
REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL $TEFAN VODA

DECIZIE nr. 1/13
din 03 martie 2022

Cu privire la aprobarea
Acordului de cofinanlare

urmare demersului IMSP "Spitaiul raional $tefan vodd" nr. 61 din 03 februarie 2022;

in scopul implementirii proiectului ,,Reciclarea de;eurilor medicale infeclioase, inlepdtoare $i

tdioase in IMSP Spitalul Raional $tefan Vodd";
in baza art.43 alin. (2) 9i art. 46 alin. (1) din Legea ff. 436-XVI din 28.12.2006 privind

administra{ia publici locald, Consiliul raional $tefan Vode, DECIDE:

1. Se aprobd Acordul de cofinanJare a proiectului "Reciclarea deEeurilor medicale infeclioase,

inlepdtiare ;i tdioase in IMSP Spitalul Raional $tefon vodii", in continuare (Proiect)'

care va fi incheiat intre:
IMSP ,,spitalul raional $tefan Vodi", cu sediul in oraqul $tefan Vodd, str. N. TestemiJanu, nr. 1,

,"p..""ntut legal de domnul Balanelchi Anatolie, directorul IMSP "spitalul raional $tefan Vodd",

B)neJiciar, giConsiliul raional $tefan Vodd, cu sediul in oraqul $tefan Vodd, str. Libertalii, m. 1'

reprJzentai iegal de domnul Maxim Vasile, preqedinte al raionului $tefan Vod6, in calitate de

Cofinanlator,
2. 

"Se 
deieaga dreptul domnului Vasile Maxim, preqedinte al raionului $tefan Vodi de a semna in

numele Consiliului raional $tefan Vodl prezentul Acord de cofinanlare (se anexeazd).

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

4. Controlul executarii prezentei decizii se atribuie dlui vasile Maxim, preqedinte al raionului.

5. prezentadecizie se include in Registrul de stat al actelor locale (actelocale.gov.md), se publicb pe

pagina web a Consiliului raional $tefan Vodd qi se aduce la cuno$tinla:

Pregedintelui raionului :

IMSP "spitalului raional $tefan Voda";

Companiei Na{ionale de Asigurdri in Medicin6.

Presedintele gedinfei
Contrasemneazd;

Secretarul Consiliului raional

Iuri Pogor

Ion turcan

( 1,,,,,



la decizia Consi
/13 din 03

ACORD DE COFINANTARE
Nr. .......,.,.... din ...,........................ 2022

incheiat intre:
1. IMSP "Spitalul raional $tefan Vodl", cu sediul in oraqul $tefan V^odd', str' u, nr.

r,."p*r""t"i r"gal de domnul Balanelchi Anatolie, directorul IMSP "spitalul raional $tefan Vodd",

Beneficiar, gi,

Z. Consiiiui raional $tefan Vodd, Republica Moldova, cu sediul in oraEul $tefan Vod6, str'

r-iu"rtarii ff. 1, reprezentat legal de domnul Maxim Vasile, Pregedinte al Raionului $tefan Voda, in

calitate de cofinantator' 
intendtoare si tdioase in

,*^ dr;"rrilo, metlicale

infeclioase, inlepdtoare $i tdioase in IMSP Spitalul Raional $tefan Vodd"'

Art. 2. Durata acordului de finan{are' 
(optsprezece) luni, incepdnd cu data semnirii

or obiigaflilor prevazute in prezentul acord de

pa4r'
ivitalile proiectului, inclusiv pldlile efectuate de

de Finangare, dePusd la CNAM'

Art. 3. Valoarea Proiectului
vuiour.u totald a proiectului care face obiectul finanldrii este de 1.315.000 lei, finanlat de c[tre

6NAM. cofinanlaiea IMSP "Spitalul raional $tefan vodd" constituie 25 000 lei, cofinanlarea

Consiliului raional Stefan Vodd 150.000 lei.

Art. 4. Responsabilitntile plrfilor
i1) Responsabililalile benefic;arului sunt urmdtoarele:

l. Sd respecte obiectivele proiectului;

2. Sd respecte destina{ia sumelor acordate in baza Acordului de cofinan{are;

3. Sd utiiizeze suma alocatd de catre cofinanlator exclusiv pentru implementarea proiectului,

care face obiectul prezentului Acord;

4. Sd permitd u.""r.,l ."pr"r"ntan{ilor cohnanlatorului la obiectivele $i activitalile convenite

prin Acordul Prezent;
5. 3d intreprindi toate activitdlile necesare reahzdrii obiectivelor stabilite de comun Acord;

