintă zilele lucrătoare prevăzute în contract, adaptate la
situația reală:

6.3

Contractul de consultanță
6.3.1 Programul personalului

Orarul zilelor de lucru
Zile de lucru
Contract
MDA HO

Manager proiect
Manager de Contract
Inginer Rezident
Manager adjunct proiect
Expert financiar
Expert iluminări
Expert achiziții publice
Specialist contracte
Inginer electric
Inspector cantități
EHSE Inginer
Inginer Proiectant
Apeduct și Canalizare
Menageră
Inginer rutier
Expert juridic local
Operator CAD
Secretar bilingv
Inspector, șantier
Inspector de șantier
Apeduct și Canalizare
Menageră

290
70
285
792
7

34
70
0

Zile
lucrate
MDA HO

Zile
rămase
MDA HO

49
82
0

2

275
32
307
792
6

10
20
22
123
560
0

1
14
29
0
0
18

0
4
0

6
13

-15
-12
0

3

15
38
-22
0
1

0
20
22
97
516
0

11
12
23
0
0
13.5

10
0
0
26
44
0

-10
2
6
0
0
4.5

0
4

2
13

0
0
0

4
0

12
1009
518

260

12
1032
550

0

Q4 zile
estimate
MDA HO

0

-1
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0
15
0

0
0
18
60
0

0
0
2
0
0
0

0

0

0

0
0

-23
-32

0

0
9
60
0
0

260

60
60

0

20
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6.3.2 Probleme contractuale
Contractul de Consultanță a fost semnat la data de 21 noiembrie 2012, suma
totală fiind de 761.500 Euro. Perioada inițială a Contractului a fost din data de 23
noiembrie 2012 pînă la 23 mai 2015, inclusiv perioada de remediere a defectelor.
Acordul Adițional nr.1 de înlocuire a operatorului CAD și de aprobare a Office
managerului a fost semnat în aprilie 2013. Acest Acord Adițional nu a avut nici un
impact asupra sumei sau duratei Contractului.
O realocare între zilele parțiale la șantier și zilele parțiale în afara șantierului
pentru Managerul de Proiect și Expert ul în Iluminat au fost incluse în Acordul Adițional
nr.2 la Contract care a fost emis la începutul lunii aprilie 2014. Nici o modificare cu
privire la suma sau durata contractului nu a fost menționată în acest Acord Adițional.
Acordul Adițional nr.3 ce include înlocuirea Inspectorului pe cantități a fost
semnat pe parcursul trimestrului 3, 2014. Acest Acord Adițional nu a avut nici un
impact asupra sumei sau duratei Contractului.
La 18 noiembrie 2014, a fost semnată solicitarea de extindere a Contractului de
Consultanță pentru prestarea serviciilor suplimentare. Bugetul aprobat pentru serviciile
suplimentare este de 138 500 Euro. Prin urmare, suma totală revizuită a Contractului
este de 900 000 de euro. Deasemenea, datorită acestei extinderi a Contractului,
perioada de finalizare a Contractului de Consultanță a devenit 17.07.2015.
Pe parcursul lunii martie 2015, a fost semnat Acordul Adițional nr.4 la
Contractul de Consultanță. Pentru înlocuirea Expertului Electric, Expertului în Achiziții
și aprobarea Inspectorului de șantier. Deasemenea, prin intermediul acestui Acord a fost
revizuită și perioada de finaliz are. Noua dată de finalizare este 31 mai 2016.
Totuși, lucrările au fost cu întîrziere, și prin urmare Contractul de Consultanță
urmează să fie actualizat la situația de azi.
Principalele motive de întîrziere a proiectului sunt descrise/prezentate mai jos:
1. Întîrzierea prezentării proiectului tehnic: întîrzierea prezentării proiectului a
avut un impact serios asupra duratei proiectului. A provocat o întîrziere de
10 luni pentru TD1 și de 2 luni pentru TD2. Această cauză nu mai este
aplicabilă din motiv că ambele proiecte tehnice au fost finalizate și aprobate
de către Consultant.
2. Întîrzierea evaluării ofertelor pentru TD2:
a) Discuții cu privire la suplimentarea lucrărilor la utilități la pachetul 2 de
străzi au întârziat procesul de evaluare. Cu toate acestea, a fost luată
decizia de a suplimenta aceste lucrări ca un act adițional la contractul
Contractantului câștigător.
3. Întîrzierea atribuirii Contractului:
a) Pachetul 1: din cauza contestațiil or prezentate de ofertanții necîștigători,
atribuirea contractului a avut întîrziere de 1 lună.
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b) Pachetul 2: în scopul reducerii riscului de contestații, Consultantul a
elaborat documentația de licitație cu mai multă atenție, prevăzînd criterii
de evaluare mai detaliate. Riscul de contestații este mai mic în
comparație cu Pachetul 1, totuși, ofertanții necîștigători deasemenea pot
să contesteze. În orice caz, situația poate fi rezolvată rapid de către
Consultant în scopul reducerii întîrzierilor.
4. Întîrzierea emiterii notificării de începere a lucrărilor:
a) Pachetul 1: proiectul a întîrziat cu 5 luni din cauza întîrzierii emiterii
notificării de începere a lucrărilor. Principalul motiv a fost lipsa
justificării în Bugetul de Stat privind neaplicarea TVA.
b) Pachetul 2: această întîrziere nu poate fi aplicată și la Pachetul 2 din
motiv ca problema a fost deja soluționată. TVA -ul nu se aplică la proiect
integral.
5. Întîrzierile preconizate pentru perioada de construcție:
a) Pachetul 1 va avea careva întîrzieri în construcție cauza fiind lucrări
suplimentare incluse în Ordin de Variații ce se așteaptă a fi prezentate de
către Contractor. Sunt două motive principale:
i.
întîrzieri în reabilitarea utilităților de către municipalitate,
impactul va și pentru reabilitarea lucrărilor de către Contractor.
ii.
Întîrzieri în emiterea notificării începerii lucrărilor care
deasemenea a avut impact asupra graficului Contractorului.
b) La Pachetul 2 nu ar trebuie să fie întîrzieri din motiv că ambele probleme
au fost deja soluționate :
i.
Lucrările la utilități ar trebui să fie incluse ca un Acord Adițional
la Contractul de construcții
ii.
Notificarea de începerea lucrărilor va fi emisă în termen din
motiv că problema TVA-lui a fost soluționată.
Realizarea Pachetului 1 de străzi va fi cu întîrziere dar totusi urmeaza sa fie finalizat
înainte de începerea celui de-al doilea pachet de străzi. Contractul de execuție pentru
Pachtul 2 urmează să demareze în luna octombrie 2015 și să s e finalizeze în octombrie
2016, inclusiv perioada de remediere a defectelor pînă în luna octombrie 2017.
Ca urmare a celor descrise mai sus și a ședinței cu BERD și PIU, pe parcursul lunii
septembrie, Consultantul a prezentat Beneficiarului pentru aprobare următoarele:
- O propunere de realocare în cadrul Contractului de Consultanță, care va permite
echipei Consultantului să fie prezenți pînă la sfîrșitul anului curent. Pînă la
sfîrșitul anului 2015, Consultantul va folosi tot bugetul disponibil din contract
din cadrul Acordului de Grant.
- O propunere de Acord din cadrul Acordului de Împrumut cu începerea din
ianuarie 2016 pînă în octombrie 2017, care va fi și sfîrșitul perioadei de
remediere a defectelor. Echipa va fi demobilizată în luna octombrie 2016 și doar
4 vizite pe termen scurt vor fi efectuate de către Managerul de Proiect și
Managerul Adjunct de Proiect în perioada octombrie 2016 și octombie 2017.
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Aceasta ea în considerare ipoteza, că Contractul de execuție pentru TD2 va
începe în octombrie 2015.
Consultantul a primit aprobarea preventivă din partea Beneficiarului pentru ambele
propuneri de Acord prezentate și la moment este în așteptarea aprobării de către Bancă.
La începutul anului 2016, la cererea Beneficiarului și a Băncii, Consultantul a
prezentat o propunere actualizată de extindere. Această propunere a inclus, de
asemenea, o schimbare de management a echipei, ca urmare a pensionării managerului
de proiect, dl Marc Truchon.
Modificarile în managementul echipei de proiect sunt:
- numirea dnei Manuela Copcea în calitate de Manager de Contract;
- numirea domnului Pavel Untura în calitate de Inginer Rezident.
La 31 martie 2016, Acordul de extindere a Contractului de Consultanță a fost
semnat de către părți, asigurând prezența Consultantului la supervizarea lucrărilor până
la 30 aprilie 2017, urmată de o perioada de remediere a defectelor de 12 luni.
Din cauza întârzierilor înregistrate în progresul TD1, deasemenea și datorită
faptului că pachetul TD2 încă nu a început, durata proiectului va fi prelungită.
În conformitate cu cerințele contractuale, prezența Consultantul este necesar să
fie asigurată până la sfârșitul proiectului, însă cantitățile rămase în cadrul contractului
nu sunt suficiente. În consecință, devine necesară extinderea contractului de Consultanță
cu minim 18 luni, și anume până la 31 ianuarie 2019, urmată de o perioadă de notificare
a defectelor de 12 luni.

6.3.3 Finanțarea
Un avans de 140.000 de euro a fost facturat și achitat Consultantului la data de
15 ianuarie 2013.
Numărul facturii
Plata în avans
Invoice F1
Invoice F2
Invoice F3
Invoice F4
Invoice F5
Invoice F6
Invoice F7
Invoice F8
Invoice F9

Suma facturii
140 000 Euro
2 351,75 Euro
7 769,69 Euro
3 506,84 Euro
43 785 Euro
34 313 Euro
74 298 Euro
73 901 Euro
53 903 Euro
53 010 Euro
Chisinau Urban Road Sector Project

Data de plată a facturii
15/01/2013
10/09/2013
10/092013
04/10/2013
24/02/2014
12/06/2014
31/07/2014
02/10/2014
23/02/2015
09/03/2015
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Invoice F10
Invoice F11
Invoice F12
Invoice F13
Invoice F14
Invoice F15
Invoice F16
Invoice F17
Invoice F18

6.4

98 237 Euro
95 057 Euro
83 608 Euro
92 012 Euro
44 300 Euro
97 093 Euro
77 150 Euro
79 178 Euro
73 515 Euro

26/10/2015
25/04/2016
23/11/2016
06/10/2016
26/10/2016
Urmează să fie achitat
Urmează să fie achitat
Urmează să fie achitat
Urmează să fie achitat

Rezultate scontate

Pe parcursul următorului trimestru, dacă presupunerile menționate în capitolul
următor vor fi aplicate, vor fi realizate următoarele documentele de mai jos :

TD1 – supervizarea lucrarilor de remediere si a lucrarilor restante

TD1 – Certificate Interimare de Plata

Raport Trimestrial nr.19

TD2 – modificări la contract cu includerea lucrărilor de apeduct și
canalizare menageră

TD2 – Demararea lucrărilor

Amendamentul de extindere a contractului de consultanta
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Capitolul 7 - Comentarii și recomandări
7.1 Achiziții publice
Contractele pentru TD1 și TD2 au fost atribuite companiei Delta din Romînia.

7.2 Finanțarea
Beneficiarul a solicitat lucrări suplimentare (în special instalarea tuburilor pentru
utilități subterane/apeduct și canalizare menageră în cadrul TD2). Sa propus de a
include la TD2 o sumă provizorie de 2,5 mil.Euro în cadrul unui Acord la Contract la
momentul atribuirei. S-a recomandat/propus de a extinde perioada de finalizare cu 6
luni.
Valoarea Împrumutului a fost majorată ținînd cont și de sumele privizorii de mai
sus și Acordul Adițional la Contractul de Consultanță Egis.
Lucrările suplimentare ca urmare a modificărilor la proiect pe bv.Ștefan cel Mare
au fost acoperite financiar cu aplicarea savingurilor pentru unele lucrări din Pachetul 1
de străzi.
Prima propunere de cost propusă de către Contractor pentru lucrările de Apeduct
și Canalizare menageră TD2 depășește sumele disponibile din Acordul Adițional la
Contractul de Finanțare dar în urma găsirii soluțiilor tehnice alternative, ar fi posibilă
încadrarea în bugetul disponibil.
De asemenea, din cauza întârzierilor înregistrate și de faptul că, până în prezent,
pachetul 2 de străzi nu a început încă, Contractul de Consultanță va trebui să fie
modificat printr-o extindere a perioadei și majorarea cantităților.
Deci, urmează să fie identificate fonduri suplimentare, o parte pentru contractul
TD2, pentru sumele suplimentare, dacă va fi cazul, iar pe de altă parte, pentru serviciile
de consultanță în perioada de prelungire după aprilie 2017.
Deasemenea, o altă problemă reprezintă plățile către Consultant pentru serviciile
furnizate începând cu luna aprilie 2016, deoarece aceste servicii sunt furnizate în cadrul
Addendumului nr. 8 la Contractul de Consultanță, care este finanțat din cadrul
Amendamentului la Acordul de Finanțare.
În prezent, Amendamentul la Acordul de Finanțare nu este încă validat de către
Consiliul Municipal, și Consultantul nu este plătit din luna aprilie 2016. Întârzierile la
efectuarea plăților către Consultant afectează fluxul de numerar și activitățile
Inginerului, prin urmare, o soluție urgentă pentru deblocarea plăților către Consultant
urmează să fie găsită de către Beneficiar, altfel în scurt timp se așteaptă demobilizarea
echipei de supervizare.
Actualizare: BEI a confirmat că plățile către C onsultant ar putea fi efectuate din partea
împrumutului existent BEI. O confirmare oficială a acestui fapt a fost primită de părțile
interesate. La începutul lunii iulie, Beneficiarul este in asteptarea debursarii transei doi din
partea Bancii.
Chisinau Urban Road Sector Project
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7.3 Eliberarea șantierului și Lucrările de Contribuție
Principalul motiv de întîrziere a fost nereușita Beneficiarului de a elibera șantierul
pentru Contractor. O problemă similară este și pentru lucrările de contribuție.
Finalizarea lucrărilor pe bvd.Ștefan cel Mare în termenul extins (Noiembrie 2016)
nu a fost posibilă.
Acest lucru împreună cu lucrările suplimentare și modificările la proiect solicitate
de Beneficiar au generat o extindere de timp.
Extinderea perioadei de execuție a fost aprobată concomitent cu Ordinul de
Variație nr.8, data de finalizare a lucrărilor pe Ștefan cel Mare a devenit 31 mai 2017.
Problemă dării în posesie a șantierului și lucrările de contribuție se va axa acum pe
pachetul TD2, care va începe în curând. Trebuie întreprinse eforturi pentru a nu întîrzia
deasemenea și lucrările la TD2.

7.4 Programul de executie a lucrarilor și etapele
Pentru Pachetul 1 de străzi, de către toate părțile a fost aprobată extinderea
perioadei de execuție pînă la 1 noiembrie 2016. Sa convenit cu Banca de a monitoriza
progresul lucrărilor, în special eliberarea șantierului și executarea lucrărilor la utilități.
În luna noiembrie 2016 au fost Recepționate lucrările la străzile V.Alecsandri și
C.Negruzzi.
Pentru bv.Ștefan cel Mare a fo st aprobată o extindere pîna la 31 mai 2017.
O atenție mai deosebită trebuie acordată obligațiunii Beneficiarului în ceea ce
privește eliberarea șantierului. Referitor la TD2 este necesară mobilizarea urgentă a
tuturor acțiunilor pentru a nu întârzia executarea Lucrărilor.
La data de 31 decembrie 2016, o parte din obiectivele proiectului au fost realizate.
Cu toate acestea, situația este mai critică în ceea ce privește începerea lucrărilor la
timp și finalizarea în termenul stabilit, deasemenea și disponibilitatea suplimentării cu
3,0 mil.euro. Într-adevăr, mai multe probleme urmeaza sa fie rezolvate imediat:
1) validarea de către Consiliul Municipal a finanțării lucrărilor de apeduct și
canalizare menageră (2,5 milioane euro) și extinderea Contractului de Consultanță
pentru supervizarea lucrărilor (0,5 milioane euro)
2) finanțarea lucrărilor de contribuție pentru TD2 (utilitati)
3) contractarea lucrărilor de utilități/contributii pentru TD2
4)pregătirea Acordului Adițional la Contractul (TD2) privind lucrările
suplimentare (apeduct și canalizare menageră) ce urmează să fie realizate pentru cele 3
străzi incluse în Pachetul 2 de străzi. Conform recomandărilor Băncii, lucrările trebuie
să fie incluse în Contract printr-un Ordin de Variație și, s-a agreat de a extinde perioada
de finalizare cu 6 luni de zile.
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5) referitor la eliberarea șantierului pentru TD2, trebuie de menționat faptul, că
până în prezent nu s-au întreprins măsuri.
6) Elaborarea unui Adendum la contractul de consultanta pentru extinderea
serviciilor, conform estimarii perioadei de realizare a lucrarilor din pachetul 2 de strazi.
În concluzie, ca urmare a examinării detaliate a șantierului pe parcursul ultimilor 4
ani, proiectul de execuție TD1 se consideră finalizat. La momentul actual, toate lucrările
ce urmează să fie executate din cadrul acordului de împrumut sunt atribuite. Pachetul 1
de strazi la moment este finalizat. Echipa de Supervizare este mobilizată și este in
activitate.
Cu toate acestea, faptul că lucrările la TD2 încă nu au demarat, acest fapt conduce
la neasigurarea finalizării întregului proiect în termenul stabilit. Luând în considerare
faptul că TD2 are o perioadă de execuție de 12 luni, și estimativ o perioada de extindere
de până la 18 luni din cauza suplimentării lucrărilor de apeduct și canalizare menageră,
putem presupune acum că, în cazul în care Ordinul de Variatie pentru includerea
lucrărilor de apeduct și canalizare menageră urmează să fie aprobat de către t oate părțile
și agreat de Bancă, Nota de Începere a lucrărilor poate fi emisa de către Inginer la
sfirsitul lunii iulie 2017. Această presupunere generează o finalizare a pachetului TD2
catre luna ianuarie 2019. Prin urmare, aceast program estimat va genera, de asemenea,
necesitatea unei extinderi a Contractului de Consultanță până la finalizarea lucrărilor
pentru TD2. La momentul actual, în conformitate cu Acordul Adițional nr 8 la
Contractul de Consultanță, perioada de supervizare expiră în luna mai 2017.
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Capitolul 8 - Anexe

8.1

Corespondența relevantă

8.2

Lista ședințelor de monitorizare

8.3

Date din Contract TD1

8.4

Date din Contract TD2

8.5

Procese verbale a ședințelor de progress TD1

8.6

Procese verbale a ședințelor de coordonare TD1

8.7

Procese verbale a ședințelor de coordonare TD1 cu
Banca
Diverse date actualizate privind progresul lucrărilor,
situatia plăților și graficul valoric

8.8
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Activities, correspondence and meetings held during the project elaboration for period
April – May - June 2017
Activitățile, corespondența și ședințele petrecute la proiect pentru perioada
Aprilie – mai - iunie 2017

Nr.

Date/Data

Comments/Comentarii

4.04.2017

Meeting-site visit with the Employer, Contractor and the Consultant (minutes
attached) / Sedinta-vizita la santier cu participarea Beneficiarului, Contractorului
si Consultantului (PV se anexeaza).

11.04.2017

The Contractor has submited to the Consultant and the Employer the letter on
Interest payment for outstanding amounts (letter nr.95/11.04.2017 attached) /
Contractorul a prezentat catre Consultant si Beneficiar adresa privind Plata
dobinzii pentru suma restanta – claim (adresa nr.95/11.04.2017 se anexeaza).

11.04.2017

Meeting-visit to Stefan cel Mare bv with the PIU, Contractor and the Consultant
regarding objections from General Mayor for works with tactile pavement on a
trial sector / Sedinta – vizita la santierul din bv.Stefan cel Mare cu participarea
PIU, Contractor si Consultant privind obiectiile Primarului General la lucrarile pe
un sector de proba cu pavaj tactil.

12.04.2017

The Consultant has issued and submitted to the Employer the Quarterly Report
nr.17 for the period January – February – March 2017 (MD CUP.MC/074 of
12.04.2017 attached) /Consultantul a emis si a expediat catre Beneficiar Raportul
Trimestrial nr.17 pentru perioada ianuarie-februarie-martie curent (adresa MD
CUP.MC/074 din 12.04.2017 se anexeaza)

12.04.2017

The Consultant has sent to the Employer and the EBRD the notification regarding
the payment of invoices F15 and F16 by 30.04.2017 / Consultantul a prezentat
catre Beneficiar si BERD notificarea privind achitarea facturilor F15 si F16 in
termen de pina la 30.04.2017

14.04.2017

Coordination meeting convened by the Employer with the Consultant and the
Contractor (minutes attached) / Sedinta de coordonare convocata de Beneficiar
cu participarea Consultantului si a Contractorului (PV se anexeaza)

18.04.2017

The Consultant and the Employer has received from the EBRD no-objection for
Variation Order nr.9 / unforseen works (email attached) / Consultantul si
Beneficiarul au primit de la BERD no-objection pentru Ordinul de Variatie nr.9/
lucrari neprevazute (email se anexeaza).
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21.04.2017

Following natural disasters (wet snow) the Consultant jointly with the Contractor
has examined the site Stefan cel Mare bv. /Consultantul in comun cu
Contractorul a examinat santierul din bv.Stefan cel Mare ca urmare a calamitatii
naturale (cadere de zapada umeda).

25.04.2017

At the indication of the General Mayor, the Consultant jointly with the
Contractor has inspected the sites as a result of the natural calamities where a 2
Sq.m of pavement area compaction under the sidewalks was found. The
contractor has repaired the sidewalk immediately. / La indicatia Primarului
General, Consultantul in comun cu Contractorul a inspectat santierele ca urmare
a calamitatilor naturale unde sa depistat o suprafata de 2 m2 de tasare a
pavajului sub trotuare. Contractorul a lichidat / refacut trotuarul imediat.

27.04.2017

The Contractor has presented the proposal for the new prices for water and
waster water works (nr.103 of 26.04.2017 attached) /Contractorul a prezentat
propunerea de preturi noi pentru lucrarile de apeduct si canalizare menagera
(nr.103 din 26.04.2017 se anexeaza).

28.04.2017

28.04.2017

The Consultant has submitted to the Employer the Quarterly Report nr.17 in
Romanian (letter MD CUP.MC/077 of 28.04.2017 attached) / Consultantul a
prezentat catre Beneficiar Raportul Trimestrial nr.17 in limba romina pentru
perioada ianuarie-februarie-martie curent (adresa MD CUP.MC/077 din
28.04.2017 se anexeaza)
Progress meeting in Consultant`s office with the Employer and the Contractor
(minutes attached) / Sedinta de progres in oficiul Consultantului cu participarea
Beneficiarului, si a Contractorului (PV se anexeaza).

28.04.2017

The Consultant has submitted to the Municipaly, PIU and EBRD an email
requesting payment of outstanding invoices and demobilization warning (email
attached) /Consultantul a transmis catre Primarie/PIU si BERD email privind
solicitarea de plata a Invoice-lor restante si avertizarea de demobilizare (email se
anexeaza)

28.04.2017

As a result of the given email, the Beneficiary asked the Consultant not to
demobilize his team in the hope that he will clarify the problem (email is
attached) /Ca urmare a email-lui dat, Beneficiarul a rugat Consultantul sa nu
demobilizeze echipa sa in speranta ca va clarifica problema data (email se
anexeaza)

4.05.2017

The Contractor has submitted to the Consultant the Monthly Report nr.16 for
the period May-June 2016 / Contractorul a prezentat catre Consultant Raportul
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Lunar nr.16 pentru perioada mai-iunie 2016

5.05.2017

Working meeting convened by the Director of DGTPCC with the participation of
the Consultant regarding the state of completion of the works on Stefan cel
Mare bv by 31 May 2017; The situation with the start of TD2 works and the
approval of 3 million Euro additional works; The Consultant's warning n the
interruption of the team`s activity by May 31 2107 due to failure to provide
financing. / Sedinta de lucru convocata de Directorul DGTPCC cu participarea
Consultantului cu referire la situatia de finalizare a lucrarilor pe bv.Stefan cel
Mare catre 31 mai 2017; situatia cu inceperea lucrarilor TD2 si aprobarea a 3 mln
Euro lucrari suplimentare; avertizarea Consultantului privind intreruperea
activitatii echipei din 31 mai 2017 din motivul neasigurarii finantarii.

11.05.2017

According to the PIU`s information, today, at the meeting of the Municipal
Council, the decision regarding the approval of 3 mln. Euro for additional
aqueduct and sewage works and payment of consultancy services was
examined. As a result of the vote, the decision was not adopted. / Conform
informatiei de la PIU, astazi la sedinta Consiliului Municipal a fost examinata
Decizia privind aprobarea a 3 mln euro pentru lucrari suplimentare apeduct si
canalizare si plata serviciilor de consultanta. In rezultatul superii la vot, Decizia
nu a fost adoptata.

12.05.2017

Coordination meeting on the sites C.Negruzzi bv and V.Alecsandri str. (minutes
attached) / Sedinta de coordonare la santierele din
bv.C.Negruzzi si
str.V.Alecsandri (PV se anexeaza)

12.05.2017

The Contractor has submitted to the Consultant a letter on the payment of the
outstanding amounts and financing charges (claim) – repeated presentation
(nr.134 of 12.05.2017) / Contractorul a prezentat catre Consultant scrisoarea
privind Plata suma restanta si dobinda aferenta (claim/revendicare) - prezentare
repetata (nr.134/12.05.2017)

12.05.2017

Meeting in the General Mayor's Office with the participation of the Consultant /
Resident Engineer regarding the status of the Consultant's team for the period
up to May 31 and beyond the nominated term, as well as the risk of
demobilization of the Engineer with the impact on our Project that will have a
long-term negative effect on the Employer. / Sedinta in Oficiul Primarului
General cu participarea Consultantului/Inginerul Rezident privind situatia de
prezenta a echipei Consultantului pentru perioada pina la 31 mai si dupa
termenul nominalizat, dar si riscul de demobilizare a Inginerului cu impactul
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asupra Proiectului nostru care se va rasfringe catre Beneficiar pe termen lung.

16.05.2017

Common meeting with the Contractor in Consulsultant`s office regarding the
examination of the Requests for Inspections (RFI) / Sedinta comuna cu
Contractorul in of.Consultantului privind examinarea Cererilor de Inspectare
prezentate.

17.05.2017

Meeting in Consultant`s office with the Employer/General Mayor, DTP Director,
Chisinau EBRD representative, Consultant/Contract Manager and Resident
Engineer regarding the situation of not paying the Consultant`s Invoices and
interruption of the activity. /Sedinta in oficiul Consultantului cu participarea
Beneficiarului/Primarul General, Directorul DTPCC, Reprezentantului permanent
BERD la Chisinau, Consultantului/Managerul de contract si Inginerul Rezident
privind situatia nechitarii facturilor de plata a Consultanului si intreruperea
activitatii.

17.05.2017

The Employer/PIU has requeste from EIB by email to answer if it is possible to
pay the consultancy services from the available funding sources until the
approval of the 3m Euro Agreement by the Municipal Council. (Email attached) /
Beneficiarul/PIU a solicitat de la BEI printr-un email raspuns daca este posibil de
achitat serviciile de consultanta din sursele de finantare disponibile pina la
aprobarea Acordului de 3 mln euro de catre Consiliul Municipal. (email se
anexeaza)

17.05.2017

Meeting on the examination of the RFIs with the Consultant, Contractor and
electrical subcontractor / Sedinta de examinare a Cererilor de Inspectare cu
participarea Consultantului, Contractorului si a Subcontractorului Electric.

