
REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL $TEFAN VODA

DECIZIF nr.8.11
din 16 decembrie 2021

Cu privire la aprobarea
Acordului Ei Cererii de Finanlare

in temeiul inlelegerii de Cooperare dintre Consiliul Judelean Braqov nr. CJBV3 44131.07 .2017 ;i
Consiliul raional gtefan Vodd nr.416 din 03.11.2016.
In baza art. 43 alin. (2) 9i art. 46 alin. (l) din Legea nr. 436-XVI din 28.12,2006 privind

administrafia publicd locald, Consiliul raional $tefan Vodd, DECIDE:

l. Se aprobd Acordul de Finanfare a proiectului Reparalie capitald a blocului B
al IMSP Spitalului raional $tufan Vodd, (anexa nr. I), care va fi incheiat intre raionul gtefan Vodd,
cu sediul in oraqul $tefan Vodd, strada LibertSfii, nr. 1, reprezentat legal de domnul Maxim Vasile,
preEedintele raionului $tefan Vodd, in calitate de Beneficiar qi Judeful Braqov, Romdnia, cu sediul
in municipiul Bragov, Bd. Eroilor, nr. 5, reprezentat legal de domnul Veqtea Adrian-Ioan,
pregedintele Consiliului Judelean Braqov, in calitate de Cofinanlator.
2. Se aprobd Cererea de Finanlare a proiectului Reparalie capitald a blocului B al IMSP
Spitalului raional $tefan Vodd, (anexa nr. 2).
3. Se deleagd dreptul domnului Vasile Maxim, preEedintele raionului $tefan VodE de a semna
Acordul qi Cererea de finan{are.
4. Consiliul raional $tefan Vodd va aloca suma de 393.343,66lei MD, din contul bugetului raional,
pentru finanlarea proiectului Reparalie capitald a blocului B al IMSP Spitalului
raional $tefan Vodd.
5. Controlul executdrii prezentei decizii se atribuie dlui Maxim Vasile, preqedintele raionului.
6. Prezenta decizie se include in Registrul actelor locale (actelocale.gov.md), se publicd pe pagina
web a Consiliului raional $tefan Vodd qi se aduce la cunogtinfd:

- Aparatului pregedintelui raionului;
- Direcfiei finanle;

Consiliului Judefean Bragov;

Preqedintele qedin(ei:
Contrasemneazd:

Secretarul Consiliului ra

Iurie Moiseev

Ion Jurcan



la decizia

FINANTARE

a nr.l
Vodd
2021

ACORD DE
Nr din

incheiat intre:

1. Consiliul Raional $tefan Vodi, Republica Moldova, cu sediul in oraEul $tefan Vodd,
str' Libertefii, nr. 1, tel./fax 00373-242-23410, cod de inregistrare fiscald 1007601010932,
teptezentat legal de domnul Maxim Vasile, avdnd funclia de Pregedinte a Raionului $tefan Vodd, in
calitate de Beneficiar,
1.1 IMSP Spitalul raional $tefan Vodd cu sediul in oragul $tefan Vodd, str.31 August, tr.7,tel. 00373-242-22448, fax. 00373-242-22448 cod de inregistrare fiscald 1003608150228,
reprezentat legal de domnul Anatolie Balanelchi, avAnd funclia de Director, in calitate de Beneficiar
final, pe de o parte,

qi

2. Judeiul Bragov, Romdnia, cu sediul in municipiul Bragov, bd. Eroilor, ff. 5, tel/fax
0268.410-77710268-475.576, cod de inregistrare fiscala 4384150, reprezentat legal de domnul
Ve,stea Adrian-Ioan, Pre;edintele Consiliului Jude{ean Braqov, in calitate de Cofinanlator,
Inbaza Infelegerii de cooperare ff. cJBv344l3l.07.2017lgi nr. cRSv 416103.ll.20l6,pd(ile au
convenit la incheierea ptezentului Acord de finan{are, aprobat prin Decizia Consiliului Raional
$tefan Vodd, din Republica Moldova nr. ... din data de .... $i a Hotdrdrii Consiliului Judelean
Brasov, din RomAnia, nr.318 din data de 30.09,2021 pentru frnanfarea proiectului Reparalie
capitald a blocului B al IMSP Spitalului raional $tefan Vodd, denumit in continuare pROIECT.
Art. 1. Obiectul acordului de finanfare
Implementarea proiectului Repara(ie capitald a blocului B ul IMS? Spitalului
raional $tefon Vodd, conform Cererii de Finanlare, respectiv:

- lucrdri de termoizolare acoperigului de tip $arpant
- construcfia acoperiqului de tip qarpantd
- sisteme de jgheaburi qi burlane