6. SA consiituie o Comisie de verificare a calitAtii qi cantitdtii lucrdrilor executate; 
..

7. SA contracteze gi sd efectueze plata tuturor cheltuielilol aferente realizdrij obiectului

Acordului de cotrnanlare, cu resp;ctarea prevederilor legale in materie, cu modihc[rile 5i

comPletdrile ulterioare;
(2) Responsabilitdlile Cofinantatorului sunt urmdtoarele:
' ' r. sa igi prevadd in buget sumele necesare cofinanJdrii proiectului/activitdfilor prevdzute in

Acordul de cofinanlare;
2. Si intreprindd toate activita{ile necesare realizdrl\ obiectivelor stabilite de comun acord;

3. Sd informeze Beneficiarul, in timp util, cu privire la orice decizie luatd care poate afecta

implementarea Proiectului;
4. Sd efectueze transferul finan{drii, in condiliile prevazute in prezentul Acord de Finanlare de

cdtre CNAM, in termeni stabiliJi;

5. Sd monitorizeze din punct de vedere tehnic ai financiar implementarea proiectului in vederea

asigur[rii indeplinirii obiectivelor proiectului gi prevenirii neregulilor;

6. Sdlrocedeze la verificdri pa4iale sau ale intregii documentalii ale proiectului, atdt pe perioada

acestuia, cat Ei pe o du.aiA ie gase luni de la data validdrii raportului final 9i a decontului

depuse de Beneficiar:
7. Si urmbreascd Ei sd verifice conformitatea documentelor depuse de beneftciar la decont, atat



pentru finanlarea nerambursabilA, cat $i pentru contribulia proprie sau atrasd;

8. Sd efectueze verificarea la fala locului a activitalilor aferente i
conformitate cu prevederile Acordului de cofinanlare, asi

verificare pe durata de implementare a Proiectului..
Art.5. Prevederi privind cererile de plati, plifile qi termenele de

(1) Suma prevd^)tA la art. 3 ss acordi in I (una 1r'angc), prir.r

indicate dc Beneficiar.
Art. 7. Solufionarea diferendelor

(1) Legea aplicabild prezentului Acord de cofinanlare sunt legile in vig
(2) Orice diferend apdrut in legAture cu interpretarea gi aplicarea prezentului acord de finanlare se

va soluliona, amiabil, de cdtre p54i, pe calea negocierilor directe qi a consultirilor diplomatice.

Art. 8. For{a majorl
(1) Forfa majord este constatatd de o autoritate competenta. Forla majord exonereazd pe4ile de

indeplinirea obligatiilor prevdzute in prezentul Acord de cofinanlare.
(2) Partea care invocd forla majori are obliga{ia de a notifica celeilalte pdr{i, precum qi finaniatorul

CNAM, imediat pi in mod complet producerea fortei majore qi de a lua orice mdsurd care ii stA Ia

dispozitie in vederea incetdrii acesteia.

Art. 9, incetarea Acordului de Finan{are
( 1) Acordul de Finanlare inc eteazd p/'n acordul de voin{d al pa4ilor contractante.

Art. 10. Rispunderea plrfilor
Fiecare parte a acordului de finanlare rdspunde pentru prejudiciile cauzate prin neindeplinirea sau

indeplinirea necorespunzdtoare a obligaliilor asumate prin prezentul acord.

Art. 11. Modifrcarea Acordului de Finan{are
(1) Modificdrile acordului de finanjare prin act adilional nu pot afecta scopul qi obiectivele

proiectului, rezultatele, valoarea maximd a finan!5rii nerambursabile prevdzute in acord;

(2) in situalia in care Beneficiarul apreciazd cl se impune o modificare a acordului de finanlare,

acesta va solicita in scris incheierea unui act adilional.
(3) Prevederile actului adilional devin operabile de drept dupd semnarea acestuia de catre pa4i;

Art. 12. Litigii
(1) Litigiile izvordte intre pdrti in legdturd cu interpretarea sau derularea prezentului acord de

cofinanjare se vor solutiona pe cale amiabild.

Art. 13. Prevederi finale
(1) Orice comunicare intre pdrfi referitoare la indeplinirea prezentului Acord de cofinantare va fi

transmisd in scris.
Prezentul acord de finanlare s-a semnat la
in 3 (trei) exemplare, 1 (unul) pentru Finanlator CNAM, 1 (unul) pentru cofinanlator,

Consiliul raional $tefan Voda gi 1 (unul) pentru Beneficiar IMSP Spitalul raional $tefan Vode.

Semndturd

Reprezentant legal al IMSP Spitalul Raional

$tefan Vodd

Balanefchi Anatolie'

director

Semndturb

Reprezentantul legal al Consiliului raional

$tefan Vodd

Maxim Vasile,

Preqedintele raionului $tefan Vodb


