
  

 

DECIZIE nr. 8.11 

din 16 decembrie 2021 

 

 

Cu privire la aprobarea  

Acordului și Cererii de Finanțare 

 

 

 În temeiul înțelegerii de Cooperare dintre Consiliul Județean Brașov nr. CJBV344/31.07.2017 și 

Consiliul raional Ștefan Vodă nr. 4/6 din 03.11.2016. 

 În baza art. 43 alin. (2) şi art. 46 alin. (1) din Legea nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind 

administraţia publică locală, Consiliul raional Ştefan Vodă, DECIDE: 

 

1. Se aprobă Acordul de Finanțare a proiectului Reparație capitală a blocului B                                       
al IMSP Spitalului raional Ștefan Vodă, (anexa nr. 1), care va fi încheiat între raionul Ștefan Vodă, 

cu sediul în orașul Ștefan Vodă, strada Libertății, nr. 1, reprezentat legal de domnul  Maxim Vasile, 

președintele raionului Ștefan Vodă, în calitate de Beneficiar și Județul Brașov, România, cu sediul 

în municipiul Brașov, Bd. Eroilor, nr. 5, reprezentat legal de domnul Veștea Adrian-Ioan, 

președintele Consiliului Județean Brașov, în calitate de Cofinanțator. 

2. Se aprobă Cererea de Finanțare a proiectului Reparație capitală a blocului B al IMSP 

Spitalului raional Ștefan Vodă, (anexa nr. 2). 

3. Se deleagă dreptul domnului Vasile Maxim, președintele raionului Ștefan Vodă de a semna 

Acordul și Cererea de finanțare. 

4. Consiliul raional Ștefan Vodă va aloca suma de 393.343,66 lei MD, din contul bugetului raional, 

pentru finanțarea proiectului Reparație capitală a blocului B al IMSP Spitalului                                          

raional Ștefan Vodă. 

5. Controlul executării prezentei decizii se atribuie dlui Maxim Vasile, președintele raionului. 

6. Prezenta decizie se include în Registrul actelor locale (actelocale.gov.md), se publică pe pagina 

web a Consiliului raional Ştefan Vodă şi se aduce la cunoștință: 

               - Aparatului preşedintelui raionului; 

               - Direcţiei finanţe; 

               - Consiliului Județean Brașov; 

 

 

 

 

 

 

            Preşedintele şedinţei:                                                                   

              Contrasemnează:  

           Secretarul Consiliului raional                                                     Ion Ţurcan  

 

 

 

 

 

 

REPUBLICA MOLDOVA 

CONSILIUL RAIONAL ŞTEFAN VODĂ 



 
Anexa nr.1 

la decizia Consiliului raional Ştefan Vodă 

nr. 8/11 din 16 decembrie 2021 

 

ACORD DE FINANȚARE 

Nr. .............. din ............................ 

 

 Încheiat între: 

 1. Consiliul Raional Ștefan Vodă, Republica Moldova, cu sediul în orașul Ștefan Vodă,                          

str. Libertății, nr. 1, tel./fax 00373-242-23410, cod de înregistrare fiscală 1007601010932, 

reprezentat legal de domnul Maxim Vasile, având funcția de Președinte a Raionului Ștefan Vodă, în 

calitate de Beneficiar,  

1.1 IMSP Spitalul raional Ștefan Vodă cu sediul în orașul Ștefan Vodă, str. 31 August, nr. 7,                   

tel. 00373-242-22448, fax. 00373-242-22448 cod de înregistrare fiscală 1003608150228, 

reprezentat legal de domnul Anatolie Balanețchi, având funcția de Director, în calitate de Beneficiar 

final, pe de o parte, 

    și 

2. Județul Brașov, România, cu sediul în municipiul Brașov, bd. Eroilor, nr. 5, tel./fax 

0268.410.777/0268.475.576, cod de înregistrare fiscală 4384150, reprezentat legal de domnul 

Veștea Adrian-Ioan, Președintele Consiliului Județean Brașov, în calitate de Cofinanțator,  

În baza Înțelegerii de Cooperare nr. CJBV344/31.07.2017/ și nr. CRSV 4/6/03.11.2016, părțile au 

convenit la încheierea prezentului Acord de finanțare, aprobat prin Decizia Consiliului Raional 

Ștefan Vodă, din Republica Moldova nr. ... din data de .... și a Hotărârii Consiliului Județean 

Brașov, din România, nr. 318 din data de 30.09.2021 pentru finanțarea proiectului Reparație 
capitală a blocului B al IMSP Spitalului raional Ștefan Vodă, denumit în continuare PROIECT. 

Art. 1. Obiectul acordului de finanțare 

Implementarea proiectului Reparație capitală a blocului B al IMSP Spitalului                            

raional Ștefan Vodă, conform Cererii de Finanțare, respectiv: 

 - lucrări de termoizolare acoperișului de tip șarpant 

 - construcția acoperișului de tip șarpantă 

 - sisteme de jgheaburi și burlane 

Art. 2. Durata acordului de finanțare 

(1) Durata acordului de finanțare este de 12 (douăsprezece) luni, începând cu data semnării acestuia 

și încetează odată cu îndeplinirea tuturor obligațiilor prevăzute în prezentul acord de finanțare nu 

mai târziu de 31.08.2022. 