{rt.2, Durata acordului de finanfare
(l) Durata acordului de finanlare este de 12 (doudsprezece) luni, incepdnd cu data semnlrii acestuia
gi inceteazd odatd cu indeplinirea tuturor obligaliilor prevdzute in piezentul acord de finanfare nu
mai tdrziu de 3 1 .08,2022.
Art. 3. Valoarea proiectului
Valoarea totald a proiectului care face obiectul finanldrii 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
finanlat de cdtre Judeful BraEov (Romdnia) qi 18.797,64 EUR finanfat de cdtre IMSp Spitalul
raional $tefan Vodd, (Republica Moldova), respectiv 2.084.675,58 MDL (1,691.331,92 MDL
contribulie Judeful BraEov qi 393.343,66 MDL contribulie IMSP Spitalul raional $tefan Vodd),
respectiv 493'025,77 lei (400.000,00 lei contribulie Judelul Bragov qi 93.025,77 lei contribulie
IMSP Spitalul raional gtefan Voda).
Art. 4. Responsabifitnfile pir{ilor .

( I ) Responsabilitdlile benefi ciarului sunt urmdtoarele :

l. Sd respecte inlelegerea de cooperare aprobatd de cdtre Beneficiar prin Decizia nr.
416103.11.2016 qi de cdtre Finanlator prin Hot[rdrea m, 344131.07 .2017;

2. Sd respecte destinalia sumelor acordate inbazaAcordului de finanfare;
3. Sd utilizeze suma alocatd de cdtre finanlator exclusiv pentru implementarea proiectului, care

face obiectul prezentului Acord de finanfare;
4. Sa permitd accesul reprezentanlilor finanlatorului la obiectivele, activit6lile gi documentele

justificative convenite prin acordul de finanfare;

5. Sd prezinte finanlatorului rapoarte de justificare a cheltuielilor aferente proiectului gi de
realizare a activitdlilor cuprinse in acordul de finantare;



6.

7.

Sd intreprindd toate activitAtile necesare realizdrii obiectivelor stabilite de comun acord:
Sd restituie finanfatorului sumele alocate de acesta in vederea imp
care face obiectul prezentului acord de finanlare, rdmase necheltuite (
frnalizdii proiectului, in termen de o lund de la aceastd datd;

8. Sd restituie finanlatorului toate sumele alocate de acesta in
proiectului, care face obiectul prezentului Acord de finanfare, care
destinalie decdt cea convenitd de comun acord in vederea impl

9. Sd constituie o Comisie de verificare a calitdlii si cantitdtii lucrdrilor ex
10. SA se asigure cd Cererile de Platd (Anexa l) vor fr inso(ite de docu

Comisiei de verificare a calitdlii gi cantitdlii lucrdrilor executate ;i
justificative intocmite exact qi corect, insofite de rapoarte de activitate

de alte documente
privind derularea

proiectului;
1 l. SA transmitd completdrile solicitate de Finanlator, privind documentele prezentate spre

decontare, in termen de 5 zile lucrdtoare de la data solicitdrii, in caz contrar decontarea se va
efectua in limita sumelor aferente documentelor corect intocmite, prezentate inilial la
decont;

12. Sa rdspundd, prin Ordonatorul principal de credite, de modul de utilizare, in conformitate cu
dispoziliile legale gi Acordul de finanfare, a sumelor alocate de cdtre Finan{ator potrivit art.
3 alin. (2) a Ordinului nr. 10301102012014 privind aprobarea procedurii de finanfare
previzute de art. 35^1 din Legea nr. 27312006 privind finanfele publice locale, precum qi
fa{d de ter,ti, inclusiv in cazul prejudiciilor materiale sau morale de orice naturd, produse ca
urTnare a implementdrri prezentului Acord de finanlare;

13. Sd transmitd Finanfatorului, in termen de 10 zile de la finalizarea tuturor acfiunilor din
proiect, un raport de justificare a cheltuielilor aferente proiectului qi de rcalizare a
activitdlilor cuprinse in Acordul de hnanfare;

14. SA transmitd FinanJatorului, pdnd la 31 decembrie 2021, un raport intermediar de progres
privind cheltuielile gi acliunile realizate in anul frnanciar 2021

15. Rapoartele prevdzute la alin. (12) qi (13) vor fi insolite de un raport al ordonatorului
principal de credite;

16. Rapoartele prevdzute la alin. (12) gi (13) vor cuprinde cel pulin: descrierea activitdlilor
desfdgurate pentru implementarea proiectului qi detalierea pe capitole a cheltuielilor aferente
proiectului;

17. Sa contracteze gi sd efectteze plata tuturor cheltuielilor aferente realizdrii obiectului
Acordului de Finan{are prin intermediul Beneficiarului final, cu respectarea prevederilor
legale in materie, cu modificarile qi completdrile ulterioare;

18. Sd accepte controlul gi verificdrile Finanlatorului qi al altor autoritdli cu atribulii in domeniul
controlului financiar-fiscal at6t la nivelul Beneficiarului, c0t gi a Beneficiarului final, in
legdturd cu modul de utilizare a fondurilor ce constituie finanfarea primitd;

19. Atat Beneficiarul, cAt qi Beneficiarul final se obligd ca toate cheltuielile ce urmeazd a fr

- decontate de Finanlator in temeiul prezentului Acord de Finanfare, sd nu mai fi fost sau sd

nu unneze a fi decontatela orice alte institulii publice/organizalii.
(2) ResponsabilitSlile Finanfatorului sunt urmdtoarele:
l. Sd respecte Inlelegerea de cooperare aprobatd de cdtre Beneficiar prin Decizia nr.