17.05.2017

Following the Contractor`s letter nr.95/11.04.2017 on the payment of financing
charges, the Consultant has presented his answer (MD CUP.MC/081/17.05.2017
attahed) / Ca urmare a scrisorii Contractorului nr.95/11.04.2017 privind cerinta
de plata a dobizii aferente, Consultantul a prezentat raspunsul sau (MD
CUP.MC/081/17.05.2017 se anexeaza)

18.05.2017

The Consultant has sent to the Employer the Invoice 18 (MD CUP.MC/2017054/17.05.2017 is attached) /Consultantul a prezentat catre Beneficiar Invoice
nr.18 (nr.MD CUP.MC/2017-054/17.05.2017 se anexeaza)

18.05.2017

The Consultant and the Beneficiary have received from the Contractor the letter
regarding the Return of the Guarantee under Clause 14.9 (no.140 of 18.05.2017
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is attached) / Consultantul si Beneficiarul au primit de la Contractor adresa
privind Returnarea garantiei conform Clauzei 14.9 (nr.140 din 18.05.2017 se
anexeaza)

18.05.2017

Meeting in the office of the Consultant at the Beneficiary's initiative with the
participation of the Beneficiary / PIU, the Director, the Deputy Director, the PIU
Specialists, the EBRD Permanent Representative, the Consultant and the
Municipal Councilors from 3 fractions with the presentation of the Consultant's
activity during the period 2012-2017 and the situation regarding the need for the
approval of the financing (3 million euros) for TD2 aqueduct and sewerage and
payment of the Consultancy Services. / Sedinta in of.Consultantului la initiativa
Beneficiarului cu participarea Beneficiarului/PIU, Directorul , Vice-Directorul,
Specialistii PIU, Reprezentantul permanent BERD, Consultantul si invitatii
Consilierii Municipali din 3 fractiuni cu prezentarea activitatii Consultantului in
perioada 2012-2017 si situatia privind necesitatea aprobarii finantarii (3 mln
euro) pentru lucrarile de apeduct si canalizare TD2 si plata servciilor de
Consultanta.

18.05.2017

Progress meeting in the office of the Consultant (minutes is attached) /Sedinta
de progress in oficiul Consultantului (P.V. se anexeaza)

18.05.2017

The Consultant has issued and submitted to the Employer the IPC nr.13
(nr.084/18.05.2017 is attached) / Consultantul a emis si a expediat catre
Beneficiar Certificatul Interimar de Plata nr.13 (nr.084 din 18.05.2017 se
anexeaza)

19.05.2017

The EIB has responded to the Beneficiary / PIU by email, that it is possible to pay
the consultant's services only as something else for an identical amount will not
be financed from the EIB loan because a fixed amount of EUR 10.3 million is
contracted. (Email attached) /BEI a raspuns Beneficiarului/PIU printr-un email, ca
este posibil de achitat serviciile de consultant doar ca alt ceva pentru o suma
identica nu va fi finantata din imprumutul BEI din motiv ca este contractata o
suma fixa de 10.3 mln.Euro. (email se anexeaza)

23.05.2017

The Consultant submitted a response to the Contractor's request no.103 of
26.04.2017 regarding the proposal of the new prices (no.104 of 23.05.2017 is
attached) /Consultantul a prezentat raspuns la solicitarea Contractorului nr.103
din 26.04.2017 privind propunerea de preturi noi (nr.104 din 23.05.2017 se
anexeaza)
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23.05.2017

The Consultant submitted a response to the Contractor's request no.134 dated
12.05.2017 regarding the Application for payment of the financing charges
(no.105 of 23.05.2017 is attached) /Consultantul a prezentat raspuns la
solicitarea Contractorului nr.134 din 12.05.2017 privind Cererea de plata a
dobinzii aferente (nr.105 din 23.05.2017 se anexeaza)

23.05.2017

The Beneficiary / PIU has asked the Consultant for an updated Cash Flow on EIB
second installment planning. - 3 million euros, taking into account the payment
of consultantcy services and works on TD1 and TD2. /Beneficiarul/PIU a solicitat
Consultantului prezentarea Cash-flow-lui actualizat privind planificarea transei 2
BEI – 3 mln euro luind in considerare plata serviciilor de consultanta si lucrarile la
TD1 si TD2.

23.05.2017

Meeting in the office of the Consultant with the participation of the Contractor
and the Consultant's team regarding the examination and determination of
some quantities of works that can become savings for the financial coverage of
the additional works requested by the Beneficiary and the issuance of the next
VO. /Sedinta in of.Consultantului cu participarea Contractorului si echipa
Consultantului privind examinarea si determinarea unor cantitati de lucrari care
pot deveni economii pentru acoperirea financiara a lucrarilor suplimentare
solicitate de Beneficiar si emiterea urmatorului OV.

23.05.2017

The Contractor presented the revised offer for additional water supply and
sewerage works, supplemented with the justification of new prices (no.144 /
23.05.2017 is attached)./ Contractorul a prezentat oferta revizuita pentru
lucrarile suplimentare de apeduct si canalizare menagera completata cu
justificarea de preturi noi (nr.144/23.05.2017 se anexeaza).

24.05.2017

Coordination meeting on the sites V.Alecsandri str and Stefan cel Mare bv
(minutes is attached) / Sedinta de coordonare la santierele din str.V.Alecsandri si
bv.Stefan cel Mare (PV se anexeaza)

25.05.2017

The Consultant has updated and submitted to the Employer/PIU the Cash Flow
for planning the EIB second installment - 3 mln.Euro taking into account the
consultancy payment and the works on TD1 and TD2.. (Cash-flow is attached) /
Consultantul a actualizat Cash-flow-ul pentru planificarea transei 2 BEI – 3
mln.Euro tinind cont de plata serv de consultanta si lucrarile la TD1 si TD2 pe care
la transmis catre Beneficiar/PIU. (cash-flow se anexeaza)

29.05.2017

The Contractor has submitted the letter nr.156/29.05.2017 on clearing the site
at the intersection Stefan cel Mare bv and Ciuflea str. (in annex) / Contractorul a
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prezentat adresa sa nr.156/29.05.2017 privind Eliberarea santierului la
intersectia Stefan ce Mare si Ciuflea (se anexeaza)
29.05.2017

The Contractor has submitted the letter regarding the tactile pavement (letter
nr.155/29.05.2017 is attached) /Contractorul a prezentat adresa sa
nr.155/29.05.2017 privind pavajul tactil (se anexeaza)

30.05.2017

The Consultant has issued the Variation Order nr.10 – savings / Consultantul a
emis VO nr.10 (economii)

31.05.2017

The Consultant by an email has informed all parties that they would continue
their activity by June 30, 2017 / Consultantul printr-un email a informat toate
partile ca isi continua activitatea pina la 30 iunie 2017.

31.05.2017

5.06.2017

The Contractor has submitted to the Consultant the letter no. 157a / 31.05.2017
regarding the completion of the works by section on the Stefan cel Mare bv of
TD1. (in annex) / Contractorul a prezentat Consultantului adresarea
nr.157a/31.05.2017 privind finalizarea lucrarilor pe sectiunea bv.Stefan cel Mare
din Pachetul 1 de strazi. (se anexeaza)
The Consultant has sent to the Beneficiary and the Contractor a letter of nonconformities detected at the site Stefan cel Mare bv (letter no.MD CUP.MC/1205.06.2017 is attached)/Consultantul a expediat catre Beneficiar si Contractor o
serie de neconformitati depistate la santierul din BV.Stefan cel Mare (adresa
nr.MD CUP.MC/120-5.06.2017 se anexeaza)

6.06.2017

The Contractor has presented the Annual Social and Environmental Report to
the Beneficiary and Consultant / Contractorul a prezentat catre Beneficiar si
Consultant Raportul Anual Social si de Mediu

7.06.2017

The Consultant has submitted an answer to the Contractor`s letter no.156 /
29.05.2017 regarding the clearance of the site near the Stefan cel Mare
intersection with the Ciuflea str. (letter no.121 / 7.06.2017 is attached) /
Consultantul a prezentat raspuns la adresa Contractorului nr.156/29.05.2017
privind eliberarea santierului din preajma intersectiei Stefan cel Mare cu
str.Ciuflea (adresa nr.121/7.06.2017 se anexeaza)

7.06.2017

The Consultant has presented answer to the Contractor`s request no.159 /
29.05.2017 regarding the arrangement on the sidewalk of the areas for the
movement and direction of persons with disabilities on Stefan cel Mare bv (letter
no.122 / 7.06.2017 is attached) / Consultantul a prezentat raspuns la adresa
Contractorului nr.159/29.05.2017 privind amenajarea pe trotuare a zonelor
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pentru deplasarea si directionarea persoanelor cu dizabilitati pe bv.Stefan cel
Mare (adresa nr.122/7.06.2017 se anexeaza)
8.06.2017

Progress meeting in the office of the Consultant (minutes attached) / Sedinta de
progres in oficiul Consultantului (PV se anexeaza)

8.06.2017

The Contractor has submitted to the Beneficiary and Consultant the letter Damage to pavement works (letter no.169 / 8.06.2017 is attached) /
Contractorul a prezentat catre Beneficiar si Consultant adresa privind afectarea
lucrarilor de pavaj (adresa nr.169/8.06.2017 se anexeaza)

9.06.2017

The Contractor has submitted to the Beneficiary and Consultant the letter Damage to pavement works (letter no.174 / 9.06.2017 is attached) /
Contractorul a prezentat catre Beneficiar si Consultant adresa privind afectarea
lucrarilor de pavaj (adresa nr.174/9.06.2017 se anexeaza)

13.06.2017

The Contractor has submitted to the Beneficiary and Consultant the letter Damage to pavement works (letter no.176 / 13.06.2017 is attached) /
Contractorul a prezentat catre Beneficiar si Consultant adresa privind afectarea
lucrarilor de pavaj (adresa nr.176/13.06.2017 se anexeaza)

15.06.2017

16.06.2017

19.06.2017

20.06.2017

Coordination meeting on the site Stefan cel Mare bv (minutes attached) /
Sedinta de coordonare la santierul din bv.Stefan cel Mare (PV se anexaza)
The Beneficiary by his instruction nr.06-2-230 of 16.06.2017, has decided to
renounce to the arrangement of the roundabout intersection Stefan cel Mare bv
with Ciuflea str and to return to the initial design and respectively the omission
of the additional works included on the previous VO. (the letter is attached) /
Beneficiarul prin instructiunea sa nr.06-2-230 din 16.06.2017 a decis renuntarea
amenajarii intersectiei bv.Stefan cel Mare cu str.Ciuflea de tip giratoriu si
revenirea la proiectul initial de executie si respectiv omiterea lucrarilor
suplimentare cuprinse on VO anterior. (adresa se anexeaza)
Meeting in EBRD office with the DTP Director/PIU and the Consultant regarding
the unlocking of the project situation / Sedinta in oficiul BERD Chisinau cu
participarea Directorului DTPCC/PIU si Consultant privind deblocarea situatiei la
proiect
Following the EBRD meeting of 19.06.2017, the Consultant has presented to the
EBRD, Beneficiary / PIU, Contractor the project situation (a table regarding the
site clearing and contribution works is attached) / Ca urmare a sedintei de la
BERD din 19.06.2017, Consultantul a prezentat catre BERD, Beneficiar/PIU,
Contractor situatia la proiect (tabelul privind eliberarea santierului si lucrarile de
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20.06.2017

contributie se anexeaza)
The EIB has sent by email to the PIU and the Consultant the Confirmation letter
for the payment of the consultancy services from available sources (letter in
annex) / BEI a transmis pe mail catre PIU si Consultant scrisoarea de confirmare a
platii Consultantului din sursele dipsonibile (scrisoarea se anexeaza).

20.06.2017

The Consultant has issued and sent to the Contractor and the Beneficiary the
letter regarding the additional quality assurance submissions for the submitted
RFIs (letter no.138 / 20.06.2017 is attached) / Consultantul a emis si a expediat
catre Contractor si Beneficiar adresa privind prezentarile suplimentare pe
domeniul calitatii pentru Cererile de Inspectare prezentate (adresa
nr.138/20.06.2017 se anexeaza)

20.06.2017

Visit to the site Stefan cel Mare bv on 1) examination of the site release status
according to the information of 19.06.2017; 2) arrangement of the sidewalk from
the square of Stefan cel Mare Monument and 3) arrangement of the bicycle lane
in front of the City Hall. Attendance the DGTPCC, IM Exdrupo, Contractor and the
Consultant. / Sedinta vizita la santierul din bv.Stefan cel Mare privind 1)
examinarea situatiei de eliberae a santierului conform informatiei din
19.06.2017; 2) amenajarea trotuarului din scuarul monumentului Stefan cel
Mare si 3) amenajarea pistei de biciclisti din fata Primariei. Au participat
DGTPCC, IM Exdrupo, Contractor si Consultant.

22.06.2017

The Consultant has submitted to the Employer and the Contractor the Variation
Order nr.10 (savings) (nr.MD CUP.MC/139 of 22.06.2017 attached) /
Consultantul a trasmis catre Beneficiar si Contractor Ordinul de Variatie nr.10
(economii) (nr.MD CUP.MC/139 din 22.06.2017 se anexeaza)

22.06.2017

The Employer/PIU has sent the VO nr.10 to the Banks for no-objection /
Beneficiarul/PIU a transmis catre Banci VO nr.10 spre aprobare

22.06.2017

22.06.2017

The Consultant has submitted to the EBRD and the Employer the Notification on
starting the procedure for appointment of the Taking Over Committee and
organization of the Taking Over at Completion (MD CUP.MC/140 of 22.06.2017 is
attached) / Consultantul a transmis catre BERD si Beneficiar Notificarea de
demarare a procedurilor de numire a Comisiei de Receptie si organizarea
receptionarii lucrarilor (MD CUP.MC/140 din 22.06.2017 se anexeaza)
The Employer has presented for execution to the Consultant and the Contractor
the project solution for amendments to the road system for Alecsandru cel Bun,
Tighina and 31 August streets (nr.06-2-163/23,05,2017 is attached) /
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23.06.2017

26.06.2017

Beneficiarul a prezentat Consultantului si Contractorului spre executie Solutia de
proiect pentru modificarile la sistemul rutier pentru str.Alexandru cel Bun,
Tighina si 31 August (nr.06-2-163 din 23.05.2017 se anexeaza)
The Consultant and the Employer received from EIB no-objection to VO nr.10
(email is attached) /Consultantul si Beneficiarul au primit no-objection de la BEI
pentru VO nr.10 (email se anexeaza)
The Employer has asked for the presence of the Consultant at the meeting of the
Competition Council on 27.06.2017 (nr.06-2-251 of 26.06.2017 is attached)
Beneficiarul a solicitat prezenta Consultantului la sedinta Consiliului Consurentei
din 27.06.2017 (nr.06-2-251 din 26.06.2017 se anexeaza)

26.06.2017

The Consultant has presented an answer to contractor`s leters nr.169/8.06.2017
and nr.174/9.06.2017 (letter nr.MD CUP.MC/141 - 26.06.2017 is attached) /
Consultantul a prezentat raspuns la adresarile Contractorului nr.169/8.06.2017 si
nr.174/9.06.2017 (adresa nr.141/26.06.2017 se anexeaza)

26.06.2017

The Consultant responded to the Contractor`s letter nr.176/13.06.2017 (letter
nr.MD CUP.MC/142/27.06.2017 is attached) / Consultantul a prezentat raspuns
la adresa Contractorului nr.176/13.06.2017 (adresa nr.142/26.06.2017 se
anexeaza)

27.06.2017

The Consultant submitted a response to the Beneficiary's request no. No.06-2251 of 26.06.2017 (no.144 / 27.06.2017 is attached) / Consultantul a prezentat
raspuns la solicitarea Beneficiarului nr. nr.06-2-251 din 26.06.2017
(nr.144/27.06.2017 se anexeaza)

27.06.2017

The Beneficiary submitted to the Consultant for examination and execution the
project solution regarding the arrangement of the bicycle lane on Stefan cel
Mare bv – Pushkin str – Pircalab str (no. 06-2-256 / 27.06.2017 is attached) /
Beneficiarul a transmis Consultantului spre examinare si executie solutia de
proiect privind amenajarea pistei de biciclisti pe bv.Stefan cel Mare – str.PuskinPircalab (nr.06-2-256/27.06.2017 se anexeaza)

27.06.2017

Meeting in the Consultant's office with the participation of the Beneficiary and
the Contractor regarding the unlocking of the financing situation of the TD2
works and the consultancy services. / Sedinta in oficiul Consultantului cu
participarea Beneficiarului si a Contractorului privind deblocarea situatiei de
finantare a lucrarilor la TD2 si servciile de consultanta.

29.06.2017

The EIB informed the Beneficiary / PIU that the problem of financing the
consultancy services was solved (email is attached) / BEI a informat

Egis International
Office Chisinau,Moldova, 18 Serghei Lazo street
Tel/fax: (+373 ) 78858178
e-mail: egis.chisinau@gmail.com

Page 10 of 11

Beneficiarul/PIU ca problema privind finantarea serviciilor de consultanta a fost
solutionata (email se anexeaza)

29.06.2017

According to the Beneficiary's Decision, a visit of the Taking Over Committee was
organized on the section Stefan cel Mare si Sfint bv from TD1 with the
preparation of the Reception Minutes accompanied by annex 1 and 2 /
unfinished works and works with nonconformities. / Conform Deciziei
Beneficiarului, a fost organizata vizita Comisiei de Receptie la terminarea
lucrarilor la sectiunea din pachetul 1 bv.Stefan cel Mare si Sfint cu intocmirea
Procesului verbal de receptie insotit de anexa 1 si 2/lucrari nefinalizate si lucrari
cu neconformitati.

30.06.2017

According to the Contractual Requirements, the Consultant has issued and
submitted to the Beneficiary and the Contractor the Taking Over Certificate for
the section Stefan cel Mare bv (no.152 / 30.06.2017 is attached) / Conform
Cerintelor Contractuale, Consultantul a emis si a transmit catre Beneficiar si
Contractor Cerificatul la terminarea lucrarilor pentru sectiunea bv. Stefan cel
Mare (nr.152/30.06.2017 se anexeaza)

30.06.2017

The Consultant has issued and submitted to the Employer, EIB, EBRD and the
Contractor the letter on starting the TD2 works by sections (letter nr.MD
CUP.MC/154 of 30.06.2017 is attached) / Consultantul a emis si a expediat catre
Beneficiar, BEI, BERD si Contractor scrisoarea privind Inceperea lucrarilor pe
sectiuni pentru TD2 (adresa nr.154/30.06.2017 se anexeaza)

30.06.2017

During this quarter were submitted 63 letters for applying 0 VAT rate / Pe
parcursul perioadei de raport au fost prezentate 63 de scrisori de scutire TVA.

30.06.2017

During this quarter were submitted 44 RFI / Pe parcursul perioadei de raport au
fost prezentate 44 de cereri de inspectare

Egis International
Office Chisinau,Moldova, 18 Serghei Lazo street
Tel/fax: (+373 ) 78858178
e-mail: egis.chisinau@gmail.com
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GATRE: Directia Generala Transport Public si Cai de Comunicatie
EGIS INTERNATIONAL - CHISINAU R. Moldova.
REFERITOR: Proiect Sectorial de Drumuri Urbane.Reabilitarea retelei de strazi si
trotuare,crearea unor locuri de parcare si modernizarea sistemului de
iluminat public (Pachet 1 )

Reffering to: Chisinau Urban Road Sector Project.Rehabilitation of streets and footways
'
network,establishment of on street parking facilities and upgrading of
street lighting (Package 1)

Subject: Interest payment outstanding amount.
Plata dobinda suma restanta.

,:ubiect:

-

Dear Sirs,

Stimati domni,

Hereby, we inform you that on this letter
date it wasn't made the fuIl payment of
intherim payment certificate no 11 with due
date February 3,2017.
This records an outstanding balance in the
amount of 61 200.87 EURO on which,
according to SC 14.7 and 14.8 of the GCC,
you have the obligation to calculate and pay
financing charges for recorded period of
delaying outstanding payment.
In these circumstances please inform us
any problems and / or estimated date for
payment in question.

Prin prezenta, va informam ca Ia data
prezentei nu a fost facuta plata integrala

conform certificatului interimar de plata
nr.11 cu data scadenta de 3 februane2}l7.
Astfel se inregistreaza un sold restant in
'suma de 61 200,87 EURO pentru care,
conform SC I4.7 si 14.8 din CGC, aveti
obligatia de a calcula si de a plati dobinzile
aferente perioadei intirzierii inregistrate a
sumei restante.
In aceste conditii va rugam sa ne informati
cu eventualele probleme si/sau data estimata
pentru efectuarea platii respective.

Faithtully,

Cu stima.

Project Manager
ing. Dumitrel MUTU - NECULA

Project Manager
ine. Dumitrel

Tel: +4 021 346 41 08

Sediul Social: Str. Chiciurei 39-45, Sector 3, Bucuregtl, RO{31872

Conturi: RO72TRE27005069XxX001294-Ttez.

Mun. Buc.

RO068UCUo12558842511RO01

-Alpha Bank Unirii

+40741 010008

i

Fax:+4021 34641 09

RO69BRDE441SV43521 194410 - BRD Unirea

ffiegis lnternaticnal
Mr.Igor Gamretki
Director of General Department of Public Transport

To:

t26 AprI2Afi

Att

and Communications
Project

n' BCEl20058Z
Octavian Costas - EBRD Senior Banker
Linnik- EBRD Principal Procurement Expert
Vigo Legzdins - EIB Senior Transport Specialist
Chris Barbu - EIB Bank Expert

Cc:

An:

Ref:MD CUP.MC1074

Pavel

Chisinau Urban Road Sector Project - Project lmplementation Support and Supervision
Gontraqct No.: C25396/EBSF-2012-01-05
Ghiginiu Proiect Sectoare de Drum Urban - Proiect pentru sprijinul de implementare 9i supraveghere a

lucririlor

'

Contract Nr.: C25396/EBSF-2012-01-05

$gDjg!:: Quarterly Report no17
Subiect: Raport trimestrial nr.17
Stimali domni,

Dear Sirs,
Please find attached the Egis Quarterly
Report no17 in 3 copies in English.
Please note that 1 copy in English
must be sent back to us with your approval.

Ve rugdm sa gisili atagat Raportul
trimestrial nr.17 elaborat de Egis International cu
3 exemplare in limba engleze.
Solicit returnarea unui exemplar in limba
engleze cu semnatura dumneavoastrd.

Yours faithfully,

Cu respect,

Manuela Copcea,
/Contract Manager

Page
Egis Interutioml

Office ChisinarlMoldov4 1 8 Serghei
TeVfu. (+373 22)204 675
e-mail: egis.chisinau@grrail.com
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FW: 42218 - Chisinau Urban Road Sector Project; Package
1: Rehabilitation of streets and footways network; Variation
Order No 8; No objection
Inbox x

Linnik, Pavel

Apr 18 (10 days ago)

to Irina, Octavian, Olga, Lorraine, Manuela, me, igor, daniela.frantu., LEGZDINS
OFFICIAL USE
Dear Irina,
I refer to your e-mail of 24 march 2017 regarding the VO No 9 to the Contract 1 Rehabilitation of streets and
footways network.
Based on the information provided I would like to inform you that the bank gives its no objection to variation
order No 9 to adjust the BoQ due to the works occurred at the support layer.
VO No 9 will be paid out of contingencies. Total contract amount will not change. Time for completion will be 31
May 2017.
Kind regards,
Pavel Linnik
Associate Director, Banking Procurement
Municipal and Environmental Infrastructure European Bank for Reconstruction and Development London,
EC2A 2JN, UK Tel :+ 44 20 7338 7861 Fax:+ 44 20 7338 6964

-----Original Message----From: Irina Bosca [mailto:irina.bosca@pmc.md]
Sent: 24 March 2017 10:53
To: LEGZDINS Vigo; Linnik, Pavel
Cc: Costas, Octavian; Mereuta, Olga; Triggs, Lorraine; Manuela Copcea; Egis Chisinau; igor gamretki; Daniela
Frantujan (daniela.frantujan@pmc.md)
Subject: Chisinau Urban Road Sector Project - VO no. 9
EBRD SECURITY NOTICE: BE AWARE! THIS EMAIL ORIGINATED FROM OUTSIDE THE BANK.
Dear Sirs,
We are submitting, for the Bank's prior consent, the Variation Order no.9 which was issued in order to adjust
the BoQ with the changes occurred in the Project.
The VO no.9 reflects reparation works of the support layer before laying A/C pavement on Stefan cel Mare si
Sfant boulevard and Constantin Negruzzi boulevard, reconstruction of damaged area on Vasile Alecsandri
street
The total contract amount and the time for completion are not changed.
The VO is approved by the Project Engineer, the Contractor and the Employer.
Due to large file size, please follow the link to download the VO no.9: https://www.docdroid.net/7BNme1F/vo-9scan.pdf.html
The document contains: justification, BoQ, relevant photos and related correspondence.
Please let us know if you require any additional information on this issue.
Best regards,
Irina Bosca
________________________

S.C. DELTA ANTREPRIZA DE CONSTRUCTII SI MONTAJ 93 SRL
eafi4Ldrl

web:

C.l.F.: RO 3575631
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cATRE: Directia Generala Transport Public si Cai de Comunicatie
EGIS INTERNATIONAI - CHISINAU R. Moldova.
REFERITOR: Proiect Sectorial de Drumuri Urbane. Reabilitarea relelei de strizi sitrotuare, crearea unor
locuride parcare si modernizarea sistemului de iluminat public (Pachet 2)
Reffering

to:

Chisinau Urban Road Sector Project. Rehabilitation of streets and footways network,
establishment of on street parking facilities and upgrading of street lighting (Package 2)

Subiect: Price breakdown analyses
Subiect: Analize de pre|

Stimati domni,

Dear Sirs,

Regarding submitted tender of
Referitor la oferta inaintatS, privind
performing additional works for water and waste executarea lucrdrilor suplimentare de apa si
water networks, we submit price breakdown canalizare, vi inaintim analizele de pre!, precum si
analyses, and also the justifying documents on them documentele justificative ce stau la baza acestora.
Faithfully,
Project Manager
eng. Dumitrel MUTU

Cu stimd,

-

ffi

[

NECULA

Project Manager
ing. Dumitrel M

]l#16__f'r

figi$; i.:t.:;natl*'ere;E

Tel: +4 021 346 41 08 i+40741 010008

Sediul Social: Str. Chiciurei 39.45, Sec{or 3, Bucuregti, RO-031872

Conturi: RO72TRE27005069XXX001294-Irez.

Mun. Buc.

RO068UCU012558842511RO01

-Alot|a Bank Unirii

:

Fax:+4021 34641 09

RO69BRDE41SV43521

194410 - BRD Unirea

@egis International
Mr.Igor Gamretki
Director of General Department of Public Transport

To:
28th April20l7

Att

and Communications
Project n" BCEl200582
Cc:

Ref:MD CUP.MC/077

Att:

Ghisinau Urban Road Sector Project - Project lmplementation Support and Superuision
Contraqct No.: G25396/EBSF-2012-01 -05
Ghiginiu Proiect Sectoare de drum Urban - Proiect pentru sprijinul de implementare gisupraveghere a

lucririlor

tract Nr.: C25396/EBSF-201

2-01 -05

Sigg!::

Quarterly Report no 17
Subiect: Raport trimestrial nr.17

Stimate domn,

Dear Sir,

In addition to the previously presented
letter with nr. MD CUP.MC/074 we submit
the Egis Quarterly Report no17 in Romanian
- 5 copies.

Suplimentar la ceea ce a fost prezentat
anterior cu nr. MD CUP.MC|O74, Vd remitem
Raportul trimestrial nr.17 elaborat de Egis
International, versiunea in limba romini - 5
exemplare.

