CONTRACT
de dezvoltare
de finan{are a proiectelor investifionale din fondul
medicale
servicii
qi moderni iur" u prestatorilor pu-blici de
Nr.04-21/08

mun. Chiqinlu

oata 'l4J4ilQ{9

de cltre Tamara Andruqca'
compania Nafionall de Asiguriri in Medicini, reprezentati
in continuare compania pe de o
director general, care ac{ioneazilinbaza statutului, denumitfl
reprezentatl de citre Anatol
parte, gi IMSp Spitalul bnni. Republican ,,Timofei Moqneaga",
numit in continuare
Ciubotaru, director, care ac{ioneazi i; baza Regulamentului,Contruct de
iinanlare a
BENEFICIAR pe de alta parte, au convenit incheierea prezentului
proiectului investi|ional (Contract) privind urmStoarele:

I. OBIECTUL CONTRACTULUI

reprezinti acordarea finan{drii nerambursabile de c6tre
tn exploatare a modulului PET a
Companie, pentru implementarea Proiectului intitutat: ,,Dufea
automat de substanle rudioactive",
instata(iei il\ECT/CT AnyScan cu insturarea unui iniector

1. Obiectul acestui Contract

il

denumit in continuare Proiect.

in termenii 9i condiliile stabilite in
2. Beneflciarului i se va acorda finan{area nerambursabild
Beneficiarul declari cd le cunoaqte qi le accept6'
prezentul Contract gi anexele acestuia, p.
"ur.
sd implementeze Proiectul pe
3. Beneficiarul accepta finanfarea nerambursabila 9i se angaieaza
Contract qi cu legislafia
propria r[spundere, in conformitate cu prevederile .upiin." in prezentul
na{ional[.

II. DURATA CONTRACTULII

semndrii de cdtre pdr{i'
4. Contractul se consider6 incheiat qi intrd in vigoare la data

Contractului'
5. Data inceperii implementlrii Proiectului este data semnirii
6. Termenul limit[ de implementare aProiectului este 01.12.2019'

7. Contractul inceteazi la incheierea

perioadei de monitorizare, dupd

5 ani de la

data

implement[rii Proiectului.

III. VALOAREA PROMCTULII

g. Valoarea totala a proiectului care face obiectul finanJirii nerambursabile
expus in Anexa nr' 1'
prezentului contract este 2 200 000,00 /ei. Bugetul Proiectului este

conform

prin prezentul Contract nu
9. Valoarea totala nerambursabila din iondul de dezvoltare aprobatf,

poate

fi modificatd in sensul majordrii acesteia'

fbrb acordul prealabil al
10. Este interzis transferul de mijloace de la un compartiment la altul
de cheltuieli aprobate in mdrime
Companiei. Beneficiarul poate solicita modificdri in cadrul structurii
dacd acestea nu afecreazd
cheltuieli
prevlzutd inilial intr-o categorie de

de pinn la l1yo din suma
scopul principal al Proiectului.

IV.CHELTUIELI
in Anexa nr.1 la prezentul Contract'
1 1. Sunt eligibile acele cheltuieli previzute
s-a angajatia le depun[ din mijloacele proprii
p.
Beneficiarul
.ui.
12. Sunt neeligibile sumele
qi sumele promise ie alli co-finan1atori, precum qi cheltuielile recurente, taxele, impozitele,
penalitdlile, amenzile, etc.
13. Asigurarea sumelor necesare plelii cheltuielilor neeligibile este responsabilitatea
Beneficiarului.

V.F'INANTAREA CHELTUIELILOR

in tranqe, care pot fi divizate in
14. platasumei prev[zute la pct. ti cdtre Beneficiar se va face
nu poate dep69i 30% din tranq6' cu
sub-tranqe, pe bazdde documente juitificative. Nivelul avansului

plata in

autor sau titularii de drepturi conexe solicitd
excep.fia situaliei in care titularii dreptului de
avans a unor sume stabilite in contract'
precum 9i termenele de prezentare a
15. Nivelul avansului 9i al celorlalte tran$e (sub-trange),
rapoartelor sunt stabilite in Anexa 2.
in baza ceterilor de rambursare (insofite de
16. Beneficiarul va obline finanfare de la Companie

