
Proiect 

 

DECIZIE nr. 1/13 

din 03 martie 2022 

 

Cu privire la aprobarea  

Acordului de cofinanțare 

 

 Urmare demersului IMSP ”Spitalul raional Ștefan Vodă” nr. 61 din 03 februarie 2022;  

 În scopul implementării proiectului „Reciclarea deșeurilor medicale infecțioase, înțepătoare și 

tăioase în IMSP Spitalul Raional Ștefan Vodă”; 

 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 cofinanțare a proiectului ”Reciclarea deșeurilor medicale infecțioase, 

înțepătoare și tăioase în IMSP Spitalul Raional Ștefan Vodă”, în continuare (Proiect),                                                  

care va fi încheiat între: 

IMSP ”Spitalul raional Ștefan Vodă”, cu sediul în orașul Ștefan Vodă, str. N. Testemițanu, nr. 1, 

reprezentat legal de domnul Balanețchi Anatolie, directorul IMSP ”Spitalul raional Ștefan Vodă”, 

Beneficiar, şi Consiliul raional Ștefan Vodă, cu sediul în orașul Ștefan Vodă, str. Libertății, nr. 1, 

reprezentat legal de domnul Maxim Vasile, președinte al raionului Ștefan Vodă, în calitate de  

Cofinanțator. 

2. Se deleagă dreptul domnului Vasile Maxim, președinte al raionului Ștefan Vodă de a semna în 

numele Consiliului raional Ștefan Vodă prezentul Acord de cofinanțare (se anexează). 

3. Sursele financiare vor fi asigurate din bugetul raional în limita mijloacelor disponibile. 

4. Controlul executării prezentei decizii se atribuie dlui Vasile Maxim, președinte al raionului. 

5. Prezenta decizie se include în Registrul de stat al actelor locale (actelocale.gov.md), se publică pe 

pagina web a Consiliului raional Ștefan Vodă și se aduce la cunoştinţa: 

Preşedintelui raionului; 

IMSP ”Spitalului raional Ștefan Vodă”; 

Companiei Naționale de Asigurări în Medicină. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Preşedintele şedinţei                                                                          

Contrasemnează:  

Secretarul Consiliului raional                                                            Ion Ţurcan 

 

 

 

 

 

 

 

REPUBLICA MOLDOVA 

CONSILIUL RAIONAL ŞTEFAN VODĂ 



 

 
Anexa 

la decizia Consiliului raional Ştefan Vodă 

nr. 1/13 din 03 martie 2022 

ACORD DE COFINANŢARE 

Nr. .............. din ............................ 2022 

 

 Încheiat între: 

1. IMSP ”Spitalul raional Ștefan Vodă”, cu sediul în orașul Ștefan Vodă,  str. N. Testemițanu, nr. 

1, reprezentat legal de domnul Balanețchi Anatolie, directorul IMSP ”Spitalul raional Ștefan Vodă”, 

Beneficiar, şi,  

2. Consiliul raional Ștefan Vodă, Republica Moldova, cu sediul în orașul Ștefan Vodă, str. 

Libertății, nr. 1, reprezentat legal de domnul Maxim Vasile, Președinte al Raionului Ștefan Vodă, în 

calitate de  cofinanțator, 

pentru cofinanțarea proiectului ”Reciclarea deșeurilor medicale infecțioase, înțepătoare și tăioase în 

IMSP Spitalul Raional Ștefan Vodă”, denumit în continuare PROIECT.  

Art. 1. Obiectul acordului de cofinanţare: Implementarea ”„Reciclarea deșeurilor medicale 

infecțioase, înțepătoare și tăioase în IMSP Spitalul Raional Ștefan Vodă”. 

Art. 2. Durata acordului de finanţare 

(1) Durata acordului de cofinanţare este de 18 (optsprezece) luni, începând cu data semnării 

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

finanțare și poate fi prelungit prin acordul ambelor părți. 

(2) Data limită până la care trebuie finalizate activitățile proiectului, inclusiv plățile efectuate de 

Beneficiar este ______________, conform  Cererii de Finanțare, depusă la CNAM. 

Art. 3. Valoarea proiectului 

Valoarea totală a proiectului care face obiectul finanţării este de 1.315.000 lei, finanţat de către 

CNAM, cofinanțarea IMSP ”Spitalul raional Ștefan Vodă” constituie 25.000 lei, cofinanțarea 

Consiliului raional Ștefan Vodă 150.000 lei.  