4/6103.11.2016 gi de cdtre Finanlator prin Hotlr6rea ff. 344131 .07 .2017;
2. Sa iqi prevadd in buget sumele necesare finan![rii proiectului/activitdlilor prevdzute in

Acordul de Finanlare;
3. Cheltuielile efectuate de cdtre Finanfator pentru

se reflectd in bugetul local la titlul VII "Alte
transferuri curente in strdindtate":

4, Sd intreprindd toate activitdlile necesare realizdrii obiectivelor stabilite de comun acord;
5. Sd solicite documentele justificative aferente cheltuielilor din proiect;
6. Sd informeze Beneficiarul, in timp util, cu privire la orice decizie luatd care poate afecta

implementarea Proiectului;
7. Sd rdspundd in scris conform competenlelor stabilite, in termen de 15 zile lucrdtoare,

oricdrei solicitari a Beneficiarului privind informafiile sau clarificdrile pe care acesta le
considerd necesare pentru implementarea Proiectului;

finanlarea ac{iunilor prevdzute in acorduri
transferuri". cod indicator 55.02.04 "Alte



8. Sr proceseze cererile de platd in conformitate cu legislafia in vigo
prevederilor din prezentul Acord de Finanlare. Finan! torul va efectrra nl
de Beneficiar, acela fiind al Beneficiarului final, respectiv MD5l(in ron) qi MD28ML000000022512701015 (in euro), Codul
conform extrasului de cont sau a unui docu ent doveditorin acest9. SE efectueze transferul finanfdrii, in condili e prevdzute in prezen
fo'aa- A^ *^--:-^---^- i E ,r rtermen de maximum 15 zile A^ r^ A^+^ inregistrdrii bererii de

3 r J,trusBrsrritrl Lererll de
Beneficiarului prin intermediul lui final, care are acest
Confirmarea primirii transferului e c6tre Beneficiar;

l0' Sd monitorizeze din punct de vedere tehnic ai financiar implementarea proiectului in vederea
asigurdrii indeplinirii obiectivelor proiectului qi prevenirii neregulilor;

I l ' Sd verifice legalitatea qi realitatea tuturor activitililor aferente implementdrii proiectului care

?|t :it:.,:l prezentului Acord de Finanfare, inciusiv a raportului de activitate qi decontului
oepuse oe ljeneflclar;

12' Sa proce cdri par{iale sau ale intregii documentalii ale proiectului, atdt pe perioadaacestuia, duratd de gase luni de la data validarii ruportulri final gi adecontului
depuse d

13' sa urmdreascd 9i sd verifice conformitatea documentelor depuse de beneficiar la decont, at6tpentru finan{area nerambursabild, c6t gi pe
14. SA efectueze verificarea la fala locului a

conformitate cu prevederile Acordului ,rtt:tT,?,lt}t' j:
verificare pe durata de implementare a pro

l5' Sa modifice cuantumul finanlbrii alocate sau sd reziliezeprezentul Acord de Finanfare dacd
Beneficiarul comunicd date, informalii sau inscrisuri falie ori eronate, precum qi in cazul
neindeplinirii sau indeplinirii necorespunzdtoare a obligaliilor prevdzute in Acordul de
Finanfare, asumate de cdtre Beneficiar;

16' finanlarea ;i/sau s6 solicite restituirea, totald sau parliald, a sumelor plltite deja,ficiarul nu respectd termenii Acordului de Finanlare, inclusiv Cererea de
Finanlatorul are dreptul de a intrerupe pldlile, notific6nd Beneficiarul in acest

eficiarul nu remediazd, situalia,
intervenlia instanlei de judecatd,

spagubiri de orice fel;
17 ' ite documentele justifi.Liu" in termenul prevdzut la

art.4, contractul se considerd,reziliat de drept gi finanlarea nu se mai acordd.
Art. 5. Prevederi privind cererile de pratr, pln{ile;i termenele de platr

(1) Suma ptevdzutd'la art' 3 se acordd in 2 trarye, prin virament 6ancar, in conturile indicate de
Beneficiar, pe baza cererilor de de c6tre Beneficiar pentru fiecare trangd;(2) Cuantumul Ei egalonarea trang e in baza graficulul de finanlare prevdzut in
Anexa 2 - Cererea de Finanla entul Acord de Finanlare, in funclie de etapele de

