Contract de cooperare nr.

din 26.03.2019

CONTRACT DE COOPERARE
Privind implementarea sistemului de
alimentare cu apă în satului Japca, r.
Floreşti

CONTRACT OF COOPERATION
concerning the implementation of the
water supply sistem in the village of Japca,
r. Floreşti

Faza 1: Elaborarea proiectului de execuţie
şi identificarea surselor de finanţare

Phase 1: Elaboration of the technical
design and identification of financial
resources

PĂRŢILE CONTRACTANTE:

PARTIES TO THE CONTRACT:

Consiliul local al comunei Japca, raionul
Floreşti
reprezentat de către primarul comunei,
Dn Tudor Galben
(în continuare APL Japca)

The Local Council of Japca commune,
Floreşti rayon, legally represented by the
mayor of the village
Mr Tudor Galben
(hereinafter LPA Japca)

Societatea pe acţiuni „Servicii Comunale
Floreşti”, reprezentată de către directorul
societăţii
Dl Sergiu Rusu
(în continuare Operator Regional)

Joint-stock company “Servicii Comunale
Floreşti”, legally represented by the
director of the company
Mr. Sergiu Rusu
(hereinafter Regional Operator)

Fundaţia Filiala din Moldova a Fundaţiei
„SKAT”, ca implementator a proiectului de
apă şi sanitaţie in Moldova (ApaSan),
reprezentată
de Preşedintele Fundaţiei
Dl Jonathan Hecke
(în continuare Fundaţia Skat)

The Foundation Filiala din Moldova a
Fundaţiei „SKAT”, as implementer of the
Swiss Water and Sanitation Project in
Moldova (ApaSan), legally represented by
the President of the Foundation
Mr Jonathan Hecke
(hereinafter Skat Foundation)

I. PREVEDERI GENERALE

I. GENERAL PROVISIONS

Proiectul de apă şi sanitaţie ApaSan,
implementat în Republica Moldova de
Fundaţia Skat, este susţinut financiar de
către Guvernul Confederaţiunii Elveţiene şi
co-finanţat de Guvernul Austriei. Proiectul
se desfăşoară în baza Acordului între
Guvernul Confederaţiunii Elveţiene şi
Guvernul Republicii Moldova cu privire la
asistenţa umanitară şi cooperarea tehnică,
semnat la 20 septembrie 2001 şi ratificat
prin Legea Parlamentului Republicii
Moldova nr.789-XV din 28 decembrie 2001.

The Swiss Water and Sanitation Project in
Moldova (ApaSan), implemented in the
Republic of Moldova by Skat Foundation, is
financially supported by the Government of
the Swiss Confederation, and co-financed
by the Government of Austria. The project
is carried out in the framework of the
Agreement between the Government of the
Swiss Confederation and the Government
of the Republic of Moldova regarding the
provision of the humanitarian assistance
and technical cooperation, signed on 20
September 2001 and ratified through the
Parliament of the Republic of Moldova Law
Nr. 789-XV from 28 December 2001.
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Ca urmare a solicitării venite din partea
Consiliului local al comunei Japca, a
primarului şi
populaţiei acestui sat,
Fundaţia Skat va acorda susţinere în
proiectarea, construcţia şi punerea în
funcţiune a noului sistem de alimentare cu
apă pentru locuitorii satului Japca.
Implementarea acestui proces va avea loc
în două faze distincte:
Faza 1 include studierea surselor de apă,
elaborarea proiectului tehnic, înaintarea
cererilor de finanţare către Fondul Ecologic
Naţional (FEN) şi Fondul de Dezvoltare
Regională (FDR), şi semnarea contractului
de delegarea serviciilor către Operatorul
Regional.
Faza 2 include lucrările de construcţie a
sistemului şi delegarea gestiunii acestuia
către Operatorul Regional.

Responding to the request from Japca
Local council, the mayors and the
population of this village, Skat Foundation
will support the design, construction and
launching the operation of the new water
supply system for the inhabitants of Japca
village. The implementation of this process
will take place in two distinct phases:
Phase 1 includes the study of the water
sources, elaboration of the technical
design, submittal of funding requests to the
National Environmental Fund (NEF) and/or
The Regional Development Fund (RDF)
and the elaboration and signature of a
contract for service delegation to the
Regional Operator.
Phase 2 includes the construction works of
the water supply system and the delegation
of the service provision to the Regional
Operator.