Art. 3. Valoarea proiectului 

Valoarea totală a proiectului care face obiectul finanțării este de 99.625,32 EUR (la cursul BNR din 

data de 07.09.2021, 1 Euro = 4,9488 lei, respectiv 1 MDL = 0,2365 lei), din care 80.827,68 EUR 

finanțat de către Județul Brașov (România) și 18.797,64 EUR finanțat de către IMSP Spitalul 

raional Ștefan Vodă, (Republica Moldova), respectiv 2.084.675,58 MDL (1.691.331,92 MDL 

contribuție Județul Brașov și 393.343,66 MDL contribuție IMSP Spitalul raional Ștefan Vodă), 

respectiv 493.025,77 lei (400.000,00 lei contribuție Județul Brașov și 93.025,77 lei contribuție 

IMSP Spitalul raional Ștefan Vodă). 

Art. 4. Responsabilitățile părților 

    (1) Responsabilitățile beneficiarului sunt următoarele: 

1. Să respecte Înțelegerea de cooperare aprobată de către Beneficiar prin Decizia nr. 

4/6/03.11.2016 și de către Finanțator  prin Hotărârea nr. 344/31.07.2017; 

2. Să respecte destinația sumelor acordate în baza Acordului de finanțare; 

3. Să utilizeze suma alocată de către finanțator exclusiv pentru implementarea proiectului, care 

face obiectul prezentului Acord de finanțare; 

4. Să permită accesul reprezentanților finanțatorului la obiectivele, activitățile și documentele 

justificative convenite prin acordul de finanțare; 

5. Să prezinte finanțatorului rapoarte de justificare a cheltuielilor aferente proiectului şi de 

realizare a activităților cuprinse în acordul de finanțare; 



6. Să întreprindă toate activitățile necesare realizării obiectivelor stabilite de comun acord; 

7. Să restituie finanțatorului sumele alocate de acesta în vederea implementării proiectului, 

care face obiectul prezentului acord de finanțare, rămase necheltuite (sau neutilizate) la data 

finalizării proiectului, în termen de o lună de la această dată; 

8. Să restituie finanțatorului toate sumele alocate de acesta în vederea implementării 

proiectului, care face obiectul prezentului Acord de finanțare, care au fost cheltuite cu altă 

destinație decât cea convenită de comun acord în vederea implementării proiectului; 

9. Să constituie o Comisie de verificare a calității și cantității lucrărilor executate; 

10. Să se asigure că Cererile de Plată (Anexa 1) vor fi însoțite de documentele de certificare a 

Comisiei de verificare a calității și cantității lucrărilor executate și de alte documente 

justificative întocmite exact și corect, însoțite de rapoarte de activitate privind  derularea 

proiectului; 

11. Să transmită completările solicitate de Finanțator, privind documentele prezentate spre 

decontare, în termen de 5 zile lucrătoare de la data solicitării, în caz contrar decontarea se va 

efectua în limita sumelor aferente documentelor corect întocmite, prezentate inițial la 

decont; 

12. Să răspundă, prin Ordonatorul principal de credite, de modul de utilizare, în conformitate cu 

dispozițiile legale și Acordul de finanțare, a sumelor alocate de către Finanțator potrivit art. 

3 alin. (2) a Ordinului nr. 1030/1020/2014 privind aprobarea procedurii de finanțare 

prevăzute de art. 351 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și 

față de terți, inclusiv în cazul prejudiciilor materiale sau morale de orice natură, produse ca 

urmare a implementării prezentului Acord de finanțare; 

13. Să transmită Finanțatorului, în termen de 10 zile de la finalizarea tuturor acțiunilor din 

proiect, un raport de justificare a cheltuielilor aferente proiectului și de realizare a 

activităților cuprinse în Acordul de finanțare; 

14. Să transmită Finanțatorului, până la 31 decembrie 2021, un raport intermediar de progres 

privind cheltuielile și acțiunile realizate în anul financiar 2021; 

15. Rapoartele prevăzute la alin. (12) și (13) vor fi însoțite de un raport al ordonatorului 

principal de credite; 

16. Rapoartele prevăzute la alin. (12) și (13) vor cuprinde cel puțin: descrierea activităților 

desfășurate pentru implementarea proiectului și detalierea pe capitole a cheltuielilor aferente 

proiectului; 

17. Să contracteze și să efectueze plata tuturor cheltuielilor aferente realizării obiectului 

Acordului de Finanțare prin intermediul Beneficiarului final, cu respectarea prevederilor 

legale în materie, cu modificările și completările ulterioare; 

18. Să accepte controlul și verificările Finanțatorului și al altor autorități cu atribuții în domeniul 

controlului financiar-fiscal atât la nivelul Beneficiarului, cât și a Beneficiarului final, în 

legătură cu modul de utilizare a fondurilor ce constituie finanțarea primită; 

19. Atât Beneficiarul, cât și Beneficiarul final se obligă ca toate cheltuielile ce urmează a fi 

decontate de Finanțator în temeiul prezentului Acord de Finanțare, să nu mai fi fost sau să 

nu urmeze a fi decontate la orice alte instituții publice/organizații. 

