
REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL $TEFAN VODA

DECIZIE nr.2116
din 02 aprilie 2021

Cu privire la aprobarea
Acordului de cofinantare

in scopul implementdrii proiectului "Calitatea Si eficienld maximd a investigalilor endoscopice la
IMSP "Spitalului raional $tefan Vodd";
inbazaart. 43 alin. (2) 9i art. 46 alin. (1) din Legea nr. 436-XVI din28.12.2006 privind administrafia

publicd locald, Consiliul raional $tefan Vodd, DECIDE:

l. Se aprobd Acordul de cofinanfare a proiectului "Calitatea Si eficienld maximd a investigalilor
endoscopice la IMSP "Spitalului raional $tefan Vodd", in continuare (Proiect),
cilre va fi incheiat intre:

IMSP "spitalul raional $tefan Vodd", cu sediul in oraqul $tefan Vodd, str. N. Testemifanu, nr. l,
reprezentat legal de domnul Balanefchi Anatolie, directorul IMSP "Spitalul raional $tefan Vodd",
Benejiciar, gi Consiliul raional $tefan Vodd, cu sediul in oraqul $tefan Vodd, str. Libertdlii, nr. 1,

rcprezentat legal de domnul Maxim Vasile, preEedinte al raionului $tefan Vodd, in calitate de

Cojinanlator.
2. Se deleagd dreptul domnului Vasile Maxim, preqedinte al raionului $tefan Vodd de a semna in
numele Consiliului raional $tefan Vodd prezentul Acord de cofinanfare (se anexeazd).

3. Controlul executdrii prezentei decizii se atribuie dlui Vasile Maxim, preEedinte al raionului.
5. Prezenta decizie se publici in Registrul de stat al actelor locale (actelocale.gov.md),

pe pagina web a Consiliului raional $tefan Vodd Ei se aduce la cunogtinfa:

Pregedintelui raionului;
IMSP "Spitalului raional $tefan Vodd";
Companiei Nafionale de Asigurdri in Medicini.

Pregedintele gedinfei
Contrasemneazd:

Secretarul Consiliului raional

Alexandru Balu{a

Ion turcan
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la decizia
Anexa

Voda
2021.2/16 din 02.a

ACORD DE COFINANTARE
Nr. .............. din ..........2021

incheiat intre:
1. IMSP "Spitalul raional $tefan Vodd", cu sediul

reprezentat legal de domnul Balanetchi Anatolie.
BeneJiciar, gi,

in oragul $tefan Vodd, str. N. Testemilanu, nr. l,
directorul IMSP "spitalul raional gtefan Vodi,',

2. Consiliul raional $tefan Vodd, Republica Moldova, cu sediul in oragul $tefan Vodd,
str. Libertdfii, nr. l, reprezentat legal de domnul Maxim Vasile, Pregedinte al Raionului $tefan Vodd,in calitate de CoJinanlator, pentru cofinanlarea proiectului "ialitatea Si eficienyd maximd a
investigalilor endoscopice IMSP "Spitalului raional $tefan Vodd",denumit in continuare pROIECT.
Art. 1. Obiectul acordului de cofinanfare: Implementarea "Calitatea Si eficienld maximd a
investigalilor endoscopice IMSP "spitalului raionar $tefan vodd".
Art.2. Durata acordului de finanfare
(l) Durata acordului de cofinanJare este de 18 (optsprezece) luni, incepdnd cu data semndrii acestuia
gi inceteazd odatd cu indeplinirea tuturor obligaliilor prevdzutein prezentul acord de finanlare gi poate
fi prelungit prin acordul ambelor pdrli.
(2) Data limitd pdnd,la care trebuie frnalizate activitdlile proiectului, inclusiv pldlile efectuate de
Beneficiar este, conform Cererii de Finan(are, depusd la CNAM.
Art. 3. Valoarea proiectului
Valoarea totald a proiectului care face obiectul finanfdrii este de 800.000 lei,finanlatde cdtre CNAM,
cofinan{area IMSP "spitalul raional $tefan Vod6" constituie 25.000 lei, cofinanlarea
Consiliului raional $tefan Vodd 50.000 lei.
Art. 4. Responsabilitnfile pir{ilor
(1) Responsabilitdjile beneficiarului sunt urmdtoarele:

l. Sd respecte obiectivele proiectului;
2. Sd respecte destinafia sumelor acordate inbazaAcordului de cofinan{are;
3. Sd' utilizeze suma alocatd de cdtre cofinanlator exclusiv pentru implementarea proiectului,

care face obiectul prezentului Acord;
4' Sd permitd accesul reprezentan[ilor cofinanfatorului la obiectivele gi activitdfile convenite prin

