
Proiect 

 

DECIZIE nr. 4/2 

din 12 august 2022 

 

 Cu privire la aprobarea unui 

Acord - Cadru de Finanțare 

 

 

 Aferent demersului Direcției administrație publică a Aparatului președintelui raionului Ștefan Vodă 

nr. 11 din 01.08.2022;  

 Urmare realizării prevederilor Protocolului de înfrățire între județul Dâmbovița și raionul                       

Ștefan Vodă, aprobat prin decizia Consiliului raional Ștefan Vodă nr. 5/5 din 18.10.2012; 

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

publică locală, Consiliul raional Ştefan Vodă, DECIDE: 

 

1. Se aprobă Acordul - Cadru de finanțare încheiat între judeţul Dâmboviţa prin Consiliul Judeţean 

Dâmboviţa, Târgovişte, str. Piaţa Tricolorului, nr. 1, Judeţ Dâmboviţa, cod de înregistrare                       

fiscală 4280205, în calitate de finanţator pentru proiectul „Tabără pentru elevii din raionul                      

Ștefan Vodă, Republica Moldova - 2022”, reprezentat legal de domnul dr. ec. Corneliu Ștefan, având 

funcţia de Preşedinte al Consiliului Judeţean Dâmboviţa, şi Raionul Ştefan Vodă prin Consiliul 

Raional Ştefan Vodă, MD-4201, or. Ştefan Vodă, str. Libertăţii, nr. 1, cod de înregistrare                         

fiscală 1007601010932, în calitate de beneficiar pentru proiectul „Tabără pentru elevii din Raionul 

Ştefan Vodă, Republica Moldova - 2022”, reprezentat legal de domnul Vasile Maxim, având funcţia 

de Preşedinte al Raionului Ştefan Vodă, (anexa nr. 1). 

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

Acordul-Cadru și alte documente aferente. 

3. Consiliul raional Ștefan Vodă va aloca suma de 38275,5 lei MD, din contul bugetului raional, pentru 

finanțarea proiectului „Tabără pentru elevii din raionul Ștefan Vodă, Republica Moldova - 2022”. 

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

5. 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 Dâmbovița. 

 

 

 

 

 

 

            Preşedintele şedinţei:                                                                   

              Contrasemnează:  

           Secretarul Consiliului raional                                                     Ion Ţurcan  

 

 

 

REPUBLICA MOLDOVA 

CONSILIUL RAIONAL ŞTEFAN VODĂ 



Anexa nr.1 

la decizia Consiliului raional Ştefan Vodă 
nr. 4/2 din 12 august 2022 

 

ACORD-CADRU DE FINANŢARE 

   

Încheiat între:  

Judeţul Dâmboviţa  prin Consiliul Judeţean Dâmboviţa, 

Târgovişte, str. Piaţa Tricolorului, nr. 1, Judeţ Dâmboviţa, cod de înregistrare fiscală 4280205, în 

calitate de finanţator pentru proiectul „Tabără pentru elevii din raionul Ialoveni, Republica Moldova - 

2022”, reprezentat legal de domnul dr.ec. Corneliu Ștefan, având funcţia de Preşedinte al Consiliului 

Judeţean Dâmboviţa,  

                                                                          şi 

Raionul Ştefan Vodă prin Consiliul Raional Ştefan Vodă, 
MD-4201, or. Ştefan Vodă, str. Libertăţii, nr. 1, cod de înregistrare fiscală 1007601010932, în calitate 

de beneficiar pentru proiectul „Tabără pentru elevii din Raionul Ştefan Vodă, Republica Moldova - 

2022”, reprezentat legal de domnul Vasile Maxim, având funcţia de Preşedinte al Raionului                     

Ştefan Vodă,    

 În baza Protocolului de înfrăţire, părţile au convenit la încheierea prezentului acord de 

finanţare, aprobat potrivit Dispoziţiei  Raionului Ştefan Vodă din Republica Moldova, nr.5/5 din data 

de 18.10.2012 şi a Hotărârii Consiliului Judeţean Dâmboviţa nr.144 din data de 19.12.2012 . 

ART. 1  Obiectul acordului de finanţare 

 Implementarea proiectului „Tabără pentru elevii din raionul Ștefan Vodă, Republica Moldova - 2022” 

 ART. 2  Durata acordului de finanţare 

 Durata acordului de finanţare este de trei luni, începând cu data semnării prezentului acord de 

finanţare. 