    (2) Responsabilitățile Finanțatorului sunt următoarele: 

1. Să respecte Înțelegerea de cooperare aprobată de către Beneficiar prin Decizia nr. 

4/6/03.11.2016 și de către Finanțator prin Hotărârea nr. 344/31.07.2017; 

2. Să își prevadă în buget sumele necesare finanțării proiectului/activităților prevăzute în 

Acordul de Finanțare; 

3. Cheltuielile efectuate de către Finanțator pentru finanțarea acțiunilor prevăzute în acorduri 

se reflectă în bugetul local la titlul VII "Alte transferuri", cod indicator 55.02.04 "Alte 

transferuri curente în străinătate"; 

4. Să întreprindă toate activitățile necesare realizării obiectivelor stabilite de comun acord; 

5. Să solicite documentele justificative aferente cheltuielilor din proiect; 

6. Să informeze Beneficiarul, în timp util, cu privire la orice decizie luată care poate afecta 

implementarea Proiectului; 

7. Să răspundă în scris conform competențelor stabilite, în termen de 15 zile lucrătoare, 

oricărei solicitări a Beneficiarului privind informațiile sau clarificările pe care acesta le 

consideră necesare pentru implementarea Proiectului; 



8. Să proceseze cererile de plată în conformitate cu legislația în vigoare aplicabilă și a 

prevederilor din prezentul Acord de Finanțare. Finanțatorul va efectua plăți în contul indicat 

de Beneficiar, acela fiind al Beneficiarului final, respectiv MD51ML000000022511701016 

(în ron) și MD28ML000000022512701015 (în euro), Codul băncii MOLDMD2X370 

conform extrasului de cont sau a unui document doveditor în acest sens, atașat în anexă. 

9. Să efectueze transferul finanțării, în condițiile prevăzute în prezentul Acord de Finanțare, în 

termen de maximum 15 zile de la data înregistrării Cererii de plată la finanțator, 

Beneficiarului prin intermediul Beneficiarului final, care are acest drept conform legii. 

Confirmarea primirii transferului se va face de către Beneficiar; 

10. Să monitorizeze din punct de vedere tehnic și financiar implementarea proiectului în vederea 

asigurării îndeplinirii obiectivelor proiectului și prevenirii neregulilor; 

11. Să verifice legalitatea și realitatea tuturor activităților aferente implementării proiectului care 

face obiectul prezentului Acord de Finanțare, inclusiv a raportului de activitate și decontului 

depuse de Beneficiar; 

12. Să procedeze la verificări parțiale sau ale întregii documentații ale proiectului, atât pe perioada 

acestuia, cât și pe o durată de șase luni de la data validării raportului final și a decontului 

depuse de Beneficiar; 

13. Să urmărească și să verifice conformitatea documentelor depuse de beneficiar la decont, atât 

pentru finanțarea nerambursabilă, cât și pentru contribuția proprie sau atrasă; 

14. Să efectueze verificarea la fața locului a activităților aferente implementării Proiectului, în 

conformitate cu prevederile Acordului de Finanțare, asigurând cel puțin o vizită de 

verificare pe durata de implementare a Proiectului; 

15. Să modifice cuantumul finanțării alocate sau să rezilieze prezentul Acord de Finanțare dacă 

Beneficiarul comunică date, informații sau înscrisuri false ori eronate, precum și în cazul 

neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute în Acordul de 

Finanțare, asumate de către Beneficiar; 

16. Să reducă finanțarea și/sau să solicite restituirea, totală sau parțială, a sumelor plătite deja, 

dacă beneficiarul nu respectă termenii Acordului de Finanțare, inclusiv Cererea de 

Finanțare. Finanțatorul are dreptul de a întrerupe plățile, notificând Beneficiarul în acest 

sens. Dacă în termen de 15 zile de la notificare, Beneficiarul nu remediază situația, 

contractul se poate rezilia de plin drept, fără a fi necesară intervenția instanței de judecată, 

Autoritatea Finanțatoare fiind exonerată de plata oricărei despăgubiri de orice fel; 

17. În cazul în care Beneficiarul nu transmite documentele justificative în termenul prevăzut la 

art. 4, contractul se consideră reziliat de drept și finanțarea nu se mai acordă. 