- rcalizare qi/sau durata qi evolulia in timp a activitdtilor cuprinse'in Cererea de finanlare.(3) Cererea de platd a Beneficiarului trebuie sd fie insofitd de copii dup6 urmdtoarele documentejustificative, dacd.acestea nu au fost transmise in prealabil:. Pentru contractele de lucrdri:
o Contractele incheiate de beneficiar;
o Facturile;
o Situaliile de platd pentru lucrdrile executate aferente fiecdrei facturi:o Programul de urmdrire qi control al calitalii lucrdrilor;
o Garanlia de bund execulie pentru lucrdri;
o Procese.le v^erbale de receplie la terminarea lucrdrilor, insolite de certificatul de audit

energetic aferent, dupd, caz.
(4) Vor fi i iheltuielile efectuate de cdtre beneficiar in perioadaexecut form Anex ei nr, 2 Cererea de Finanlare;(5) Pentru 

'.p conform Acordului de Finanfare, se vor prezenra
documente iustificative intocmite potrivit legislaliei in vigoare. Documentele justificative
vor fi depuse in copie xerox lizibild, cu menliunea-,,confonricu originalul,,, semnate de cdtre
Beneficiar, pe fiecare pagind;



Art. 6. Prevederi privind transmiterea Raportului de iustificare a cheltuielilor
(l) Documentele justificative, raportul financiar qi de activitate gi

transmite Finan{atorului in termen de cel mult 30 de zile de la finaliza
(2) Documentele justificative, raportul financiar qi de activitate gi

transmite prin poqtd sau se vor depune la sediul Finanfatorului;
(3) Pentru justificarea cheltuielilor cu executarea lucrdrilor Beneficiarul

situafii, lucrdri care sd respecte structura devizului de lucrdri.
Art. 7 . Solu(ionarea diferendelor

(l) Legea aplicabild prezentului acord de finanlare este legea romdnd.
(2) orice diferend apdrut in legdturd cu interpretarea gi aplicarcaprezentului acord de finanlare se

va solufiona, amiabil, de cdtre pdrfi, pe calea negocierilor directe gi a consultdrilor diplomatice.
Art. 8. Forfa majori

(1) Forla majord este constatatd de o autoritate competentd. Forla majord exonereazd p[(ile de
indeplinirea obligaliilor prevdzute in prezentul Acord de Finanlare.

(2) Partea care invocd fo4a majord are obligalia de a notifica celeilalte pd(i, imediat Ei in mod
complet producerea forlei majore qi de a lua orice mdsurd care ii std la dispolilie in vederea incet6rii
acesteia.

(3) Dacd fo4a majord, aclioneazd sau se estimeazd cd, va ac[rona o perioadd mai mare de trei luni,
orice parte are dreptul sd notifice celeilalte pd(i incetarea de plin drept a prezentului Acord de
Finanfare, fafi,canici o parte sd poatd pretinde daune - interese.

Art. 9. Incetarea Acordului de Finan{are
(l) Acordul de Finanlare ?nceteazd prin:

- executare;
- ajungerea la termen;
- acordul de voin!6 al pdrfilor contractante.

(2) in cazul in care una dintre pdrli nu igi respectd obligaliile asumate prin acordul de finanfare,
partea lezatd va notifica pdrlii in culpd sd depund toate diligenlele pentru exeiutarea corespunzatoare a
clauzelor contractuale.

(3) Dacd partea in culpd nu se conformeazd in termen de 15 zile calendaristice de la primirea
notificdrii, acordul de finanfare poate fi reziliat de plin drept, frrd, a fi necesar[ intervenlia insianlei de
judecatd.

Art. 10. Rlspunderea pdrlilor
Fiecare parte a acordului de frnanlare rdspunde pentru prejudiciile cauzate prin neindeplinirea sau

indeplinirea necorespunzdtoare a obligaliilor asumate prin prezentul acord;
(1) Nerespectarea de cdtre beneficiar a obligaliilor asumate prin prezentul contract atrage obligarea -

acestuia la restituirea pa{tiall, sau integrald a sumelor primite, la care se adaugd majorari[ Ae
intdrziere conform art. 183, alin2 din Legea 20712015

(l') Beneficiarul este responsabil pentru indeplinirea tuturor prevederilor Acordului de Finanlare,
rdspunzdnd in mod direct qi de actele gi faptele Beneficiarului final.

(1") Beneficiarul final, prin semnare, certificd faptul cd a luat la cunoqtinla de prevederile
intregului Acord de Finanfare gi se angajeazd, s6le respecte.

(2) Pentru nerestituirea sumelor nejustificate sau justificate necorespunzdtor in termen de l5 zile
calendaristice de la data comunicdrii notificdrii, se vor percepe majordrile d,e intdrziere prev6zute la
art.10 (1);

Modul de utilizare a sumelor acordate sub forma finanldrilor nerambursabile din fonduri publice
este supus controlului Finanlatorului,.a Cu(ii de Conturi qi a oricdrei institulii cu atribulii in domeniul
controlului financiar-fiscal, in conformitate cu prevederile legale in vigoare;

in cazul neregulilor constatate ulterior finalizdrii implementdrii Proiectului, Beneficiarul are
obligalia sd restituie debitul constatat, precum qi majordrile de intdrziere aferente. in cazul
nerespectdrii obligaliei de restituire a debitului, Finanlatorul va sesiza organele competente in vederea
declanqdrii executdrii.