APL Japca declară că numărul total al LPA Japca declares that the total number
locuitorilor satului este de 970 persoane. of inhabitants in the village is 970. The total
Numărut total al gospodăriilor locuite este number of inhabited households is 280.
de 280.
The present Contract is done based on the
Prezentul Contract este întocmit bazîndu- assumption that the quality and the quantity
se pe supoziţiile că calitatea şi cantitatea of the local sources are sufficient for
apei din sursele locale sunt suficiente supplying the village Japca with potable
pentru aprovizionarea cu apă potabilă a water. In case this could not be confirmed,
satului Japca. În cazul în care acest lucru the Contract conditions will be revised.
nu se va adeveri, prevederile Contractului
vor fi revizuite.
The operation of the water supply system to
Gestionarea sistemului de alimentare cu be built will be delegated by the LPA Japca
apă ce urmează a fi construit va fi delegată to the Regional Operator.
de către APL Japca către Operatorul
Regional.
The system will be designed and built in
Sistemul va fi proiectat şi construit în aşa such a way that it will be able to supply with
mod încît să asigure aprovizionarea cu apă water all the population of Japca village. In
a tuturor locuitorilor din intravilanul satului the framework of the present Contract, the
Japca. În cadrul prezentului contract se va possibility to extend the water supply sistem
studia posibilitatea de extindere a in Bursuc village (Japca commune) will be
apeductului în s. Bursuc din componenţa studied.
comunei Japca.
II. OBJECT OF THE CONTRACT
II. OBIECTUL CONTRACTULUI
Object of this Contract are only the works
foreseen in Phase 1 and these are:
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Obiectul acestui Contract prevede doar 1. Investigation of the local water sources,
lucrările prevăzute pentru faza 1 care
determination of the quality and the
quantity, elaboration of the terms of
constau în:
reference for the design;
1. Studierea surselor de apă locale,
determinarea calităţii şi cantităţii, 2. Elaboration of the technical design;
întocmirea caietului de sarcini pentru 3. Submittal of the technical design to the
NEF, RDF and other donors for coproiectare;
financing;
2. Elaborarea proiectului de execuţie;
3. Înaintarea proiectului de execuţie către 4. Signing the contract for service
delegation to the Regional Operator.
FEN, FDR şi alţi donatori pentru
cofinanţare;
4. Semnarea contractului de delegare a III. PROJECT IMPLEMENTATION
gestiunii către Operatorul Regional.
The project of planning, building and putting
into operation of the water supply system in
III. REALIZAREA PROIECTULUI
Japca will be implemented in close
Procesul de planificare, construcţie şi cooperation between Skat Foundation, LPA
punere în funcţiune a
sistemului de Japca, the Regional Operator and
contracted
for
the
aprovizionare cu apă din satul Japca va fi companies
desfăşurat în strânsă colaborare dintre implementation of works.
Fundaţia Skat, APL Japca, Operatorul
Regional şi întreprinderile contractate Phase 1 of the project will start immediately
after Contract signing by all the parties and
pentru efectuarea lucrărilor.
will end by September 30th, 2015.
Faza 1 a proiectului va începe imediat după
semnarea Contractului de către toate Phase 2 will start with the signing of the
părţile şi se va încheia la 30 septembrie Contract of Cooperation for phase 2 and will
2015.
end after the end of the works and putting
into operation of the system.
Faza 2 va începe cu semnarea Contractului
de Cooperare pentru faza 2 şi se va încheia Implementation of the phase 1 of the project
după terminarea lucrărilor şi darea în will be done by all the contractual parties,
exploatare a sistemului.
according to the responsibilities described
in Annex 1 to the present Contract.
Gestionarea implementării fazei 1 a
proiectului se va realiza de către toate In case of major critical situations during
părţile
contractuale,
conform project implementation (financing aspects,
responsabilităţilor şi a graficului de lucru execution of works, technical problems,
descris în Anexa 1 la prezentul Contract.
hindrances of any nature, etc.), any of the
parties to the Contract can convene a
În cazul apariţiei unor situații critice majore general assembly of all the contractual
pe
durata
implementării
proiectului parties to adopt pertinent decisions.
(aspecte de finanţare, executare a
lucrărilor, probleme tehnice, bariere de
orice natură, etc.) fiecare din părţile V. FINANCING
semnatare a Contractului pot convoca
adunarea generală a părţilor contractante The expenses needed for the activities 1, 2,
pentru adoptarea deciziilor de rigoare.
3, 4, 6, 7 described in Annex 1 (phase 1 of
the project) will be supported individually by
V. FINANŢAREA
each contractual partner, according to the
responsibilities assigned. For the purpose
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Cheltuielile necesare pentru activităţile 1, 2,
3, 4, 6, 7 din Anexa 1 (faza 1 a proiectului)
vor fi suportate de către fiecare partener în
parte, în conformitate cu responsabilităţile
atribuite. În scopul realizării acestor
activităţi fiecare partener este responsabil
de identificarea, mobilizarea şi gestionarea
resurselor proprii.