de monitorizarea derularii
docurnente justificative) autorizate de c[tre persoana responsabila
responsabile a CNAM'
proieotului (persoand re'sponsabild), desemnatl din cadrul subdiviziunii
inclusiv pentru acordarea avansului' va fi
17 . Cererea de rambursare pentru prima tranga,
sumei integrale a mijloacelor banegti pe care
depusia, de regul[, dup[ achitarea de c[tre Beneficiar a
qi din sursele proprii'
acesta s-a angajat sa ie depuna din sumele promise de cofinanfatori
pentru fiecare achizitrie de
18. Cererea de rambursare pentru ultima trangf, se poate depune
verbal de predare-primire' dupi
bunurio prestlri de servicii ,ru*ui dup[ intocmirea procesului
persoana responsabild. Pentru execu{ia de lucrdri se acceptd rambursarea
coord1onarea acestora de cdtre
a lucrdrilor), coordonate de
cheltrrielilor pe faze determinate de execu{ie (graficul de executare
Persc,ana responsabili.

19. Compania va efectua, dupi caz, achitarea

intoarcerea mijloacelor oferite

plililor

restante fa!6 de Beneficiar sau va asigura

in baza prezentului contract, rdmase neutilizate in procesul realizdrii

proiectului.
zile calendaristice de la data
20. Finanlarea se va efectua de cdtre Companie, in termen de 10
prin transferul sumei in
prim1rii cererii de rambursare coordonate de cdire Persoana responsabil6,
contul Beneficiarului.
in calcul 9i suma cotl:{" ;;"1 frezentirii cererii de rambursare finale, Compania va lua_
stabiliti la Anexa nr' 1 la
finanjarii (in cazul pioiectelor investilionale co-finanlate de al{i finanfatori)
finanf[ri. in situa{ia in care
cont.act gi care urmeaz|a fi achitati in mod obligatoriu de rlnd cu alte
este mai mici decdt
antreprizr
de
valoarea contractului de achizilie a bunului/serviciului sau a celui
a cotaprocentualf, care revine fiecf,rui
suma alocat6 prin contractul de finanlare, Compania va determin
asiguratd o acoperire financiard
finanilator din valoarea general[ a investi{iei astfel incat s5 fie
uniformd din partea fiecdrui finan{ator.
termenul prevLzut
22. Compama poate prelungi cu un termen de pdnl la l0 zile calendaristice
justificate legate de solicitarea de
la p<>t.20, cu informarea in prealabil a Beneficiarulu-i, in situatii
de control anterioare autorizdrii
documente qi clarificlri, precum qi in situaJia organizlrii unor misiuni
pla{ii.
cereri de
23. pentru finanfarea cheltuielilor eligibile Beneficiarul va depune la Companie
ramtrursare gi rapoarte conform modelului aprobat prin Ordinul Companiei'
prestat sau lucrarea
24. Facturile trebuie s6 menlioneza detaliat bunul achizifionat, serviciul
fi inscriplionate' sub semnitura
efecttuatd. Pentru evitarea dublei finanlari, toate facturile vor
reprezentantului legal al Beneficiarului, cu numdrul contractului de finan{are'
la sfdrqitul
25. Beneficiarii pot opta pentru depunerea unei singure cereri de rambursare,
(Anexa
nr'2)'
Proirectului, conform Gr#cului tranqelor 9i de prezentare arapoartelor
in
26. Compania poate ,urp"ndu, aproba pa(ial sau respinge la platd o cerere de rambursare
sau
ruu in cazul nerespectarii prevederilor contractuale
cazuLl depistarii unei
"h"ltui"li^neeligibile
legale aplicabile.