Art. 11. Modificarea Acordului de Finanfare
(1) Modificdrile acordului de finanlare prin act adilional nu pot afecta scopul gi obiectivele

proiectului , rezultatele, valoarea maximd a finanfdrii nerambursabile prevdzute in acord;
(2) In situalia in care Beneficiarul apreciazd, cd se impune o modffi care a acordului de finanfare,

acesta va solicita in scris incheierea unui act adilional. Solicitarea va fi motivat6 de existenfa unor

EuI,

toielrole
rtul narati

i

smite, d



cauze obiective care au generat aceastd nevoie qi se depune la
justificative ;i opis al acestora;

Semndturb

Reprezentant legal al Raionului $tefan Vodd
Vasile Maxim,

Preqedintele Raionului gtefan Vodi

Registraturd, insolitd de documente

Semndturd

Reprezentantul legal al Judelului BraEov

Adrian-Ioan Veqtea,
Preqedintele Consiliului Judefean Brapov

(3) Prevederile actului aditional devin operabile de drept dupd semnarea acestu cdtre
(4) Solicitdrile de acte adilionale care modificb scopul si obiectivele proi

valoarea tinanfdrii nerambursabile prevdzute prin acord conduc la incetarea
pro

(5) Prin exceplie de la alin. (2), modificdrile care vizeaza modul de orsani
de desftgurare a activitdlilor, inlocuirea membrilor echipei de implemlentare
persoanelor pldtite cu onorarii se notificd finanlatorului, nefiind necesard i
adilional;

'rurrol, 
-,t-=___r-,r-..--'rE2-

(6) Modificarea Bugetului de venituri gi cheltuieli se poate face in bazatnei solicitdri din partea
Beneficiarului, care 

^sf, 
confind justificarea acesteia gi sd fie insolitd de Bugetul de veniiuri gi

cheltuieli modificat. In situalia in care solicitarea va fi aprob atd, de cdtre Finanfator, modificarea va
intra in vigoare de la data incheierii actului adilional. Rdspunsul va fi comunicat beneficiarului in
termen de 7 zile lucrdtoare de la data depunerii solicitdrii.

Art.12. Litigii
(1) Litigiile izvordte intre pdr,ti in legdtur6 cu interpretarea sau derularea prezentului acord de

finanfare se vor soluliona pe cale amiabild.
(2) In cazul in care solufionarea pe aceastd cale nu va fi posibild, litigiul va fi supus spre

solutionare instanfelor de j udecatd competente.
Art. 13. Prevederi finale
(l) Dacd pe durata implementdrii proiectului care face obiectul acestui acord de finanlare se

constatS, pe baza unui raport de audit realizat de auditori independenli qi solicitat de finanlatorul din
Rom6nia, cd autoritatea competentd din Republica Moldova a cheltuit sume cu altd destinalie dec6t
cea convenita de comun acord in vederea implementdrii proiectului, finanfatorul va recupera aceste
sume, putdnd cere diminuarea finanldrii pAni la concurenfa sumei neeligibile.

(2) Orice comunicare intre pdrli referitoare la indeplinirea prezentului acord de finanlare va fi
transmisd in scris. Orice document scris trebuie inregistrat atdt in momentul transmiterii, cdt gi in
momentul primirii.
Prezentul acord de finanlare s-a semnat astdzi in 4 (patru) exemplare, 2 (doud) pentru
FinanJator, I (unul) pentru Beneficiar ;i I (unul) pentru Beneficiar final.

Semndturd
Reprezentant legal al

IMSP Spitalul raional gtefan Vodd

Director
Anatolie Balanefchi

Direcfia Economicd,
Director Executiv
Agafilei Gabriela

Direcfia JuridicI,
Director Executiv

Crdciun Claudia

Direcfia Management Proiecte,

Director Executiv Director Executiv Adjunct
T66s6 Imelda Nechifor Moraru Petru



Anexa nr.2
la decizia Consiliului Vodd

nr. 8/l I 21

CERERE DE FINANTARE

Denumirea proiectului:
Reparalie capitald a blocului <B> al LM.S.P. <Spitalul raional $tefan Vodd

Obiectivul general: imbundti{irea condiliilor de activitate gi de acordare

cadrul LM.S.P. <Spitalul raional $tefan Vodb prin implementarea mdsurilor de efi
Obiective specifice:
O.S.l: imbunitdfirea calitetii gi sporirea accesibilitdfii serviciilor medicale prestate de I.M.S.P.