of realization of these activities each
partner is responsible for identification,
mobilization and administration of own
resources.
The cost of the contract for revision and/ or
updating of the technical design (activity 5
in Annex 1) will be covered by LPA Japca
with an ammount of up to 119’000.00 MDL.

Costul contractului de revizuire şi/ sau
actualizare a proiectului de execuţie In case that the cost of the design works will
(activitatea 5 din Anexa 1) va fi achitat de exceed 119’000.00 MDL, Skat Foundation
către APL Japca cu o sumă de pînă la will cover the cost difference.
119’000.00 MDL.
În cazul în care costul lucrărilor de For Phase 2 (not object of this Contract) the
proiecare va depăşi suma de 119’000,00 following framework for funding is foreseen:
MDL – Fundaţia Skat va acoperi diferenţa
Percentade preţ.
Parties to the Amount in
Pentru Faza 2 (nu constituie parte a
prezentului Contract) este prevăzut
următorul format de finanţare:
Părţile
contractuale
APL
Japca:
Contribuţia
locuitorilor
Fundaţia Skat
Alte
fonduri
naţionale
(FEN, FDR) /
internaţionale
Total estimativ

Suma în
MDL

Procentaj
din costul
total

525‘0001

7%

3‘487‘500

46,5%

contract
LPA
Japca:
Population’s
contribution
Skat Foundation
Other national
funds
(NEF,
RDF)/
international
Total, estimated

MDL

ge of the
total cost

525‘0001

7%

3‘487‘500

46,5%

3‘487‘500

46,5%

7’500’000

100,0%

The final cost for implementing the Phase 2
will be determined based on the technical
3‘487‘500
46,5%
design and the cost estimation (deviz). No
matter of the final cost, the contributions of
7’500’000
100,0%
the population of Japca will remain the
same, as it is mentioned in the table above.
Costul final de implementare a Fazei 2 se The cost difference will be covered by Skat
va determina în baza proiectului de Foundation and other national funds in
execuţie şi a documentaţiei de deviz. equal stakes.
Indiferent de valoarea costului final,
contribuţiile locuitorilor satului Japca va VI. OBLIGATIONS OF THE PARTIES
rămîne neschimbată, după cum e
menţionat în tabelul de mai sus. Diferenţa Skat Foundation undertakes the following
de cost va fi acoperită de Fundaţia Skat şi obligations:
alte fonduri naţionale în proporţii egale.
1. To select and contract companies which
VI. OBLIGAŢIUNILE PĂRŢILOR
will do the local water sources
investigations;
1