Yours faithfully,

I

Copcea,
de Contract

Manuela Gopcea,
Contract Manager

Page
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Offie ChisimqMoldov4

18 Serghei

TeVfu: ft373 22)204 675
e-mail: egis.chisinau@gmail.com
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FW: MD CUP.MC/ Consultant`s Notification - Unpaid Invoices
28.04.2017
Manuela Copcea <manuela.copcea@egis-romania.com>

to dorin.chirtoaca, Octavian, igor, Irina, Daniela, LOUSSIER, me
Dear Mr. Chirtoaca and Mr. Costas,
By the present, I wish to remind you about our final notice for payment of the due invoices (attached).
As the deadline for payment will expire on 30th of April, we are expecting your position until that date,
hoping that you already found a solution to fulfill your contractual obligations towards the Consultant.
In absence of an answer from your side, we will be forced to organize demobilization of the supervision
team in the immediate period of time.
Waiting forward for your feedback,
Best regards,
Manuela Copcea
Manager
Project Management and Urban Development Department
Egis Romania

TRADUCERE
Stimate dl Chirtoacă și dl. Costas,
În prezent, doresc să vă reamintesc despre notificarea noastră finală de plata a facturilor datorate
(anexate).
Dat fiind că termenul de plată va expira la data de 30 aprilie curent, suntem in asteptarea poziți ei
dvs. până în acea dată, sperând că aț i găsit deja o soluție pentru a va îndeplini obligațiile
contractuale față de Consultant.
În absența unui răspuns din partea dvs., vom fi f orțați să organizăm demobilizarea echipei de
supervizare în perioada imediat următoare.
Suntem in asteptarea unui feedback din partea dvs.
Toate cele bune,
Manuela Copcea

Re: MD CUP.MC/ Consultant`s Notification - Unpaid
Invoices
Inbox x

Irina Bosca

<irina.bosca@pmc.md>

Ap
r
28

to Manuela, dorin, Octavian, igor, Daniela, LOUSSIER, me

Dear Manuela,
We are aware of this critical situation, and of existing delays for payment of
consultancy services, regretfully.
In order to solve this common problem, the Beneficiary, took all neccesary steps until
now and will continue as well with proper measures for an ASAP releasement of this
situation.
In forthwith next period we will submit again the 3 mln Addendum question, to be
included on next Council meeting agenda.
Based on General Mayor guaratee letter no. 02-110/18761 dated 18.03.2016, we urge
to keep full mobilization of the supervision team, as the invoices since 18 of March
2016 are guaranteed to be paid once the Addendum to Loan Agreement will be
approved by the Municipality.
Concidering that the completion date for Stefan cel Mare si Sfant boulevard it's 31
May 2017, and due the intensive works on the site, its clear that the presence of the
Consultant is absolute necessary right now.
Certainly, we will have a meeting with General Mayor, on this situation, for finding a
financial solution to the Contract.
About the situation's progress we will notify you by an official letter, immediately
next this meeting.
Kind regards,
Irina Bosca
_____________________________________
General Department of Public Transport
and Communications, Chisinau City Hall
T: +373(22)204677
E-mail: irina.bosca@pmc.md

@egis International
17&Mlay 20,17

To:

Delta ACM-93 SA

An

Dumitrel Mutu

Cc:

Oleg Poiata - Interim Chief of General Department
Public Transport and Communications

Project n" BCEl20058Z

Ref:MD CUP.MC/081

Att:

of

Irina Bosca - PIU Main Specialist
Ghisinau Urban Road Sector Project - Project lmplementation Support and Supervision
Contraqct No.: G25396/EBSF-201 2-0{-05
Chiginiu Proiect Sectoare de drum Uban - Proiect pentru sprijinul de implementarc 9i supraveghere a

lucririlor

Gontract Nr.: G25396/EBSF-2012-01-05

Sbjgg!:: Contractor's request on financing charges payment
Subiect:: Cerinta Contractorului cu referire la plata dobinzii aferente
Reference: Your's letter no95 dated April ll,2017
Referin!6: Scrisoarea Dumneavoastrd nr.95 din I I aprilie 2017

Dear Sirc,

Stimalidomni,

We inform You that We took note of all those
mentioned by you regarding the contractual
requirements between the Employer and the
Contractor since the time of the events and
acknowledge receipt of the Letter mentioned

Va informam, ca am facut cunostinta cu toate cele
mentionate de Dumneavostra cu referire la cerinfele
contractuale intre Beneficiar gi Contractor inca de la
data producerii evenimentelor si confirmam primirea
scrisorii menfionate mai sus la care se face referinli

above.

Am inteleles ci cerefi o plata suplimentara a dobinzii
aferente pentru perioada de Tntiziere a plilii sumei

We understood that you are asking for an
additional financing charges payment for the restante de 61700,87 Euro inclusi in Certificatul
delayed period of payment of the outstanding Interimar de Plati nr.11 incepind cu data de 3
amount of 61700,87 Euro included in the Interim
Payment Certificate no.11 starting with February
3,2017, based on sub-clause 14.8 of the CGC.

februarie 2017, avind ca bazd sub-clauza 14.8 din

To be valid, Your request, if you would like, must
be submifted according to the provision of the
sub-clause 20.1 (Contractor's claim).

daci

ccc.

Pentru a fi confirmati, cererea DumneavoastrS,
binevoili, trebuie si fie prezentati conform
prevederilor din sub-clauza 20.1 (penalitSfile

Contractorului)

{#'v,o;'
euret$Y
Page
Egis Intemtional
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@egisf nternatianatr
Dlspatch Note
To: Ghisinau City Administration

Contact: Manuela Copcea
Tel.: +40 21 312 24 48
Mob: +40 756 169 005
E-mail: manuela.copcea@egis-romania.com
Our reference(s): MD CU P. MC\2O17 -054
Project no.: DTO1200582

May

Su

17tn 2017

bject: Gonsu ltancy Contract C2 5396/EBS F -2012-01 -05/ Amendment no 8
Chisinau Urban Road Sector Project- Project lmplementation Support and
Supervision

DESIGNATION

QUANTITY

COMMENTS

Dear Sir/Madam,
Please find attached

-

:

original of the invoice no
F1811200582 related to the above
project duly signed
!
copy of the invoice n"
F1811200582 related to the above

Original invoice and original
timesheets and j ustifications

Best regards.

Client's Dated Stamp Receipt

:

i+
r\%

w
Siige social : Place des FrCres Montgolfier - 78286 Guyancourt Cedex - France
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CATRE: EGIS INTERNATIONAI

- CHISINAU

R. Moldova.

copie Directia Generala Transport Public si Cai de Comunicatie
Drumuri Urbane.Reabilitarea retelei de strazi si
trotuare,crearea unor locuri de parcare si modernizarea sistemului de
iluminat public (Pachet 1)

REFERITOR: Proiect Sectorial de

Reffering to: Chisinau Urban Road Sector Project.Rehabilitation of streets and footways
network,establishment of on street parking facilities and upgrading of
street lighting (Package 1)

Subject: Payment of outstanding amount and financing charges
Subiect: Plata suma restantata sidobanda aferenta

Dear Sirs,

Stimati domni,

We return to our letter no 95 dated April
tL,2OL7 and remind you that on date of present
letter, it is still not solved the issue about payment
of outstanding amount of 61. 2OO,87 EURO of IPC
11 and also of financing charges for delaying
period of outstanding payment.
Taking in consideration that current
letter date we still not have an answer to previous
letter, please inform us about of any problems and
/ or an estimated date of the payment.

Revenim la scrisoarea noastra nr. 95 din
data de 11 aprilie 20L7 si va reamintim ca la data
prezentei scrisori nu a fost rezolvata problema
platii sumei restante de 61 2OO,87 EURO din
certificatul interimar de plata nr. L1 si a dobanzii
aferente perioadei de intarziere.
Avand in vedere ca nu am primit un
raspuns la scrisoarea precedentd, va rugam sa ne
informati cu eventualele probleme si/sau data
estimata pentru efectuarea platii.

Faithfuf ly,

Cu stima,

Project Manager
eng. Dumitrel MUTU

Project Manager
ing. Dumitrel M

-

NECULA

6u[Foo\

+ 10 \

\9ur9z

Tel:+4021 34641 08 i+40741 010008

Sediul Social: Str. Chiciurei 39-45, Sector 3, Bucure$ti, RO-031872

conturi: Ro72TRE27005069XXX001294-Trez.

Mun. Buc.

RO068UCU01255884251

1

RO01

-

Alpha Bank

Unirii

;

Fax:+402'l 34641 09

RO69BRDE441 SV43521

1

9441 0 - BRD Unirea

Fwd: 81429_Chisinau Urban Roads_consultancy services
From: Irina Bosca [mailto:irina.bosca@pmc.md]
Sent: Wednesday 17 May 2017 18:50
To: LEGZDINS Vigo
Cc: ZULTAK Slawomir; Octavian Costas; BINET Nathalie; Oleg Poiata; Daniela Frantujan
(daniela.frantujan@pmc.md)
Subject: 81429_Chisinau Urban Roads_consultancy services

Dear Vigo,
With reference to "Chisinau Urban Road Sector Project", we would like to inform you on the
project actual situation, as well about an imperative problem that requires an ASAP solution for
the subsequent project progress, and we will be very grateful if you could advice us on this issue.
As you know, for the consultancy services it was awarded a grant of EURO 900,000.00 to
ensure the financing of the supervision for the project, which was supposed to cover consultancy
expenditures till the end of the project. As the time of completion of the project has been
extended, it becomes necessary to find a new solution for paying the supervision works, as the
initial sources were consumed.
In this context, on 31 March 2016 the EBRD agreed an additional amount of EURO
3,000,000.00 to the Loan Agreement, where EUR 500,000.00 of this amount is to ensure the
supervision works and 2,500,000.00 for the water and waste water utilities works for the Package
2. Initially the utilities works was a part of Municipality contribution, but because of of the
financial impossibility become a part of the Loan Agreement.
The Amendment to the Loan Agreement destined for supervision works and utilities works, have
to be approved by the Municipal Council first, before it will take effect. So, the Beneficiary, in
order to fulfill this condition, will repeatedly submit the Amendment on Municipal Council
agenda, for its approval. But, until we could unblock this situation, we are looking for an
alternative to pay the invoices of the Consultant.
By this way, we would like to kindly ask you, to inform us if there is any possibility to pay
the supervision services from available Financial Contract sources, until the 3 mln euro
Amendment will be approved by the Municipal Council.
Also, considering the latest events from the General department of public transport and
communications, as well on the progress of the project, we would like to set a day and and to
concretize the time, on current or next week, if there is a possibility to organize a discussion on
the phone (about 1 hour approximate, as we suppose).
Please let us know if this could be possible, and if yes, when you would be available for this
call?
Thank you in advance.
Kind regards,

TRADUCERE
Dragă Vigo,
Referindu-se la "Proiectul Sectorial Drumuri Urbane Chișinău", dorim să vă informăm cu privire la
situația actuală a proiectului, precum și la o problemă imperat ivă care necesită o soluție cit mai curind
posibila pentru progresul ulterior al proiectului și vom fi foarte recunoscători dacă ați putea sa ne
indumati/da un sfat pe această temă.
După cum știți, pentru serviciile de consultanță a fost acordat un grant de 900.000 EURO pentru a
asigura finanțarea supravegherii proiectului, care trebuia să acopere cheltuielile de consultanță până la
sfârșitul proiectului. Odată cu extinderea perioadei de finalizare a proiectului, este necesară găsirea unei
noi soluții pentru plata lucrărilor de supraveghere, deoarece sursele inițiale au fost consumate.
În acest context, la 31 martie 2016, BERD a convenit o sumă suplimentară de 3.000.000,00 EURO la
Acordul de împrumut, în care suma de 500.000,00 EUR din această sumă este pentru asigurarea
lucrărilor de supraveghere și 2.500.000,00 pentru pentru lucrarile de apeduct si canalizare menagera TD
2. Inițial Lucrările de utilități au făcut parte din contribuția municipiului, dar din cauza imposibilității
financiare devin parte a Acordului de împrumut.
Modificarea Acordului de împrumut destinat lucrărilor de supraveghere și lucrărilor de utilități trebuie
să fie aprobată mai întâi de către Consiliul municipal, înainte de intrarea în vigoare. Deci, Beneficiarul,
pentru a îndeplini această condiție, va prezenta în mod repetat amendamentul pe ordinea de zi a
Consiliului Municipal, spre aprobare. Dar, până când vom putem debloca această situație, căutăm o
alternativă de plata a facturilor Consultantului.
În acest fel, vă rugăm să ne informați dacă există posibilitatea de a plăti serviciile de supraveghere din
sursele de finanțare disponibile, până când amendamentul de 3 mln euro va fi aprobat de Consiliul
municipal.
De asemenea, ținând cont de ultimele evenimente din departamentul general de transport, precum și
de progresul proiectului, am dori să stabilim o zi și să concretizăm timpul, în săptămâna curentă sau
săptămâna viitoare, dacă există posibilitatea pentru a organiza o discuție la telefon (aproximativ o oră).
Spuneți -ne dacă acest lucru este posibil și dacă da, atunci când veți fi disponibil pentru acest apel?
Va multumesc anticipat,
Irina
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CATRE: Directia Generala Transport Public si Cai de Comunicatie
COPIE :EGIS INTERNATIONAL - GHISINAU R. Moldova.
REFERITOR: Proiect Sectorial de Drumuri Urbane.Reabilitarea retelei de strazi si
trotuare,crearea unor locuri de parcare si modernlzarea sistemului de
iluminat public (Pachet 1 )

\-'

Reffering to: Chisinau Urban Road Sector Project.Rehabilitation of streets and footways
network,establishment of on street parking facilities and upgrading of
street lighting (Package 1)
Subject: Return guarantee according Clause 14.9..
Subiect: Returnare garantie conform clauzei L4.9,

Dear Sirs,

Stimati domni,

According Clause 14.9, please include to

payment on payment certificate No. 13,
50% of release of retention money to
Bill D and Bill E for which the works have
been completed and received.
Regarding the position No. 9

in the list
of unfinished works, respectively the
installation of road signs, the ones related
-to the contract and highlighted in the lists
of quantities have been executed.

In conformitate cu clauza 14.9 va rugam
sa includeti la plata in certificatul de plata
nr.13 eliberarea a 50% din valoarea
retinerilor aferente Bill D si Bill E pentru
care s-au ftnalizat si receptionat lucrarile.

Referitor Ia pozitia nr.9 din lista de
lucrari nefinisate, respectiv instalarea
indicatoarelor rutiere, cele aferente
contractului si evidentiate in listele de
cantitati au fost executate.

ln^ry
Cu stima,

Faithtully,
Project Manager
ing. Dumitrel MUTU

- NECULA

Sediul Social: Str. Chiciurei 39-45, Sector 3, Bucuregti, RO-031872

Conturi: RO72TREZ7005069XXX001 294-f rez. Mun. Buc

Project Manager
ing. Dumitrel M
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24th of November 2016

Ret MD-CUP.MC/338
Chisinau Urban Road Sector Project - Project lmplementation Support and Supervision
Contract No.: C25396/EBSF-2012-01 -05
Works Contract: Rehabilitation of streets and footways network, establishment of on-street parking facilities
and upgrading of street lighting (Package i)

Takins Over Certificate
Section: Constantin Neqruzzi boulevard

Dear Sirs.

StimaliDomni,

In accordance with

-

-

:

General Conditions of Contract items 10.1, 10.3,

In conc,ordanta cu:

-

10.4:

Employer's letter no. O6-2-574 dated 28.10.2016,
approving the Taking Over for Sections of TD1
contract;

-

Contractor's letter no. 469 dated 31.10.2016,
stating that the works for C. Negruzzi boulevard are
substantially complete,

the Engineer certifies that, in

conjunction

with

reviewed

the Final Tests which were found to

be

satisfactory.

According to local legislaiion, The Taking Over at
Completion for Constantin Negruzzi boulevard was
conducted on 22th of November, 2016 by a Committee
appointed by the Employer.

de Contract, clauza

10.1,

10.3, 10.4:

Scrisoarea Beneficiarului nr. 06-2-574 din data

de

28.10.2016, prin care aproba Receptia
lucrarilor pe Sectiuni in cadrul contractului TD1;
Scrisoarea Antreprenorului nr 469 din data de

prin care notifica finalizarea
a lucrarilor pentru bulevardul C.

31.10.2016,
substantiala

the

Contractor and the Employer, inspected the Works and

Conditiile Generale

Negruzzi,

Inginerul certifica faptul ca, impreuna cu Antreprenorul si
Beneficiarul, a inspectat Lucrarile si verificat Testele
Finale, gasindu-le satisfacatoare.

In concordanta cu legislatia locala, Receptia la
Terminarea Lucrarilor pentru bulevardul Constantin
Negruzzi a avut loc in data de 22 noiembrie 2016. de
catre Comisia numita de Beneficiar.

toate cele

de mai sus,

Considering all the above, the Engineer has come to the

Considerand

limiting one, and which will form part of this Certificate.

concluzioneaza ea Lucrarile pentru bl. C. Negruzzi pot fi
considerate ca fiind substantial finalizate, exceptie facand
lista lucrarilor ramase de executat, fara a se limita insa la
acestea, si care vor face parte din acest Certificat.

The Engineer issues this certificate for the works on the
basis that it is understood that the Contractor agrees to

ca

complete any unexecuted Works and correct any defects as
soon as possible during the Defects Liability Period.

nefinalizate si remediaza orice defect in termenii cei mai
restransi pe durata Perioadei de Notificare a Defectelor.

In accordance with sub-clause 10.1(a) the commencement
of the Defects Liability Period for Constantin Negruzzi blvd.
will be 23'" of November 2016.

In concordanta cu sub-clauza 10.1(a), data de incepere a
Perioadei de Notificare a Defectelor pentru bl. Constantin
Negruzzi va ti 23 noiembrie 2016.

Yours faithfully,

Cu respect,

conclusion that the Works for C. Negruzzi blvd can be
assumed to be substantially completed, except for the list of
not completed works, which should not be taken as the

Inginerul

Inginerul emite acest certificat pentru lucrari, cu premiza

Antreprenorul accepta finalizarea oricaror lucrari

Manuela Copcea,
Contract Manag
Attachments:

-6

List of nonconformities and list of

Office ChisinarlMoldov4

1

8 Serghei

Egis htemational
TeUfu: (+313 22)2O4 675

e-mail: egis.chisinau@grrail.con

Lzo

street

la Terminarea Lucrarilor;
si lista lucrarilor ramase de executat.
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@egi$ International
Oleg Poiata - Chief of General Department of Public
Transport and Communications
Irina Bosca - Main Specialist

To:

Att

ISthMay 2017
Project n" BCEL20058Z

Ref: MD CUP.MC/084

'Chisinau Urban Road Sector Project - Project lmplementation Support and Supervision
Contract No. : C25396/EBSF-201 2-01 -05
Ghiginiu Proiect Sectoare de drum Urban - Proiect pentru sprijinul de implementare 9i supraveghere a

lucririlor

Contract Nr.: C25396/EBSF-201 2-01 -05

Interim Payment Certificate No. 13
Subiect: Certificatul Interimar de Plata nr.13

SgDj-C$:

-

Dear Sir,

Stimate domn,

We submit the Interim Payment Certificate
No.13, issued in accordance with SubClause 14.6 of Conditions of Contract,
which includes works performed' by the
Contractor from April 1 , 2017 to April 30,

Va inaintam Certificatul de Plata Interimar

ce

2017.

Cu respect,

Yours faithfully,

fre

Manuela Copcea,
Contract Manager

Manuela Copcea,
Manager de Contract

?r;,K:

Prepared LM

Page
Egis Intemational

Offce Chisinau,Moldova,

18 Serghei Lazo street

Tel/tux: (+373 22)204 675
e-mail: egis.chisinau@gmail.com

nr.

13, emis in conformitate cu Sub-clauza 14.6 din
include lucrdri
Condiliile Contractului,
executate de Antreprenor in perioada 01 aprilie
2017 pana la 30 aprilie 2017.
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Fwd: 81429_Chisinau Urban Roads_consultancy services
From: ZULTAK Slawomir
Sent: Friday 19 May 2017 15:50
To: 'Irina Bosca'
Cc: SEEJORE Jatin; LEGZDINS Vigo; Octavian Costas; BINET Nathalie; Oleg Poiata; Daniela Frantujan
(daniela.frantujan@pmc.md); CONRAD Cecile
Subject: RE: 81429_Chisinau Urban Roads_consultancy services
Dear Irina,
After having liaised with our Project Directorate (represented by Vigo in cc), I take the freedom to reply
and communicate to you that the consultancy services can be considered as eligible expense under our
contract. You could therefore use our funds to pay the consultants invoice (but then, consequently,
something else for an identical amount would not be financed from our loan but i.e. from EBRD loan as
EIB financing is contractually capped at 10.3 million EUR).
Do you still have funds remaining from the first EIB disbursement or do you have to rely on the second
disbursement request that is currently being reviewed by our services?
Kind regards,
Slawomir

TRADUCERE

Dragă Irina,
După ce am făcut legătura cu Direcția noastră pe Proiect (reprezentată de Vigo în cc), îmi exprim
libertatea de a răspunde și vă comunic că serviciile de consultanță pot fi considerate drept
cheltuieli eligibile în baza contractului nostru. Prin urmare, ați putea folosi fondurile noastre
pentru a plăti factura consultanților (dar, în consecință, altceva pentru o sumă identică nu ar fi
finanțat a din împrumutul nostru, dar de la împrumutul BERD, deoarece finanțarea BEI este
limitată contractual la 10,3 milioane EUR).
Mai aveți încă fonduri rămase din pri ma debursare a BEI sau trebuie să vă bazați pe cea de-a
doua solicitare de plată care este în prezent revizuită de serviciile noastre?
Salutări calde,
Slavomir.

-

@egis International
Detta ACM-93 SA
Dumitrel Mutu - Project Manager

To:

23rd,May 2017,

Att
Projectn" BCEl20058Z

Oleg Poiata - Chief of General Department of Public
Transport and Communications
Irina Bosca - PIU Main Specialist
'Chisinau Urban Road Sector Project - Project lmplementation Support and Supervision
Contraqct No.: G25396/EBSF-2012-01-05
Chiginiu Proiect Sectoare de drum Urban - Proiect pentru sprijinul de implementare 9i supraveghere a

Cc:

Att:

Ref: MD CUP.MC/104

lucririlor

Gontract Nr.: G25396/EBSF-2012-01 -05

SDigg!: Contractor's proposal on the submission of new price analyzes for additional TD2 works to Water and
Waste Water network (31 August, Tighinaand Alexandru cel Bun streets)
Subiect: Propunerea Contractorului privind prezentarea analizelor de pret unitar pentru lucrarile suplimentare
la reteaua de Apeduct si Canalizare Menagera in cadrul Pachetului 2 (strazile 3l August, Tighina si Alexandru
cel Bun)

StimaliDomni,

Dear Sirs,

We are referring to Your Letter nr.103 of April 26, Ne referim la adresarea Dumneavoastri nr.103 din
2017 by which You have presented the new price 26 aprilie 2O17 prin care a-ti prezentat propuneri de
proposals for additional works according to the subject preturi noi pentru lucrarile suplimentare conform
above.

subiectului din prezenta.

The real situation is as follows; on June 2, 2016, the
Beneficiary has sent to the Contractor the BoQs
elaborated by the Designer; after a long examination
(more than 5 months), on November 23,2016, You,
have submitted your proposal with the types of works'
without the justifications strictly necessary for the new
prices that were not tendered; on April 26,2017 You
have submit repeatedly the BoQs with some
proposals of incomplete justifications for the new unit

Situatia reala este dupa cum urmeaza; la data de 2
iunie 2016 Beneficiarul a expediat catre Contractor
Listele de Cantitati elaborate de Proiectant; dupa
examinarea indelungata (mai mult de 5 luni), la data

prices.

According to Your last submission no.103 of 26 April
2017, which is mentioned in this letter, the situation is
as follows:

- of the required price analyzes for the estimated
1

15 types of works were presented for 46 types,
of the 46 price analyzes presented only 14

de 23 noiembrie 2016

a{i prezentat propunerea

Dumneavoastra cu tipurile de lucrari fara justificarile
strict necesare pentru preturile noi, care nu au fost
licitate, la data de 26 aprilie 2017 a-ti prezentat
repetat Listele de Cantitati cu citeva propuneri de
justificari incomplete pentru preturile unitare noi.
Conform ultimei prezentari a Dumneavoastra nr.103

din 26 aprilie 2017 la care se face referire in
prezenta scrisoare, situatia este dupa cum
urmeaza:

-

din necesarul de analize de pret pentru
estimativ 115 de tipuri de lucrari s-au

prezentat pentru 46 de tipuri,
justifications correspond to the content and may
din cele 46 analize de pret prezentate numai
be subject to examination by the Engineer,
14 justificari corespund ca continut si pot fi
supuse examinarii de catre Inginer,
- for other types of works, it cannot be examined
pentru celelalte tipuri de lucrari, nu pot fi
due to incomplete presentation.
examinate
din cauza prezentarii incomplete.
Throughout (2016-2017) the subject was examined at
all monthly progress meetings where the Beneficiary
parcurs (2016-2017) subiectul mentionat a fost
and the Consultant has reminded about the need to Pe
la toate sedintele lunare de progres unde
examinat
complete the necessary presentations by You.
Beneficiarul si Consultantul au reamintit despre

-
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Additionally the Consultant by its letters nr. MD
CUP.MCIO28 of 2 February 201T and nr.MD
CUP.MC/480 of 16 December 2016 has requested to
speed up the presentations/ analyzes of the new
prices, counting on your understanding.

necesitatea finalizarii prezentarilor necesare din

partea Dumneavoastra.

Suplimentar Consultantul prin scrisorile sale nr.MD
CUP.MC/028 din 2 februarie 2017 si nr.MD
CUP.MC/480 din 16 decembrie 2016 a soticitat
urgentarea prezentarilor/analizelor de preturi noi

In the end We ask you to speed up the presentations
on this subject after which the Employer joinfly with contind pe buna intelegere din partea
the Consultant will be entitled to issue the Variation Dumneavoastra.
Order for these additional works. but also the
execution of works for the second package of streets.
In final repetat Va rugam urgentarea tuturor
prezentarilor la acest subiect dupa care,
Beneficiarul in comun cu Consultantul va fi in drept
sa emita Ordinul de Variatie pentru aceste lucrari
suplimentare, dar si derularea lucrarilor la pachetul
2 de strazi.

Cu respect,

Yours faithfully,

Manuela Gopcea,

, Manuela Copcea,

/

Manager de contract

Contract Manager

Egis Intemtional

Offie Chisimu,Moldov4
Tevfd: (+373)

18 Serghei

58 178
e-mail: egis.chisinau@grrail.mm
78E
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ffiegis International
23'd Mlay 20.17

To:

Delta ACM-93 SA

Atr

Dumitrel Mutu

Cc:

Oleg Poiata -{hief of General Department of Public
Transport and Cornmunications
Irina Bosca - PIU Main Specialist

Project n" BCEl20058Z

Att:

Ref:MD CUP.MC/105

Ghisinau Urban Road Sector Project - Project lmplementation Support and Supervision
Gontraqct No.: C25396/EBSF-2012-0'l-05
Ghiginiu Proiect Sectoare de drum Urban - Proiect pentru sprijinul de implementare 9i supraveghere a

lucririlor

Contract

Nr. : G25396/EBSF-201 2-01 -05

Contractor's request on financing charges payment
Subiect:: Cerinta Contractorului cu referire la plata dobinzii aferente

Sjgg!::

Reference: Your's letter nol34 dated May 12,2017
Referintd; Scrisoarea Dumneavoastrdw.l34 dn 12 mal2017

Dear Sirc,

Stimalidomni,

We confirm that We have received the above
mentioned letter and that the payment to the
Contractor amounting to 61700,87 Euro
according to the Beneficiary's information has

Confirmam ca am primit scrisoarea mentionata mai
sus si cu adevarat plata catre Contractor in suma de

61700,87 Euro conform informatiei Beneficiarului
inca nu a fost achitata.

not yet been paid.

Deasemenea mentionam, ca sunteti indreptatiti de a
We also mention that you are entitled to claim €r.cer€ pata suplimentara a dobinzii aferente pentru
the additional payment of financing charges for perioada de intiziere, avind cabaza sub-clauza 14.8
the period of delay, based on sub-clause 14.8 of din CGC.
the GCC.

ln final asa cum am mentionat si in scrisoarea
In the end, as mentioned in our letter no. MD noastra nr.MD CUP.MC/081 din 17 mai 2017, Ya
CUP.MC/081 of May 17, 2017, We recommend recomandam sa procedati conform prevederilor subYou to proceed according to the provisions of clauzei 20.1 (penalitatile Contractorului).
Sub-Clause 20.1 (Penalties of the Contractor.)

Cu respect,

Yours faithfully,

Manuela Gopcea,
Manager de contract

Manuela Gopcea,
/ Contract Manager

I
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cATRE: Directia Generala Transport Public si Cai de Comunicatie
EGIS INTERNATIONAI

- CHISINAU R. Moldova.

