
INFORMAŢIE PRIVIND DERULAREA 

CONTRACTELOR INTERNAŢIONALE DE LUCRĂRI DE REABILITARE A DRUMURILOR 

 CONTRACTUL RSPSP/W2/01 „REABILITAREA DRUMULUI NAŢIONAL R14 BĂLŢI-SĂRĂTENI, 

 SECTORUL KM 10+780 - KM 26+600” 

 Contractul a fost semnat cu compania  Pa&Co International Srl (Romania),  la data de 15 martie 

2011, pentru reabilitarea drumului naţional R14 pe un sector cu o lungime de 16 km. Valoarea 

contractului este de MDL 123 480 577,67, finanţarea fiind asigurată din grantul Comisiei Europene 

„Facilitatea de Investiţii pentru Vecinătate” acordat Rep. Moldova.  

 Compania Louis Berger SAS (Franţa) va executa rolul de Inginer FIDIC pentru supervizarea 

lucrărilor de reabilitare, contractul fiind încheiat la data de 28 aprilie 2011,  cu suma de 1 090 700.00 

euro. 

 Inginerul a emis,  la  30 mai 2011, anunțul de începere a lucrărilor, antreprenorul avînd la 

dispoziţie un termen de 18 luni pentru finalizarea lucrărilor, în conformitate cu planul de execuţie 

prezentat - 28 noiembrie 2012. 

 Reprezentantul antreprenorului a fost deja antrenat pentru administrarea şantierului, la 24 iunie 

2011. În plus, au fost numiți doi angajaţi: şeful de staţie mixturi asfaltice şi un asistent pentru probleme 

administrative. Totodată,  se desfăşoară  importul utilajului tehnologic, inclusiv staţia de producere a 

betonului asfaltic, și se discută semnarea unui contract cu autoritățile locale din mun. Bălți pentru 

racordarea la conducta de gaze etc. 
 CONTRACTELE RSPSP/W2/02 ŞI RSPSP/W2/03 „REABILITAREA DRUMULUI NAŢIONAL  

, M2 CHIŞINĂU-SOROCA SECTOARELE KM 26+600 - KM 54+850 ŞI KM 54+850 – KM 71+165.” ȘI 

SECTORUL ROMÂNEȘTI-SĂRĂTENI 

 Contractele respective au fost semnate cu compania „Toto Costruzioni Generali în asociere cu 

Taddei Spa” (Italia) la 18 februarie 2011,  pentru reabilitarea a două tronsoane ale drumului naţional M2 

Chişinău-Soroca, cu o lungime de 28,3 km,  și respectiv 15,3 km. Valoarea contractelor este de 200 226 

036 lei,  şi respectiv  71 113 901 lei,  cu finanţarea din tranşa a doua a creditelor BERD I şi BEI I. 

 Compania IRD Engineering Srl (Italia) execută rolul de Inginer FIDIC pentru supervizarea 

lucrărilor, contractul în valoare de 1 161 100.00 euro, fiind încheiat la data de 29 Martie 2011.  

 Inginerul de șantier a emis, la data de 12 mai 2011, anunțul de începere a lucrărilor, 

antreprenorul avînd la dispoziţie un termen de 18 luni pentru finalizarea lucrărilor,  în conformitate cu 

planul de execuţie prezentat, respectiv - 11 noiembrie 2012.  

 Actualmente, o parte din personalul - cheie a fost mobilizat. Echipamentul, inclusiv componente 

ale staţiei de mixturi asfaltice este importat. 

 CONTRACTUL RSPSP/W2/04 „REABILITAREA DRUMULUI NAŢIONAL R3 CHIŞINĂU-HÎNCEŞTI, 

 SECTORUL KM 22+000 - KM 29+920” 

 Contractul a fost semnat cu reprezentanții consorţiului portughez „Construcoes Gabriel A.S. 

Couto în asociere cu Empresa de Construcoes Amandio SA şi Rosas Construtores SA”  la 18 februarie 

2011. Aceste prevede reabilitarea drumului naţional R3- Chișinău – Hâncești pe un sector cu o lungime 

de 8 km. Valoarea contractului este 132 972 875 de lei, cu finanţarea din tranşa a doua a creditului BEI 

I. 

 Compania Louis Berger SAS execută rolul de Inginer FIDIC pentru supervizarea lucrărilor de 

reabilitare, valoarea contractului fiind de 804 760 euro. 

 Din cauza lipsei de iniţiativă în demararea contractelor, Beneficiarul a expediat în data de 1 

aprilie 2011 si Inginerul la 15 aprilie 2011, scrisori către managementul Contractorului exprimîndu-şi 

îngrijorarea faţă de derularea proiectului.  

 Anunțul de începere a lucrărilor a fost emis de către Inginer,  la 12 mai 2011, Antreprenorul 

avînd la dispoziţie un termen de 18 luni pentru finalizarea lucrărilor în conformitate cu planul de 

execuţie prezentat, respectiv 11 noiembrie 2012.  

 Pînă în prezent,  Antreprenorul nu a realizat nici un import al echipamentului/utilajului necesar 

executării lucrărilor de reabilitare, planificînd să importe staţia de  producere a mixturilor asfaltice de pe 

propriile şantiere din România. 

 CONTRACTUL RSPSP/W2/05 „REABILITAREA DRUMULUI NAŢIONAL R14 BĂLŢI-SĂRĂTENI,  

 SECTORUL KM 38+300 - KM 43+000” 

 Contractul pentru reabilitarea unui tronson al drumului naţional R14 Bălţi-Sărăteni, cu o lungime 

de      5 km a fost adjudecat companiei Ezentis Infraestructuras SA, Spania, pentru suma de 39 068 985 

lei cu finanţarea din grantul Multisectorial,  oferit de Comisia Europeană. Semnarea contractului este 

preconizată pentru 15 iulie 2011. 

 



 CONCLUZII: 
 

 Din cei 3 Antreprenori cu care au fost semnate 4 contracte de lucrări, doar consorţiul 

portughez  “Construcoes Gabriel A.S. Couto” nu a început efectuarea importului utilajului 

tehnologic pentru reabilitarea sectorului de pe drumul naţional Chişinău – Hînceşti. 

 Conform planurilor de execuţie ale Antreprenorilor, aprobate de inginerii responsabili de 

Supervizarea contractelor respective, lucrările vor fi finalizate în 18 luni de la data emiterii 

anunțului de începere a lucrărilor, respectiv noiembrie 2012. 

 

 

În septembrie 2011 vor fi semnate încă 3 contracte de reabilitare a drumurilor:  

- Chișinău-Romanești – 2o de km; 

- Comrat – Ciumai - Două tronsoane 54 km – câte 27 km; 

- Chișinău – Ungheni-Sculeni – până la sfîrșitul anului 2011 

 
 