Contribuţa locuitorilor satului Japca a fost determinată reieşind din calculul că cel puţin 75% din numărul
total de gospodării (210) vor contribui financiar la proiect cu suma de 2500 MDL.
210 gospodării * 2500MDL = 525’000 MDL.
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Fundaţia Skat îşi asumă următoarele 2. To inform the contractual partners about
the results of the water sources
obligaţiuni:
investigation;
1. Să selecteze şi să contracteze 3. To study alternative options of water
supply systems for the village Japca, to
companiile care vor presta serviciile de
make sure that the water supply system
investigare a surselor de apă;
to be built will represent the most
2. Să informeze părţile contractuale
reasonable option from the technical
despre rezultatele investigaţiei;
and economic point of view, including
the provisions that the system will be
3. Să studieze soluţiile alternative de
able to be connected to a regional water
alimentare cu apă a satului Japca, să se
supply pipeline;
asigure, că sistemul de aprovizionare cu
apă ce urmează a fi construit va 4. To draft the terms of reference for the
design of the water supply system;
reprezenta opţiunea cea mai raţională
din punct de vedere tehnico-economic,
inclusiv să prevadă faptul ca sistemul să 5. To provide assistance to LPA Japca in
the tender process for selecting the
poată fi conectat la un apeduct regional;
design company;
4. Să elaboreze caietul de sarcini pentru
proiectarea sistemului de alimentare cu 6. To supervise and coordinate the
technical design elaboration process;
apă;
5. Să acorde asistenţă APL Japca în
procesul de organizare a licitaţiilor 7. To inform all the contractual parties
about the technological solutions
pentru
selectarea
companiei
de
adopted during the design process;
proiectare;
6. Să supravegheze şi coordoneze 8. To provide assistance to LPA Japca in
order to identify additional sources of
procesul de elaborare a proiectului de
financing;
execuţie;
7. Să informeze toate părţile contractuale 9. To provide assistance, if requested, to
the LPA Japca in the process of
despre soluţiile tehnologice adoptate pe
elaboration of the contract for service
parcursul lucrărilor de proiectare;
delegation to the Regional Operator.
8. Să acorde asistenţă APL Japca în
procesul de identificare a surselor
suplimentare de finanţare;
9. Să acorde asistenţă APL Japca în LPA Japca undertakes the following
procesul de elaborare a contractului de obligations:
delegare a serviciilor către Operatorul
Regional, în cazul în care aceasta este 1. To ensure the amount of up to 119’000
solicitată.
MDL, for elaboration of the technical
design;
APL Japca îşi asumă următoarele 2. To provide assistance to Skat
obligaţiuni:
Foundation and the companies selected
for the water sources investigation;
1. Să asigure surse financiare în valoare de 3. To submit to Skat Foundation all
pînă la 119’000 MDL, pentru elaborarea
technical documentation available about
proiectului de execuţie;
existing
infrastructure
networks,
2. Să acorde asistenţă Fundaţiei Skat şi
topographic and geological studies
companiilor selectate pentru efectuarea
carried out previously, as well as other
investigarea surselor de apă locale;
information, relevant for the project
implementation;
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3. Să prezinte Fundaţiei Skat toată 4. To provide assistance to Skat
Foundation and the Regional Operator
documentaţia tehnică disponibilă a
during the technical design elaboration
reţelelor edilitare existente, studiile
process;
topografice şi geologice realizate în
trecut, cât şi alte informaţii relevante 5. To identify additional sources of
financing for implementation of the 2nd
pentru implementarea proiectului.
phase of the project, by submitting
financing requests to NEF, RDF and
4. Să acorde asistenţă Fundaţiei Skat şi
other donnors;
Operatorului Regional în procesul de
6. To participate in the elaboration of the
elaborare a proiectului de execuţie.
contract for service delegation from LPA
Japca to the Regional Operator.
5. Să identifice surse suplimentare de
finanţare pentru implementarea fazei 2 a 7. To immediately inform Skat Foundation
about new requests and/or proposals of
proiectului, prin depunerea cererilor de
financing (or co-financing) for the water
finanţare către FEN, FDR şi alţi donatori;
supply and sanitation system in the
6. Să participe la elaborarea contractui de
village.
delegare a serviciilor de la APL Japca
către Operatorul Regional;
7. Să informeze imediat Fundaţia Skat
despre apariţia solicitărilor şi/sau The Regional Operator undertakes the
ofertelor noi de finanţare (sau co- following obligations:
finanţare)
pentru
sistemul
de
aprovizionare cu apă şi canalizare din 1. To get involved and provide assistance
localitate.
to Skat Foundation in the process of the
water sources investigation in Japca;
Operatorul Regional îşi asumă următoarele 2. To verify and provide assistance to Skat
obligaţiuni:
Foundation in the process of elaboration
of the terms of refference for the design;
1. Să se implice şi să acorde asistenţă 3. To verify and provide assistance to Skat
Fundaţiei Skat în procesul de investigare
Foundation
in
the
process
of
a surselor de apă din zona satului Japca;
supervising the design works;
2. Să verifice şi să acorde asistenţă 4. To elaborate the contract for service
Fundaţiei Skat în procesul de elaborare
delegation from LPA Japca to the
a caietelor de sarcini pentru proiectare;
Regional Operator;
5. To provide to the contractual parties
3. Să verifice şi să acorde asistenţă
assistance
with
logistics
and
Fundaţiei Skat
în
procesul de
organization, including by offering of
supraveghere a lucrărilor de proiecare;
own meeting rooms for the purpose of
4. Să elaboreze contractul de delegare a
fulfilling the object of the present
gestiunii
de la APL Japca către
Contract.
Operatorul Regional;
5. Să acorde părţilor contractuale asistenţă VII. FINAL PROVISIONS
logistică şi organizatorică, inclusiv prin
oferirea sălilor de şedinţă proprii, în This Contract is considered as valid if by the
scopul îndeplinirii obiectului prezentului signing day of it by the mayor, there is
Contract.
decision of the local council which accepts
the contractual conditions and enforce the
mayor to sign the Contract. The copy of the
VII. CLAUZE FINALE
decision of the local council are attached
(Annex 2).
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Acest Contract se consideră valabil dacă la
data semnării acestuia de către primarul
localităţii, există o decizie a consiliului local,
de acceptare a condiţiilor contractuale şi de
împuternicire a primarului pentru a-l semna.
Copia deciziei consiliului local se anexează
(Anexa 2).