VI. OBLIGATIILE PARTILOR
. Obligatiile B enefi ciarului :
cu cele asumate
1) Beneiciarul trebuie s6 asigure implementarea Proiectului in conformitate
in fa(a
rdspunzdtor
singurul
prin Cererea de participare qi prezentul Contract. Beneficiarul va fi
Proiectului.
Companiei
"""*lii; pentru implementarea
J*"iiu^i, care Beneficiarul nu realizeazl integral indicatorii_proiectului asuma{i prin
fie total, cu luarea in
contract, finanfarea nerambursabila acordata va fi redusd fie propo(ional,
a specificului proiectului qi prevederilor Contractului'
conliiderare
-"""^-:;i"";;subconiract6rii
in tot sau in parte a managementului de proiect' in condiliile legii,
27

resp,onsabilitatea revine in exclusivitate Beneficiarului'
1

a) Implementare:

de profesionalism, eficienll 9i
Beneficiarul trebuie sd implementeze Proiectul cu maximum
in concordan{a cu prevederile
vigilen![ in conformitate cu cele mai bune practici in domeniul vizat 9i
acestui Contract.
prejudiciile cauzate terfilor din culpa
2) Beneficiarul igi va asuma integral r[spunderea pe1tru
de orice responsabilitate pentru
,u p, pu."ursul implementdrii Proiectului. compania va fi degevata
prej udiciile cauzate terlilor din culpa B enefi ciarului'
a oricdrei propuneri de
3) Beneficiarul are obligatia de a solicita aprobarea de cdtre Companie
cu men{ionarea
Contract,
prezentul
prin
modihcare intervenit6 in buletul Proiectului aprobat
pct'10
respectarea
cu
care au condus la aceasta, in vederea iniheierii unui icord adilional,

l)

moti'elor

din Contract.

a
4) Beneficiarul este obligat s6 raporteze companiei conform graficului de prezentare

rapoarteior stabilit in Anexa nr.2, prin intermediul rapoartelor.

b) ControVAudit 9i monitorizare:
sau financiard
1) Beneflciarul are obligalia sd fumizeze orice informalii de naturd tehnicd
organism abilitat conform legislaliei in
legat,3 de proiect solicitate de cdtre companie sau orice alt
de implementare a proiectelor
vigoare sI verifice sau sd realizeze controlul/auditul asupra modului
finanlate din fondul de dezvoltare.
verificdrilor, pundnd la
2) Benehciarul are obligafia s6 asigure toate condi{iile penhu efectuarea
qi prezen{a
disp.zilie, la cerere gi in termen, documentele solicitate gi asigurdnd disponibilitatea
sau
verificat
proiectului
p"rr.,nutuiui implicat in implementarea proiectului, precum qi a managerului
auditat, pe intreaga durati a verificirilor.
la locurile qi spafiile unde se
3) Beneficiarul se angajeazi sd acorde Companiei dreptul de acces
la sistemele informatice, precum qi la
implremente azd sata fost impiementat Proiectul, inclusiv acces
financiar[ a Proiectului'
toate documentele qi fiqierele informatice privind gestiunea tehnic[ 9i
actele prevf,zute de
4) Beneficiarul este obligat sd coordoneze cu Persoana responsabild toate
qi justificd cheltuielile eligibile
prezentul contract care denoti gradul de realizare a proiectului

'

efecluate.

c) Politici na{ionale

in Cererea de participare
gi lergisla{ia aferentd referitoaL la asigurarea conformitilii cu politicile 9i strategiile sistemului
1) Beneficiarul este obligat sd respecte prevederile.aplicabile cuprinse

sanAtAlii.

d) Achizifii

pentru implementarea prezentului Proiect, Beneficiarul are obligalia de

l)

a

respecta

prevedeiile legislafiei nalionale in domeniul achiziliilor publice.

cheltuielilor neeligibile
Benefrciarul este obligat sI- asigure cheltuielile neeligibile

e) Asigurarea

l)

in vederea

implementf,rii

Proi,ectului.

f) Evaluare
orice
1) Beneficiarul igi asum6 obliga{ia de a fumiza Companiei, altor. structuri abilitate
implementat'
document sau informatie, in termenul solicitato in vederea evalulrii Proiectului
g) Eviden{a contabili distinctfl
l) Beneficiarul trebuie sa tind o eviden{a contabil[ distinctd, folosind conturi analitice distincte
pentru Proiect;