Drumuri Urbane. Reabilitarea relelei de strizi si
trotuare, crearea unor locuri de parcare si modernizarea sistemului de
iluminat public (Pachet 2)

REFERITOR: Proiect Sectorial de

Referring to: Chisinau Urban Road Sector Project.Rehabilitation of streets and footways
network,establishment of on street parking facilities and upgrading of
street lighting (Package 2)

Subject: Additional works of rehabilitation of water supply and sewerage networks - revised evaluation
Subiect: Lucriri suplimentare privind reabilitarea refelelor de apeduct si canalizare - evaluare revizuiti

Stimali domni,

Dear Sirs,

With reference to your letter no.

new rates.

Referitor la scrisoarea dvs. nr. MD CUP.MC
104 din 23 mai 2OL7 va transmitem oferta noastri
revizuita pentru lucririle suplimentare de apeduct
si canalizare menajera completata de justificirile
pentru preturile noi.

Faithfully,

Cu stimd,

Project Manager
eng. Dumitrel MUTU

Project Manager
ing. Dumitrel M TU - NECULA

MD
CUP.MC 104 dated May 23, 2OL7 we submit you our
revised offer for additional works of water supply
and sewerage that is completed by justifications for

Eg[:;

- NECULA

ffi
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GATRE: Directia Generala Transport Public si Cai de Gomunicatie
EGIS INTERNATIONAL

-

CHISINAU R. Moldova.

REFERITOR: Proiect Sectorial de Drumuri Urbane.Reabilitarea retelei de strazi si
trotuare,crearea unor locuri de parcare si modernizarea sistemului de iluminat public
(Pachet 1 )

Reffering to: Ghisinau Urban Road Sector Project.Rehabilitation of streets and
footways network,establishment of on street parking facilities and upgrading of
street lighting (Package 1)
Subiect: Release of the intersection between Stefan cel Mare and Ciuflea str.;
Subiect: Eliberare santier intersectia b-dul Stefan cel Mare si str. Ciuflea;

Dear Sirs,

Stima{i l)omni,

Taking in consideration that till the
current letter date the site was not
released in order to perform contracted
works in section of crossing Stefan cel
Mare si Sfant av. and Ciuflea st, we ask
to notice this letter and submit to us as

Tinind cont de faptul ca pina la data
prezentei nu s-a eliberat santierul pentru
executarea lucrarilor contractate in
"sectorul intersectiei Stefan cel Mare si

Sfint cu str. Ciuflea va rugam sa luati act
de prezenta adresa si sa ne transmiteti cit
soon as possible clear instructions with mai curind posibil instructiuni clare cu
how those works will be handled, that modul de tratare a lucrarilor respective
can not be performed in contractual terms care nu pot fi executate in termeni
and not by the contractor's fault.
contractuali si nu din vina contractorului.

Faithtully,

custimd,

Project Manager
ing. Dumitrel MUTU

Project Manager |/ NZ
ing. Dumitrel MUTU- NECULA

- NECULA
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CATRE: Directia Generala Transport Public si Cai de Gomunicatie
EGIS INTERNATIONAL

-

CHISINAU R. Moldova.

REFERITOR: Proiect Sectorial de Drumuri Urbane.Reabilitarea retelei de strazi si
trotuare,crearea unor locuri de parcare si modernizarea sistemului de iluminat public
(Pachet 1 )

Reffering to: Ghisinau Urban Road Sector Project.Rehabilitation of streets and
footways network,establishment of on street parking facilities and upgrading of
street lighting (Package 1)
Subiect: Tactile paving;
Subiect: Pavaj tactil;

Dear Sirs.

Stima{i Domni,

Because a significant period has passed

Intrucitatrecutoperioada

since the last meeting was taken in your semnificativa de la ultima intilnire avuta
office (11 May 2011) about touch paving, la oficiul dumneavoastra (11 mai 2017)
and we did not receive the final and clear "cu privire la pavajul tactil, si nu am primit
instruction as we discussed regarding the instructiunea finala si clara, asa cum s-a
shape and color, we ask you to issue the discutat cu privire la forma si culoare va
instruction as urgently as possible.
rugam sa ne dati aceasta instructiune cit
mai urgent posibil.
Without this, the supplier can not make
Fara aceasta furnizorul
poate
the pavement and we can not carry out confectiona pavajul respectiv si nu se pot
the work.
executa lucrarile.
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Faithtully,
Project Manager
ing. Dumitrel MUTU
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NECULA
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EGIS INTERNATIONAL

- CHISINAU R. Moldova.

Directia Generala Transport Public si Cai de Comunicatie

la: Proiect Sectorial de Drumuri Urbane. Reabilitarea relelei de strizi sitrotuare, crearea unor
locuride parcare si modernizarea sistemului de iluminat public (Pachet 1)
Referring to: Chisinau Urban Road Sector Project. Rehabilitation of streets and footways
network, establishment of on street parking facilities and upgrading of street lighting (Package 1)
Referitor

Subject: Taking Over of Section - subclause 10.1 GCC, 9tefan cel Mare gi Sf6nt av.
Subiect: Predare sectiune - subclauza 10.1 CGC, bd. $tefan cel Mare 9i Sf6nt

Dear Sirs,
Hereby we notice you according to
Sub-Clause 10.1 of the General Contract
Conditions that Section Stefan cel Mare gi Sf6nt
av. has been substantially completed and has
satisfactorily passed the Tests on Completion,
specified in the Contract, at this moment these
has been used by the Employer.
Taking in consideration that on this
date, there are waiting clear instructions from
the Employer regarding performing of
additional works, unforeseen in initial project
(e.g. the area of intersection with Ciuflea st.,
'--n€w parking lots and poles' reconstructions),
these works will be performed as soon as
receiving aforementioned determinations.
Also, we commit to complete any
other works during the Defects Liability period.

Stimali domni,
Prin prezenta va notificam in conformitate cu
Sub-Clauza 10.1 din Condiliile Generale de Contract
faptul ci Secliunea bd. $tefan cel Mare 9i Sf6nt a fost
finalizati in mod substanlial gi a trecut in mod
satisficitor Testele la Terminare, specificate in
Contract, fiind dati in folosin!5 cdtre Beneficiar.

Av6nd in vedere ci la aceastd datd sunt in
agteptare instrucliuni clare de la Beneficiar cu privire la
executarea unor lucrdri suplimentare necuprinse in
proiectul inilial (ex.: zona intersecliei cu str. Ciuflea,
parciri suplimentare noi gi reconstruc!ia pilonilor
electrici), aceste lucriri vor fi executate in cel mai scurt
timp de la primirea determinirilor sus-menfionate.

TotodatS, ne angajim si terminim orice
eventuale lucriri necesare in perioada de Notificare a
Defectelor.

Yours faithfully,

Cu stim5,

Project Manager
eng. Dumitrel MUTU - NECULA

Project Manager
ing. Dumitrel MUTU
'
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Weg,s International
5th June

2017
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Project n'BCE1200582

To:

Delta ACM-93 SA

Att

Dumitrel Mutu

Cc:

Oleg Poiata - Director of General Department of Public
Transport and Communications
Marcel Zastinceanu - DTPCC Specialist

Att:
Ref: MD CUP.MC/120

'Ghisinau Urban Road Sector Project

- Project lmplementation Support and Supervision
Contraqct No.: G25396/EBSF-2012-01-05
Ghiginiu Proiect Sectoare de drum Urban - Proiect pentru sprijinul de implementare gi supraveghere a
lucririlor

Contract Nr.: C25396/EBSF-2012-01-05

Subiect: Neconformitili pe gi bd.$tefan cel Mare.

StimaliDomni,
In urma vizitelor la santierele bd.Stefan cel Mare, avind ca scop inspectarea lucrarilor de amenajare a
lrotuarelor, s-au depistat urmatoarele neconformitati care necesita remediate
Nr.

Neconformitili pe gantier

Data/Luna

Termenul
de
remediere

Referinle

bd.Stefan cel Mare si Sfint
1.

24.05.2017

Bordurile mici 100.20.8 din beton; stinga proiect
Pc25+12-Pc26+35; dreapta proiect Pc 30+85Pc32+08; dreapta proiect Pc26+63 - Pc 27+15;
stinga proiect Pc32+40 - Pc33+92 s-au montat
neconform (Lungimea=376m.1). Se ignoreaza
cerintele si instructiunele inspectorului de santier
privind montarea bordureloy conform cerintelor
proiectului. (Poza1- 8)

02.06.2017
2.
1

Amenajarea suprafetelor trotuarelor cu pavaj;
Pc26+53-Pc 26+65 stinga proiect - 17m2:

Pc 26+56

-

Pc 27+15 dreapta proiect -150m2;
Pc34+68-Pc35+00 stinga proiect - 67m2, care nu

corespu nd cerinlelor

(P

oza

1

3,1 4,1

4a)

Proiect tehnic
Procedura
tehnica de
executie
ST

Pini la
prezentarea
RFI

Se utilizeazi nisip cu granulozitate mdgcati pentru
impdnarea pavajului Pc 33 + 00 dreapta gi stinga
proiect.(Poza 9,10)
4.

Montarea incorectd a cdminelor de vizitare
Pc 25 + 10 si Pc 30+05 stinga proiect (7 capace)
cu utilizarea betonului de ciment. (Po2a11,12)

Suntem in agteptarea rdspunsului Dumneavoastra si remedierea neconformitdtilor in termenul indicat de mai sus.

Cu respect,

6Xa

ojlf^-\\

o-

Manuela
Manager de
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International
General Department of Transport and
Communications

To:

7th June2017

Att
Project n" BCEl20058Z

Oleg Poiata - Director

Ref:MD CUP.MC/I2I

Delta ACM-93 SA
Dumitrel Mutu - Project Manager
Chisinau City Halt
Mr.Nistor Grozavu

Cc:

Att:

Ghisinau Urban Road Sector Project - Project lmplementation Support and Supervision
Contraqct No.: G25396/EBSF-2012-01-05
Ghiginiu Proiect Sectoare de drum Urban - Proiect pentru sprijinul de implementare 9i supraveghere a

lucririlor

Gontract Nr.: C25396/EBSF-2012-01-05

_

Subiect: Contractor's letter
Su biect: Scrisoarea Contractoru

lu i

Stimati Domni,

Dear Sirs,

Ne referim la demersul Contractorului nr.156
din 29 mai 2017 privind eliberarea gantierului

We refer to the Contracto/s request no.156 of
May 29, 2017, regarding the clearing of the site
near the intersection Stefan cel Mare bv with
Ciuflea str., which would allow the execution of

din preajma intersecfiei bul.$tefan cel Mare cu
str.Ciuflea, fapt ce ar permite executarea
lucririlor de amenajare a acesteia de tip

the roundabout construction works.
'

giratoriu.

Previously, by Your instruction no. 06-02-551
dated October 18, 2016, you have indicated the Anterior, prin instrucliunea Dumneavoastrd
execution of the mentioned works according to nr.06-02-551 din data de 18 octombrie 2016,
the design modifications elaborated by the a-ti indicat executarea lucrdrilor mentionate
conform modificdrilor de proiect elaborate de
Designer.
Proiectant.
included
As a result, these additional works were
in the Variation Order no. 08 issued on 7 Ca urmare, aceste lucrdri suplimentare au fost
December 2016, being signed by the involved incluse in Ordinul de Varialie nr.08 emis la 7
parties and approved by the Beneficiary the decembrie 2016, fiind semnat de pd(ile
aprobate de Beneficiar, ele
implicate
works became contracting works.
devenind lucrdri contractante.
The fact of not clearing the site, as well as the
failure to carry out the relocation of the electric Faptul neeliberirii gantierului,
9i
posts contribution works, have caused the nerealizarea unor lucriri de reamplasare a
impossibility of carrying out the works of pilonilor electrici/lucrdri de contribufie, au
arranging the roundabout type intersection provocat imposibilitatea executdrii lucrdrilor de
amenajare a intersecliei de tip giratoriu impusd
imposed by You.
de Dumneavoastri.
issue
clear
As a matter of urgency We ask You to
regim de urgenli sd emiteli
decisions as these ambiguities Solicitim
instructions

9i

dar

/

in

/
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generate delays in the execution schedule and instrucliuni clare/decizii, deoarece aceste
may have financial implications, the Contractor neclaritili genereazi intizieri in programul de
execufie gi pot avea implicalii de naturi
being entitled to claim due to these issues.
financiar5, Contractorul fiind indreptS[it se
aplice claim datoritd acestor aspecte.

Cu respect,

Yours faithfully,

(nterna4l

v

:Q,-Nc,

Gopcea,
, Manuela
Manager
Contract
I

fr({t/M
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Manuela Copcea,
Manager de contract
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Oleg Poiata - Director of General Department
Transport and Communications

To:

7Ih June2017

Att

of

Projectn" BCEI20058Z
Delta ACM-93 SA
Dumitrel Mutu - Project Manager

Ref:MD CUP.MC/122

Marcel Zastinceanu - DGTPC Specialist

Cc:

Att:
'Chisinau Urban Road Sector Project

- Project lmplementation Support and Supervision
Gontraqct No.: G25396/EBSF-20{2-01-05
Chiginiu Proiect Sectoare de drum Urban - Proiect pentru sprijinul de implementare 9i supraveghere a
lucririlor

Contract Nr.: C25396/EBSF-2012-01-05

Subiect: Gontractois letter
Subiect: Ad resarea Gontractoru lui

Stimati Domni,

Dear Sirs,

We refer to the Contractor's letter no.155 of May Ne referim la demersul Contractorului nr.155
29, 2017, regarding the arrangement on the din 29 mai 2017 privind amenajarea pe trotuare
sidewalks of the areas for the movement and a zonelor pentru deplasarea si direclionarea
direction of disabled persons (blind and poor persoanelor cu dizabilitdli (nevizdtori 9i slab
vizitori) pe bv.$tefan cel Mare.
eyesight) on Stefan cel Mare bv.

In the initial design elaborated by the Designer, " in proiectul inifial, elaborat de Proiectant 9i
approved by the Beneficiary and tendered such aprobat de cdtre Beneficiar 9i supus licitaliei, nu
works were not envisaged.

au fost preconizate astfel de lucrdri.

During the execution of the works on the site, at
the request of the State Construction Inspectorate
with the consent of the Beneficiary were imposed
changes to the design on the arrangement of the
sidewalks on both sides of the boulevard, taking
into account the above mentioned.

Pe parcursul execufiei lucrdrilor pe gantier, la
cerinla Inspecliei de Stat Tn Constructii, cu
acordul Beneficiarului s-au impus modificiri la
proiect privind amenajarea trotuarelor pe
ambele pirli a bulevardului, linind cont de cele
menlionate maisus.

la

momentul actual, Contractorul 9i
Until now, the Contractor and the Consultant do Pind
instructiune
not have a clear / written instruction from the Consultantul nu dispune de
partea
Beneficiarului insoliti de
Beneficiary accompanied by detailed execution clari/scrisd din
sheets with cross sections, as well the shape and plange de execulie detaliate cu secliuni
the color of the pavements is not determined, transversale, deasemenea nu este determinati
which does not allow the execution of these forma 9i culoarea pavelelor, fapt ce nu permite
executarea acestor lucriri.
works.

o
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As a matter of urgency We ask you to determine Solicitdm in regim de urgen!6 si Vi determinali
with reference to the above mentioned issue, as cu referire la problema menlionatd, deoarece
these ambiguities cause detentions and delays in aceste neclaritdli provoacd relineri 9i intizieri in
the Contracto/s execution program and programul de execulie a Contractorului, si in
consequently financial implications by applying consecinli implica[ii de naturd financiari prin
penalties due to this situation.
aplicarea penalitSlilor datoriti acestei situatii.

Y

We are awaiting for your decision.

Suntem in agteptarea deciziei Dumneavoastri.

Yours faithfully,

Cu respect,

Manuela Copcea,
Contract
Manager
f

Manuela Copcea,
Manager de contract
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Directia Generala Transport Public si Cai de Comunicatie
EGIS INTERNATIONAL

-

CHISINAU R. Moldova.

REFERITOR: Proiect Sectorial de Drumuri Urbane. Reabilitarea relelei de strizi si
trotuare, crearea unor locuri de parcare si modernizarea sistemului de
iluminat public (Pachet 1 )

Referring to: Ghisinau Urban Road Sector Project. Rehabilitation of streets and footways
network, establishment of on street parking facilities and upgrading of
street lighting (Package 1)
Affecting
of the paving works.
$ubject:
Jubiect: Afectarea lucrdrilor de pavaj.
Stimati domni,

Dear Sirs,

Vi informam asupra faptului ca lucrdrile
We notice about the completed paving
works on Stefan cel Mare av. are affected by finalizate de pavaj de pe bd. Stefan cel Mare
dismantling of old poles for sustaining of sunt afectate de lucririle de demontare a
st6lpilor vechi de suslinere a liniei de contact
trolley's contact line.
pentru troleibuz.
Considering that the dismantling works
of the old pillars, as well the removal of the
roots of the cut trees from the Stefan cel Mare
av. are not completed to this date, this leads to
the delay to completion of the paving works as

well as to additional costs related to the
reestablish of the affected areas

.

in vedere ca lucririle de
a st6lpilor vechi, precum si

AvAnd

dezafectare
scoaterea rSdicinilor aferente copacilor tiiafi
de pe bd Stefan cel Mare nu sunt finalizate la

aceasta data, acest aspect conduce

la

intArzierea finalizirii lucrdrilor de pavaj precum
si la aparilia de costuri suplimentare privind
refacerea zonelor afectate.

Ve anexam pozele

We will annex the illustrative pictures of
this situation on the pavement areas on the
Stefan cel Mare av.

exemplificatoare
privind aceasta situafie apiruta pe zonele de

Faithfully,

Cu stima,

Project Manager
ing. Dumitrel MUTU - NECULA

Project Manager
ing. Dumitrel

€gi*

pavaj de pe bd. Stefan cel Mare.

-
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Directia Generala Transport Public si Cai de Comunicatie
EGIS INTERNATIONAL

-

CHISINAU R. Moldova.

REFERITOR: Proiect Sectorial de Drumuri Urbane. Reabilitarea relelei de strdzi si
trotuare, crearea unor locuri de parcare si modernizarea sistemului de
iluminat public (Pachet 1 )

Referring to: Chisinau Urban Road Sector Project. Rehabilitation of streets and footways
network, establishment of on street parking facilities and upgrading of
street lighting (Package 1)
$ubject: Affecting of the paving works.
:/ubiect: Afectarea lucrdrilor de pavaj.

Stimati domni,

Dear Sirs,

We inform you that finished pavements
Vd informam asupra faptului ca lucririle
pavement
pavaj,
on the
on the Stefan cel Mare av. are de
finalizate, de pe trotuar pe bd. Stefan
improperly exploited.
cel Mare sunt exploatate necorespunzitor.

v

Thus, as can be seen in the annexed
pictures, on the pedestrian sidewalk surface
completed with pavement of 6cm there are
cranes belonging to the municipal enterprises
subordinated to the Chisinau City Hall, these
having the weight much higher than the
admissible exploitation.

Astfel, dupi cum se poate vedea si in
pozele anexate, pe suprafala de trotuar

pietonal finalizat cu pavaj de 6cm se afla

automacarale aparlinAnd intreprinderilor
municipale din subordinea Primiriei Chiginiu,
acestea avAnd greutatea cu mult mai mare
dec6t cea admisibila de exploatare.

to avoid
Vd rugdm sd intreprindeli masurile
these cases, that leading to the loss of the necesare pentru evitarea acestor cazuri, care
Please take the necessary steps

warranty for these works.

duc la pierderea garantiei pentru aceste lucrdri.

Faithfully,

Cu stima,

Project Manager
ing. Dumitrel MUTU - NECULA

Project Manager
ing. Dumitrel M

NECULA

W
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DELTA ACM-93 SRL

39-45 Chiciurei Str., District 3,
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EGIS INTERNATIONAL
Chisinau oflice

Project: Chisinau Urban Road Sector Project. Rehabilitation of streets and footways network, establishment
ofon street parking facilities and upgrading ofstreet lighting (Package l), Procurement Ref: 7240rFT-42218

Proiect: Proiect Sectorial de Drumuri Urbane. Reabilitarea refelei

de strlzi gi trotuare, crearea unor locuri
de parcare;i modernizarea sistemului de ilumindt public (Pachet l), Ref. licita(ie: 7240-lFT-42218

Dear Sirs,

Stimali Domni,

Hereby, with reference to project solution for
road compartment at crossroad of C. Negruzzi
boulevard, Ciuflea street, $tefan cel Mare gi

Prin prezenta, cu referintd la solufia de proiect
la compartimentul drum pentru interseclia bd.
C. Negruzzi, str. Ciuflea, bd. $tefan cel Mare

Sfdnt boulevard, project no. 3069/16-D,
considering limited budget resources and
restricted terms for project implementation, we

communicate you about the approval to return
to the initial project solution, for execution,
respectively renouncing for roundabout
arrangement.

Yours sincerely,

gi Sfdnt nr. de proiect 3069116-D, avind in
vedere bugetul limitat gi termenii restrinqi de
implementare a proiectului, vd comunic[m cd
sa convenit revenirea la proiectul initial spre
exculie, gi respectiv renuntarea la amenajarea
sensului giratoriu.

stim6,

General Director

Ex: lrina Bosca

Tel.22 204 6'l'l
nrc. m d

EgEs i-tc""r^late
Nr, lntre:e *+tE=

pnai

38985441

Informatia
privind eliberarea santierului, lucari de contributie a Beneficiarului, intre str. I. Creanga - str. B. Bodoni, pentru asigurarea amenajarii trotuarelor si parcarilor
pe bv.Stefan cel Mare
situatia la 19 iunie 2017
NR.
1
2
3
4
5
6
7

DEMONTARE

DEZRADACINAREA

DEFRISAREA

FUNDATII

PILONI EXISTENTI

CIOATELOR

COPACILOR

BETON

DREAPTA

13

9

STANGA

16

1

DREAPTA

10

6

5

STANGA

10

11

1

DREAPTA

8

5

1

STANGA

7

9

2

DREAPTA

6

12

STANGA

7

1

DREAPTA

7

1

2

STANGA

6

1

4

DREAPTA

5

4

STANGA

5

1

DREAPTA

9

SECTOR
STR. I. CREANGA - M. VITEAZUL
STR. M. VITEAZUL - T. CIORBA
STR. T. CIORBA - P. MOVILA
STR. P. MOVILA - S. LAZO
STR. S. LAZO - SFATUL TARII
STR. SFATUL TARII - M.CIUBOTARI
STR. M. CIUBOTARI - B. BODONI

STANGA
TOTAL STR. I. CREANGA - STR. B. BODONI

INGRADIRI
TEMPORARE

1

1
2

PRESEDENTIE
1

11
120

GHERETE

61

19

2

26

14

STR. TRICOLORULUI
1

2

Consultant

@egis International
20th June 2017
Project no

Att

Delta ACM-93 SA
Dumitrel Mutu

Cc:

Oleg Poiata

To:

BCEI20058Z

Ref: MD CUP.MC/138

Att:

- Director of General Department of Public
Transport and Communications
Irina Bosca - PIU Main Specialist

'Ghisinau Urban Road Sector Project

- Project lmplementation Support and Supervision
Gontraqct No.: C25396/EBSF-2012-01-05
Chiginiu Proiect Sectoare de drum Urban - Proiect pentru sprijinul de implementare 9i supraveghere a
lucririlor

Contract Nr.: G25396/EBSF-201 2-01 -05

Subiect: Prezentiiri suplimentare pe domeniul calitatii pentru Gererile

prezentate

de

Inspectare

StimaliDomni,
in rezultatul examinerii cererilor de inspec{ie cu numerele intre 385 - 391, Ve informim, cd este
necesar de prezentat suplimentar Certificate de Calitate, Rapoarte de incerciri.
Obiecliile 9i cerinfele Inginerului le gisili anexat conform Cererilor de Inspectare depuse in
tabelulce urmeazi:
Gererea de inspeclie Nr. 385

-

Privind: bd. $tefan: Pavaj 6cm rogu - 1 133,34 mp; Pavaj 6cm gri 11517,54mp; Pavaj 8cm - 434,98mp; Amesteec
ciment nisipl:6 Scm - 1133,34 + '11517 ,54 + 434,98 mp; Sdpdturi mecanicd
152,24mc; Nisip 15cm - 86,68 m3;
Piatri
5cm - 86
m3: Pc14+40-38+34

Necesarulde completat

Nr./Or.
1

2
3

-

Raport de incercdri oentru oiatri soarti
Umplerea cu nisip a rosturilor dintre pavele
Lichidarea neconformititilor anterioard

Noti / Referinte
Specificatii Tehnice
Soecificatii Tehnice
Specificatii Tehnice

Cererea de inspeclie Nr. 386
Privind: bd. $tefan: Borduri 100*30*15 -787,41m| fundalie de beton; Bordure 50*'t0*20
Pc 14+4O - 36+80

Necesarulde comoletat

Nr./Or.
1

2

Prelevarea de monstre de borduri mici - in prezenfa
Inqinerului si supunerea lor incercdrilor de laborator
Lichidarea neconformitdtilor anterioare

-

1914,55m1 pe fund.

Noti / Referinte
Specificatii Tehnice
Specificatii Tehnice

Gererea de inspeclie Nr.390
Privind: bd. $tefan: $MAg - 5cm (Uzura in zona de contopire a strizilor)- 3257 ,40mp; Emulsie 0,4llm2
mecanlca - 3257,4m0i Taierea cu freza scm - 3257,4mo: Pc 8+50 - 34+40

Necesarulde comoletat

Nr./Or.
1

2
3

4
5

Raport de incerciri - prelevat din 05.06.2017
Raport de incercdri oentru bitum
Raport de incerciri pentru emulsie de la producitor din 2017
Certificat de calitate a emulsiei
Raport de incerciri pe carote din beton asfaltic

Suntem in asteptarea

-

1300 t;

Noti / Referinte
Soecificatii Tehnice
Specificatii Tehnice
Soecificatii Tehnice
Specificatii Tehnice
Soecificatii Tehnice

mentionate.

Cu respect,
Manuela Copcea,
Manager de
Page 1
Egis Intemtional

Offie ChisimrlMoldov4

18 Serghei

TeVfu: (+373 22')204 675
e-mail: egis. chisinau@gnail.com
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@egis International
To:

Att

22d h;rrre2}l7
Project n'BCEI20058Z

Oleg Poiata - Director of General Department
Public Transport and Communications
Irina Bosca - Main Specialist

of

Ref: MD CUP.MC/139

'Chisinau Urban Road Sector Project

- Project lmplementation Support and Supervision
Contract No.: G25396/EBSF-201 2-01-05
Chiginiu Proiect Sectoare de drum Urban - Proiect pentru sprijinul de implementare 9i supraveghere a
lucldrilor

Gontract Nr.: G25396/EBSF-201 2-0{ -05
Subiect: Variation Order No.l0
Subiect: Ordinul de Variatie No.10
j

Stimate domn,

Dear Sir,

Please find attached an original copy of the Vd transmitem un exemplar original al Ordinului
de Variatie nr.10 semnat de catre toate partile.
Variation Order nr.10 signed by all parties.

Yours faithfully,
. Manuela Copcea,

/Contract Manager

fxp
-e.\s3##
ro,)pq..l

GU

respect,

Manuela Copcea,
Manager de Contract

Veu1s1$y

Page
Egis Intemtional

Offie Chisimu,Moldov4

IE

Serghei

TeVfu: (+373 F885817E
email: egis.chisinau@gmail.com
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lnte

rnatirnal
Oleg Poiata - Director of General Department of
Public Transport and Communications

To:

Att

22ndJune2017

Irina Bosca
Project n'BCEI20058Z

copy:

Ref: MD CUP.MC/140

- Main Specialist

Octavian Costas

copy:

- EBRD Senior Banker

SA Delta ACM-93

Dumitrel Mutu - Project Manager
'Ghisinau Urban Road Sector Project - Project lmplementation Support and Supervision
Contract No.: C25396/EBSF-2012-01-05
Ghiginiu Proiect Sectoare de drum Urban - Proiect pentru sprijinul de implementare 9i supraveghere a

lucririlor

Gontract Nr.: G25396/EBSF-201 2-01 -05
Subiect: Taking Over at Completion for sections
Subiect: Receptie la terminarea lucrarilor pe sectiuni

Stimate domn,

Dear Sir,

Following the receipt from the Contractor of the f n urma primirii din partea Antreprenorului a
Notice of Works Completion for Stefan cel Mare instiintarii de finalizare a lucrarilor pentru bv.Stefan
bvd (letter no. 157a dated 31 .05,2017), we are cef Mare (scrisoarea nr.'157a din data de
kindly asking the Beneficiary to start the 31.05.2017), rugam respectuos Beneficiarul sa
procedures for appointment of the Taking Over demareze procedurile de numire a comisiei de
Committee and to organize the Taking Over at receptie si sa organizeze receptionarea lucrarilor in
Completion, in conformity with the legislation of conformitate cu cerintele legislatiei Republicii
Moldova.
Moldova Republic.