ART. 3  Valoarea proiectului 

 Valoarea totală a acestei acțiuni este de 31.526 lei (6.390 euro la cursul valutar al BNR din 27.07.2022 

de 4,9337 lei pentru un euro), din care 21.965 lei (4.452 euro) este suma finanţată de către Consiliul 

Judeţean Dâmboviţa şi 9.561 lei (1.938 euro) este suma finanțată de către Consiliul                               

Raional Ștefan Vodă. 

ART. 4  Responsabilităţile părţilor 

  (1) Responsabilităţile beneficiarului sunt următoarele: 

1. să respecte acordul de înfrăţire/cooperare; 

2. să respecte destinaţia sumelor acordate în baza acordului de finanţare; 

3. să utilizeze suma alocată de către finanţator exclusiv pentru implementarea proiectului, care face 

obiectul prezentului acord de finanţare; 

4.să permită accesul reprezentanţilor finanţatorului la obiectivele şi activităţile convenite prin acord; 

5. să prezinte finanţatorului un raport de justificare a cheltuielilor aferente proiectului şi de realizare a 

activităţilor cuprinse în acordul de finanţare; 

6. să întreprindă toate activităţile necesare realizării obiectivelor stabilite de comun acord; 

7. să restituie finanţatorului sumele alocate de acesta în vederea implementării proiectului, care face 

obiectul prezentului acord de finanţare, rămase necheltuite (sau neutilizate) la data finalizării 

proiectului, în termen de maximum 6 luni de la această dată; 

8. să restituie finanţatorului toate sumele alocate de acesta în vederea implementării proiectului, care 

face obiectul prezentului acord de finanţare, care au fost cheltuite cu altă destinaţie decât cea 

convenită de comun acord în vederea implementării proiectului; 

9.să furnizeze copii după documentele justificative (facturi, chitanţe, bilete etc.) conform cu originalul.  

  (2) Responsabilităţile finanţatorului sunt următoarele: 

1. să respecte acordul de înfrăţire/cooperare; 

2. să îşi prevadă în buget sumele necesare finanţării proiectelor/activităţilor prevăzute în acordul de 

finanţare; 

3. să întreprindă toate activităţile necesare realizării obiectivelor stabilite de comun acord; 



4. să verifice documentele justificative care au stat la baza Raportului de justificare. 

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

(1) beneficiarul va transmite cerere de plată; 

(2) finanţatorul va avea termen de plată 10 zile de la primirea cererii de plată; 

(3) plăţile se vor efectua la cursul de schimb al BNR de la data plăţii. 

ART. 6  Prevederi privind transmiterea Raportului de justificare a cheltuielilor 

(1) Raportul de justificare a cheltuielilor va fi transmis în termen de 10 zile de la finalizarea proiectului 

ART. 7   Soluţionarea diferendelor 

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

(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   Prevederi finale 

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

constată, pe baza unui raport de audit realizat de auditori independenţi şi solicitat de finanţatorul din 

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

convenită de comun acord în vederea implementării proiectului, finanţatorul va recupera aceste sume, 

putând cere diminuarea finanţării până la concurenţa sumei neeligibile. 

(2) Raionul Ștefan Vodă, prin Consiliul Raional Ștefan Vodă, Republica Moldova răspunde de 

modul de utilizare, în conformitate cu dispoziţiile legale şi prezentul acord de finanţare a sumelor 

alocate de Judeţul Dâmboviţa, prin Consiliul Judeţean Dâmboviţa, potrivit art.3 din Ordinul comun nr. 

1120/1030/2014, precum şi faţă de terţi, inclusiv în cazul prejudiciilor materiale sau morale de orice 

natură produse ca urmare a implementării acordului de finanţare; 

(3) Prezentul acord de finanţare se poate modifica prin act adiţional, prin acordul părţilor. 

 

         Judeţul Dâmboviţa                                                                         Raionul Ștefan Vodă 

Consiliul Judeţean Dâmboviţa                                                         Consiliul Raional Ștefan Vodă                         

Preşedinte,                                                                                       Preşedinte,       

       dr. ec. Corneliu ȘTEFAN                                                                            Vasile MAXIM 

 

 

                                                                                                                     

            Director Executiv,                                                                                Vicepreședinte,               

           ec. Carmen IGESCU                                                                            Vladimir BĂLIGARI 

                                                        

                                                                                                        

             Director Executiv,                                                                             Șef Direcția Finanțe,                

           jr. Cristina SFETCU                                                                             Ina CĂLIMAN 

 

                                                                                                     

                Șef Serviciu,                                                                    Șef Direcția Generală Educație, 

  prof. dr. Claudiu MĂNESCU                                                                    Raisa BURDUJA      

                                                         

   Viză control financiar preventiv  

 

                 Vizat juridic                                                                                                                      

 