Acordul prezent;
5. Sd intreprindd toate activitdtile necesare realizdrii obiectivelor stabilite de comun Acord;
6. Sd constituie o Comisie de verificare a calitdlii qi cantitdlii lucrdrilor executare;
7. Sd contracteze gi sd efectueze plata tuturor cheltuielilor aferente realizdrii obiectului

Acordului de cofinanlare, cu respectarea prevederilor legale in materie, cu modificdrile gi
completdrile ulterioare;

(2) ResponsabilitS{ile Cofinantatorului sunt urmdtoarele:
1. Sd igi prevadd in buget sumele necesare cofinanfdrii proiectului/activitdlilor prevdzute in

Acordul de cofinantare;
2. Sd intreprindd toate activitdlile necesare realizdrii obiectivelor stabilite de comun acord;
3. Sb informeze Beneficiarul, in timp util, cu privire la orice decizie luatd care poate afecta

implementarea Proiectului ;

4. Sd efectueze transferul finan{drii, in condiliile prevdzute in prezentul Acord de Finanfare de
c[tre CNAM, in termeni stabilili;

5' SI monitorizeze dinpunct de vedere tehnic Ai financiar implementarea proiectului in vederea
asigurdrii indeplinirii obiectivelor proiectului gi prevenirii neregulilor;

6. Sd procede ze la verifrcdri parfiale sau ale intregii documentafii ale proiectului, at6t pe perioada
acestuia, cdt Ei pe o duratd de qase luni de ladatavalidarii raportului final gi a decontului depuse
de Beneficiar;

7. Sd urmdreascd gi sd verifice conformitatea documentelor depuse de beneficiar la decont, atdt
pentru finanlarea nerambursabild, cdt gi pentru contribufia proprie sau atrasd;



8. Sd efectueze verificareala fala locului a activitdtilor aferente implementdrii Proiectului, in
conformitate cu prevederile Acordului de cofinanlare, asigurdnd cel pulin o I
pe durata de implementare a Proiectului..

Art. 5. Prevederi privind cererile de plati, pH{ile qi termenele de plati
(1) Suma prevdzutd,la art.3 se acordd in I (una tranqe), prirr vir ent

cio Ileneflciar.
Art.7. Solu

(1) Legea rd de cofinanfare sunt legile in
(2) Orice cu interpretarea gi aplicarea pr

va soluJiona, amiabil, de citre p54i, pe calea negocierilor directe gi a consultdrilor diplomatice.

Art.7. Solu

Art. 8. Forfa majori
(1) Fo(a majord este constatatd de o autoritate competenti. Forfa majord exonereaz[ pdrfile de

indeplinirea obligaJiilor prevbzute in prezentul Acord de cofinanfare.
(2)Parteacare invocd forfa majord are obligaJia de a notifica celeilalte pdrfi, precum qi ffinnalatorul

CNAM, imediat gi in mod complet producerea forfei majore gi de a lua orice mdsurd care ii std la
dispozilie in vederea incetdrii acesteia.

Art. 9. Incetarea Acordului de Finan{are
(1) Acordul de FinanlareinceteazAprin acordul de voinld al pdrfilor contractante.
Art. 10. Rispunderea pIr{ilor
Fiecare parte a acordului de finanfare rdspunde pentru prejudiciile cauzate prin neindeplinirea sau

indeplinirea necorespunzdtoare a obligaJiilor asumate prin prezentul acord.
Art. 11. Modificarea Acordului de Finantare
(1) Modificdrile acordului de finan{are prin act adilional nu pot afecta scopul qi obiectiveie

proiectului, rezultatele, valoarea maximd a finanlirii nerambursabile prevdzute in acord;
(2) In situafia in care Beneficiarul apreciazd, cd se impune o modificare a acordului de finanJare,

acesta va solicita in scris incheierea unui act adilional.
(3) Prevederile actului adilional devin operabile de drept dupd semnarea acestuia de cdtre p6rfi;
Art.12. Litigii
(1) Litigiile izvordte intre pdrfi in legdturd cu interpretarea sau derularea prezentului acord de

cofinanfare se vor soluliona pe cale amiabild.
Art. 13. Prevederi finale
(1) Orice comunicare intre pdrfi referitoare la indeplinireaprezentului Acord de cofinanfare va fi

transmisd in scris.
Prezentul acord de finantare s-a semnat la data de ,. in 3 (trei) exemplare,
1 (unul) pentru Finanlator CNAM, 1 (unul) pentru cofinalator
1 (rurul) pentru Beneficiar IMSP Spitalul raional $tefan Vodd.

Consiliul raional $tefan Vodd 9i

Semndturd Semndturd

conturile ind

Reprezentant legal al
IMSP Spitalul raional $tefan Vodd

Balanfchi Anatolie,
director

Reprezentantul legal al
Consiliului raional $tefan Vodd

Maxim Vasile,
Pregedinte al raionului $tefan Vodi