Contractului nu pot
2) Mijloacele financiare pentru implementarea proiectului stabilit conform
fi utilizate pentru alte scoPuri.
h) Pistrarea documentelor
documentele
1) Beneficiarul are obligafia de a p[stra toate documentele originale' inclusiv
unui audit adecvat, in
conrabile, privind activitaflle gI tn"ttui"tiie eligibile in vederea asigurdrii
pistrate inclusiv pe o perioad[ de 5
conlormitate cu regulameniele nalionale. Toate d6cumentele vor fi
dreptului de a cere executarea
ani de la finisarea proiectului, fari a se incalca termenul de prescriplie a
silit[ a crean{elor fiscale prevdzut in legislalia na[ional6'

i) Modificflri

substan{iale

3

ale

companiei' modificari substanliale
1) Benefrciarul este obligat sa nu facd, frrd acordul
Proiectului (iata ultimei pla{i)' sub sancliunea
proiec;tului pe o perioada de 5 ini de la irnaliizatea
in conformitate cu legisla[ia naJional['
integrale asumelor acordate pdn[ in acel moment,
-recuE:rarii
- -'f
care:
2) Modi-fic6rile substanliale la un proiect sunt acelea
a)afecteaz|majornaturagicondiliiledeimplementaresauofer6unuiter[unavantajnecuvenit; o
unui articol de infrastructura'
b) rezult6 de aJemenea dintr-o schimbare a naturii proprietd{ii
de prestare a serviciilor'
activit[1i
unei
incetalre sau schimbare in localizare a investi{iei sau incetarea
15 zile calendaristice de la data
Beneficiarul are obliga(ia de a informa compania in termen de
apari!,iei oricdrei modific[ri de mai sus.
gi in cazul in care obiectivele finanlate
3) Finan{area nerambursabila acordatd va fi recuperatl
care acestea au fost vdndute'
nu stnt folosite ,onforrn scopului destinat, precum qi in cazul in
Proiectului'
sub orice forma intr-o perioada de 5 ani dupd frnalizarea
inchirciate sau instrainate

28. ObligaJiile ComPaniei:
privire la orice decizie luata care poate
1) Compania are obiigalia de a informa Beneficiarul cu
afecta implementarea Proiectului.
concluziile
2) ComPania are obligafia de a informa Beneficiarul cu privire la rapoartele, Proiectului9i
cire au un impact asupra
recornanddrile formulate de Companie il utt. organisme abilitate
acestuia.

prin fumizatea. informa{iilor sau
ComPania are obligalia de a sprijini Beneficiarul
Proiectului, in limita
claril.rclrilor pe care acesta le consideri n.i.rur. pentru implementarea
prevr:derilor legislafiei in vigoare.
respect6nd modalitalile
4) Compania are obliga(ia s6 asigure rambursarea sumelor contractuale,
gi termenele indicate in prezentul Contract'

3)

VII. CONFIDENTIALITATE

documentelor'
29. Beneficiarul, Compania se angajeazd s[ pdstreze confidenlialitatea
pa{i, de
cdtre
de
qi care sunt stabilite
materialelor, datelor gi informaiiilor in legatiri cu Proieciul
de verificare/control/audit ale
comun acord, ca fiind confidenliale, frrd"a aduce atingere drepturilor
vigoare'
tuturor organismelor abilitate in acest sens, conform legislaliei in
datele 9i informafiile
30. Nu pot fi declarate ca qi confidenliale d-ocumentele, materialele'
folot;ite in scop publicitar, pentru raportare, informare qi promovare'

VIII. DREPTUL DE PROPRIETATE/ UTILIZARE A REZULTATELOR $I
ECHIPAMENTELOR
intelectuald, atdt
31. Dreptul de proprietate asupra bunurilor, drepturile de proprietate
asupra crealiilor rezultate din
industriala (ex. brevetele de inven{ie), cdt si dreptul de autor
cu respectarea legislaliei in
impl.ementarea proiectului, sunt drepturi exclusive ale Beneficiarului,
vigoare.