We are informing you that the Taking Over of
the Works has to take place no later than 29th of
June 2017, in order to allow the Engineer to
issue the Taking Over at Completion Certificate
in the terms mentioned in the General
Conditions of Contract, namely in 28 days from

Va informam ca receptia lucrarilor va trebui sa aiba
loc nu mai tarziu de data de 29 iunie 2017, pentru a
putea permite Inginerului sa emita Certificatul de
Receptie la Terminarea Lucrarilor in termenii
solicitati de catre Conditiile Generale de Contract, si
anume in cel mult 28 zile de la data instiintarii privind

the receipt of the notice for completion.

finalizarea lucrarilor.

Yours faithfully,

Manuela
Contract

ffi

Cu respect,

Manuela Gopcea,
Manager de Contract

Page
Egis Intemtional
Offrce Chisinau,Moldova, l8 Sergh€i Lazo stleel
Tel/fu: (+373 ) 78858178
e-ruil: egis.chisinau@gmail.com
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DELTA ACM-93 SRL

39-'t5 Chicittrei Str., District
Ilttc hatest, Ront(1

n

3,

ia

IIGIS INTERNATIOI{AI,
Chisinou ofJice

footlvays network, establislrment
projcct: chisinau urban Road Sector project. Rehabilitation of streets and
2)' Proctrrement f{ef:7240(Package
lighting
street parl<ing facilitics and upgrading of street

of on
I

F1'-42218

proicct: I)roiect scctorial
clc

'arc:rre

clc

1i'o{ttitrc, cl'cRl'e8 unor locuri
Drurnuri lJrbane, Ilcabilitarca rcfclei dc st|.iizi si

public (Prchet 2), Rc!" liciti{ie: 7240-lF'l--'12218
sl nroclcrnizalca sistcrnului de iluntinat

Stimali Domtti,

Dear Sirs,

'inainthm spre i:xaminat'e ;i
solufia de ploiect privind n-iodificarile
regarding the road system nlodit'ications fbr ' execulie
rlltier pentrLl strazile Alexandru cel
Aiexandru cel Bun, Tighina and 31 August la sistemul
Bun, Tighina gi 3 I Arrgust 1989'

\\'c licrcby

strbttrit the design

solutiorr

Prin prezenta

vi

1989 streets.

zlnnex/ Anexd: d'atvittgs

- 9 files
Cr.r stirr,d,

Yours sincerely,

Olcg Poiatrr

Gencral 1)irector

\ttb"..-

htt*'a"
@ttr"o,

Ex: Irina Bosca
T el. 22 204 61'7

Urna.bsrsqq@11rrSId

REPUBLICA MOLDOVA
CON S ILIUL MLTNICIPAL CHI $INAU
PRIMARUL GENERAL AL MUNICIPruLU CHI$INAU
DIRECTIA GENERALA TRAIYSPORT PUBLIC
SI CAI DE COMUNICATIE
Str. Serghei Lazo, lS,municipiul Chiginlu, Republica Moldova, MD-2004;
Tel.: (022) 204-690, fax (022) 204-658" e-mail: dirtrans@mail.md
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EGIS INTERNATIONAL
Chisinau ofice

projectr Chisinau Urban Road Sector Project, Rehabilitation ofstreets and footways network, estsblishment
7240ofon street parking facilities and upgrading ofstreet lighting (Pnckage l), Procurement Ref:
Ir-T-42218
Sectorial de Drumuri Urbane. Reabilitarea reletei de strtrzi 9i trotoare, crearea unor locuri
de parcare gi modernizarea sistemului de iluminat public (Pachet l), Ref. licitatie: 7240'lFT-42218

proiect: proiect

StimaliDomni.

Dear Sirs,

Avind in vedere, faptul ci Consiliul
Concurenfei organizeazb audieri privind
of desemnarea SC Delta ACM-93 SRL ca

Considering the fact that Competition Council
organizes hearings regarding the SC Delta

ACM-93 SRL appointment as the winner
the tender for rehabilitations works within the cistigator al licitaliei de selectare a companiei
Sectorial Urban Roads Project,,Rehabi liution " pentru realizarea lucrlrilor de reconstructie in
of streets and footways network. establishment cadruI Proiect Sectorial Drumuri Urbane
ofon street parking facilities and upgrading of ,,Reabilitarea strizilor ti a trotuarelor, crearea
locurilor de parcarc 9i modernizarea
street lighting (Package l).
At the hearings, there were invited the EBRD iluminatului public stradal ,,(Pachet l). La
representalives, thus for an cfficient debate, we audienta au fost invitali qi reprezentanfii
BERD ,astfel pentru o dezbatere eficientd a
are kindly asking you to delegate a responsible
intrebarii date solicitam respectuos s[ delegati
hearings
person, in order to participare at the
form 27 June 2017, at Competition Council's o persoana responsabili pentru participarea la
audierife din data de 27 lunie 2017 la orele
office at 14.00.
14.00, in incinta Consiliului Concurentei, bd'
Stefan cel Mare si Sfant, 7311.

Cu stimtr,
Yours sincerely,

General Director

ffigis lt'rt*l,"sta

"#:':

ffiat
,

;Z

/

@egis International
26th June.2017

To:

Delta ACM-93 SA

Atr

Dumitrel Mutu

Cc:

Oleg Poiata - Chief of General Department of Public
Transport and Communications
Irina Bosca - PIU Main Specialist

Projectn" BCEI20058Z

Att:

Ref:MD CUP.MC/141

Chisinau Urban Road Sector Proiect - Project lmplementation Support and Supervision
Contraqct No.: C25396rEBSF-201 2-01 -05
Chiginiu Proiect Sectoare de drum Urban - Proiect pentru sprijinul de implementare 9i supraveghere a

lucririlor

Contract Nr.: G25396/EBSF-201

2-01 -05

Your's letters no169 dated June 8 and nol74 dated June 9,2017
Subiect:: Scrisorile Dumneavoastrd nr.169 din 8 iunie si nr.174 din 9 iunie 2017

Wjgg!::

Stimalidomni,

Dear Sirc,

We inform You that We took note of all those Va informam, ca am facut cunostinta cu toate cele
mentioned by you regarding the cases detected mentionate de Dumneavoastra cu referire la cazurile
at the Stefan cel Mare bv since the time of the depistate la gantierul din bul.$tefan cel Mare inci de
events and acknowledge the receipt of the la data producerii evenimentelor si confirmam
primirea scrisorilor menlionate in prezentulsubiect la
Letters mentioned above.
care se face referinli
These violations were examined at the working
meeting on 15.06.2017 with the participation of Aceste incSlciri au fost examinate in cadrul gedinlei
the interested parties: the Beneficiary/PlU, the de lucru din 15.06.2017 cu participarea pi(ilor
Contractorul 9i
Contractor and the Consultant, which cointeresate: Beneficiarul/PlU,pot
provoca tasdri
in
consecin(5
care
Consultantul,
consequently may cause compactions or
sau deniveliri.
unevenness.

For future the Consultant recommends to You to
fix any other similar cases that may affect the
carrying capacity of the sidewalks, appearance
of compactions or unevenness and to inform the
Beneficiary and the Engineer.

Yours faithfully,

6X)

o:/^n\\-e
uj'l
f ra 1\ f

Manuela C<
/Contract Ma

Consultantul Vi recomandi, ca pe viitor si ficsafi
orice alte cazuri similare, care pot afecta capacitatea

portanti a suprafefelor trotuarelor, producerea
tasirilor 9i denivelirilor 9i informarea Beneficiarului
sia Inginerului.

Cu respect,
Manuela Copcea,
Manager de contract

o,.\-{.{e.
1/euro\$\
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Wegis International
26thJwte2017
Project

To:

Delta ACM-93 SA

Att

Dumitrel Mutu

Cc:

Oleg Poiata - Chief of General Department of Public
Transport and Communications
Irina Bosca - PIU Main Specialist

n'BCEl20058Z

Ref:MD CUP.MC/142

Att:

Chisinau Urban Road Sector Project - Project lmplementation Support and Supervision
Contraqct No.: C25396/EBSF-2012-01-05
Ghiginiu Proiect Sectoare de drum Urban - Proiect pentru sprijinul de implementare gi supraveghere a

lucririlor

Contract Nr.: C25396/EBSF-201

2-01 -05

$!jgg!::

Affecting the paving works on Stefan cel Mare bv
Subiect:: Afectarea lucrarilor de pavaj pe bv.Stefan cel Mare

Dear Sirs,

Stimalidomni,

As a result of your letter no.176 of 13 June 2017

Ca urmare a adresarii Dumneavoastra nr.176 din 13

iunie 2017 si instructiunii Beneficiarului in cadrul
sedintei de lucru din 15 iunie 2017, Consultantul a
evaluat situatia privind eliberarea santierului la data
site clearing on June 19, 2017 on the sector de 19 iunie curent pe sectorulde la str.B.Bodonipina
from B.Bodoni str to lon Creanga str.
la str.lon Creanga.

and the Beneficiary's instructions during
working meeting on June 15, 2017 ,

the
the
Consultant assessed the situation regarding the

the Va prezentam informatia detaliata a situatiei la
situation at the site regarding the necessity to santierul cu referire la necesitaea executarii lucrarilor
perform the contribution works, the removal of
contributie, demontarea pilonilor existenti,

We present the detailed information on

de

the existing pillars, the tree cutting, stumps defrisarea copacilor, dezradacinarea cioatelor,
uprooting, the removal of the concrete inlaturarea resturilor de fundatii din beton, evacuarea
foundation debris, kiosk evacuation and gheretei si evacuarea ingradirilor temporare care
evacuation of the temporary fencings affecting afecteaza amenajarea trotuarelor si a locurilor de
the sidewalks and the parking areas. (Table parcare. (tabel se anexeaza)
attached)

Yours faithfully,

Cu respect,

Manuela Copcea,

Manuela Gopcea,
Manager de contract

f Contract Manager
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Wegis lnternatinnal
Oleg Poiata -Director of General Department of
Public Transport and Communications
Irina Bosca - Main Specialist

To:

Att:

27th June 2017

Project n" BCEI20058Z

Ref: MD CUP.MC/144

'Chisinau Urban Road Sector Project

- Project lmplementation Support and Supervision
Gontract No.: G25396/EBSF-2012-01-05
Ghiginiu Proiect Sectoare de drum Urban - Proiect pentru sprijinul de implementare 9i supraveghere a
lucririlor

2-01 -05

Contract Nr.: C25396/EBSF-201
Subiect: Employer's letter nr.06-2-251 of 26.06.2017
Subiect: Scrisoarea Beneficiarului nr. 06-2-251 datata 26.06.2017

Dear Sir,

Stimate domn,

Regarding your invitation to delegate a person from
the consultancy team to take part in today's hearing
at the Competition Council, we regret to inform you

Referitor

that we can not respond to your request.

Concurentei,

la

invitatia dumneavoastra

de a delega o

persoana din cadrul echipei de consultanta pentru a lua

parte

la

audierea de astazi la sediul Consiliului
cu regret va informam ca nu putem

raspunde solicitarii dumneavoastra.

We would like to clarify that as technical consultants

of Chisinau Urban Rehabilitation project, we are
unable to answer the questions of third parties
regarding the local legislation on free competition,
public acquisitions or the operating regulations of the
Municipality, having no Information about them.

Dorim sa precizam ca, in calitate de Consultanti tehnici ai

proiectului

de

reabilitare

sau

regulamentul

de

With respect to some technical aspects of the neavand informatii asupra
Investigation Report, we have presented to you today
an lnformative Note for supporting Your presentation.

The role of the Consultant within this contract is
limited to providing technical assistance to the
Beneficiary for the implementation of the project and

a

drumurilor urbane din

Municipiul Chisinau, nu suntem in masura sa putem
raspunde intrebarilor unor terte parti privind legislatia
locala referitoare la libera concurenta, achizitiile publice

functionare

al

Municipalitatii,

acestora.

Cu referire la unele aspecte tehnice din Raportul de
investigatie, V-am prezentat astazi o Nota informativa
pentru suport la prezentarea Dumneavoastra.
Rolul Consultantului in cadrul acestui contract se limiteaza

contracted works.

la a acorda asistenta tehnica Beneficiarului in vederea
implementarii proiectului si la supervizarea din punct de
vedere calitativ si cantitativ a lucrarilor de executie

Thank you for your understanding.

contractate.

the qualitative and quantitative supervision of the

Va multumim pentru intelegere.

Yours faithfully,

Manuela Gopcea,
Contract Manager

,rlgtera.}
*fp,z3.%
*Irri
At.;.*
1.t2.\---'-

6;\

{eu.ra1u\7

Egis Intemational
O{fice Chisimu,Moldova, l8 Serghei
TeUfax: (+373 ) 78858178
e-mail: egis.chisinau@gmail.com

Luo

street

Cu respect,

Manuela Copcea
Manager de contract

REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL MUNICIPAL CHI$INAU
PRIMARUL GENERAL AL MUNICIPruLUI CHI$INAU
DIRECTIA GENERALA TRANSPORT PUBLIC
$I CAI DE COMUNICATIE
Str. Serghei Lazo,18, municipiul Chiginiu, Republica Moldova, MD-2004;

Tel.: (022) 204-690, fax: (022) 204-658, e-mail: dirtrans@mail.md

la nr.

EGIS INTERNATIONAL
Chisinau ffice

din

Project: Chisinau Urban Road Sector Project. Rehabilitation of streets and footways network,establishment
of on street parking facilities and upgrading of street lighting (Package l), Procurement Ref: 7240-

rFT-422t8

Proiect: Proiect Sectorial

de Drumuri Urbane. Reabilitarea re{elei de strlzi gi trotuare, crearea unor locuri
parcare
gi
de
modernizarea sistemului de iluminat public (Pachet l), Ref. licita{ie: 724A-WT-42218

Dear Sirs,

Stimali Domni,

We hereby submit for examination and
execution a design solution regarding the
cycling track arrangement on Stefan cel Mare
si Sfant boulevard, the section between

Prin prezenta,vd transmitem spre examinare gi
execufie, solulia de proiect privind amenajarea
pistei pentru bicicligti pe bd. $tefan cel Mare gi
Sfint, sectorul cuprins intre str. A. Pugkin gi
itr. V.Pircdlab

A.Puskin and V.Parcalab streets.

Annex: 2 files
Yours sincerelv.

Anexa:2 file
stimd,

General Director

Egfc i nter*

Ex: Irina Bosca
. ?2 204 677
irina. bosca@pmc.md

T el

RE: 81429_Chisinau Urban Roads_consultancy services
From: "ZULTAK Slawomir" <s.zultak@eib.org>
To: "Irina Bosca" <irina.bosca@pmc.md>
Cc: "BINET Nathalie" <n.binet@eib.org>, "Oleg Poiata" <oleg.poiata@gmail.com>,
"Daniela Frantujan (daniela.frantujan@pmc.md)" <daniela.frantujan@pmc.md>,
"CASTILLO Antonio" <a.castillo@eib.org>, "CONRAD Cecile" <c.conrad@eib.org>,
"LEGZDINS Vigo" <V.LEGZDINS@eib.org>, "SEEJORE Jatin"
<J.SEEJORE@eib.org>, "Octavian Costas" <costaso@ebrd.com>
Sent: Thursday, June 29, 2017 6:39:24 PM
Subject: RE: 81429_Chisinau Urban Roads_consultancy services
Dear Irina,
Thank you for having provided the requested documents. I confirm that we consider the Conditions
Precedent to Disbursement as met. I believe you can confirm to the consultants that the solution has
been found.
You will be contacted by my colleague Cecile on Monday regarding the disbursement offer. Please
ensure the presence of Mr. Poiata on that day to accept the disbursement offer (nota bene – for fixed rate
disbursements the quoted rate level must be accepted within 30 minutes, otherwise if the dealing room is
busy the deal may have to skip to the following day).
From what I see if the disbursement offer is accepted on Monday, the value date could be 10 July. If there
are any details you would like to ask, me and Cecile stand ready to answer.
Kind regards,
Slawomir

TRADUCERE
Draga Irina,
Vă mulțumim că ați furnizat documentele solicitate. Eu confirm că noi considerăm că Condițiile anterioare
de plată sunt îndeplinite. Cred că puteți confirma consultanților că soluția a fost găsită.
Veți fi contactata luni de colegul meu Cecile în legătură cu oferta de plată. Va rugam sa asigurați
prezența domnului Poiata în acea zi pentru a accepta oferta de plată (nota bene - pentru rambursările cu
rată fixă, nivelul ratei cotate trebuie acceptat în 30 de minute, altfel dacă sala de tranzacționare este
ocupată, tranzacția ar putea să treacă la ziua urmatoare).
Din ceea ce văd, dacă oferta de plată este acceptată luni, data valutarii ar putea fi 10 iulie. Dacă există
detalii pe care ați dori să le întrebați, eu și Cecile sunt gata să răspundă.
Cu stima,
Slawomir

Wegis International
30th

ofJune 2017

Ref: MD-CUP.MCl152

Chisinau Urban Road Sector Project - Project lmplementation Support and Supervision
Contract No.: G25396/EBSF-2012-01-05
Works Contract Rehabilitation of streets and footways network, establishment of on-strcet parking facilities
and upgrading of street lighting (Package 1)

Takins Over Certificate
Section: Stefan cel Mare si Sfant boulevard

Dear Sirs.

StimaliDomni,

ln accordance with

-

In concordanta cu:

:

-

General Conditions of Contract items 10.1, 10.3,
10.4;

Employer's letter no. 06-2-574 dated 28.10.2016,
approving the Taking Over for Sections of TD1
contract:

-

Contractor's letter no. 157a dated 31.05.2017,
stating that the works for Stefan cel Mare si Sfant
boulevard are substantially complete,

Conditiile Generale

de Contract, clauza

10.1,

10.3, 10.4;

Scrisoarea Beneficiarului nr. 06-2-574 din data

28.10.2016, prin care aproba Receptia
lucrarilor pe Sectiuni in cadrul contractului TD1;
Scrisoarea Antreprenorului nr 157a din data de
prin care notifica finalizarea
31.05.2017
substantiala a lucrarilor pentru bulevardul Stefan
cel Mare si Sfant,

de

,

in conjunction with the
Inginerul certifica faptul ca, inpreuna cu Antreprenorul si
reviewed the Final Tests which were found to be Beneficiarul, a inspectat Lucrarile si verificat Testele
satisfactory.
Finale, gasindu-le satisfacatoare.
According to local legislation, The Taking Over at In concordanta cu legislatia locala, Receptia la
Completion for Stefan cel Mare si Sfant boulevard was Terminarea Lucrarilor pentru bulevardul Stefan cel Mare
conducted on 29th of June, 2017 by a Committee si Sfant a avut loc in data de 29 iunie 2017, de catre
the

Engineer certifies that,

Contractor and the Employer, inspected the Works and

appointed by the Employer.

Comisia numita de Beneficiar.

Considering all the above, the Engineer has come to the
conclusion that the Works for Stefan cel Mare si Sfant blvd
can be assumed to be substantially complete, except for
the list of not completed works, which should not be taken
as the limiting one, and which will form part of this

Considerand toate cele
mai sus, lnginerul
concluzioneaza ca Lucrarile pentru bl. Stefan cel Mare si

Certificate.

Certificat.

The Engineer issues this certificate for the works on the

it is

de

Sfant pot

fi

considerate ca fiind substantial finalizate,

exceptie facand lista lucrarilor ramase de executat, fara a
se limita insa la acestea, si care vor face parte din acest
Inginerul emite acest certificat pentru lucrari, cu premiza

understood that the Contractor agrees to
complete any unexecuted Works and correct any defects as
soon as possible during the Defects Liability Period.

ca

In accordance with sub-clause 10.1(a) the commencement
Mare si Sfant blvd. will-be 30th ol

In concordanta cu sub-clauza 10.1(a), data de incepere a
Perioadei de Notificare a Defectelor pentru bl. Stefan cel
Mare si Sfant va fi 30 iunie 2017.

Yours faithfully,

Cu respect,

Manuela Copcea,
Contract Manager

Manuela Gopcea,
Manager de contract

basis ihat

of the Defects Liability Period for Constantin Stefan

Attachments:
Minutes of Taking Over at
List of nonconbrmities and list of

-

Office Chisinau,Moldov4

I 8 Serghei
Egis Intemational
TeVfu. G373 22\2O4 675
e-mail: egis.chisinau@grnail.mm

Lm

?"eilr6
sheet

cel

Antreprenorul accepta finalizarea oricaror lucrari

nefinalizate si remediaza orice defect in termenii cei mai
restransi pe durata Perioadei de Notificare a Defectelor.

Anexe:

-

Procesul Verbal de Receptie la Terminarea Lucrarilor;
Lista neconformitatilor si lista lucrarilor ramase de executat.
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INVESTITOR: Direc{ia generald transport public qi cai de comunicalie a Consiliului municipal
Chiqindu

PROCES-VERBAL
DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR

Nr. l din 29.06.2017
privind lucrarea "Reubiliturea strazilor si trotuurelor, crearea unor locuri de parcure si
moderniZarea sistemului de iluminat public (Pachet It " executatd la obiectul bd. Ste"fan cel
Mare si S.fant in cadrul contractului nr. 5 din l7 iunie 2014 incheiat intre Directia general
transport public si cdi de comunicalie $i ,,Delta A.C.M. '93" S.A. pentru lucrdrile de Reparalie
capitald a bulevardului Stqfan cel Mare si S.fant.

1.

Lucrdrile au fost executate inbaza autofizaliei nr. 368:e116 , eliberatd de Primdria mun.
ChiEindula 30.11.2016, cu valabilitate pind la 30.11.2017.

2. Comisia de receplie gi-a desftgurat activitatea in intervalul 29.06.2017 , fiind formatd din:

Nistor Grozavu - viceprimarul municipiului Chisindu
Oleg Poiata - Sef al DGTP SI CC
Vladimir Dumitras - specialist principal, DGTP si CC
Manuela Copcea- manager de contract,, Egis-lnternational "
Pavel Unturd- inginer rezident,, Egis-International "
Anatolie Aparatu- inginer $qf i.M ,,Lumleh"
(numele, prenumele)

3. Au mai participat la recepfie:

Mihail Sqfroniuc - director general 5.A." Compania Electricd"
Dumitrel Mutu - reorezentant ..Delta A.C.M. '93 " S.A.
Maria Redco - oroiectant. LM.P. "Chisinduproiect"
(numele, prenumele)

(calitatea)

4. Defecliunile constatate sunt incluse in lista-anexd nr. 1;
5. Comisia de recepfie, in urma constatdrilor fbcute, propune:

Admiterea Receptiei lu Terminarea Lucrarilor
Pentru obiectivul bd. Ste.fan cel Mare si Sfant
6. Comisia de recepfie motiveazd propunerea ftcutd prin:

o
o
o

Raportul Proiectantului I.M.P."Chi{induproiect"
Raport de incercarinr.872/ 16.08.2016, nr. lI3B/2 si lI3B/3 din 22.10.2016 sinr.
I 309/08.I 2.20I6 privind determinarea planeitatii
Vizualizarea si analiza lucrarilor de catre Comisia de Receptie,

7. Comisia de recepfie recomandd urmdtoarele:
Remedierea lucrarilor ce nu respecta prevederile proiectului din Anexa nr
.finalizarea lucrarilor prevazute in Anexa nr 2, codorm termenelor stabilite.

o
o
.

I

si

Instituirea urmaririi comportarii in timp a lucrarilor si remedierea eventualelor
dqfectiuni aparute in perioada de notificare a de-fectelor.

7I. Descrierea obiectului recomandat spre receplie:
Obiectul cu adresa mun. Chi{indu, sectorul Centru, bd. Ste_fan cel Mare si Sfant, destinafia
Drumuri publice, compus din construclii rutiere, iluminat public, canalizare pluviala.
8. Prezentul proces-verbal, confinind

incheiat astdzi 29.06.2017

la

11:00 in

z
5

file gi 2 anexe, cu un total de

4 filre, a

fost

exemplare.

Preqedinte: Nistor Grozavu

Membri: Ole Poiat

(numele, prenumele, semndtura)

9. Lucrarea "Reabilitarea strazilor si trotuarelor, crearea unor locuri de parcare si
modernizar ea s istemului
ic (Pachet I) - Re
ia caoit
bn cel
Mare si Sfant

este

TRANSMISA:
EXECUTANTUL:

PRIMITA:
INVESTITORUL:
2017

Itl

2017

L.$.
(semndtura)

Anexa

nr.l

Lista lucririlor cu neconformiti{i depistate in cadrul Recep{iei la Terminarea
lucrlrilor la obiectivul bd.$tefan cele Mare si Slint qi termenul de remediere
pentru fiecare cazin Parte
pozilionarea bordurilor existente pe unele sectoare conform cerinlelor. Tronson
PC23+00 - PC37+00. Termen de finalizare - 1 .09.2017
Remedierea racorddrilor intre aliniamentele pistei pentru bicicliqti prin mdrirea
unghiului de racordare pe sectoarele din zona staliilor de transport public, sector
strlpuEkin str.Ismaif stinga Ei dreapta proiect. Termen de finalizare
t9.07.2017.

Rectificarea locali a pavajului pentru asigurareea planietdlii conform cerinfelor.
Zonastaliei de transport sti.Armeneascd. Termen de finalizare - 19.07.2017.
Refacerea aducerii la cotd a cdminului de vtzitare de la intersecfia bv.$tefan cel
Mare - str.Sciusev cu montarea de ramd cu capac inglobatd. Termen de finalizare
- 1.09.2017.
Remedierea tasdrii apdrute la interseclia bv.$tefan cel Mare
proiect. Termen de finalizare 1.09.2017.