Art. 5. Prevederi privind cererile de plată, plățile și termenele de plată 

(1) Suma prevăzută la art. 3 se acordă în 2 tranșe, prin virament bancar, în conturile indicate de 

Beneficiar, pe baza cererilor de plată înaintate de către Beneficiar pentru fiecare tranșă; 

(2) Cuantumul și eșalonarea tranșelor se vor face în baza graficului de finanțare prevăzut în 

Anexa 2 – Cererea de Finanțare la prezentul Acord de Finanțare, în funcție de etapele de 

realizare și/sau durata și evoluția în timp a activităților cuprinse în Cererea de finanțare. 

(3) Cererea de plată a Beneficiarului trebuie să fie însoțită de copii după următoarele documente 

justificative, dacă acestea nu au fost transmise în prealabil: 

• Pentru contractele de lucrări: 

o Contractele încheiate de beneficiar; 

o Facturile; 

o Situațiile de plată pentru lucrările executate aferente fiecărei facturi; 

o Programul de urmărire și control al calității lucrărilor; 

o Garanția de bună execuție pentru lucrări; 

o Procesele verbale de recepție la terminarea lucrărilor, însoțite de certificatul de audit 

energetic aferent, după caz. 

(4) Vor fi acceptate spre decontare numai cheltuielile efectuate de către beneficiar în perioada 

executării Acordului de Finanțare, conform Anexei nr. 2 Cererea de Finanțare; 

(5) Pentru fiecare cheltuială efectuată, conform Acordului de Finanțare, se vor prezenta 

documente justificative întocmite potrivit legislației în vigoare. Documentele justificative 

vor fi depuse în copie xerox lizibilă, cu mențiunea „conform cu originalul”, semnate de către 

Beneficiar, pe fiecare pagină; 



Art. 6. Prevederi privind transmiterea Raportului de justificare a cheltuielilor 

(1) Documentele justificative, raportul financiar și de activitate și raportul narativ se vor 

transmite Finanțatorului în termen de cel mult 30 de zile de la finalizarea proiectului; 

(2) Documentele justificative, raportul financiar și de activitate și raportul narativ se vor 

transmite prin poștă sau se vor depune la sediul Finanțatorului; 

(3) Pentru justificarea cheltuielilor cu executarea lucrărilor Beneficiarul va transmite, după caz, 

situații, lucrări care să respecte structura devizului de lucrări.  

Art. 7. Soluționarea diferendelor 

    (1) Legea aplicabilă prezentului acord de finanțare este legea română. 

    (2) Orice diferend apărut în legătură cu interpretarea și aplicarea prezentului acord de finanțare se 

va soluționa, amiabil, de către părți, pe calea negocierilor directe și a consultărilor diplomatice. 

Art. 8. Forța majoră 

(1) Forța majoră este constatată de o autoritate competentă. Forța majoră exonerează părțile de 

îndeplinirea obligațiilor prevăzute în prezentul Acord de Finanțare. 

(2) Partea care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, imediat și în mod 

complet producerea forței majore și de a lua orice măsură care îi stă la dispoziție în vederea încetării 

acesteia. 

(3) Dacă forța majoră acționează sau se estimează că va acționa o perioadă mai mare de trei luni, 

orice parte are dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a prezentului Acord de 

Finanțare, fără ca nici o parte să poată pretinde daune - interese. 

Art. 9. Încetarea Acordului de Finanțare 

(1) Acordul de Finanțare încetează prin: 

- executare; 

- ajungerea la termen; 

- acordul de voință al părților contractante.  

(2) În cazul în care una dintre părți nu își respectă obligațiile asumate prin acordul de finanțare, 

partea lezată va notifica părții în culpă să depună toate diligențele pentru executarea corespunzătoare a 

clauzelor contractuale. 

(3) Dacă partea în culpă nu se conformează în termen de 15 zile calendaristice de la primirea 

notificării, acordul de finanțare poate fi reziliat de plin drept, fără a fi necesară intervenția instanței de 

judecată. 

Art. 10. Răspunderea părților 

Fiecare parte a acordului de finanțare răspunde pentru prejudiciile cauzate prin neîndeplinirea sau 

îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor asumate prin prezentul acord; 

(1) Nerespectarea de către beneficiar a obligațiilor asumate prin prezentul contract atrage obligarea 

acestuia la restituirea parțială sau integrală a sumelor primite, la care se adaugă majorările de 

întârziere conform art. 183, alin 2 din Legea 207/2015; 

(1’) Beneficiarul este responsabil pentru îndeplinirea tuturor prevederilor Acordului de Finanțare, 

răspunzând în mod direct și de actele și faptele Beneficiarului final. 

(1”) Beneficiarul final, prin semnare, certifică faptul că a luat la cunoștință de prevederile 

întregului Acord de Finanțare și se angajează să le respecte. 