IX. CESITINEA

si obligaliile decurgdnd din
32.prezentul Contract in integralitatea sa precum gi toate drepturile
implementarea acestuia nu pot face obiectul cesiunii'

X. NEREGULI $I SANCTIUNI
cate rezultd
prin
neregull se inJelege orice incdlcare a unei dispozifii a legisla{iei nafionale,
33.
are sau ar putea avea ca efect
dintr-o acliune ,uu iint.-o omisiune a unui operator economic, care
qi
alte incllcari ale prezentului
orice
prejudicierea fondurilor AoAM. Sunt asimilate neregulilor
Contract.

qi va dispune toate
34. Compania va lua m6surile necesare pentru identificarea neregulilor
sau diminuarea consecin{elor asupra
mdsrurile p. .ui. le considera necesare pentru eliminarea
execut[rii contractului qi/sau
implement6rii proiectului, mf,suri care pot viza inclusiv suspendarea
rezilierea acestuia.

mdsuriTor/ac{iuni ce constituie obiectul
35. tn cazul in care Benefi ciarul intdrzie in realizarea
calcula penalitali de intdrziere astfel:
prezentului Contract gi Cererii de finanlare, C*p*iu poate
l) 0,4yo din valoarea contractului pentru fiecare zi de intdrziere' pentru contractele cu o
perioadtrde implementare de pdni la 6 luni calendaristice;
contractele cu o
2) 0,2% din valoarea contractului pentru fiecare. zi de intdrziere, pentru
perioadide implementare cuprinsd intre 6 si 12 luni calendaristice;
contractele cu o
3) 0,lo din valoarea contractului pentru fiecar9 zi de lrftdrziere, pentru
perioadlde implementare mai mare de 12 luni calendaristice;
contractului'
\Penalizdrile care urmeazda fi pldtite nu pot deplqi 10% din valoarea
prevdzute de prezentul
cheltuielilor
;e: i-;;l^in .ur. compania intdrzie in rambursarea
de intarziere astfel:
Contract acceptate spre plat6, Beneficiarul poate calcula penalitdli
intdrziere, pentru contractele cu o
de
zi
fie9are
l) 0,4yo din vioarea contractului pentru
perioradlde implementare de pan6la 6 luni calendaristice;
cu o
2) 0,2yo din valoarea contractului pentru fiecare- zj de intarziere, pentru contractele
perioadlde implementare cuprinsa intre 6 si 12 luni calendaristice;
cu o
3) O,lo din valoarea contractului pentru !ec-ar9 zi de intdrziere, pentru contractele
perioadd-de implementare mai mare de 12 luni calendaristice;
care urmeazri a fi pl[tite nu pot depdqi 10% din valoarea contractului'

)penaiizarile

XI. MODIFICA'RI $I COMPLETARI LA CONTRACT

acordul ambelor pdrfi'
37. Orice modificare qi completare ia Contract se va face cu
sale trebuie fbcutd
3g. Orice completare'sau modificare a Contractului sau a anexelor
Contractul inilial'
printrr-un acord adilional incheiat in aceleaqi condilii 9i termene ca 9i

in

scris

a proiectului aqa cum este
39. Acordul adi{ional nu poate sLvizeze o modificare substan{iala
defin,it[ aceasta in prezentul Contract.
care poate determina
40. Beneficiarul trebuie sd informeze Compania despre orice situalie
de la data ludrii la cunoqtin![
intdr,,zierea executrrii contractului in termen de 5 zile calendaristice
zile calendaristice inainte de sfrrqitul
despre aceasta. Beneficiarul poate cere, cu cel pu{in 10 de
Beneficiarul va
peri.adei de implementare i Proiectului, prelungirea duratei de implementare'
se poate prelungi
transmite cererea insofitl de documente justificatlve. Durata de implementare
Persoanei responsabile, prin
corespunz6tor doar in urma aprobdrii de citre Compania, cu avizul
clatd a noului termen.
inch,rierea
"--'- unui acord adilional, cu prevederea
social, contului bancar, inlocuirea reprezentantului
sediului
adresei,
schimbarii
il. i
"irut
persoanei responsabile cu operaiiunile
legall, a managerului de proiect, a persoanei de contact sau a
zile calendaristice de la data
financiare, Beneficiarul notificd Compania in termen de cel mult 3
a mai fi necesard
oper[rii modificdrii. Notificarea va constitui anexd la prezentul contract, ftrd
incheierea unui acord adilional.
42. pentru schimbarea contului gi /sau a

bincii creditoare, dacf, Beneficiarul a solicitat credit
contractul scris al b[ncii
banoar pentru co-finan{area Proiectului, notificarea va fi inso{itd de
Beneficiarul va
financiareo
creditoare. ln cazul ,rhi.ba.ii persoanei responsabile cu operatiunile

de co^ntacto imputernicirea
transmite Companiei numele noii persoane desemnate precum gi datele sale
ftrl a mai fi necesara
qi sprecimenul de semnatura. Notificarea va constitui anexl la prezentul contract,
incheierea unui acord adilional.