-

- str.Sciusev, dreapta

inchiderea rosturilor intre pavajul nou montat Ei cladiri/scdri adiacente, sector
str.PuEkin - str.Pircdlab, dreaptaprdiect. Termen de finalizare - 12.07 -2017.
inchiderea rosfului dintre pavaj qi bordura carosabild la interseclia bv.$tefan cel
Mare - str.B.Bodoni. Termen de finalizarc - 12'07.2017'

pentru bicicliEti la interseclia ly !P9"
Remedierea pistei
^dreapta
proiect. Termen de finalizare - 12.07.2017
str.B.Bodoni,

cel

Mare

curt[areabetonului. Pe spa]ii verzigi curdlarea Eantierului in ansamblu.
Capacul de canalizare de schimbat V.Alecsandrii$tefan cel Mare

cutiile de luminala indicatoarele

Ei pe

piloni care sunt vechi de schimbat.

o

Stalia $tefan cel MareA4.Yiteant de coborit cota'

o

Revizuirea poziliondrii corpurilor
(exemplu T.Ciorba/$tefan cel Mare).

de iluminat deasupra trecerii pietonale

Anexa nr.2
la Terminarea lucririlor la
Lista lucririlor ramase de executat la data Recep{iei
pentru fiecare caz
cele Mare ,i snnt qi telmenui de finalizare

;bdffiiiaii.r"n

Finalizarea racorddrilor cu str.LdpuEne,al! -91
trt.Vt.Vit"azul. Termen de finalizare - 12'07 '2017 '

pe sectorul str'I'Creangd

pe un
pavaje executate din placi detrotuare din beton prefabricat gr6cm asezate
proportie 1:6' rostuit cu amestec
strat din amestec usJat de ciment si nisip, -in
:.qt:lt gentru cifisti' Dreapa
uscat de ciment rittitip, grosime strat di 5 cm
Termen de finalizare
priect pc0+00-p cl4+40,'stinga p.oi.J Pc0+00-Pc14iOO.
1.09.2017

-

pe
paveleje executate din placi de.trotuare din beton prefabricat gr6cm asezate
in pioportie 1:6, rofur1 cu amestec
-cm
un strat din amesL. utiut de ciment si nisip,
- trotuare' Dreapa priect Pc0+00uscat de ciment ,i ,titip, grosime strat de 5
I'09'20 17
p c I 4+ 41,stinga A;i;;i' f"0+00 -P c 1 4+0 0. Termen de finalizar e -

prefabricat gr' 8cm asezate pe
Pavaje executate din placi de trotuare din beton
1-:6' rostll cu amestec
un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proponie
pui.ut" .Dreapa priect Pc0+00uscat de ciment ti"irip, grosime strat de 5'cm -pi r q+q o,stinga pr" r*i"i Joi0-0 ic-r a+0 0. Termen de fi nal izar e - r .09 -20 17
cm, pe fundatie de
Borduri prefabricate din beton, pqntru trotuare 300x30x15
pc0+00-pc14+40'stinga
beton 35x15 ,; a- uorauriloo*'lb*r5 ).Dreapa priect

pr"i.rip

ro+o o_pc t a+00. Termen de ftnalizar e

- | .09 .20 | 7

cm, pentru incadrarea
Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 8x20
fundatie dinbeton' de 10x20'
spatiilor verzi,trltuut.for, aleilor, etc., asezalg pe 9
Termen de
Dreapa priect p.OiOO-p cla+a1,;tilg; proiect Pc0+00-Pc14+00'
finalizare - L09.20I7

a stilpilor metalici LEA'
Grunduirea manuala, cu un strat de miniu de plumb,
intr-un
plantati in t"ren rroimal, desfacereavopselel-or vechi cu decapant ,vopsirea
kV, masa pina la l0 t (2
strat, cu vopsea, a stilpilor din ot.i -o"tati LEA 35-330
Pc4+30-Pc5+60
straturi de ;;p;Jt i.o+OO-Ft-OiOO (dreapta/stinga),
pilonilor
montarea
Ottpu
Lit"
(dreapta/stinga). t"#." Oe nnatizare - de 15
ilectiici / lucrari de contributie

Montareacorpurilordeiluminat:,Teceo2l128LED
350mA, Teceo ll32LED 350mA,
Sig"*"tu, instalata p. supott izoiator, curent pina la 100 A'86770'

P*3

//2

o

d:.iluminat, cantitate
Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi,^p9n1* corp.u!

rK1-1-1-10-[5/1x2, rKz-z-2-s(dreapta/stinea)'
0r012x2. p.o+10-pro+oolor"uptalstinga),Pc4+30-Pc5+60
/ lucrari de
electrici
Termen de finalizare - de 15 zile dupa montarea pilonilor

becuri:

r, rKr_2_z-3-ototz*ztitiz-s-cislz"z,

contributie.

r

de uzvrd la interseclia_cu str.Ciuflea, str.Piala Naliunilor
ftnalizarc Unite qi put"ur"u Ai" preajma Hotelului Nafional. Termen de
A$ternerea stratului
12.07.2017.
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Wegis Inlcrnatianal
Oleg Poiata - Director of General Department of
Public Transport and Communications

To:

Att

30th June 2017

Irina Bosca - Main Specialist
Projectn" BCEI20058Z
Octavian Costas - EBRD Senior Banker
Vigo Legzdins - EIB Senior Transport Specialist

copy:

Ref:MD CUP.MC/154

copy:

Delta ACM-93 SA
Dumitrel Mutu - Project Manager

'Ghisinau Urban Road Sector Project

- Project lmplementation Support and Supervision
Contract No.: G25396/EBSF-201 2-01 -05
Ghigintu Proiect Sectoare de drum Urban - Proiect pentru sprijinul de implementarc 9i supraveghere a
lucririlor

Contract Nr.: C25395/EBSF-2012-01-05

Sigg!: Commencement by sections for TD2 package
W-Incepere pe sectiuni pentru pachetul TD2
Stimate domn,

Dear Sir,

We would like to inform you that, for the works
of the 2no Package of streets, we are now in final
phase of issuing the Variation Order no 1, which
will include the water and wastewater works,
requested by the Beneficiary. We estimate as
possible to issue this Variation Order till latest

Dorim sa va informam ca, pentru lucrarile Pachetului

2 de strazi, in prezent ne aflam in faza finala de
emitere a Ordinuluide Variatie nr 1 care sa includa si

lucrarile de apeduct si canalizare, solicitate de catre
Beneficiar. Estimam posibila emitere a acestui Ordin
de Variatie pana celtarziu in data de 15 iulie 2017.

1sth July 2017.

Astfel, emiterea Notificariide Incepere a Lucrarilor se

Therefore,

the issuance of the Notice to va impune in cel mai scurt timp dupa emiterea si

Commence shall be necessary in the shortest
time after V.O. 1 approval.

aprobarea O.V. nr.1.

Totusi, pana in prezent nu s-a putut obtine acordul
Although, untill today, it wasn't possible to obtain Consiliului Municipal pentru suma suplimentara
the approval of the Municipal Council for the acordata sub forma de imprumut de catre BERD, in
additional loan granted by EBRD in amount of 3 valoare de 3 milioane Euro, destinata lucrarilor de
million Euro, destinated to water and wastewater apeduct si canalizare si serviciilor de consultanta
prestate.
works and performed consultancy services.
Following the available information analysis, the

Engineer estimates that the actual available
budget, corresponding to the existing loan, could
cover the contracted execution works and the
additional water and wastewater works for 31
August 1989 and Tighina streets, as well as the
Engineer's services for the implementation
period of TD2 streets package.

In urma analizei datelor de care dispune, Inginerul
estimeaza ca bugetul disponibil in prezent, aferent
imprumutului existent, ar putea acoperi lucrarile de

executie contractate

si

lucrarile suplimentare de

apeduct si canalizare pentru strazile 31 August 1989
siTighina, precum si serviciile Inginerului in perioada
de desfasurare a Pachetului2 de strazi.
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Taking into account all exposed above, with the
purpose of a fast unblocking of the situation and
the issuance of the Notice to Commence for the
works afferent to the 2nd Package of streets, the
Engineer is proposing for formal approval by the
Employer and "no objection" from the Banks, the
following scenario:
- lssuance of the Variation Order no 1 for TD2,
which will include under the works contract the
water and wastewater works for the 3 streets;
lssuance by the Engineer, in the shortest
delays after approval of VO1, of the Notice to
Commence only for 31 August 1989 and Tighina

Avand in vedere cele de maisus, in scopuldeblocarii
rapide a situatiei, si emiterii Notificarii de Incepere a

Lucrarilor pentru strazile Pachetului

-

-

-

-

streets:

- Signature of an additional agreement to the
consultancy contract, from the available existing
funds, which will include the provision of the
Engineer's services for a period of at least 18
months, afferent to the works supervision which
will commence in the shortest delays;
- Postponement of the issuance of the Notice to
Commence for Alexandru cel Bun street, until
solving the financing problems of the entire

the shortest time their agreement on

the

Emiterea Ordinului de Variatie nr 1 pentru
TD2, care sa cuprinda includerea in cadrul
contractului de lucrari a lucrarilor de apeduct
sicanalizare pentru cele 3 strazi;
Emiterea de catre lnginer in cel mai scurt
timp dupa aprobarea OV1 a Notificarii de
Incepere a lucrarilor doar pentru strazile 31
August 1989 si strada Tighina;
Semnarea unui acord aditional la contractul
de consultanta, care sa cuprinda asigurarea
serviciilor Inginerului pentru o perioada de cel
putin 18 luni, aferenta supervizarii lucrarilor

-

Amanarea emiterii Notificarii de lncepere a
lucrarilor pentru strada Alexandru cel Bun

pana la solutionarea problemelor

Astfel, rugam respectuos Beneficiarul, precum si
finantatorii, sa analizeze si sa confirme in cel mai
scurt timp acordul privind propunerile Consultantului,

pentru

a putea initia procedurile privind

Yours faithfully,

Cu respect,

Manuela Copcea,
Contract Manager

Manuela Copcea,
Manager de Contract
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Intemtional
18 Serghei

Tevfa: (+373 ) ?8858178
e-mail: egis.chisinau@grnail.com

Lzo strea

de

asigurare a finantarii integrale a proiectului.

lucrarilor de executie la Pachetul TD2.

Offie ChisimrlMoldov4

din

fondurile disponibile;

Consultant's proposal, allowing in that manner
to begin the procedures for Commencement of
the Execution Works for TD2 package.

Egrs

Inginerul

ce vor demara in cel mai scurt timp,

project.

Therefore, we are kindly asking the Employer,
as well as the Banks, to analyse and confirm in

Z,

propune spre aprobarea formala a Beneficiarului si
"no objection" a Bancilor, urmatorulscenanu:
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CONTRACT DATA
MD CUP
Project
n° of Contract
name of the Contract

(name of the representative and coordinates)

TD1
Chisinau Urban Road Sector Project
C 25396/EBSF-2012-01-05
Rehabilitation of streets and footways network,
establishment of on-street parking facilities and
upgrading of street lighting (Package 1)
City of Chisinau / Department of Public Transport and
Communication
Dorin Chirtoaca - General Mayor, Igor Garmretki Director of the Department

PIU

Department of Public Transport and Communication /PIU

Employer

(name of the representative and coordinates)
Engineer
(name of the representative and coordinates)
Contractor
(name of the representative and coordinates)
original Contract amount
VO n°1
VO n°4
VO n°5
VO n°10
Addendum n°
updated Contract amount
Original Completion time
extension of time
date of letter of Acceptance
date of Contract agreement
validity of the Performance security
signature of the agreement
date of notice to commence
effective start date

Oleg Poiata (Head of PIU, Director of the Department )
Irina Bosca - PIU
Egis International
Manuela Copcea - Contract Manager, Pavel UnturaResident Engineer
SC Delta ACM-93 SRL
Mutu Dumitrel - Project Manager
11,571,475.68€
142,328.95€
93,575.92€
441,053.15€
707,977.74€
NA
11,540,455.96 €

31 months
570 days
19.05.2014
16.06.2014
until 30 June 2017
16.06.2014
07.11.2014
03.12.2014

DATELE CONTRACTULUI
MD CUP
Proiectul
nr Contractului
Denumirea Contractului

Beneficiarul
(reprezentanții și coordonatele lor)
UIP

(reprezentanții și coordonatele lor)
Inginer
(reprezentanții și coordonatele lor)
Contractor
(reprezentanții și coordonatele lor)
Suma originală a contractului
VO n°1
VO n°4
VO n°5
VO n°10
Addendum n°
Suma actualizată a Contractului
ție
Perioada reală de execu
Perioada de extindere
Data de emitere a Scrisorii de Acceptare
Data semnării Acordului Contractual
Valabilitatea Garanției de bună execuție
Semnarea Acordului Contractual
Data Notificării de începere a lucrărilor
Începutul efectiv al lucrărilor

TD1
Chișinău - Proiect Sectorial de Drumuri Urbane
C 25396/EBSF-2012-01-05
Reabilitarea rețelei de străzi și trotuare, crearea unor
locuri de parcareși modernizarea sistemului de iluminat
public (Pachetul 1)
șinău, Departamentrul Transport Public
Primăria mun.Chi
și Căi de Comunicații
Dorin Chirtoaca - Primar General, Igor Garmretki Director al Departamentului
Departamentul Transport Public
și Căi de Comunicații/
UIP
Oleg PoiataȘeful UIP, Director al Departamentului )
Irina Bosca - UIP
Egis International
Manuela Copcea - Manager de Contract, Pavel UnturaInginer Rezident
SC Delta ACM-93 SRL
Mutu Dumitrel - Manager de proiect
11,571,475.68€
142,328.95€
93,575.92 €
441,053.15€
707,977.74€
NA
11,540,455.96 €

31 luni
570 zile
19.05.2014
16.06.2014
pînă la 30 Iunie 2017
16.06.2014
07.11.2014
03.12.2014

CONTRACT DATA
MD CUP
Project
n° of Contract
name of the Contract

(name of the representative and coordinates)

TD2
Chisinau Urban Road Sector Project
C 25396/EBSF-2012-01-05
Rehabilitation of streets and footways network,
establishment of on-street parking facilities and upgrading
of street lighting (Package 2)
City of Chisinau / Department of Public Transport and
Communication
Dorin Chirtoaca - General Mayor, Igor Garmretki -Director
of the Department

PIU

Department of Public Transport and Communication /PIU

Employer

(name of the representative and coordinates)
Engineer
(name of the representative and coordinates)
Contractor
(name of the representative and coordinates)
original Contract amount
VO n°
Addendum n°
updated Contract amount
Original Completion time
extension of time
date of letter of Acceptance
date of Contract agreement
validity of the Performance security
signature of the agreement
date of notice to commence
effective start date

Oleg Poiata (Head of PIU, Director of the Department )
Irina Bosca - PIU
Egis International
Manuela Copcea - Contract Manager, Pavel UnturaResident Engineer
SC Delta ACM - 93 SRL
Gheorghila Petre - Project Manager
9,928,098.05 €
NA
NA
NA
12 month
NA
13.11.2015
9.12.2015
until 04.01.2017
9.12.2015
NA
NA

DATELE CONTRACTULUI
MD CUP
Proiectul
nr Contractului
Denumirea Contractului

(reprezentanții și coordonatele lor)

TD2
Chișinău - Proiect Sectorial de Drumuri Urbane
C 25396/EBSF-2012-01-05
Reabilitarea rețelei de străzi și trotuare, crearea unor
locuri de parcareși modernizarea sistemului de iluminat
public (Pachetul 2)
Primăria mun.Chișinău, Departamentrul Transport Public
și Căi de Comunicații
Dorin Chirtoaca - Primar General, Igor Garmretki - Director
al Departamentului

UIP

și Căi de Comunicații/ UIP
Departamentul Transport Public

Beneficiarul

(reprezentanții și coordonatele lor)
Inginer
(reprezentanții și coordonatele lor)
Contractor
(reprezentanții și coordonatele lor)
Suma originală a contractului
VO n°
Addendum n°
Suma actualizată a Contractului
Perioada reală de execuție
Perioada de extindere
Data de emitere a Scrisorii de Acceptare
Data semnării Acordului Contractual
Valabilitatea Garanției de bună execuție
Semnarea Acordului Contractual
Data Notificării de începere a lucrărilor
Începutul efectiv al lucrărilor

Oleg Poiata (Șeful UIP, Director al Departamentului )
Irina Bosca - UIP
Egis International
Manuela Copcea - Manager de Contract, Pavel UnturaInginer Rezident
SC Delta ACM-93 SRL
Gheorghila Petre - Manager de Proiect
9,928,098.05 Euro
NA
NA
NA
12 luni
NA
13.11.2015
9.12.2015
pina la 4.01.2017
9.12.2015
NA
NA

Minutes of the working meeting convened by the Funder/EBRD
held on the 19th June 2017
Proces verbal al ședinței de lucru convocata de Finantator/BERD
din data de 19 iunie 2017
Invited / Invitați:
Bank/ Banca : EBRD Chisinau
Employer PIU/ Beneficiarul/UIP: Department of Public Transport and Communications
Engineer / Inginer: Egis International
Those present: / Au participat:
-

Octavian Costas, EBRD
Oleg Poiata, Department of Public Transport and Communications
Irina Bosca – PIU Specialist
Pavel Untura, Egis International

Meeting held in EBRD’s Office in Chisinau
Ședință în oficiul BERD din mun.Chișinău
Subject of the meeting:
Subiectul ședinței:
- The situation at the completion of the works on - Situatia la finalizarea lucrărilor pe bul.Ștefan cel
Stefan cel Mare bv included in Package 1 (Stefan cel Mare inclus în Pachetul 1 (bul.Ștefan cel Mare,
Mare bv, C. Negruzzi bv and V. Alecsandri str.)
bul.C.Negruzzi si str.V.Alecsandri)
- The situation with the start of the rehabilitation of - Situația cu începerea reabilitării străzilor 31
31 August, Tighina and Alexandru cel Bun streets August, Tighina și Ale xandru cel Bun încluse în
included in Package 2.
Pachetul 2.
 The
Financier
/
EBRD
Permanent
Representative in Moldova expressed his concern
regarding the situation when the updated contractual
term for Stefan cel Mare bv has expired on May 31,
2017, but there are still many works that need to be
finalized. He also mentioned the risks that may be
assumed by the Beneficiary if the works are not
completed by the end of the current month. Such a
situation may affect the relations between the
Chisinau City Hall and the Bank and for other
projects that are in the beginning. An inappropriate
attitude may be long-term.
The Consultant informed that at this moment the
Contractor shall take measures to present the state
of the works, having the term of 28 days after the
letter of completion of the works for the section
Stefan cel Mare bv submitted to the Engineer on 31
May 2017. The deadline for presentation becomes
28-29 June 2017 according to contractual
requirements. As a result, the Engineer proposed to
the Beneficiary to organize the meeting - visit to the
site – on Stefan cel Mare bv (TD1) of the taking Over
at Completion Committee according to the Local
Legislation no later than 29.06.2017.
 The reasoning for the reception of this
section is as follows:
- The initial tendered cost of Stefan cel Mare
bv is Euro 6.765 million. By subsequent
modifications / additional works, the updated
cost of the section became EUR 7,450
million. At the Beneficiary's indication, the

Permanent
al
 Finanțatorul/Reprezentantul
BERD în R.Moldova sa expus îngrijorarea sa cu
referire la situația cînd termenul contractual
actualizat a expirat la 31 mai 2017 pentru secțiunea
bul.Ștefan cel Mare, dar mai sunt multe lucrări care
necesită a fi finalizate. Deasemenea, a menționat
riscurile care pot fi asumate de către Beneficiar în
cazul cînd lucrările nu vor fi finalizate pînă la sfîrșitul
lunii curente. Asemenea situație poate afecta relațiile
între Primăria mun.Chișinău și Bancă ș i pentru alte
Proiecte care sunt în demarare. O atitudine
nepotrivită poate fi și pe termen lung.
Consultantul a informat, că la momentul actual
Contractorul întreprinde măsuri de prezentare a
situației de lucrări, avînd termenul de 28 de zile de
la scrisoarea de finalizare a lucrărilor pentru
secțiunea bul.Ștefan cel Mare prezentată Inginerului
la data de 31 mai 2017. Termenul limită de
prezentare devine 28-29 iunie 2017 conform
cerințelor contractuale. Ca urmare, în termenul
menționat Inginerul a propus Beneficiarului
organizarea ședinței - vizitei la șantier a Comisiei de
Recepție la Terminarea Lucrărilor
conform
Legislației locale pentru secțiunea bul.Ștefan cel
Mare din Pachetul 1 nu mai tîrziu de 29.06.2017.
 Argumentarea posibilității recepției secți unii
menționate este după cum urmează:
- Costul inițial licitat a bul.Ștefan cel Mare este
de 6.765 mil Euro. Prin modificările
ulterioare/lucrări
suplimentare
costul
actualizat a secțiunii a devenit 7,450 mil.
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Engineer jointly with the Contractor has
prepared a Variation Order on some savings
in the Quantity Lists, after which the updated
cost of the works on Stefan cel Mare bv
amounts to EUR 6,880 million. The
omissions from the Quantity Lists were
provisionally presented and examined jointly
with the Beneficiary and in one day or two
will be approved by the Beneficiary and
presented to the Financiers. And considering
the recent instruction of the Beneficiary to
renounce to the arrangement of the
intersection with Ciuflea Street previously
included in the Quantity Lists with a cost of
additional works of 195.0 thousand euros,
the updated cost of the rehabilitation of
Stefan cel Mare bv will be 6.685 million
Euro. According to the recent presentations
of the Contractor's Inspecting Requests for
the next Interim Payment Certificate, the
executed works at an estimated cost of EUR
1,255 million will be included. Having
previously certified works amounting to EUR
4,814 million, it is possible to have Taking
Over at Completion (90,7%) with a rest of
unfinished works estimated at 616,0
thousand euros. It is clear that most of the
works will represent the rest of the works on
the arrangement of the sidewalks and new
additional parking lots.
- To the end it was decided to organize the visit
of the Taking Over Committee for Stefan cel
Mare bv on June 29, 2017, with the preparation
of the Minutes and annexes 1 and 2 /
unfinished
works
and
works
with
nonconformities. The rest of the unfinished
works are caused by the failure to complete the
contribution works and clearing of the site. The
updated information on the current situation has
been presented and is attached.

Euro. La indicația Beneficiarului , Inginerul în
comun cu Contractorul a pregătit un Ordin
unele economii din
de Variație privind
Listele de Cantități după care costul
actualizat a lucrărilor pe bul.Ștefan cel Mare
devine 6.880 mil.Euro. Omiterile din Listele
de Cantități au fost preventiv prezentate ș i
examinate în comun cu Beneficiarul și într-o
zi sau două va fi aprobat de Beneficiar și
prezentat Finanțatorilor. Da și ținînd cont de
instrucțiunea recentă a Beneficiarului de
renunțare la amenajarea intersecției cu
strada Ciuflea cuprinsă anterior în Listele de
Cantități cu un cost a lucrărilor suplimentare
de 195,0 mii Euro, costul actualizat a
reabilitării bul.Ștefan cel Mare va fi de 6,685
mil Euro. Conform recentelor prezentări a
Cererilor de Inspectare de către Contractor
pentru următorul Certificat Interimar de
Plată, vor fi incluse lucrările executate avînd
un cost estimativ de 1,255 mil.Euro. Avînd
anterior certificate lucrări în valoare de 4,814
mil.Euro devine posibilă recepția la
finalizarea lucrărilor (90,7%) cu un rest de
lucrări nefinalizate de estimativ 616,0 mii
Euro. Este clar că cele mai multe lucrări vor
reprezenta restul de lucrări la amenajarea
parcărilor noi suplimentare și amenajarea
suprafețelor de trotuare.
- Spre final sa decis de organizat vizita Comisiei
de Recepție la terminarea lucrărilor pe
secțiunea bul.Ștefan cel Mare la data de 29
iunie 2017, cu întocmirea Procesului verbal
și anexele 1 și 2/lucrări nefinalizate și lucrări
cu neconformități. Restul de lucrări
nefinalizate sunt cauzate de neexecutarea
integrală a lucrărilor de eliberare a
șantierului și a lucrărilor de contribuție. S -a
prezentat informația actualizată la situația de
azi care se anexează.

• Another issue that has been examined is also the
 O altă chestiune care a fost examinată este și
delay of the final decision regarding the întîrzierea deciziei finale cu referire la debursarea
disbursement of the II tranche from the EIB. The tranșei II de la BEI. Beneficiarul a informat că, a
Beneficiary informed that he has submit all the transmis toate documentele necesare către Bancă și
necessary documents to the Bank and is currently în prezent sunt în așteptarea deciziei.
awaiting the decision.
Reprezentantul BERD, dl.O. Costaș a informat, că
The EBRD Representative, Mr. O. Costaş, has din cîte cunoaște, în zilele ur mătoare sau poate și
informed that as he knows, in the coming days, or mine de la BEI vine decizia cu referire la acceptul de
perhaps tomorrow, from the EIB comes the decision achitare a serviciilor de consultanță în cadrul
regarding the acceptance of paying the consultancy proiectului din sursele disponibile a Contractului de
services within the project from the available sources Împrumut. Consultantul a reamintit, că conform
of the Loan. The Consultant reminded that according deciziei conducerii Companiei Egis International în
to the decision of the company Egis International luna iunie curent este implicată în serviciu o echipă
management in June this year, a limited team of only restrînsă din numai 3 persoane pentru asistența
3 people is involved in the service for the assistance Beneficiarului și menținerea supervizării lucrărilor la
of the Beneficiary and the maintenance of the șantier în termen de pînă la data de 30 iunie 2017.
supervision of the works on the site until 30 June Conform informației de care dispune, din data de
2017. According to the information we have, from 30.06.2017 va fi sistată activitatea Companiei în
30.06.2017 the activity of the Company will be totalitate. Beneficiarul a promis, că întreprinde toate
stopped entirety. The Beneficiary has promised to măsurile posibile ca în scurt timp să soluționeze
________________________________________________________________________________________________
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undertake all possible measures to solve the
problem quickly by paying the consultancy services
and Contractor's works.

problema cu achitarea serviciilor de consultanță și
achitarea pentru lucrările executate de Contractor.

• Referring to issue nr.2 of the meeting, it was
examined the situation regarding the acceleration of
the work on Package 2. This issue was discussed at
the meeting in the Consultant's office with the
Beneficiary and the Financier / EBRD of 17 May
2017 where was examined the possible solution to
start the Works on Package 2 for section:31 August
and Tighina streets by financing the road, lighting
and utility works (Water Supply and Sewerage) from
the contracted available sources (EUR 22.0 million).
For Alexandru cel Bun str., the start of the works will
be examined after the approval of the Additional
Agreement of EUR 3.0 mil. by the Chisinau
Municipal Council. The Financier / EBRD has
requested the submission of the information
regarding the cost of the works for 31 August str and
Tighina str., with the supplementation of the works
on the Water Supply and Sewerage networks. The
Financier / EBRD have mentioned that if the Works
to Package 2 does not start soon (July 2017), the
Beneficiary risks losing the EBRD long-term funding.

 Cu referire la chestiunea 2 din subiectul
ședinței, s-a examinat situația privind urgentarea
începerii lucrărilor la Pachetul 2. Problema
respectivă s-a discutat anterior la ședința în oficiul
Consultantului cu participarea Beneficiarului și
Finanțator/BERD din 17 mai 2017 unde s-a
examinat soluția posibilă de a începe lucrările la
Pachetul 2 pentru secțiunea: str.31 August și
str.Tighina cu finanțarea lucrărilor de drum, iluminat
și utilități (Apeduct și Canalizare Menageră) d in
sursele disponibile contractate (22,0 mil.Euro).
Pentru secțiunea str.Alexandru cel Bun, începerea
lucrărilor se va examina după aprobarea Acordului
Adițional de 3,0 mil.Euro de către Consiliul Municipal
Chișinău. Finanțatorul/BERD a solicitat prezentar ea
informației cu referire la costul lucrărilor pentru
str.31 August și str.Tighina cu suplimentarea
lucrărilor la rețelele de apeduct și canalizare
menageră. Finanțatorul/BERD a menționat, că în
cazul neînceperii lucrărilor la Pachetul 2 în scurt
timp (luna iulie 2017), Beneficiarul riscă să piardă
finanțarea de la BERD pe termen lung.

• With reference to the payment for the previously
executed works, to mention that the remaining
payments of 61.2 thousand Euro to the Contractor
from the Interim Payment Certificate in December
2016 is in the delay period and according to SubClause 14.8 the Contractor is entitled to claim
damages. The last Payment Certificate No.13 of May
18, 2017 is in the payment period according to subclause 14.7 of the Contractual Conditions.

 Cu referire la achitarea pentru lucrările
executate anterior, de menționt că restul de plăți
61,2 mii Euro către Contractor din Certificatul
Interimar de Plată din luna decembrie 2016 este în
perioada de întîrziere și conform sub-clauzei 14.8
Contractorul este îndreptățit de a cere despăgubiri.
Ultimul Certificat de Plată nr.13 din 18 mai 2017
este în perioada de plată conform sub-clauzei 14.7
din Condițiile Contractuale.