(2) Pentru nerestituirea sumelor nejustificate sau justificate necorespunzător în termen de 15 zile 

calendaristice de la data comunicării notificării, se vor percepe majorările de întârziere prevăzute la 

art.10 (1); 

Modul de utilizare a sumelor acordate sub forma finanțărilor nerambursabile din fonduri publice 

este supus controlului Finanțatorului, a Curții de Conturi și a oricărei instituții cu atribuții în domeniul 

controlului financiar-fiscal, în conformitate cu prevederile legale în vigoare; 

În cazul neregulilor constatate ulterior finalizării implementării Proiectului, Beneficiarul are 

obligația să restituie debitul constatat, precum și majorările de întârziere aferente. În cazul 

nerespectării obligației de restituire a debitului, Finanțatorul va sesiza organele competente în vederea 

declanșării executării. 

Art. 11. Modificarea Acordului de Finanțare 

(1) Modificările acordului de finanțare prin act adițional nu pot afecta scopul și obiectivele 

proiectului, rezultatele, valoarea maximă a finanțării nerambursabile prevăzute în acord; 

(2) În situația în care Beneficiarul apreciază că se impune o modificare a acordului de finanțare, 

acesta va solicita în scris încheierea unui act adițional. Solicitarea va fi motivată  de existența unor 



cauze obiective care au generat această nevoie și se depune la Registratură, însoțită de documente 

justificative și opis al acestora;  

(3) Prevederile actului adițional devin operabile de drept după semnarea acestuia de către părți; 

(4) Solicitările de acte adiționale care modifică scopul și obiectivele proiectului, rezultatele, 

valoarea finanțării nerambursabile prevăzute prin acord conduc la încetarea acordului de finanțare; 

(5) Prin excepție de la alin. (2), modificările care vizează modul de organizare, perioada și locul 

de desfășurare a activităților, înlocuirea membrilor echipei de implementare a proiectului și a 

persoanelor plătite cu onorarii se notifică finanțatorului, nefiind necesară încheierea unui act 

adițional; 

(6) Modificarea Bugetului de venituri și cheltuieli se poate face în baza unei solicitări din partea 

Beneficiarului, care să conțină justificarea acesteia și să fie însoțită de Bugetul de venituri și 

cheltuieli modificat. În situația în care solicitarea va fi aprobată de către Finanțator, modificarea va 

intra în vigoare de la data încheierii actului adițional. Răspunsul va fi comunicat beneficiarului în 

termen de 7 zile lucrătoare de la data depunerii solicitării. 

Art. 12. Litigii 

(1) Litigiile izvorâte între părți în legătură cu interpretarea sau derularea prezentului acord de 

finanțare se vor soluționa pe cale amiabilă. 

(2) În cazul în care soluționarea pe această cale nu va fi posibilă, litigiul va fi supus spre 

soluționare instanțelor de judecată competente. 

Art. 13. Prevederi finale 

    (1) Dacă pe durata implementării proiectului care face obiectul acestui acord de finanțare se 

constată, pe baza unui raport de audit realizat de auditori independenți și solicitat de finanțatorul din 

România, că autoritatea competentă din Republica Moldova a cheltuit sume cu altă destinație decât 

cea convenită de comun acord în vederea implementării proiectului, finanțatorul va recupera aceste 

sume, putând cere diminuarea finanțării până la concurența sumei neeligibile. 

    (2) Orice comunicare între părți referitoare la îndeplinirea prezentului acord de finanțare va fi 

transmisă în scris. Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât și în 

momentul primirii. 

Prezentul acord de finanțare s-a semnat astăzi ................ în 4 (patru) exemplare, 2 (două) pentru 

Finanțator, 1 (unul) pentru Beneficiar și 1 (unul) pentru Beneficiar final. 

 

Semnătură Semnătură 

Reprezentant legal al Raionului Ștefan Vodă Reprezentantul legal al Județului Brașov  

Vasile Maxim,  

Președintele Raionului Ștefan Vodă 

Adrian-Ioan Veștea, 

Președintele Consiliului Județean Brașov 

 

 

Semnătură     Direcția Economică,  Direcția Juridică, 

     Reprezentant legal al      Director Executiv  Director Executiv 

IMSP Spitalul raional Ștefan Vodă      Agafiței Gabriela    Crăciun Claudia 

    

                   Direcția Management Proiecte, 

                         Director     Director Executiv Director Executiv Adjunct 

   Anatolie Balanețchi       Tóásó Imelda     Nechifor Moraru Petru 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa nr.2 

la decizia Consiliului raional Ştefan Vodă 

nr. 8/11 din 16 decembrie 2021 

CERERE DE FINANȚARE 

 
Denumirea proiectului:  

Reparație capitală a blocului «B» al I.M.S.P. «Spitalul raional Ștefan Vodă». 

Obiectivul general: îmbunătățirea condițiilor de activitate și de acordare a serviciilor medicale în 

cadrul I.M.S.P. «Spitalul raional Ștefan Vodă» prin implementarea măsurilor de eficiență energetică. 

Obiective specifice:  

O.S.1: Îmbunătăţirea calităţii și sporirea accesibilității serviciilor medicale prestate de I.M.S.P. 