xII. FORTA MAJORA
prin
acel evlniment imprevizibil, insurmontabil si imposibil de
inlelege
se
major6
forfa
43.
contractului, care impiedicd
inl6rturat independent de voinla pa(ilor intervenit dupS data semnirii
rlspundere partea care o invoci'
exeoutarea in tot sau in parte a Contractului qi care exonereazl de
naturale, incendiile,
44. prin cazuri de fo(n major[ se subinfele g: rdzboaiele, calamitdlile
grevele qi alte
normative,
qi
actele
inurrdafiile, cutremurele de pimdnt, modificirile in legislalie
circumstan{e, ce nu depind de activitatea pd(ilor'
pdr\i cazul de-forid
45. partea care invoc6 Fo4a majorLare obligalia de a notifica celeilalte
qi de a dovedi, in termen de cel
majord, in termen de 5 (cinci) zile calendaristice de 1a data apariliei
{

obligalia de a comunica data incet[rii
mult 15 (cincisprezece) zile calendaristice. De asemene4 are

*^t.ri

oe no4a^ma.1or5, in termen de 5 (cinci) zile calendaristice.

in
46.p[(ile au obliga{ia de a lua orice masuri care le stau la dispozilie

vederea limitarii

consecin[elor acliunii forfei maj ore'

notificarea inceperii 9i incetirii
47. Dacdpartea care invoca forla majord nu procedeaz|la
va suporta toate daunele provocate
cazulrni de forfa -aiora, in condiliil" 9i t..n.I.nele prevlzute'
celeilalte pdrfi prin lipsa de notificare.
de fo(d majord pe
4g. Executarea Contractului va fi suspendat[ de la data apariTiei cazului
pa(ilor'
perioada de actiune a acesteia, fbrl a prejudicia drepturile ce se cuvin
executdrii prezentului
suspendarea
la
49. In cazul in care for[6 maSora gi efectele acesteia obligd
de cel mult 10
termen
vor intdlni intr-un
Contract pe o perioada mai nrur. d. 3 (trei) luni, p[(ile sea conveni asupra modului de
(zece) zile calendaristice de la expirur.u'u..ri.i plrioade, penffu
modificare sau reziliere a Contractului'
continuare,
-"---contractul printr-o
io.'in cazurile de fo(r majord Compania, poate decide sd inceteze
platite.
deja
notificare scris6, ftrd afi solicitata restituirea finan{irii nerambursabile

XIII. iNCETAREA $I REZILIEREA CONTRACTULUI

pct'49'

in condiliile
51. Contractul poate inceta in situalia cazuluide for{6 majord
sd restituie sumele rambursate pdnd
52. Contractul se consi derdreziliat, urmdnd ca Beneficiarul
neconcordanla intre starea de fapt dovediti 9i cele

in aoel moment, in cazul in care se constati
declarrate de

nu face obiectul
cltre Beneficiar in Cererea de participare , referitor la faptul cI proiectul

unei finanldri din fondul de dezvoltare.
sumele rambursate pdnd
53. Contractul se considerdteziliat, urmdnd ca Beneficiarul s[ restituie
in acel moment, in urm[toarele situaJii:
de zile de la data
1) Beneficiarul nu a inceput implementarea proiectului in termen de 30
o inqtiin{are
transmite
va
motive imputaUile Benehciarului. Compania

incheierii Contractului, din
termenului de la care
Beneficiarului cu minimum 10 de zile calendaristice inainte de expirarea
contractul e ste conside r at r eziliat.
men{ionate in pct.27,
2) in cazul intervenirii modificdrilor substanliale in conformitate cu cele
litera i).
prevdzut in contractul
3) In cazul in care obiectivele finanlate nu sunt folosite conform scopului
de finan{are.

il ln cazul descoperirii unor nereguli, de natura celor prevdzute la pct.33' care fac imposibill

derularea in continuare a contractului.