<Spitalul raional $tefan Vodb conform cerinfelor gi ajustate la necesitdlile celor circa 4000 pacienfi deservili

anual, inclusiv peste 300 copii;
O.S. 3: imbun[tlfirea condiliilor de activitate ale personalului instituliei spitaliceEti raionale prin

implementarea m6surilor de eficien{d energeticd la blocul <B> a instituliei spitalice$ti raionale p.rin

construcfia a 1765 m' de acoperig de tip garpantd gi izolarea termicd a planqeului pe o suprafafl de 1526 m'-
O.S. 3; Extinderea cooperdrii transfrontaliere gi consolidarea capacitd{ilor institutionale de

implementare a proiectelor investifionale in pafteneriat cu Consiliul jude{ean Braqov,

Descrierea problemei: Infrastructura ftzicd a unor institulii medico-sanitare publice din Republica

Moldova, in special a spitalelor, se afld in prezent intr-o stare deplorabilS. Majoritatea spitalelor au depdgit

parametrii internafionali referitor la termenul de exploatare, care incadreaz| amortizarca deplind intre 25 si

33 de ani de la edificare si depinde de tipul de infrastructura si serviciile prestate in incinta acestora. Vdrsta

medie a unei institu{ii medicale tipice in Republica Moldova este in jur de 45 de ani. In special, se aflI intr-o

stare dificild situalia instituliilor medicale de nivel raional, care se confrunta cu deficienle majore in acest

SCNS.

LM.S.p. <Spitalul raional $tefan Vodb se afld pe teritoriul oragului $tefan Vodd, centrul administrativ

al raionului, gi acordd servicii medicale la 63 712 locuitori lui (conform datelor

inceputul anului 2021). infiin{atd in anul 7974, actualmente inst nistreaz[ 6 edificii pri

mai importante din acestea fiind btocul curativ cu 5 nivele (co anul 1981)' blocul B

amplasate sec(iile consultativi, obstetrico-ginecologici, maternitatea qi laboratorul, qi blocul (C>> -
unde este amplasatl sec{ia boli contagioase.

Institutia dispune de o capacitate de 135 paturi. Din acestea, acute sunt 102, chirurgicale - 30,

terapeutice - 30, pediatrice - 15, obstetricl gi ginecologie - 15, boli contagioase - 12, precum 9i 33 paturi

<boli cronice;, din care paturi cronice-geriatrice - 15, reabilitare - 16, ingrijiri paliative -2.
in perioada anului 2020 qi 9 luni ale anului 2021, in cadrul I.M.S.P. <Spitalul raional $tefan

Vodb au fost inregistrate, cumulativ, 120668 vizite pentru servicii medicale consultative. In acelaqi

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

<Spitalul-raional $tefan Vodi> au beneficiat7814 pacien{i, inclusiv 495 copii. Totodat[, in perioada

raportatl au avut loc 661 naqteri.
pe parcursul ultimilor 15 ani baza tehnico-material[ a institu(iei medicale spitaliceEti a

inrfluti{it semnificativ in contextul insuficien{ei acute de resurse financiare atfit la nivel raional' cdt qi

la nivel de stat. Totuqi, cu susfinerea Fondatorului - Consiliul raional $tefan Vodd gi din sursele financiare

titutiei medicale, dar gi prin oferirea de suport financiar din partea Guvernului qi partenerilor de

aa realizat acfiuni de reparalie a blocului curativ cu 5 nivele, astfel cd starea constructivului

ameliorat. insl, cea mai deplorabili situa{ie se atesti la blocul <<B>>, unde din cauza

scurgerilor semnificative de a^pi in urma ploilor abundente qi ninsori de pe acoperiqul plat al cl[dirii'
." ui. o suprafafa de 1553 mtrare loc degradarea fizici a constructivului edificiuluiin ansamblu, iar
in marea majoritate a inciperilor se atesti mucegai. Din lipsa unor resurse financiare, in perioada

ultimilor 5 ani la edificiul respectiv nu s-au efectuat care-va lucriri de repara{ii capitale, iar ultima

repara{ie a acoperigului fiind efectuatl in anul 2018 qi pentru care s-a alocat 110 mii lei. Ca rezultat,

personalul institu{iei gi pacienfii spitaliza{i, in special in sec{iile obstetrico-ginecologicfl qi maternitatea'

activeazd qi, respectiv, se trateazi in condi{ii deplorabile.
Relevanfa proiectului:
Proiectul investi{ional implementat in parteneriat cu Consiliul jude}ean Bragov se aliniazi obiectivelor

de dezvoltare durabi16 a Agendei 2030, qiin speciaf obiectivul 3 <Sdndtate Si Stare Bund>>, cdt qi obiectivului

7 <<Energie accesibild Si curatd>>.

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

obiectivelor Politicii Nafionale de S[ndtate, aprobatd prin HotirArea Guvernului nr. 886 din 06.08.2007, 9i

Strategiei de Dezvoltare a Sistemului de Sdnitate, aprobatd prin Hotirdrea Guvernului nr. 1471 din

Z4JZ1O07. La nivel regional, proiectul se incadreazd la obiectivul specific 1 <dsigurarecl Qccesului la

servicii qi utilitdyi publice de calitate>> din Strategia de Dezvoltare a Regiunii Sud pentru anii 2016-2021 .