«Spitalul raional Ștefan Vodă» conform cerinţelor şi ajustate la necesităţile celor circa 4000 pacienți deserviți 

anual, inclusiv peste 300 copii; 

O.S. 3: Îmbunătățirea condițiilor de activitate ale personalului instituției spitalicești raionale prin 

implementarea măsurilor de eficiență energetică la blocul «B» a instituției spitalicești raionale prin 

construcția a 1765 m2 de acoperiș de tip șarpantă și izolarea termică a planșeului pe o suprafață de 1526 m2. 

O.S. 3: Extinderea cooperării transfrontaliere și consolidarea capacităților instituționale de 

implementare a proiectelor investiționale în parteneriat cu Consiliul județean Brașov. 

Descrierea problemei: Infrastructura fizică a unor instituţii medico-sanitare publice din Republica 

Moldova, în special a spitalelor, se află în prezent într-o stare deplorabilă. Majoritatea spitalelor au depăşit 

parametrii internaţionali referitor la termenul de exploatare, care încadrează amortizarea deplină între 25 si 

33 de ani de la edificare si depinde de tipul de infrastructura si serviciile prestate în incinta acestora. Vârsta 

medie a unei instituţii medicale tipice în Republica Moldova este în jur de 45 de ani. În special, se află într-o 

stare dificilă situaţia instituţiilor medicale de nivel raional, care se confrunta cu deficiențe majore în acest 

sens.  

I.M.S.P. «Spitalul raional Ștefan Vodă» se află pe teritoriul orașului Ștefan Vodă, centrul administrativ 

al raionului, și acordă servicii medicale la 63 712 locuitori ai raionului (conform datelor statistice la 

începutul anului 2021). Înființată în anul 1974, actualmente instituția administrează 6 edificii principale, cele 

mai importante din acestea fiind blocul curativ cu 5 nivele (construit în anul 1981), blocul B – unde sunt 

amplasate secțiile consultativă, obstetrico-ginecologică, maternitatea și laboratorul, și blocul «C» – 

unde este amplasată secția boli contagioase. 

Instituția dispune de o capacitate de 135 paturi. Din acestea, acute sunt 102, chirurgicale – 30, 

terapeutice – 30, pediatrice – 15, obstetrică și ginecologie – 15, boli contagioase – 12, precum și 33 paturi 

«boli cronice», din care paturi cronice-geriatrice – 15, reabilitare – 16, îngrijiri paliative – 2. 

În perioada anului 2020 și 9 luni ale anului 2021, în cadrul I.M.S.P. «Spitalul raional Ștefan 

Vodă» au fost înregistrate, cumulativ, 120668 vizite pentru servicii medicale consultative. În același 

timp, în perioada anului 2020 și 11 luni ale anului 2021 de servicii de spitalizare în cadrul I.M.S.P. 

«Spitalul raional Ștefan Vodă» au beneficiat 7814 pacienți, inclusiv 495 copii. Totodată, în perioada 

raportată au avut loc 661 nașteri. 

Pe parcursul ultimilor 15 ani baza tehnico-materială a instituției medicale spitalicești a 

înrăutățit semnificativ în contextul insuficienței acute de resurse financiare atât la nivel raional, cât și 

la nivel de stat. Totuși, cu susținerea Fondatorului – Consiliul raional Ștefan Vodă și din sursele financiare 

proprii ale instituției medicale, dar și prin oferirea de suport financiar din partea Guvernului și partenerilor de 

dezvoltare, s-au realizat acțiuni de reparație a blocului curativ cu 5 nivele, astfel că starea constructivului 

respectiv s-a ameliorat. Însă, cea mai deplorabilă situație se atestă la blocul «B», unde din cauza 

scurgerilor semnificative de apă în urma ploilor abundente și ninsori de pe acoperișul plat al clădirii, 

ce are o suprafața de 1553 m2, are loc degradarea fizică a constructivului edificiului în ansamblu, iar 

în marea majoritate a încăperilor se atestă mucegai. Din lipsa unor resurse financiare, în perioada 

ultimilor 5 ani la edificiul respectiv nu s-au efectuat care-va lucrări de reparații capitale, iar ultima 

reparație a acoperișului fiind efectuată în anul 2018 și pentru care s-a alocat 110 mii lei. Ca rezultat, 

personalul instituției și pacienții spitalizați, în special în secțiile obstetrico-ginecologică și maternitatea, 

activează și, respectiv, se tratează în condiții deplorabile. 

Relevanța proiectului:  

Proiectul investițional implementat în parteneriat cu Consiliul județean Brașov se aliniază obiectivelor 

de dezvoltare durabilă a Agendei 2030, și în special obiectivul 3 «Sănătate și Stare Bună», cât și obiectivului 

7 «Energie accesibilă și curată». 

Cu referire la concordanța proiectului cu documentele de politici publice, acesta corespunde 

obiectivelor Politicii Naţionale de Sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 886 din 06.08.2007, şi 

Strategiei de Dezvoltare a Sistemului de Sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1471 din 

24.12.2007. La nivel regional, proiectul se încadrează la obiectivul specific 1 «Asigurarea accesului la 

servicii și utilități publice de calitate» din Strategia de Dezvoltare a Regiunii Sud pentru anii 2016-2021.  