5) in cazul nerespectarii obliga{iilor cu privire la cortrol qi audit.
care fac imposibild
6) In alte cazuride inc[lcare de cdtre Beneficiar a Contractului de finan[are,
derularea in continuare a contractului.
rezilierii Contractului,
54. La momentul survenirii unui temei prevdzut la pct.53, anterior
Beneficiarului'
notificarea
Contpania poate suspenda pl6{ile ca o mdsurd de piecaulie, cu

cu
55. Beneficiarul nu poate solicita din proprie indiativd incetarea contractului dec6t
finanldrii
valoarea
din
restituirea sumelor rambursate 9i cu plata unei amenzi in mdrim e de 50Yo

incetare a contractului'
efectuate p6n6 la momentul expunerii de citre Beneficiar a iniliativei de

se constati
56. Contractul va fi diclarat nul, in cazul in care, dupd incheierea contractului,
concomitent
sau
anterior
neindeplinirea unei condilii de valabilitate sau de eligibilitate, existente
incheierii acestuia.

XIV. LEGEA APLICABILA

in conformitate cu
57. prevederile prezentului Contract vor fi interpretate, in[elese 9i aplicate
legislalia na{ionala in vigoare.
fiecare dispozilie
5g. prezentul CJntract obligd pirfile sd respecte intocmai qi cu buni credin{d
pdrfi.
intre
a acestuia in conformitate cu principiul obligativit[{ii contractului

xv. DISPOZITII FTNALE
intre Companie gi Beneficiar, survenit in executarea acestui
litigiu
unui
59. in eventualitatea
poate ajunge la
Contrsct, se va incerca solulionarea aiestuia pe cale amiabill. in situalia in care nu se
judecdtoreascd competenti in a
o in{elegere pe cale amiabilb, litigiul va fi solulionat de citre instanfa
cilrei ruzd teritorial[ se afl6 sediul Companiei.
amiabili, partea nemullumit[ va convoca pattea adversi,
60. pentru solu{ionarea pe
"uie
lor legal, precum gi toate actele doveditoare pe care
gi
temeiul
pretenliile
sale
comunicdndu-i in scris
primire, prin
se sprijin6 acestea. Convocarea se va face prin scrisoare recomandatd cu dovada de
actului qi
textului
telegr,am6, telex, fax sau orice alt mijloc deiomunicare care asigurr transmiterea
.on|,r-ur.u primirii acestuia. Convocarea se poate face gi prin inmdnarea inscrisurilor sub semn[tura
de primire.

de 10 zile
61. Dataconvocdrii pentru solu(ionarea pe cale amiabil[ nu se va fixa mai devreme
de la data primirii actelor comunicate potrivit pct.60.

62. Rezultatul concilierii se va "oniemnu intr-un proces-verbal cu expunerea preten{iilor
recip'oce referitoare la obiectul litigiului qi a punctului de vedere al fiecirei pd4i. inscrisul despre

cd
..r,.,ltutul concilierii ori, in cazul in care pdrdtul nu a dat curs convocirii previzute la pct.60, dovada
judecati'
in
de
chemare
de la data primirii acestei convocdri au trecut 30 de zile, se anexeazd la cererea
qi un
O:. inctreiat in doui exemplare originale in limba de stat, un exemplar pentru Compania
exemplar pentru Beneficiar.
64. Reprezentantul legal al Beneficiarului este Anatol Ciubotaru
Managerul de proiect este Anatol Ciubotaru
Persoana de contact a Beneficiarului este Ulian Rotari
Persoana responsabila cu opera{iunile financiare este Alexandra Batog
Persoana de contact din cadrul CNAM este Diana Frumusache

Anexa 1: Bugetul Proiectului
Anexa 2: Graficul tranqelor qi prezentirii rapoartelor
Anexa 3: Condilii speciale
Anexa 4: Modelul cererii de alocare
AdreselLe

juridice qi rechizitele bancare ale Pirtilor

Compania
Compania Nationald de Asigur[ri in Medicin[

mun. Clrigindu, str. Vlaicu Pdrcdlab 46,
tel.: 022!.780 241

Beneficiar: Ministerul FinanlelorTrezoreria de Stat
Cod fisr;al: 1007 60100777 8
IBAN: MD43TRPEAF5 I 872040 I 857AA
Banca beneficiard: Ministerul Finanfelor-