Any amendments to the present Contract
will be made through additional acts
presented in writing and signed by all
parties to the contract.

Părţile contractante nu vor oferi unei terţe
părţi, nu vor căuta să obţină, nu vor accepta
şi nu vor promite direct sau indirect pentru
sine, personalul lor sau o parte terţă,
cadouri sau beneficii care ar fi sau ar putea
fi considerate ilegale sau corupte.

The parties to the contract will strive to
solve any litigations arising from this
contract in an amiable manner. If this is not
possible, the litigation will be resolved in the
courts of Chişinău.

Părţile contractante se vor strădui să
rezolve orice litigiu ce poate apărea pe
parcursul executării prezentului contract pe
cale amiabilă. În caz contrar, litigiul va fi
soluţionat în instanţele de judecată de la
Chişinău.

The present contract is drawn in three
original copies (in English and Romanian
languages).
In
case
of
diverging
interpretations, the Romanian version will
prevail.

The parties to the contract will neither offer
a third person nor seek, accept or get
promised directly or indirectly for
Orice modificări la prezentul Contract vor fi themselves or for another party any gift or
făcute prin acte adiţionale prezentate în benefit which would or could be construed
scris şi acceptate de toate părţile as an illegal or corrupt practice.
contractante.

Prezentul contract este întocmit în limbile
engleză şi română în trei exemplare
originale. În cazul apariţiei divergenţelor de
interpretare, varianta română va prevala.
Chişinău, Data 26 martie 2019
Anexe:
Anexa 1: Matricea responsabilităţilor şi graficul activităţilor pentru realizarea fazei 1 a
proiectului.
Anexa 2: Copia deciziei consiliului local al APL Japca de acceptare a condiţiilor
contractuale şi de împuternicire a primarului de a-l semna.
APL Japca

SA “Servicii Comunale
Floreşti”

Fundația
„Filiala din Moldova
a Fundaţiei Skat”

________________
Tudor Galben
Primar

________________
Sergiu Rusu
Director

_______________
Jonathan Hecke
Preşedinte al Fundaţiei
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