În ce privește nivelul raional, ideea proiectului se regăsește la obiectivul 9 «Asigurarea bazei materiale a 

instituțiilor medicale din raion» al axei «Social și Sănătate» din Strategia de dezvoltare a raionului pentru 

anii 2016-2021, aprobată prin decizia Consiliului raional Ștefan Vodă nr. 2/4 din 26 mai 2016.  

Cu referință la raportarea proiectului la măsurile de eficiență energetică, este necesar de specificat că 

acesta este relevant în cadrul Programului național pentru eficiență energetică pentru anii 2011-2020, aprobat 

prin Hotărârea Guvernului nr. 833 din 10.11.2011, Planului național de acțiuni în domeniul eficienței 

energetice pentru anii 2019-2021, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 698 din 27.12.2019, și Programului 

Regional Sectorial de Eficiență Energetică pentru Regiunea de Dezvoltare Sud. 

În context, drept temei pentru a beneficia de finanțare din partea Consiliului Județean Brașov, se va 

acționa în conformitate cu ordinul Ministerului Finanțelor Publice din România nr. 1.030/07.08.2014 pentru 

aprobarea procedurii de finanțare, prevăzută de art 351 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice 

locale, pentru autoritățile publice locale din Republica Moldova, în baza acordurilor de finanțare încheiate în 

condițiile Legii. 

Beneficiarii proiectului: 

beneficiarii direcți:  

- peste 4000 pacienți anual spitalizați în I.M.S.P. «Spitalul raional Ștefan Vodă»; 

- circa 1000 copii și părinții/buneii acestora care anual beneficiază de serviciile medicale ale instituției; 

- circa 400 nou-născuţi anual în raion și părinții acestora; 

- 246 angajați ai instituției (medici, asistente medicale, personal tehnic). 

beneficiarii indirecți:  

- 63712 locuitori din cele 26 comunități din cadrul raionului Ștefan Vodă; 

- Administrația publică a raionului Ștefan Vodă (Consiliul raional și entitățile subordonate acestuia, 

aparatul Președintelui raionului); 

- Administrația publică orașului Ștefan Vodă (Consiliul orășenesc și primăria orașului) și entitățile din 

subordinea acesteia; 

- Ministerul Sănătății al Republicii Moldova. 

Rezultatele proiectului: 

Urmare a implementării proiectului investițional se vor înregistra următoarele rezultate: 

1. Se va asigura condiţii îmbunătățite pentru activitate în spațiile amplasate în blocul B al instituției 

spitalicești, creând stabilitate şi continuitate în procesul de lucru a personalului medical. Adiţional, va fi 

îmbunătăţit nivelul de confort pentru aflarea pacienţilor în instituția medicală, fiind asigurată asistenţa 

medicală de calitate. 

2. Va crește gradul de satisfacţie a populației din localitățile raionului de calitatea serviciilor medicale 

prestate de instituție. 

3. Prin asigurarea cu acoperiș șarpant a blocului «B» al instituției spitalicești, unde sunt amplasate 

secțiile consultative, obstetrico-ginecologică și maternitatea, proiectul va contribui și la ameliorarea calităţii 

vieţii şi sănătăţii populaţiei din raion, îndeosebi sunt vizate perioadele cu un risc sporit pentru sănătatea 

omului: începutul vieţii, perioada adolescenţei şi vârsta înaintată. 

4. Proiectul va consolida realizarea obiectivului de asigurare a accesului la servicii de sănătate de o înaltă 

calitate pentru toţi cetățenii, indiferent de statutul social al acestora, o atenție sporită fiind acordată 

cetățenilor din grupurile vulnerabile. 

5. Proiectul va contribui la formarea economiilor financiare pentru anii următori, care vor direcționate la 

motivarea personalului medical conform performanțelor obținute, precum și pentru achiziția echipamentului 

și utilajului necesar pentru tratamentul pacienților și consolidarea bazei tehnico-materiale a instituției; 

6. va spori capacitatea în ansamblu a I.M.S.P. «Spitalul raional Ștefan Vodă» de a asigura serviciile 

medicale de calitate mai aproape de locul de trai al cetățeanului, or prezența și permanenta perfecționare a 

acestor servicii în centrele raionale va contribui la stoparea emigrării locuitorilor și îmbunătățirea indicilor 

demografici în ansamblu pe raion. 

Impactul proiectului:  

Suportul financiar oferit de Consiliul Județean Brașov pentru implementarea proiectului va contribui 

semnificativ la soluționarea, în mod integrat și în termen rezonabil, a acțiunilor complexe de reparație și, 

implicit, asigurarea prestării de către instituție a unor servicii medicale de calitate în condiţii igienico-sanitare 

adecvate. Astfel, că asistența financiară este esențială pentru asigurarea continuității acțiunilor privind 

modernizarea și dezvoltarea instituției spitalicești raionale în scop de a asigura performanță în procesul de 

lucru al personalului medical și creștere eficiența în soluţionarea problemelor de sănătate ale populaţiei.  