In ce privegte nivelul raional, ideea proiectului se regdsegte la obiectivul g <,*4sigurarea bazei materiale a
institutiilor medicale din raion>> al axei <<Social si Sdndtate>> din Strateeia de d ionului pentru
anti 2016-2021, aprobatd prin decizia Consiliului raional $tefan Yodd,nr.214 d)

Cu referinf[ la raportarea proiectului la mdsurile de eficienfd energeti ificat cd
acesta este relevant in cadrul Programului nafional pentru eficienf6 en aprobat
prin Hotdrdrea Guvernului nr.833 din l0.ll.20ll, Planului na{ional
energetice pentru anii 2019-2021, aprobat prin Hotdrdrea Guvernului nr.

eficienfei

Regional Sectorial de Eficien(d Energeticd pentru Regiunea de Dezvoltare
In context, drept temei pentru a beneficia de finanfare din partea Cons v, se va

acfiona in conformitate cu ordinul Ministerului Finan{elor Publice din Romdnia'il-'acfiona in conformitate cu ordinul Ministerului Finanlelor Publice din Romdnia ri 8.2014 pentru
aprobarea procedurii de finanfare, prevdzutd de art 35' din Legea nr. 27312006 privind finanfele publice
locafe, pentru autoritAtile publice locale din Republica Moldova,inbaza acordurilor de finanfare incheiate in
condiliile Legii.
Benefi ciarii proiectului:

beneficiarii direc(i:
- peste 4000 pacien{i anual spitalizali in I.M.S.P. <Spitalul raional $tefan Vodb;
- circa 1000 copii gi pdrin{iilbuneii acestora care anual beneficiazd de serviciile medicale ale institutiei;
- circa 400 nou-ndscufi anual in raion gi pdrin{ii acestora;
-246 angajafi ai instituliei (medici, asistente medicale, personal tehnic).
b e n eJi c i ar i i i n dir e c( i:
- 63712 locuitori din cele 26 comunitili din cadrul raionului $tefan Vod6;
- Administrafia publicd a raionului $tefan Vodd (Consiliul raional gi entitdlile subordonate acestuia

aparatul Pre gedintel ui raionul u i) ;

- Administra{ia publicd oragului $tefan Vodd (Consiliul ordqenesc gi primiria oragului) gi entitetile din
subordinea acesteia;
- Ministerul SenAtAfiial Republicii Moldova.
Rezultatele proiectului:
Urmare a implementlrii proiectului investilional se vor inregistra urmltoarele rezultate:

1. Se va asigura condilii imbundtitite pentru activitate in spa{iile amplasate in blocul B al instituliei
spitalice;ti, crednd stabilitate gi continuitate in procesul de lucru a personalului medical. Adilional, va fi
imbunltltit nivelul de conforl pentru aflarea pacienfilor in institulia medical5, fiind asiguratd asistenfa

medicald de calitate.
2. Va creqte gradul de satisfacfie a popula{iei din localitafile raionului de calitatea serviciilor medicale
prestate de institulie.
3. Prin asigurarea cu acoperi; garpant a blocului <B> al institutiei spitalicegti, unde sunt amplasate

sectiile consultative, obstetrico-ginecologicd gi maternitatea, proiectul va contribui gi la ameliorarea calitSlii
vielii gi sdnitdlii populafiei din raion, indeosebi sunt vizate perioadele cu un risc sporit pentru sdndtatea

omului: inceputul viefii, perioada adolescenJei gi v6rsta inaintatd.

4. Proiectul va consolidarealizarea obiectivului de asigurare a accesului la servicii de slndtate de o inaltl
calitate pentru tofi cetdfenii, indiferent de statutul social al acestora, o atenfie sporitd fiind acordati
cetdlenilor din grupuri le vulnerabile.

5. Proiectul va contribui la formarea economiilor financiare pentru anii urmdtori, care vor direclionate la

.motivarea personalului medical conform performanlelor obfinute, precum si pentru achizilia echipamentului

gi utif ajului necesar pentru tratamentul pacienfilor qi consolidareabazei tehnico-materiale a instituliei;

6. va spori capacitatea in ansamblu a I.M.S.P. <Spitalul raional $tefan Vodb de a asigura serviciile
medicale de calitate mai aproape de locul de trai al cetdfeanului, or prezenla gi permanenta perfec{ionare a

acestor servicii in centrele raionale va contribui la stoparea emigrdrii locuitorilor gi imbundti{irea indicilor
demograficiin ansamblu pe raion.
Impactul proiectului:

Suportul financiar oferit de Consiliul Jude{ean Bragov pentru implementarea proiectului va contribui
semnificativ la solufionarea, in mod integrat gi in termen rezonabil, a ac{iunilor complexe de repara{ie gi,

implicit, asigurarea prestdrii de cdtre institu{ie a unor servicii medicale de calitate in condifii igienico-sanitare
adecvate. Astfel, cd asistenfa financiarS este esen{iald pentru asigurarea continuitdlii acliunilor privind
modernizarea gi dezvoltarea institufiei spitaliceqti raionale in scop de a asigura performan{d in procesul de

lucru a^l personalului medical qi creqtere eficienfa in soiulionarea problemelor de sdn[tate ale populatiei.
In context, urrnare a implementdrii proiectului de reparafie capitali a prin construc{ia acoperigului de

tip garpantS, se va reduce suma cheltuielilor necesare pentru efectuarea repara{iilor curente ale acoperiEului
pfat existent gi, ca rezultat al scurgerilor, a celor din inciperi, precum se vor reduce cu 25 Yo cheltuielile
pentru consumul de energie termic6.