Minutes prepared by the Engineer: / Procesul verbal a fost elaborat de către Inginer:
Pavel Untura

Employer
Beneficiar
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Informatia
privind eliberarea santierului, lucari de contributie a Beneficiarului, intre str. I. Creanga - str. B. Bodoni, pentru asigurarea amenajarii trotuarelor si parcarilor
pe bv.Stefan cel Mare
situatia la 19 iunie 2017
NR.
1
2
3
4
5
6
7

DEMONTARE

DEZRADACINAREA

DEFRISAREA

FUNDATII

PILONI EXISTENTI

CIOATELOR

COPACILOR

BETON

DREAPTA

13

9

STANGA

16

1

DREAPTA

10

6

5

STANGA

10

11

1

DREAPTA

8

5

1

STANGA

7

9

2

DREAPTA

6

12

STANGA

7

1

DREAPTA

7

1

2

STANGA

6

1

4

DREAPTA

5

4

STANGA

5

1

DREAPTA

9

SECTOR
STR. I. CREANGA - M. VITEAZUL
STR. M. VITEAZUL - T. CIORBA
STR. T. CIORBA - P. MOVILA
STR. P. MOVILA - S. LAZO
STR. S. LAZO - SFATUL TARII
STR. SFATUL TARII - M.CIUBOTARI
STR. M. CIUBOTARI - B. BODONI

STANGA
TOTAL STR. I. CREANGA - STR. B. BODONI

INGRADIRI
TEMPORARE

1

1
2

PRESEDENTIE
1

11
120

GHERETE

61

19

2

26

14

STR. TRICOLORULUI
1

2

Consultant

Proces verbal
al ședinței de coordonare la șantierul din bul.Ștefan cel Mare din data de 4 aprilie 2017
Au participat: - Beneficiarul/PIU – Igor Gamrețki / Directorul DTPCC
- Marcel Zastînceanu / Specialist DTPCC
 Contractorul – Mutu Dumitrel/ SC ”Delta ACM-93” SRL
- Constantin Duțu / Șef de Șantier Delta ACM-93 SRL
- Constantin Bîrzan/Inginer geodesist Delta ACM-93 SRL
 Consultantul - Pavel Untura / Inginer Rezident Egis International
- Victor Ungureanu Inspector de Șantier Egis International
Subiectul ședinței: - Examinarea în teren a schițelor de proiect privind amenajarea zonelor pe trotuare cu
pavaj tactil pentru direcționarea persoanelor cu deficient de vedere și a nevăzătorilor pe bl.Ștefan cel
Mare.
S-a constatat: - Prin cerința Inspecției de Stat în Construcții expusă în demersul său nr.441/1 -6 din 28
februarie 2017, urma modificarea Documentației de Proiect conform instrucțiunii din
Codul practic în Construcții CPC.01.02-2017 ”Proiectarea clădirilor și construcțiilor cu
considerația pentru persoane cu dizabilități”. Consultantul a prezentat răspuns la cerința
menționată mai sus prin demersul nr.MD CUP.MC/042 din 13 martie 2017.
- De menționat, că conform Condițiilor de Contract (FIDIC), Cartea Roșie și Politicile de achiziții
și norme ale BERD (”PP și R”, anexa 3 și anexa 4), Beneficiarul elaborează Proiectul Tehnic de
Execuție, și în cazul subiectului prezentei ședințe, modifică proiectul inițial pe care îl prezintă
Contractorului și Consultantului prin instrucțiune în scris spre execuție.
- Cu regret, pînă la momentul actual, suntem în așteptarea prezentării desenelor tehnice/planșele de
execuție.
- Modificările la proiect trebuie să fie elaborate de Proiectant ÎMP”Chișinăuproiect” și aprobate de
Beneficiar cu determinarea amplasării zonelor cu pavaj tactil, tipul pavelelor (dimensiuni, culoare
și detalii de confecționare), secțiuni longitudinale, secțiuni transversale) însoțite de Listele de
Cantități și specificațiile tehnice de execuție.
- Beneficiarul prin demersul nr.06-2-81 din 14 martie 2017 a înoit soluția/schița de proiect privind
adaptarea infrastructurii străzilor pentru accesibilitatea persoanelor cu dizabilități.
- Astăzi la șantierul din bul.Ștefan cel Mare, Contractorul a început lucrările de amenajare a
trotuarului cu pavaj tactil spre trecerea subterană cu elemente de avertizare de la intersecția cu
str.Ismail (stînga proiect).
- Din cauza neprezentării desenelor tehnice de execuție detaliate au apărut mai multe neclarități din
partea Contractorului cu referire la amplasarea în plan a suprafețelor cu pavaj. Beneficiarul a
menționat, că să fie executat un sector de probă după care va prezenta Inspecției de Stat în
Construcții și îl va coordona cu Reprezentantul Asocisției Obștești Centru de Asistență Juridică
pentru persoanele cu Dizabilități și Asocisția Obștească ”Motivație” din R.Moldova.
- Beneficiarul cu suportul Proiectantului va prezenta planșele detaliate de execuție,
specificațiile tehnice de confecționare și execuție cu dimensiuni clare de amplasare.
Contractorul va realiza sectorul de probă nominalizat conform schiței prezentate de Beneficiar.
Beneficiarul va coordona cu instituțiile cointeresate toate detaliile și propunerile care necesită a fi
documentate și prezentate Contractorului și Consultanhtului prin instruc țiuni clare în scris spre
execuție.

S-a decis:
-

Procesul verbal a fost elaborat de
Consultant

Minutes
of the coordination meeting on Stefan cel Mare bv of April 4, 2017
Attendance: - Employer/PIU – Igor Gamrețki / Director of DTPCC
- Marcel Zastînceanu / Specialist DTPCC
 Contractor – Mutu Dumitrel/ SC ”Delta ACM-93” SRL
- Constantin Duțu / Chief of the Site Delta ACM-93 SRL
- Constantin Bîrzan/Geodesist Engineer Delta ACM-93 SRL
 Consultant - Pavel Untura Resident Engineer Egis International
- Victor Ungureanu Site Inspector Egis International
Subject of the meeting: - Examination on the site of the project drafts for sidewalks arrangement with tactile
pavement for directing visually impaired and blind people on Stefan cel Mare bv.
Was stated: - By the requiremen of the State Construction Inspection, as set out in its application no.441 / 1-6 of
February 28, 2017, the Project Documentation was to be modified in accordance with the instructions
from the Practical Building Code CPC.01.02-2017 "Designing of the Buildings and Constructions
with Consideration for People with disabilities ". The Consultant has responded to the abovementioned requirement by the Letter nr.MD CUP.MC/042 of March 13, 2017.
- It should be noted that according to the FIDIC, Red Book and Procurement Policies and Rules of the
EBRD ("PP and R", Annex 3 and Annex 4), the Beneficiary shall prepare the Technical Execution
Project, and in the case of the subject of this meeting , modifies the initial project and submit it to the
Contractor and the Consultant by written instruction for execution.
- Unfortunately, to date, we are waiting for the technical drawings / execution sheets to be presented.
- Changes to the project have to be elaborated by the Designer and approved by the Beneficiary by
determining the location of the tactile pavement areas, the type of pavements (dimensions, color and
details), longitudinal sections, cross sections) toghether with the BoQ and Technical specifications
for execution.
- The Beneficiary, by the letter no.06-2-81 of March 14, 2017, has updated included the project
solution / on the adaptation of the street infrastructure for the accessibility of persons with
disabilities.
- Today on Stefan cel mare bv the Contractor has started the arrangement works of the sidewalks with
tactile pavement to underground passage with warning elements from the intersection with Ismail str
(left of the project)
- Due to the lack of detailed technical drawings, there have been several uncertainties from the
Contractor regarding the layout of pavement surfaces. The Beneficiary has mentioned that a sample
sector would be executed, after which he will presentit to the State Inspectorate for Construction and
will coordinate with the Representative of the Public Assistance Center for Legal Assistance for
Persons with Disabilities and the Public Association "Motivation" in Moldova.

Was decided: - The Employer with the support of the Designer will submitt the detailed execution drawings,
the manufacturing and execution specifications with clear layout dimensions
- The Contractor will execute a sample sector nominated according to the draft presented by the
Beneficiary,
- The Beneficiary will coordinate interested institution all the details and proposals that need to be
documented and presented to the Contractor and the Consultant by clear written instructions for
execution.

The minutes was elaborated by the
Consultant

Proces verbal
al ședinței de coordonare convocată de Beneficiar din 14 aprilie 2017
Au participat: - Beneficiarul/PIU – Igor Gamrețki / Directorul DTPCC
 Contractorul – Mutu Dumitrel/ SC ”Delta ACM-93” SRL
 Consultantul - Pavel Untura / Inginer Rezident Egis International
Subiectul ședinței : - Examinarea situației la proiect privind ritmul executării lucrărilor restante pe bul.Ștefan cel
Mare și finalizarea executării ordinii la șantier pentru zilele de 15 -16-17 aprilie current.
- Examinarea situației cu referire la achitarea serviciilor de consultant pentru perioada aprilie 2016 – aprilie
2017
S-a constatat: - La momentul actual Contractorul cu sprijinul subcontractorului elecctric/SA”Compania Electrica”
au realiat lucrări de săpătură a canalelor pentru cablurile electrice și pozarea cablurilor electrice
cu refacerea sistemului rutier la trotuare din piatră spartă de la str.Ciuflea pînă la
str.M.Ciubotaru pe o distanță de 1450 m.l pe ambele părți a bulevardului.
- Beneficiarul cu suportul Regiei Transport Electric au demontat pilonii electrici vechi de la intersecția cu
str.Ciuflea pînă la intersecția cu str.Bulgară. Continuă defrișarea coacilor și dezrădăcinarea lor pe toată
lungimea bulevardului. Se execută lucrările de conectare a rețelei electrice noi de la punctele de alimentare
a furnizorului de curent electric ”UNION FENOSA”.
- Conform informației Contractorului, lucrările electrice vor fi executate integral spre sfîrșitul primei
-

-

-

-

săptămîni din luna mai curent.
Cu referire la Graficul de Execuție prezentat de către Contractor la data de 07.12.2016, toate lcrările
electrice urmau să fie finalizate pînă la 10 martie 2017. Contractorul și subcontractorul electric au
argumentat întîrzierea cauza fiind condițiile climaterice nefavorabile (ianuarie și februarie).
La momentul actual ritmul lucrărilor de amenajare a trotuarelor și a parcărilor suplimentare nu este afectat
din cauza săpăturilor pentru cablurile subterane electrice.
Pînă la situația la zi 1-14 aprilie Contractorul a realizat lucrări de amenajare a trotuarelor pe o suprafață de
11000 m2. Ritmul executării lucrărilor este redus, fapt ce există riscul de neîcadrare în termenul contractual
actualizat 31 mai 2017.
Privind amenajarea zonelor cu pavaj tactil, Beneficiarul la data de 13 aprilie a organizat o ședință de
examinare cu instituțiile care supraveghează crearea condițiilor de deplasare a persoanelor cu dizabilități de
vedere.
La data de 11 aprilie 2017 Directorul Companiei de Consultanță Egis International a emis și a expediat
către Beneficiar și BERD o notificare privind neînd eplinirea obligațiunilor contractuale de finanțare. U s -au
achitat serviciile de consultanță din luna aprilie 2016 pînă în prezent. Cerința Companiei este în termen de
pînă la 30 aprilie 2017 să fie achitate facturile F15 și F16 pentru perioada martie parțial, aprilie, mai, iunie,
iulie, august și septembrie 2016, în caz contrar se vor folosi căile de atac contractuale și juridice.

S-a decis: - În termen de pînă la 8 mai 2017 să fie finalizate lucrările electrice de săpătură și pozare a cablurilor
electrice.
- Pînă la data de 15 aprilie 2017 să fie activată rețeaua electrice și asigurarea iluminatului exeterior a
bul.Ștefan cel Mare.
- Contractorul să mobilizeze echipe suplimentare de pavatori în scopul asigurării executării lucrărilor de
amenajare a trotuarelor în termen contractual.
- Beneficiarul va întreprinde măsurile necesare cu referire la aprobarea Acordului Adițional (3,0 mil.Euro)
prin Decizia Consiliului Municipal din 26 aprilie 2017 s-au achitarea servciilor de Consultanță în sumă de
174.243,41 Euro pentru perioada aprilie-septembrie 2016 din sursele proprii.
- Astăzi pînă la sfîrșitul zile Contractorul să evacuieze toate materialele de construcții și eliberarea de pe
șantier a tuturor obstacolelor.
Procesul verbal a fost elaborat de
Consultant

Minutes
of the coordination meeting convened by the Employer on April 14, 2017
Attendance: - Employer/PIU – Igor Gamrețki / Director DTPCC
 Contractor – Mutu Dumitrel/ SC ”Delta ACM-93” SRL
 Consultant - Pavel Untura / Resident Engineer Egis International
Subject of the meeting: - Examining the situation on the project regarding the path of execution of the outstanding
works on Stefan cel Mare bv and completion of cleanliness on the site for April 15-16-17 2017.
- Examining the situation regarding the payment of the consultancy services for the period April 2016 –
April 2017.
Was stated: - Currently the Contractor toghether with the Electrical subcontractor SA”Compania Electrica” has
carried out excavation works for the electric cables and the laying of the electric cables with the
rehabilitation of the road system of the sidewalks with crushed stone from Ciuflea str to
Ciobotaru str. on a distance of 1450 l.m on both sides of the boulevard.
- The Employer with the support of the Regia Transport Electric has dismantled the old electric pillars from
the intersection with str.Ciuflea to the intersection with str.Bulgara. In progress is the tree cutting and
uprooting on the entire length of the boulevard. New electricity grids are connected to the supply points of
the UNION FENOSA power supply.
- According to the Contractor`s information the electrical works will be fully executed to the end of the first
week of May 2017.
- With respect to the Program of Works submitted by the Contractor on December 7, 2016, all electrical
woks were to be executed until March 10, 2017. The Contractor and the electrical subcontractor argued the
delays due to unfavourable weather conditions (January and February).
- To date, the path of sidewalks arrangement works and additional parking is not affected by the excavations
for the underground electrical cables.
- Up to the current situation 1-14 April the Contractor has made pavements on an area of 11000 Sq.m. The
pace of the execution of the works is low, which is a risk of not meeting the updated contractual term 31
May 2017.
- Regarding the arrangement of tactile pavement areas, on April 13 the Employer held an examination
meeting with the institutions that supervise the creation of conditions for the movement of people with
visual impairments.
- - On April 11, 2017, the Director of the Consulting Company Egis International has issued and sent to the
Beneficiary and the EBRD a notice on the non-fulfilment of the contractual financing obligations. The
consultancy services were not paid from April 2016 to the present. The Company has required that within
up to April 30, 2017 Invoices F15 and F16 for March partial, April, May, June, July, August and
September 2016 to be paid, otherwise the contractual and legal remedies will be used.

Was decided: - Within up to May 8, 2017 to complete the electrical excavation works and cables laying.
- Up to April 15 2017 to turn on the electrical network and to ensure the outdoor lighting on Stefan cel Mare
bv.
- The Contractor will mobilize additional paver’s team in order to ensure the execution of sidewalks
arrangements in the contractual term.
- The Beneficiary will take the necessary measures regarding the approval of the Additional Agreement
(EUR 3.0 million) by the Municipal Council Decision of April 26, 2017, or to pay the Consultancy services
amounting to EUR 174,243.41 for April-September 2016 from own sources.
- Today, by the end of the day, the Contractor should evacuate all construction materials and to clear all
obstacles from the site.
The Minutes was elaborated by the
Consultant

Proces verbal
a sedintei de coordonare la santierele din bul.C.Negruzzi si str.V.Alecsandri la data de 12 mai 2017
Au participat: - Contractorul – Mutu Dumitrel - Manager de Proiect SC ”Delta ACM-93” SRL
- Doru Ploscaru – Director ICS Delta MCM SRL
- Constantin Birzan – Inginer Geodezist SC ”Delta ACM-93” SRL
- Valentin Svaga – Sef de santier SC ”Delta ACM-93” SRL
 Consultantul - Pavel Untura / Inginer Rezident Egis International
- Victor Ungureanu, Inspector de Santier Egis International
-Serghei Deliu, Inspector de Calitate Egis International

Subiectul sedintei: Inspectarea executarii lucrarilor nefinisate si a neconformitatilor depistate la receptia
de finalizare a lucrarilor pe bul.C.Negruzzi si str.V.Alecsandri din 22 noiembrie 2016
-

-

-

-

-

-

Conform instructiunii Inginerului nr.MD CUP.MC/027 din 2 februarie 2017, Contractorul urma
sa execute toate lucrarile nefinisate si neconformitatile in termen de pina la 15 martie 2017. In
instructiunea mentionata Inginerul a atentionat Contractorul, ca confom prevederilor cerintelor
contractuale sub-clauza 15.1 (Notificarea de Remediere) va aplica penalitati din cauza
nerespectarii cerintelor Inginerului.
La data de 17 martie 2017 Inginerul a organizat o sedinta/vizita la santierele mentionate in
subiect, avind ca scop inspectarea detaliata a fiecarei pozitii care au fost incluse in Anexa 1
(lucrari nefinisate) si Anexa 2 (lucrari cu neconformitati).
Rezultatele inspectarii cu tabelele evidentei cantitatilor lucrarilor nefinisate si a neconformitatilor
au fost examinate la sedinta lunara de progres din 31 martie 2017.
Suplimentar dupa inspectarea din 17 martie curent la data de 20 martie 2017 prin scrisoarea
nr.MD CUP.MC/044 Consultantul a prezentat rezultatele inspectarii cuprinse in Tabelele
evidentei care au fost anexate.
Deasemenea sa cerut informatie scrisa cu argumentari privind cauzele nerespectarii termenului de
remediere stabilit pentru 15 martie 2017, dar si masurile care vor fi intreprinse pentru remedierea
tuturor neconformitatilor neconditionat si obligatoriu.
Sa decis de comun acord, ca Contractorul in termen de pina la urmatoarea sedinta de progres (18
mai 2017) Va prezenta detaliat pentru fiecare pozitie informatia despre lichidarea
neconformitatilor si executarea lucrarilor nefinisate ca urmare a inspectarii de astazi (12 mai
2017).
Informatia cu Tabelele (anexa 1 si 2) se prezinta.

Procesul verbal a fost elaborat de
Consultant

Minutes
Of the coordination meeting on C.Negruzzi bv and V.Alecsandri str dated May 12, 2017
Attendancee: - Contractor – Mutu Dumitrel – Project Manager ”Delta ACM-93” SA
- Doru Ploscaru – Director ICS Delta MCM SRL
- Constantin Birzan –Geodezist Engineer ”Delta ACM-93” SA
- Valentin Svaga – Site Chief ”Delta ACM-93” SA
 Consultant - Pavel Untura / Rezident Engineer Egis International
- Victor Ungureanu, Site inspector Egis International
-Serghei Deliu, Quality Inspector Egis International

Subject of the meeting: Inspecting the execution of the unfinished works and the non-conformities
-

-

-

-

-

-

Under the Engineer`s instruction nr.MD CUP.MC/027 of February 2, 2017 the Contractor had to
execute all the unfinished works and non-conformities within up to 15 march 2017. In his
instruction the Engineer has wasrned the Contractor that according to the contractual
requirements sub-clause 15.1 (Notice to Correct) will apply penalties due to non-compliance with
the Engineer's requirements.
On March 17, 2017 the Engineer has convened a meeting on the sites mentione above, aiming the
detailed inspection of each position which were included in Annex 1 (unfinished works) and
Annex 2 (works with nonconformities).
The results of inspecting with tables of evidence of unfinished works quantities and
nonconformities were examined at the monthly progress meeting of March 31, 2017.
In addition to the inspection on March 17, 2017, by letter No. MD CUP.MC/044 of March 20 the
Consultant has presented the inspection results contained in the Tables of the appendix that were
attached.
Also, written information was requested with arguments on the causes of non-compliance with
the remediation deadline set for March 15, 2017, as well the measures to be taken to remedy all
unconditional and mandatory nonconformities.
It was decided by mutual agreement that the Contractor within the next progress meeting (May
18, 2017) will present in detail for each position the information about the liquidation of the
nonconformities and the execution of the unfinished works as a result of today's inspection (May
12, 2017).
The information with the Tables (appendix 1 and 2) is presented.

Minutes was elaborated by the
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Proces verbal
a sedintei de coordonare la santierele din str.V.Alecsandri si bv.Stefan cel Mare
din data de 24 mai 2017
Au participat: - Beneficiarul – Oleg Poiata – Director DTPCC/PIU
- Oleg Caraman – Vice-Director DTPCC
- Marcel Zastinceanu – Specialist DTPCC
- Stefan Racu – Director IM”EXDRUPO”
- Dorin Ciornii – Vice-Director IM”EXDRUPO”
- Contractorul – Mutu Dumitrel - Manager de Proiect ”Delta ACM-93” SA
- Doru Ploscaru – Director ICS Delta MCM SRL
- Constantin Birzan – Inginer Geodezist ”Delta ACM-93” SA
- Constantin Dutu – Sef de santier ”Delta ACM-93” SA
 Consultantul - Pavel Untura / Inginer Rezident Egis International
- Victor Ungureanu, Inspector de Santier Egis International
- Serghei Deliu, Inspector de Calitate Egis International

Subiectul sedintei/vizita: - Inspectarea detaliata cu referire la executarea lucrarilor nefinisate si a
neconformitatilor la santierul din str.V.Alecsandri de catre contractorul SA”Delta” si a lucrarilor de
amenajare a strazii de catre institutiile Municipale.
- Examinarea situatiei la santierul din bul.Stefan cel Mare privind realizarea lucrarilor de contributie de
catre Contractorii Beneficiarului (retele de semaforizare, retele de contact, demontarea pilonilor
electrici existenti si amenajarea spatiilor verzi).
Conform deciziei acceptate de parti la sedinta de progres (proces verbal nr.30 din 18 mai 2017)
Beneficiarul a cerut de organizat o inspectare comuna a reprezentantilor Contractorului, Inginerului si a
beneficiarului la santierul din str.V.Alecsandri. La prezenta sedinta au fost invitati de Beneficiar si
reprezentantii institutiilor Municipale, care vor executa unele lucrari de amenajare a strazii/lucrari de
contributie.
La baza examinarii situatiei la santier, Inginerul a prezentat anexele 1 si 2 cu tabelele lucrarilor cu
cantitati depistate de Comisia de Receptie a lucrarilor din 22 noiembrie 2016, care urma sa fie realizate de
Contractor.
In perioada incepind cu luna decembrie 2016 si pina in prezent au fost organizate vizite periodice la
santierul din str.V.Alecsandri cu participarea reprezentantilor Contractorului si a Inginerului. Ca urmare a
vizitelor la santier, au fost emise procese-verbale cu anexe privind executarea sau neexecutarea unor
lucrari nefinisate si a celor cu neconformitati.
Cu regret mai multe obiectii au ramas neexecutate de catre Contractor. Prin instructiunea sa, Inginerul a
numit termenul limita de lichidarea tuturor neconformitatilor catre 15 martie 2017. Din cauza atitudinii
necorespunzatoare din partea Contractorului la situatia/vizita din 12 mai 2017 au ramas neexecutate –
partial o singura pozitie/scarile de la intersectia cu str.Albisoara ca lucrari nefinisate (anexa 1) si 44 de
pozitii de lucrari cu neconformitati (anexa 2).
In concluzie e necesar de constatat, ca Contractorul nu a reusit sa isi indeplineasca obligatiunile sale in
conformitate cu cerintele contractuale.
Sa decis de comun acord de catre Beneficiar, Consultant si Contractor, ca in termen de o luna vor fi
executate/licitate toate neconformitatile conform anexei 2 si va prezenta o informatie detaliata pentru
fiecare pozitie despre executare. Inginerul a mentionat, ca in cazut neexecutarii in termenul stabilit, va
aplica penalitati catre Contractor pentru tipurile de lucrari cu neconformitati conform conditiilor

contractuale. Suplimentar a mentionat, ca nu se va permite restituirea retinerilor (5%) pina la remedierea
tuturor neconformitatilor depistate de catree Comisia de Receptie a Lucrarilor pe str.V.Alecsandri.
Mai multe obiectii au fost din partea Beneficiarului cu referire la amenajarea racordarilor cu strazile
adiacente, in unele cazuri fata de lucrarile contractante executate de Contractor, deasemenea si
IM”EXDRUPO” privind lichidarea gropilor pe strazile adiacente. In mai multe cazuri in legatura cu
aparitia noilor locuri de parcare este necesar de modificat schema de organizare a circulatiei rutiere cu
suplimentarea indicatoarelor rutiere. Aceste lucrari vor fi executate de catre Beneficiar ca contributie
conform conditiilor Acordului de Imprumut.
Cu referire la problemele care au aparut pe santierul din bul.Stefan cel Mare sa constatat, ca pina in
prezent nu sunt executate lucrarile de eliberare a santierului de la intersectia cu str.Ciuflea, nu sunt
dezradacinati copacii dupa defrisare, nu sunt evacuate reziduurile de la demontarea pilonilor electrici
existenti, nu este o decizie clara privind amenajarea zonelor cu pavaj tactil. Toate aceste probleme tin de
obigatiunile Beneficiarului in comun cu institutiile municipale.
In final sa decis, ca pina la urmatoarea sedinta de progres Contractorul, Consultantul si Beneficiarul vor
intreprinde masurile necesare pentru solutionarea problemelor examinate la prezenta sedinta-vizita si spre
sfirsitul lunii iunie va fi organizata o sedinta repetata cu examinarea detaliata a situatiei si pe bul.Stefan
cel Mare.

Procesul verbal a fost elaborat de
Consultant

Minutes
of the coordination meeting on V.Alecsandri str and Stefan cel Mare bv of May 24, 2017
Attendance: - Employer– Oleg Poiata – Director DTPCC/PIU
- Oleg Caraman –Deputy-Director DTPCC
- Marcel Zastinceanu – Specialist DTPCC
- Stefan Racu – Director IM”EXDRUPO”
- Dorin Ciornii – Deputy-Director IM”EXDRUPO”
- Contractor – Mutu Dumitrel - Project Manager”Delta ACM-93” SA
- Doru Ploscaru – Director ICS Delta MCM SRL
- Constantin Birzan – Geodezist Engineer ”Delta ACM-93” SA
- Constantin Dutu – Site Chief ”Delta ACM-93” SA
 Consultant - Pavel Untura / Resident Engineer Egis International
- Victor Ungureanu,Site Inspector Egis International
- Serghei Deliu, Quality Inspector Egis International

Subject of the meeting/visit: - Detailed inspection regarding the execution of the unfinished works and
the non-conformities at V. Alecsandri site by the Contractor "Delta" SA and the street arrangment works
by the Municipal institutions.
- Examination of the situation at Stefan cel Mare site regarding the realization of the contribution works
by the Beneficiary`s Contractors (traffic light networks, contact networks, dismantling of the existing
electric posts and green areas).
According to the decision accepted by parties during the progress meeting (minutes nr.30 of May 18,
2017) the Employer has asked to organise a common inspection with the representatives of the
Contractor, Engineer and the Employer on V.Alecsandri site. During the present meeting were invited the
Employer and the representatives of the Municipal institutions which will execute some street
arrangement works/contribution works.
Based on the examination of the situation on the site, the Engineer has presented the Annexes 1 and 2
with the tables of works with quantities founded by the Taking Over Committee on 22 November 2016 to
be carried out by the Contractor.
From the beginning of December 2016 to the present day periodical visits were organized to
V. Alecsandri site with the participation of the Contractor and the Engineer`s representatives. As a result
of site visits, minutes were issued with annexes on the execution or non-execution of unfinished and nonconforming works.
Regretfully, several objections have remained unexecuted by the Contractor. By his instructions, the
Engineer called the deadline for the liquidation of all non-conformities - March 15, 2017. Due to the
inappropriate attitude of the Contractor to the situation / visit of May 12, 2017 remained unfulfilled partly a single position / stairs at the intersection with Albuşoara str. as unfinished works (Annex 1) and
44 positions of non-compliant works (Annex 2).
In conclusion, it is necessary to find that the Contractor has failed to fulfill his obligations in accordance
with the contractual requirements.
By mutual agreement it has been agreed by the Beneficiary, Consultant and the Contractor that within one
month all nonconformities according to Annex 2 will be executed / auctioned and will provide a detailed

information on the execution of each position. The Engineer mentioned that in case of non-execution
within the established term, he will apply penalties to the Contractor for the types of works with nonconformities according to the contractual conditions. Additionaly he mentioned that no returns (5%) will
be allowed until all the non-conformities detected by the taking Over Committee on V. Alecsandri strwill
be remedy.
Several objections were raised by the Beneficiary with regard to the arrangement of connections with the
adjacent streets, in some cases to the contracted works executed by the Contractor, as well "EXDRUPO"
regarding the liquidation of the potholes on the adjacent streets. In several cases, in connection with the
appearance of new parking lots, it is necessary to modify the road traffic organization scheme by adding
the new road signs. These works will be executed by the Beneficiary as a contribution under the terms of
the Loan Agreement.
With respect to the problems which apeard on Stefan cel Mare bv it was stated that to date the works for
the release of the site from the intersection with Ciuflea str are not executed, the trees are not uprooted
after deforestation, the residues from dismantling of the existing electric posts are not evacuated, there is
no clear decision on the arrangement of tactile pavement areas. All these issues are related to the
Beneficiary's tasks in common with municipal institutions.
In the end it was decided that at the next progress meeting the Contractor, the Consultant and the
Employer will undertake the necessary measures to solve the problems examined at the present meetingvisit and by the end of June to organize a repeated meeting with the detailed examination of the situation
on Stefan cel Mare bv.
Minutes was elaborated by the
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Proces verbal
a sedintei de coordonare în oficiul Inginerului din data de 15 iunie 2017
Au participat: - Beneficiarul – Oleg Poiata – Director DTPCC/PIU
- Oleg Caraman – Vice-Director DTPCC
- Irina Bosca – Specialist PIU
- Contractorul – Mutu Dumitrel - Manager de Proiect ”Delta ACM-93” SA
- Doru Ploscaru – Director ICS Delta MCM SRL
- Eugen Sclavone – Inspector Cantitati ”Delta ACM-93” SA
 Consultantul - Pavel Untura / Inginer Rezident Egis International
- Victor Ungureanu, Inspector de Santier Egis International
Subiectul sedintei: - Examinarea situației la șantierul din bv.Ștefan cel Mare și cauzele
încetinirii ritmului de execuție a lucrărilor la șantier.
La ședința de progres din 8 iunie 2017 sa examinat situația la proiect sub aspectul expirării la
data de 31 mai a termenului Contractual de finalizare a lucrărilor pe bul.Ștefan cel Mare. Cu
regret, pe parcursul săptămînii precedente (8,06-14,06)nu s-a observat o sporire considerabilă a
ritmului de execuție a lucrărilor la șantier. La momentul actual avînd expirat termenul
contractual de finalizare, suntem în așteptarea prezentării situației de lucrări din part ea
Contractorului și convocarea Comisiei de Recepție la Terminarea lucrărilor de către Beneficiar.
Termenul limită de prezentare a situației de finalizare și organizarea vizitei la șantier a Comisiei
de Redcepție este de cel tîrziu 28-29 iunie 2017. Consultantul a reamintit celor prezenți, care vor
fi consecințele în cazul imposibilității Recepției la Terminarea lucrărilor după data de 29 iunie
2017. Este evident faptul, că nu vor fi executate toate lucrările integral conform Listelor de
Cantități, ținînd cont și de lucrările suplimentare de amenajare a noilor locuri de parcare,
realizarea supralărgirilor și amenajarea intersecției cu str.Ciuflea de tip giratoriu și unele
suprafețe de trotuare.
Există o posibilitate de revenit la examinarea situației cu ref erire la aplicarea unor omiteri de
lucrări, care în prezent sunt incluse în Listele de Cantități cu acordul Beneficiarului,
Contractorului și Inginerului. Costul lucrărilor, care vor deveni ca economii va da posibilitatea
acoperirii financiare a lucrărilor suplimentare conform instrucțiunilor Beneficiarului pe parcursul
executării lucrărilor la șantier. S-a convenit de comun acord de către Beneficiar, Contractor și
Consultant, ca în perioada imediat următoare Vor fi determinate astfel de lucrări care pot fi
omise și Inginerul va emite și prezenta Beneficiarului Ordinul de Variație cu referire la
sevingurile posibile la acest moment..
Privind încetinirea ritmului de execuție a lucrărilor la șantier, Contractorul a menționat, că pînă
la momentul actual sunt mai multe sectoare/cartiere pe bulevard unde nu pot fi realizate lucrările
de amenajare a suprafețelor de parcări noi și a trotuarelor. La data de 13 iunie 2017 prin
scrispoarea sa nr.176 Contarctorul a informat Beneficiarul și Consultantul despre situația la
șantier cu referire la scoaterea urgentă a rădăcinilor după defrișarea copacilor/ lucrări de
contribuție acre afectează posibilitatea amenajării trotuarelor (scrisoarea se anexează).
Deasemenea a informat și despre consecințele ce apar la șantier în cazu l neeliberării șantierului
de pilonii electrici existenți/vechi, care au fost prezentate prin scrisorile contractorului nr.169 din
8,06,2017 și nr.174 din 9,06,2017 (se anexează).