Art. 4. Responsabilităţile părţilor 

(1) Responsabilităţile beneficiarului sunt următoarele: 

1. Să respecte obiectivele proiectului; 

2. Să respecte destinaţia sumelor acordate în baza Acordului de cofinanţare; 

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

care face obiectul prezentului Acord; 

4. Să permită accesul reprezentanţilor cofinanţatorului la obiectivele şi activităţile convenite 

prin Acordul prezent; 

5. Să întreprindă toate activităţile necesare realizării obiectivelor stabilite de comun Acord; 

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

7. Să contracteze şi să efectueze plata tuturor cheltuielilor aferente realizării obiectului 

Acordului de cofinanțare, cu respectarea prevederilor legale în materie, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

(2) Responsabilităţile Cofinanţatorului sunt următoarele: 

1. Să îşi prevadă în buget sumele necesare cofinanţării proiectului/activităţilor prevăzute în 

Acordul de cofinanţare; 

2. Să întreprindă toate activităţile necesare realizării obiectivelor stabilite de comun acord; 

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

implementarea Proiectului; 

4. Să efectueze transferul finanţării, în condiţiile prevăzute în prezentul Acord de Finanţare de 

către CNAM, în termeni stabiliți; 

5. Să monitorizeze din punct de vedere tehnic şi financiar implementarea proiectului în vederea 

asigurării îndeplinirii obiectivelor proiectului şi prevenirii neregulilor; 

6. 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; 

7. Să urmărească şi să verifice conformitatea documentelor depuse de beneficiar la decont, atât 



pentru finanțarea nerambursabilă, cât şi pentru contribuţia proprie sau atrasă; 

8. Să efectueze verificarea la faţa locului a activităţilor aferente implementării Proiectului, în 

conformitate cu prevederile Acordului de cofinanțare, asigurând cel puţin o vizită de 

verificare pe durata de implementare a Proiectului.. 

Art. 5. Prevederi privind cererile de plată, plăţile şi termenele de plată 

(1) Suma prevăzută la art. 3 se acordă în 1 (una tranşe), prin virament bancar, în conturile 

indicate de Beneficiar. 

Art. 7. Soluţionarea diferendelor 

    (1) Legea aplicabilă prezentului Acord de cofinanţare sunt legile în vigoare. 

    (2) Orice diferend apărut în legătură cu interpretarea şi aplicarea prezentului acord de finanţare se 

va soluţiona, amiabil, de către părţi, pe calea negocierilor directe şi a consultărilor diplomatice. 

Art. 8. Forța majoră 

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

îndeplinirea obligaţiilor prevăzute în prezentul Acord de cofinanțare. 

(2) Partea care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, precum și finanțatorul 

CNAM, imediat şi în mod complet producerea forţei majore şi de a lua orice măsură care îi stă la 

dispoziţie în vederea încetării acesteia. 

Art. 9. Încetarea Acordului de Finanțare 

(1) Acordul de Finanțare încetează prin acordul de voință al părților contractante.  

Art. 10. Răspunderea părților 

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

îndeplinirea necorespunzătoare a obligaţiilor asumate prin prezentul acord. 

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 finanţare, 

acesta va solicita în scris încheierea unui act adiţional.  

(3) Prevederile actului adiţional devin operabile de drept după semnarea acestuia de către părţi; 

Art. 12. Litigii 

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

cofinanțare se vor soluţiona pe cale amiabilă. 

Art. 13. Prevederi finale 

    (1) Orice comunicare între părţi referitoare la îndeplinirea prezentului Acord de cofinanțare va fi 

transmisă în scris.  

Prezentul acord de finanțare s-a semnat la ________________________________ 

În 3 (trei) exemplare, 1 (unul) pentru Finanțator CNAM, 1 (unul) pentru cofinanțator,                              

Consiliul raional Ștefan Vodă şi 1 (unul) pentru Beneficiar IMSP Spitalul raional Ștefan Vodă. 

 

 

Semnătură Semnătură 

Reprezentant legal al IMSP Spitalul Raional 

Ștefan Vodă 

Reprezentantul legal al Consiliului raional 

Ștefan Vodă  

Balanețchi Anatolie,  

director 

Maxim Vasile, 

Președintele raionului Ștefan Vodă 

 