În context, urmare a implementării proiectului de reparație capitală a prin construcția acoperișului de 

tip șarpantă, se va reduce suma cheltuielilor necesare pentru efectuarea reparațiilor curente ale acoperișului 

plat existent și, ca rezultat al scurgerilor, a celor din încăperi, precum se vor reduce cu 25 % cheltuielile 

pentru consumul de energie termică. 

 



Durabilitatea proiectului: În scopul asigurării durabilității proiectului implementat, echipa de management 

a I.M.S.P. «Spitalul raional Ștefan Vodă», în colaborare cu persoane responsabile din cadrul subdiviziunilor 

de profil ale administrației publice raionale, va elabora și prezenta spre aprobare Președintelui raionului 

Ștefan Vodă un Plan de acțiuni privind asigurarea durabilității proiectului implementat în parteneriat cu 

Consiliul Județean Brașov. Planul va prevedea subdiviziunile și/sau persoanele responsabile de executarea 

acțiunilor, precum și cheltuielile necesare pentru a asigura mentinanța obiectivului renovat în stare 

funcțională bună, în scop de a crea condiții pentru ca pacienții să beneficieze de servicii medicale calitative, 

iar personalul angajat al instituției să dispună de condiții îmbunătățite pentru activitate. 

Totodată, grupul responsabil de implementarea proiectului își va centra activitatea spre identificarea și 

accesarea de noi proiecte ale instituțiilor donatoare în scopul dezvoltării bazei tehnico-materiale și extinderea 

de utilități necesare în cadrul instituției de sănătate raională. 

În scopul asigurării unui management eficient al instituției publice, în parteneriat cu Ministerul 

sănătății, instituțiile de sănătate similare din România și organizațiile neguvernamentale, se vor organiza 

diverse acțiuni de instruire (seminare, trening-uri, etc.) în scopul dezvoltării organizaționale și creșterii 

performanțelor profesionale ale angajaților instituției. 

Activitățile proiectului:  

Denumirea 

acțiunii/subacțiunii 

Perioada de implementare decembrie 2021 – august 2022 

12.2021 01.2022 02.2022 03.2022 04.2022 05.2022 06.2022 07.2022 08.2022 09.2022 

Semnarea Acordului de 

finanțare 
X          

Lansarea activităților 

proiectului 
 X         

Desfășurarea procedurii de 

achiziții publice  
 X         

Semnarea contractului de 

antrepriză 
  X        

Executarea lucrărilor de 

reparație, inclusiv: 
  X X X X X X   

lucrări de termoizolare a 

acoperișului de tip șarpană 

cu MW 100 mm pe o 

S=1526 m2 

   X X X     

construcția acoperișului de 

tip șarpantă pe o S=1765 

m2 

     X X X   

sisteme de jgheaburi și 

burlane cu lungimea totală 

de 718 m. l. 

      X X X  

Dezvoltarea capacităților 

CR Ștefan Vodă și IMSP 

«Spitalul raional Ștefan 

Vodă» în asigurarea 

eficienței energetice a 

obiectivului renovat 

      X X X X 

Desfășurarea campaniei de 

informare a opiniei 

publice, inclusiv: 

 X X  X X  X X X 

publicarea informației în 

resurse mass-media locale 
 X        X 

postarea comunicatelor 

informative pe pagina web 

a Consiliului raional Ștefan 

Vodă www.stefan-voda.md 

și rețea de socializare 

facebook 

 X X  X X  X X X 

mediatizarea proiectului la 

posturile radio și TV 
         X 

Desfășurarea întrunirilor 

cu personalul instituției și 

focus-grupuri de cetățeni 
(tineri, oameni în etate, 

etc.) 

        X X 

Organizarea și desfășurarea 

ceremoniei de finalizare a 

proiectului, cu atașarea 

unei plăcuțe cu mențiunea 

implementatorilor 

proiectului 

         X 

Elaborarea și prezentarea 

rapoartelor privind 

implementarea proiectului 

        X X 

 

 

http://www.stefan-voda.md/


Bugetul proiectului și categoriile de cheltuieli: 

Buget, MDL 

Finanțare Consiliul raional Ștefan Vodă 393.343,66 

Finanțare Consiliul Județean Brașov 1.691.331,92 

Valoarea totală a proiectului 2.084.675,58 

Cuantumul finanțării (%) Consiliul raional Ștefan Vodă Consiliul județean Brașov 

19 81 

 
Nr. 

d/o 
Categoria de cheltuieli Suma, MDL 

1. lucrări de termoizolare a acoperișului de tip șarpantă  

2.084.675,58 2. construcția acoperișului de tip șarpantă 

3. sisteme de jgheaburi și burlane 

 Total cheltuieli 2.084.675,58 

 

 

Președinte al raionului Ștefan Vodă                                           Vasile MAXIM 

 