Beneficiarul
IMSP Spitalul Clinic Republican ,,Timofei MoEneaga"
mun. Chigindu, str. N.Testemifanu, 29
tel.lfax: 022 728 585;022 729 033
Benefi ciar: Ministerul Finan{elorTrezoreria Regionalb Chi;indu
Cod fiscal: 1003600150783
IBAN: MD52TRPCCC5 1 843 0E00076AA
Banca beneficiari: Ministerul Finan{elorTrezoreria de Stat

Trezore,ria de Stat

Semniturile Pirfilor
Beneficiarul

Compania

Anatol Ciubotaru
L.$.
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Bugetul Proiectului

Suma acordatd de ComPania

Nalional6 de Asigurlri in

Medicinl

Finan{are

Categoria de cheltuieli

Cheltuieli
totale, MDL

Compania
Na{ionald de

Asigur[ri in
Medicind, MDL

FinanJare, din
partea co-

finanlatorilor,

MDL

Finanlare din
partea

instituliei
solicitante,

MDL

Cost unitar

Cateeoria de cheltuieli
Pro c urarea ini ector ului
sul6tmat de substan(e
radi.oactive

Semniturile Pirfilor

CompaLnia

Beneficiarul
Anatol Ciu

ffin'ttt'W

lifif "r,*r.oFEr ""\i
r'rogrneca'7.
i-\
t1,?\
^ /-rl
,oor^oo*{/
Kc*:tn
;ji-'"uj!jil^o!
d.ScLDov\)trt

L.$.

I

Anua nn 2
la contractul nr. 04-21/08 din

Graficul tranqelor qi prezentirii rapoartelor

Tranga

Tranga I

martie - noiembrie 2019 - Pe
parcursul a 10 zile dupi
prezentarcacererii de
rambursare insolitd de
documentele justificative

Suma. lei

2 200 000,00

Prezentarea rapoartelor

Cererea de rambursare 9i documentele

justificative;
raportul financiar;
raportul de executare a tranqei;
raportul de progres;
raportul final de activitate -timp de 10
zile din momentul semnlrii actului de
predare-primire a bunurilor gi a
proceselor verbale de Punere in
funcliune gi/sau proceselor verbale de
executare a lucrdrilor

L.$.
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CONDITII SPBCIALE
f

. in termen de pdni la 15 zile de la data semn[rii Contractului de finantare a proiectelor

inver;ti{ionale din fondul de dezvoltare gi modemizare a prestatorilor publici de servicii medicale,
Beneficiarul va completa, semna gi prezenta la CNAM o Cerere de alocare (CA) a mijloacelor
financiare pentru finan{area proiectului investifional, conform modelului aprobat de CNAM.
2. Beneficiarul are obligafia s[ asigure toate condifiile pentru efectuarea de cdtre CNAM a

verific6rii

qi evaluirii veridicit[1ii cheltuielilor declarate

pentru implementarea proiectului

inverstitional, achiziliondrii bunurilor, utilajelor, produselor sau serviciilor, exactitatea cererilor de
ramtrursare prezentate, conformitatea operaliunilor gi cheltuielilor cu prevederile Contractului de
finanlare a proiectelor investilionale din fondul de dezvoltare qi modernizare a prestatorilor publici de
serviicii medicale gi actelor normative in vigoare. in caz de necesitate in procesul de verificare Ei
evaluare de c5tre CNAM, pot fi atraqi experfi in domeniu.

cazul constatirii de c[tre CNAM a unor acfiuni sau omisiuni intenlionate ale
Bengficiarului, in legdturd cu ob{inerea gi/sau utilizarea nejustifi,catd a mijloacelor financiare pentru
finanlarea proiectului investilional, care au sau ar putea avea ca efect prejudicierea fondurilor
AOI\M, CNAM va rezilia unilateral Contractul de finanlare a proiectelor investilionale din fondul de
dezvoltare qi modernizare a prestatorilor publici de servicii medicale qi va informa organele de drept
3.

in

competente despre neregulile identificate, iar Beneficiarul se oblign sd restituie sumele rambursate de
CNI\.M pdnd in acel moment.

Semniturile Plr{ilor

Compania

Anatol
L.$.
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