Cu referire la această situație, Beneficiarul a cerut Inginerului în scurt timp să prezinte o
informație detaliată pe sectorul de bulevard cuprins între str.B.Bodoni și str.I.Creangă unde să fie
specificate toate obstacolele care există la șantier în termen de pînă la data de 19 iunie 2017.
Contractorul sa expus și la situația financiară dificilă în care sa pomenit din cauza neachitării
integrale a Certificatului Interimar de Plată din luna decembie, dar și ultimului Certificat de Plată
nr.13 aprobat de Inginer și Beneficiar la data de 18 mai 2017. Consultantul a menționat, că
Contractorul este îndreptățit să încetinească lucrările la șantier în cazurile cînd nu este achitat
conform cerințelor contractuale. Aceasta se referă la suma de 61,2 mii Euro neachitate din
Certificatul din luna decembrie 2016, dar ce ține de plata Certificatului nr.13 din 18 mai 2017
termenul contractual de plată (56 de zile din momentul aprobrii de către Inginer) încă nu a
expirat.
Beneficiarul a cerut Contractorului să asigure executarea lucrărilor la șantier din sursele proprii.

Procesul verbal a fost elaborat de
Consultant
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Chisinau Urban Roads Sector Project / Proiect Sectorial de Drumuri Urbane
Rehabilitation of streets and footways network, establishment of non street parking
facilities and upgrading of streets lighting (Package 1)

SUMMARY OF STATEMENTS CERTIFIED TO DATE /
SUMARUL CERTIFICARILOR LUNARE

IPA
No.

IPC
No.

0

0

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

Description/ Descriere

Advance Payment
Interim Payment
Certificate
Interim Payment
Certificate
Interim Payment
Certificate
Interim Payment
Certificate
Interim Payment
Certificate
Interim Payment
Certificate
Interim Payment
Certificate
Interim Payment
Certificate
Interim Payment
Certificate
Interim Payment
Certificate
Interim Payment
Certificate
Interim Payment
Certificate
Interim Payment
Certificate
Interim Payment
Certificate

Date submitted
Amount requested
Amount Certified by
Date certified by
by the
by the Contractor
the Engineer (Euro)
the Engineer /
Contractor/
(Euro)/ Valoare
/ Valoare certificata
Data certificarii
Data transmiterii
solicitata de catre
de catre Inginer
de catre Inginer
de catre
Contractor (Euro)
(Euro)
Contractor

4-Nov-2014

Date due /
Data
scadentei

1,157,147.57

Date of payment by the Employer / Data
platii de catre Beneficiar

EBRD

FSEV

EIB

1-Nov-2014

1,157,147.57

12-Nov-2014 20-Feb-2015 20-Feb-2015

19-May-2015

515,752.58

22-May-2015

508,572.85 14-Jul-2015

12-Jun-2015

21-Jul-2015

465,559.79

28-Jul-2015

9-Oct-2015

429,765.39

16-Dec-2015

Amount paid by the Employer (Euro) / Suma
achitata de catre Beneficiar (Euro)

EBRD

EIB

150,000.00

503,573.80

354,141.82

77,215.52

77,215.52

468,219.60 15-Sep-2015 20-Aug-2015 20-Aug-2015 5-Aug-2015

254,413.65

76,400.49

137,405.47

13-Oct-2015

429,765.39 4-Dec-2015

22-Oct-2015

176,382.70

77,000.00

176,382.70

395,492.26

17-Dec-2015

422,335.46 10-Feb-2016 23-Dec-2015 23-Dec-2015 23-Dec-2015

224,025.00

24,642.73

173,667.73

28-Mar-2016

427,245.60

30-Mar-2016

427,234.57 23-May-2016 19-Apr-2016

216,463.29

72,154.00

138,617.29

10-Jun-2016

501,297.12

10-Jun-2016

501,297.12 5-Aug-2016

1-Jul-2016

1-Jul-2016

14-Jun-2016

208,065.76

62,482.61

230,749.16

20-Jul-2016

649,700.73

21-Jul-2016

649,700.73 15/09/2016

8-Aug-2016

8-Aug-2016

27-Jul-2016

325,371.62

97,738.00

226,591.11

21-Aug-2016

672,936.13

24-Aug-2016

672,936.13 19/10/2016

12-Sep-2016 12-Sep-2016 7-Sep-2016

285,201.24

85,671.63

302,063.26

28-Sep-2016

972,613.91

30-Sep-2016

972,613.91 19-Oct-2016

13-Oct-2016

13-Oct-2016

480,303.55

152,467.30

339,843.06

10-Nov-2016

986,980.34

10-Nov-2016

986,980.34 5-Jan-2017

1-Dec-2016

1-Dec-2016 17-Nov-2016

401,652.53

126,837.64

458,490.17

9-Dec-2016

693,203.18

13-Dec-2016

693,736.73 3-Feb-2017

10-Jan-2017

10-Jan-2017 22-Dec-2016

301,417.20

95,184.39

235,400.73

30-Mar-2017

412,727.32

31-Mar-2017

412,727.32 25-May-2017 20-Apr-2017

20-Apr-2017

317,800.00

94,927.32

17-May-2015

420,837.50

18-May-2015

420,837.50 12-Jul-2017

28-Jun-2017

566,090.42

5-Jul-2017

467,288.13 23-Aug-2017

8-Jun-2015

5-Nov-2015

8-Jun-2015

5-Nov-2015

19-Apr-2016 29-Apr-2016

7-Oct-2016

503,573.80

FSEV
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Chisinau Urban Roads Sector Project / Proiect Sectorial de Drumuri Urbane
Rehabilitation of streets and footways network, establishment of non street parking
facilities and upgrading of streets lighting (Package 1)
Contract PP5/THVAP/W/CB/02/213
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VARIATIONS STATUS LIST / SITUATIA VARIATIILOR

VO No.

Description/ Descriere

VO 01

Additional works on Vasile Alecsandri street, the section
between the streets Albisoara and O.Goga. / Lucrari
suplimentare pe strada Vasile Alecsandri, sectiunea cuprinsa
intre strazile Albisoara si O. Goga

VO 02

Replacement of the asbestos pipes ND=400 mm with PVC pipe
ND=400 mm and additional PVC pipe ND=400 mm for slots for
rain waters connections / Inlocuirea tuburilor din azbest
DN=400 mm cu tuburi PVC DN=400 mm si lucrari suplimentare
pentru conexiunea receptorilor la reteaua de canalizare

VO 03

Repairs of the surfaces before A/C pavement layer and omitted
works for Reconstruction of Public Lighting

VO 04

Additional works on Vasile Alecsandri street, in view of
supplement parking areas, the section between the street
Octavian Goga and Stefan cel Mare si Sfant Boulevard . /
Lucrari aditionale pe strada Vasile Alecsandri in vederea
suplimentarii locurilor de parcare, sectiunea cuprinsa intre
strazile Octavian Goga si bulevardul Stefan cel Mare si Sfant.

VO 05

Additional works on Vasile Alecsandri and Negruzzi Boulevard,
in view of supplement parking areas, access drive ways and
performing of lighiting pillars foundation on Stefan cel Mare si
Sfant Boulevard / Lucrari aditionale pe strada Vasile
Alecsandri si bulevardul Negruzzi in vederea suplimentarii
locurilor de parcare, acceselor in curti, precum si executarea
fundatiilor la stalpii de iluninat pe bulevardul Stefan cel Mare si
Sfant.

VO 06

Repairs of the surfaces before A/C pavement layer on Stefan
cel Mare si Sfant Bvd. / Reparatia suprafetelor inainte de
asternerea stratului de mixtura pe Bvd. Stefan cel Mare si Sfant

VO 07

Lucrari de reparatii pe strazile Vasile Alecsandri, bvd. Stefan cel
Mare si Sfant si C. Negruzzi / Repairs works on Vasile
Alecsandri street, and Stefan cel Mare si Sfant si C. Negruzzi
boulevards

VO 08

Lucrari de executie a parcarilor suplimentare si a lucrarilor de
iluminat pentru bvd. Stefan cel Mare si Sfant, precum si a
sensului giratoriu la intersectia bvd. C. Negruzzi, str. Ciuflea,
bvd. Stefan cel Mare si Sfant. / Execution of additional parking
and lighting works on Stefan cel Mare si Sfant Bd.as well as the
roundabout construction at crossroad of C.Negruzzi boulevard,
Ciuflea street, Stefan cel Mare si Sfant boulevard

Date Approved
by the Employer
/ Data aprobarii
de catre
Beneficiar

22-May-2015

Original Contract
Amount (Euro) /
Valoare Initiala
Contract

Revised Contract
Amount (Euro) /
Valoare Revizuita
Contract (Euro)

Obs.

Additional costs to
the Contract price /
Costuri suplimentare
la pretul Contractului

11,571,475.68

11,713,804.63

11,713,804.63

Costs from
Contingencies /
11,713,804.63
Costuri din Diverse
si neprevazute

11,713,804.63

Costs from
Contingencies /
11,713,804.63
Costuri din Diverse
si neprevazute

25-Nov-2015

11,713,804.63

Additional costs to
the Contract price /
11,807,380.55
Costuri suplimentare
la pretul Contractului

7-Jul-2016

11,807,380.55

12,248,433.70

13-Jul-2016

12,248,433.70

Costs from
Contingencies /
12,248,433.70
Costuri din Diverse
si neprevazute

23-Sep-2016

12,248,433.70

12,248,433.70

12,248,433.70

Additional works Costs from savings /
12,248,433.70
Lucrari suplimentare Costuri din economii

3-Jun-2015

12-Nov-2015

7-Dec-2016

Additional costs to
the Contract price /
Costuri suplimentare
la pretul Contractului

Costs from
Contingencies /
Costuri din Diverse
si neprevazute

VO 09

Lucrari neprevazute pe Bvd. Stefan cel Mare si Sfant, str.
Vasile Alecsandri si Bvd. C. Negruzzi / Unforeseen works on
Stefan cel Mare si Sfant Bd., Vasile Alecsandri str. and
C.Negruzzi Bv.

23-Mar-2017

12,248,433.70

12,248,433.70

VO 10

Identificare economii avand scopul acoperirii financiare a
lucrarilor suplimentare anterioare Identification of savings in
order to financially cover of previous additional works

22-Jun-2017

12,248,433.70

11,540,455.96

VO 11

Identificare economii ca urmare a renuntarii la lucrari
suplimentare anterioare Identification of savings following
renounce of previous additional works

11-Jul-2017

11,540,455.96

11,306,609.50

Costs from
Contingencies /
Costuri din Diverse
si neprevazute

Annex 1
'30 JUNE 2017

Chisinau Urban Roads Sector Project / Proiect Sectorial de Drumuri Urbane
Rehabilitation of streets and footways network, establishment of non street parking
facilities and upgrading of streets lighting (Package 1)
Contract PP5/THVAP/W/CB/02/213

CONTRACT ADMINISTRATION - CLAIMS
ADMINISTRAREA CONTRACTULUI - REVENDICARI

Claim No./
Reclamatie
nr.

1

Description/ Descriere

Lucrari suplimentare solicitate de catre Beneficiar
(parcari si trotuare extinse) pe strada V. Alecsandri,
sectorul cuprins intre strazile Albisoara si O.Goga. /
Additional works requested by the Employer (parking
and extended walkways) on V. Alecsandri Street,
section between Albisoara and O.Goga Streets

Notice of Claim by
Contractor /
Instiintare de
Reclamatie din
partea
Contractorului

Details / Detalii

Se notifica plata lucrarilor
suplimentare, prelungirea Durate
de Executie si Intarzierile cauzate
29-Apr-15 de Autoritati. /
It
notifies payment of additional
works, Extension of Time and
Delays caused by authorities

Variation Order no. 1 was
issued for the additional
works /
S-a emis
Ordinul de Variatie nr.1
pentru lucrarile
suplimentar e
An extension of 359 days
was added to the Time
for Completion / O
extindere de 359 zile a
fost adaugata la Durata
de Finalizare

2

Request for Extension of Time / Solicitare de
Extensie de Timp

Proposed Completion Date
24-Sep-15 31.10.2016 / Data Finalizarii
lucrarilor propusa- 31.10.2016

3

Disruption of sewage works performing on C. Negruzzi
av. / Intrerupere executie lucrari canalizare pe bvd. C.
Negruzzi

19-Apr-16

4

Additional works / Lucrari suplimentare / Request for
Extension of Time / Solicitare de extindere de timp

Engineer's determination
/ Determinarea
Inginerului

Notice of Claim / Notificare de
Revendicare

Proposed Completion Date
6-Dec-16 31.05.2017 / Data Finalizarii
lucrarilor propusa- 31.05.2017

Not substantiated Claim

An extension of 212 days
was added to the Time
for Completion / O
extindere de 212 zile a
fost adaugata la Durata
de Finalizare

Obs.

CONTRACT RSPSP/W02/05

Proiect:
Project:

Annex 2
Chisinau Urban Roads Sector Project / Proiect Sectorial de Drumuri Urbane

30 JUNE 2017

Rehabilitation of streets and footways network, establishment of non street parking
facilities and upgrading of streets lighting (Package 1)

Contract:

PROGRESS OF MAJOR WORK ACTIVITIES / PROGRESUL ACTIVITATILOR SEMNIFICATIVE
V. ALECSANDRI STR.
2014

2015

2016

2017

Activity / Activitate
NOV

Site clearing / Lucrari de pregatire a
santierului

Tronson 3 (Stefan cel Mare - Mateevici)
(10+50 - 0+00)

Tronson 2 (Alexandru cel Bun - Stefan cel Mare)
(15+50 -10+50)

Tronson 1 (Albisoara - Alexandru cel Bun )
(24+30 - 15+50)

Reconstruction of public lighting /
Reconstructia iluminatului public
Mounting of kerbs / Montare borduri
Mounting of kerbs 8x20 / Montare
borduri 8x20
Milling of existing AC pavement /
Frezare imbracaminte asfalt existenta

planned
actual
planned
actual
planned
actual
planned
actual
planned
actual

planned
actual
planned
Base course 5 cm / Strat de baza 5 cm
actual
planned
Wearing course / Strat de uzura
actual
planned
Walkways / Trotuare
actual
planned
Parking additional / Parcari suplimentare
actual
planned
Sewage for Rain Waters / Canalizare
pluviala
actual
planned
Reconstruction of public lighting /
Reconstructia iluminatului public
actual
planned
Mounting of kerbs / Montare borduri
actual
planned
Milling of existing AC pavement /
Frezare imbracaminte asfalt existenta
actual
Levelling course / Strat de egalizare

Base course 5 cm / Strat de baza 5 cm
Wearing course / Strat de uzura
Levelling course / Strat de egalizare
Walkways / Trotuare
Reconstruction of public lighting /
Reconstructia iluminatului public
Milling of existing AC pavement /
Frezare imbracaminte asfalt existenta
Cold recycled asphalt 12 cm / Asfalt
reciclat la rece 12 cm
Base course 5 cm / Strat de baza 5 cm
Wearing course / Strat de uzura
Mounting of kerbs / Montare borduri
Walkways / Trotuare

planned
actual
planned
actual
planned
actual
planned
actual
planned
actual
planned
actual
planned
actual
planned
actual
planned
actual
planned
actual
planned
actual

DEC

JAN

FEB

MAR

APR

MAY

JUN

JUL

AUG

SEPT

OCT

NOV

DEC

JAN

FEB

MAR

APR

MAY

JUN

JUL

AUG

SEPT

OCT

NOV

DEC

IAN

FEBR

MAR

APR

MAY

Percent Progress / Progres in
procente
Previous/ Present / To date /
Anterior Prezent Cumulat
100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

CONTRACT RSPSP/W02/05
Proiect:
Project:

Annex 2
Chisinau Urban Roads Sector Project / Proiect Sectorial de Drumuri Urbane

30 JUNE 2017

Rehabilitation of streets and footways network, establishment of non street parking
facilities and upgrading of streets lighting (Package 1)

Contract:

PROGRESS OF MAJOR WORK ACTIVITIES PROGRESS OF MAJOR WORK ACTIVITIES / PROGRESUL ACTIVITATILOR SEMNIFICATIVE
STEFAN CEL MARE SI SFANT STR.
2014

2015

2016

Percent Progress / Progres in
procente

2017

Activity / Activitate
NOV

Site clearing / Lucrari de pregatire a
santierului
Reconstruction of public lighting /
Reconstructia iluminatului public
Sewage for Rain Waters / Canalizare
pluviala
Reconstruction of trolley bus stop
Armeneasca; / Reconstructie statia de
troleibuz Armeneasca
Retaining wall / Zid de sprijin
Reconstruction of stairs Government
building / Reconstructia scarilor la
cladirea Guvernului
Road system for walkways /
Infrastructura trotuare
Piata Natiunile Unite
Parcare Hotel National
Piata Marii Adunari Nationale
Milling of existing AC pavement /
Frezare imbracaminte asfalt existenta

planned
actual
planned
actual
planned
actual
planned
actual
planned
actual
planned
actual
planned
actual
planned
actual
planned
actual
planned
actual
planned
actual

planned
actual
planned
Base course 5 cm / Strat de baza 5 cm
actual
Levelling course 1.5 cm / Strat de
egalizare 1.5 cm

Wearing course / Strat de uzura
Parking / Parcari

planned
actual
planned
actual

DEC

JAN

FEB

MAR

APR

MAY

JUN

JUL

AUG

SEPT

OCT

NOV

DEC

JAN

FEB

MAR

APR

MAY

JUN

JUL

AUG

SEPT

OCT

NOV

DEC

IAN

FEBR

MAR

APR

MAY

JUNE

Previous/ Present / To date /
Anterior Prezent Cumulat
85%

5%

90%

96%

2%

98%

100%

100%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

27%

23%

50%

0%

0%

0%

0%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

5%

15%

20%

CONTRACT RSPSP/W02/05

Proiect:
Project:

Annex 2
Chisinau Urban Roads Sector Project / Proiect Sectorial de Drumuri Urbane
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Rehabilitation of streets and footways network, establishment of non street parking
facilities and upgrading of streets lighting (Package 1)

Contract:

PROGRESS OF MAJOR WORK ACTIVITIES
C. NEGRUZZI STR.
2014

2015

2016

2017

Activity / Activitate
NOV

Site clearing / Lucrari de pregatire a
santierului
Reconstruction of public lighting /
Reconstructia iluminatului public
Sewage for Rain Waters / Canalizare
pluviala
Mounting of kerbs / Montare borduri
Milling of existing AC pavement /
Frezare imbracaminte asfalt existenta

planned
actual
planned
actual
planned
actual
planned
actual
planned
actual

planned
actual
planned
Base course 5 cm / Strat de baza 5 cm
actual
Levelling course / Strat de egalizare

Wearing course 5 cm / Strat de uzura
Walkways / Trotuare
Parking add. / Parcari suplim.

planned
actual
planned
actual
planned
actual

DEC

JAN

FEB

MAR

APR

MAY

JUN

JUL

AUG

SEPT

OCT

NOV

DEC

JAN

FEB

MAR

APR

MAY

JUN

JUL

AUG

SEPT

OCT

NOV

DEC

IAN

FEBR

MAR

APR

MAY

Percent Progress / Progres in
procente
Previous/ Present / To date /
Anterior Prezent Cumulat
100%
98%

100%
2%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

CONTRACT RSPSP/W02/05
Proiect:
Project:

Chisinau Urban Roads Sector Project / Proiect Sectorial de Drumuri Urbane

30 JUNE 2017

Rehabilitation of streets and footways network, establishment of non street parking
facilities and upgrading of streets lighting (Package 1)

Contract:

PROGRESS OF MAJOR WORK ACTIVITIES / PROGRESS OF MAJOR WORK ACTIVITIES / PROGRESUL ACTIVITATILOR SEMNIFICATIVE
REHABILITATION AND EXTENSION OF SEWAGE PIPELINES IN THE AREA OF RAILWAY SEWAGE FOR RAIN WATERS
2015

2016

Percent Progress / Progres in
procente

2017

Activity / Activitate

Tronson 1 (Gara Feroviara)

JAN

planned
actual
planned
Site clearing off / Lucrari de curatare a
santierului
actual
planned
Earthworks/ Terasamente
actual
planned
Sewage pipes / Lucrari de canalizare
actual
planned
Slots / Guri de scurgere
actual
planned
Manholes / Camine de vizitare
actual
planned
Road and walkway recovery works /
Lucrari de restabilire a trotuarelor si a
actual
drumului
Cleaning of pipes and riverbed /
Curatarea tuburilor si a albiei raului

FEB

MAR

APR

MAY

JUN

JUL

AUG

SEPT

OCT

NOV

DEC

JAN

FEB

MAR

APR

MAY

JUN

JUL

AUG

SEPT

OCT

NOV

DEC

NOV

DEC

IAN

FEBR

MAR

APR

MAY

Previous/ Present / To date /
Anterior Prezent Cumulat
100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

95%

5%

100%

95%

100%
100%

5%

100%

Package 1

Annex 3

Chisinau Urban Roads Sector Project / Proiect Sectorial de Drumuri Urbane
Works Contract 6179-IFT-39789

PROGRESS REPORT at 30 JUNE 2017

PROJECT SYNOPSIS / REZUMATUL PROIECTULUI
WORKS CONTRACT
CONTRACTOR: DELTA ACM
Base Date
Tender Date
Letter of acceptance
Contract agreement
Commencement Date
Contract Price
Variations
Advance Payment
Value of Works Certified to date
Cumulative financial progress in %
Time elapsed in days
Time elapsed in %
Intended Completion Date
Expected Changes in value (V.O.s )
Forecast of Total Expenditure

Euro
Euro
Euro
Euro
Days
%

15-January-2014
12-February-2013
19-May-2014
16-June-2014
07-November-2014
11,306,609.50
79,804.15
1,157,147.57
9,590,776.25
85%
936
100.0%
31-May-2017

Euro
Euro

11,306,609.50

Pachet 1

Annex 3

Chisinau Urban Roads Sector Project / Proiect Sectorial de Drumuri Urbane
Works Contract 6179-IFT-39789

RAPORT DE PROGRES LA 30 IUNIE 2017

REZUMATUL PROIECTULUI
LUCRARI CONTRACT
CONTRACTOR: DELTA ACM
Data de Baza
Data Licitatiei
Scrisoarea de acceptare
Agreere Contract
Data de Incepere
Pretul Contractului
Variatii
Plata Avansului
Valoarea Lucrarilor certificate la zi
Progresul financiar cumulat in %
Timpul scurs in zile
Timpul scurs in %
Data de finalizare stabilita
Estimari Modificari in valori (O.V.s )
Estimarea cheltuielior totale

Euro
Euro
Euro
Euro
zile
%

15-January-2014
12-February-2013
19-May-2014
16-June-2014
07-November-2014
11,306,609.50
79,804.15
1,157,147.57
9,590,776.25
85%
936
100.0%
31-May-2017

Euro
Euro

11,306,609.50

WORKS CONTRACT DATA 7240-IFT-42218
Contract

Funding Institution

Administration of funds
Employer

6179-IFT-39789
Rehabilitation of streets and footways network, establishment of
on-street parking facilities and upgrading of streets lighting
(Package 1)
European Investment Bank
European Bank for Reconstruction and Development
Green Energy Special Fund
Chisinau Municipality

Ruling Language

Mr. Dorin Chirtoaca
General Mayor
Mrs. Manuela Copcea
Contract Manager Egis International SA
SC Delta Antrepriza de Constructii si Montaj 93 SRL
Romania
FIDIC
Multilateral Development Bank Harmonized Edition – 2010
English

Accepted Contract Amount

11,571,475.68 Euro

Currency of payment

Euro

Performance Security
Time for Completion

In the form of Demand Guarantee
Ten percent (10%) of the Accepted Contract Amount
12 months plus 359 days

Defect Notification Period

365 days

Delay damages for the works

0.1% per day of the value of works to be completed

Adjustment for changes in cost

Not applicable

Advance payment

10% of the Accepted Contract amount

Repayment amortization rate of
Advance payment
Percentage of Retention

25%

Limit of retention Money

Five percent (5%) of the Accepted Contract Amount
[578,573.78 Euro]
Three percent (3%) of Accepted Contract Amount
[347,144.27 Euro]
200,000 Euro or equivalent per event, covering un unlimited
number of events
To be delivered by the Contractor within 28 days after receiving
Notice to Commence
Comprised of one sole member

Engineer
Contractor
Conditions of Contract

Minimum Amount of Interim
Payment Certificate
Minimum amount of third party
insurance
Work Programme
Dispute Board

5%