.Qste necesar \
r6ntru anii 2011

iuni in donieniul



Durabilitatea proiectului: in scopul asigurdrii durabilitAtii proiectului implementat, echipa de management
a I.M.S.P. <Spitalul raional $tefan VodS>, in colaborare cu persoane responsabile
de profil ale administrafiei publice raionale, va elaborl si prezenta spre aproba

$tefan Vodd un PIan de acliuni privind asigurarea durabilitdlii proiectului im
Consiliul Judefean Bragov. Planul va prevedea subdiviziunile gi/sau persoanele

acfiunilor, precum qi cheltuielile necesare pentru a asigura mentinan{a obi
funcfionali bun6, in scop de a crea condifii pentru ca pa:ienfii sd beneficieze de
iar personalul angajat al instituliei sd dispuni de condi(ii imbundtdlite pentru activi

Totodatd, grupul responsabil de implementarea proiectului igi va centra activi
accesarea de noi proiecte ale institugiilor donatoare in scopul dezvoltdrii bazei tehnico-
de utilitdfi necesare in cadrul instituliei de sdndtate raionalS.

In scopul asigurdrii unui management eficient al instituliei publice, in parteneriat cu Ministerul
sendtblii, institutiile de sdndtate similare din Romdnia qi organiza[iile neguvernamentale, se vor organiza
diverse acfiuni de instruire (seminare, trening-uri, etc.) in scopul dezvoltdrii organizationale gi cregterii
performan tel or profesi onale al e an gaj afi I or i nstituli ei.

Activitifile proiectului :

iviziunilor

inderea

Denumirea
acfi u nii/subac[iunii

Perioada de implementare decembrie 2021 - august2022

r2.202r 01.2022 02.2022 03.2022 04.2022 05.2022 06.2022 07.2022 08,2022 09.21122

Semnarea Acordului de
finantare

x
Lansarea activit4ilor
nroiectulrti

X

Desfd"qurarea proceduri i de

achizitii publice
x

Semnarea contractului de

ulil'reDriza
x

Executarea lucrdrilor de
reoaratie. inclusiv:

x x x x X X

Iucrdri de lermoizolqre o
acoperisului de tip $arpand
cu MII 100 mm pe o
S: t 526 m2

x X x

consln)c I ia acope riSulu i de

lip $arpanld pe o S: I 765

^2

x x X

sisteme dejgheaburi Si
burlane ca lungimea lotald
de718m l.

x x X

Dezvoltarea capacittrfilor
CR $tefan Vodd qi IMSP
<Spitalul raional $tefan
Vodb in asigurarea
eficien[ei energetice a

obiectivului renovat

X x x x

Desfd5urarea campaniei de

informare a opiniei
publice, inclusiv:

X X x x x x x

publ icarea informaf iei in
resurse mass-media Iocale

x --i-- x
Dostarga comunicatelor
informative pe pagina web
a Consiliuliri raional $tefan
VodI rvrvrv.stefan-voda.md
qi refea de socializare
facebook

x X x x x x

medi atizarea proiectulu i la
oosturile radio si TV

X

l)esfdqurarea intrun i ri lor
cu personalul institutiei Ei

focus-grupuri de cetdteni
(lineri, oameni in etate,
etc. )

X x

Organ izarea q i desfaqurarea

ceremoniei de finalizare a

proiectului, cu ataSarea

unei pldcufe cu menfiunea
implementatorilor
oroiectul ui

X

E I aborarea g i prczentar ea

rapoartelor privind
implementarea proiectului

x x



Bugetul proiectului gi categoriile de cheltuieli:

Preqedinte al raionului $tefan Vodi Vasile MAXIM

MDL
Finanfare Consiliul raional $tefan Vodd 393.343

Finanfare Consiliul Judefean Bragov

Val oarea totald a proiectul ui 2.084. 8 \\
Cuantumul finan{irii (%) Consiliul raional $tefan Vodd f[*l Consiliuljude.tea Bragov

19 ,,, ., .,, : &'1. 
"\x .i9-f1

Nr.
dlo

Categoria de cheltuieli L

lucrdri de termoizolare a acoperiqului de tip garpantd

2.084.675.582 construc{ia acoperiqului de tip Earpantd

aJ. sisteme de jgheaburi gi burlane

Total cheltuieli 2.084.675,58


