CONTRACT
de finan(are a proiectelor investi{ionale din fondul de dezvoltare
gi modernizare a prestatorilor publici de servicii medicale
Nr.04-21/07

Data /4.U. aD/p

mun. Chiginiu

Compania Nafionali de Asiguriri in Medicini, reprezentati de citre Tamara Andrupca,
director general, care ac{ioneazdin baza Statutului, denumitl in continuare Compania pe de o
parte, gi IMSP Spitalul Clinic Republican ,,Timofei Moqneaga", reprezentatl de cltre Anatol
Ciubotaru, director, care acfioneazi in baza Regulamentului, numit in continuare
BENEFICIAR pe de alta parte, au convenit incheierea prezentului Contract de finanlare a
p r o i ect ul ui inv e stilio n al (C o ntr ac t) privind urmdtoarele :

I. OBIECTUL CONTRACTULUI

il reprezintd acordarea finanlirii nerambursabile de citre
Companie, pentru implementarea Proiectului intitulat: ,,Lucrdri de reparulie a sdlilor de operalii
pentru protezure Ia;old;i genunchi", denumit in continuare Proiect.
2. Beneficiarului i se va acorda finanfarea nerambursabild in termenii gi condiliile stabilite in
prezentul Contract gi anexele acestuia, pe care Beneficiarul declard cd le cunoagte gi le accept[.
3. Beneficiarul acceptd finan{area nerambursabili gi se angajeazd s[ implementeze Proiectul pe
propria rlspundere, in conformitate cu prevederile cuprinse in prezentul Contract gi cu legislalia
na{ionali.
1. Obiectul acestui Contract

II. DT]RATA CONTRACTULUI
4. Contractul se considerd incheiat gi intr[ in vigoare la data semnlrii de cdtre pd(i.
5. Data inceperii implementdrii Proiectului este data semnirii Contractului.
6. Termenul limitd de implementare a Proiectului este 01.12.2019.

7. Contractul inceteazd
implement[rii proiectului.

8.

Valoarea

la

incheierea perioadei de monitorizare, dupd

5 ani de la

data

III. VALO.A,REA PROIECTULUI
totali a Proiectului care face obiectul finanlirii

nerambursabile conform
prezentului Contract este 6 873 540,00 lei. Bugetul Proiectului este expus in Anexa nr.1.
9. Valoarea totali nerambursabili din fondul de dezvoltare aprobatd prin prezentul Contract nu
poate

fi modificati in

sensul majordrii acesteia.
10. Este interzis transferul de mijloace de la un compartiment la altul

fdrl acordul prealabil al
Companiei. Beneficiarul poate solicita modificdri in cadrul structurii de cheltuieli aprobate in mdrime
de pdnd la l0% din suma prevdzutd, inilial intr-o categorie de cheltuieli dacd acestea nu afecteazd,
scopul principal al Proiectului.
IV.CHELTUIELI

l.

Sunt eligibile acele cheltuieli prevdzute ?n Anexa nr.1 la prezentul Contract.
12. Sunt neeligibile sumele pe care Beneficiarul s-a angajat sd le depunl din mijloacele proprii
1

gi sumele promise de al{i co-finan}atori, precum gi cheltuielile

recurente, taxele, impozitele,

penalitdlile, amenzile, etc.

13. Asigurarea sumelor necesare pld{ii cheltuielilor neeligibile este

responsabilitatea

Beneficiarului.

V.FINANTAREA CHELTUIELILOR
14.Plata sumei prevdzute la pct. 8 cdtre Beneficiar se va face in trange, care pot fi divizate in
sub-trange, pebazd de documente justificative. Nivelul avansului nu poate dep[qi 30%o din trangd, cu
exceptia situaliei ?n care titularii dreptului de autor sau titularii de drepturi conexe solicitd plata in
avans a unor sume stabilite in contract.

15. Nivelul avansului gi al celorlalte trange (subtrange), precum gi termenele de prezentare a
rapoartelor sunt stabilite in Anexa 2.
16. Beneficiarul va obline finan{are de la Companie in baza cercrilor de rambursare (insofite de

documente justificative) autorizate de citre persoana responsabild de monitorizarea derul[rii
proiectului (Persoand responsabild), desemnatd din cadrul subdiviziunii responsabile a CNAM.
17. Cererea de rambursare pentru prima trang6, inclusiv pentru acordarea avansului, va fi
depusd, de regul6, dupl achitarea de cf,tre Beneficiar a sumei integrale a mijloacelor baneqti pe care
acesta s-a angajat sd le depund din sumele promise de cofinan{atori gi din sursele proprii.
18. Cererea de rambursare pentru ultima tranqd se poate depune pentru fiecare achizilie de
bunuri, prestdri de servicii numai dupd intocmirea procesului verbal de predare-primire, dup6
coordonarea acestora de c[tre Persoana responsabild. Pentru execu]ia de lucrdri se accept] rambursaria
cheltuielilor pe faze determinate de execu{ie (graficul de executare a lucrdrilor), coordonate de
Persoana responsabild.

19. Compania va efectua, dupd caz, achitarea pl[1ilor restante faf[ de Beneficiar sau va asigura
intoarcerea mijloacelor oferite in baza prezentului Contract, r[mase neutilizate in procesul realiiarii

proiectului.
20' Finan(area se va efectua de citre Companie, in termen de 10 zile calendaristice de la data
primirii cererii de rambursare coordonate de citre Persoana responsabili, prin transferul sumei in
contul Beneficiarului.
21. in cazul prezentirii cererii de rambursare finale, Compania va lua in calcul qi suma cofinantdrii (in cazul proiectelor investitionale co-finan{ate de alli finanfatori) stabilita la Anexa nr. I la
contract gi care tmreazd a fi achitatd in mod obligatoriu de rdnd cu alte finanldri. in situalia in care
valoarea contractului de achizilie a bunului/serviciului sau a celui de antreprizl este mai micl decdt
suma alocati prin contractul de finanlare, Compania va determina cotaprocentuali care revine fiec6rui
finantator din valoarea generald a investiliei, astfel incdt sd fie asigurati o acoperire financiard
uniformi din partea fiecdrui finan{ator.
22. Compania poate prelungi cu un termen de pdnd la I0 zile calendaristice termenul prevdzut
la pct.20, cu informarea in prealabil a Beneficiarului, in situalii justificate legate de solicitarea de
documente gi clarific6ri, precum gi in situafia organizdrii unor misiuni de control anterioare astorizdrii
pla{ii.
23. Pentru finanJarea cheltuielilor eligibile Beneficiarul va depune la Companie cereri de
rambursare gi rapoarte conform modelului aprobat prin ordinul companiei.
24. Facturile trebuie sd mentioneze detaliat bunul achizilionat, serviciul prestat sau lucrarea
efectuatd. Pentru evitarea dublei finan{Iri, toate facturile vor fi inscripfionate, sub semnatura
reprezentantului legal al Beneficiarului, cu numirul contractului de finan{are.
25. Beneficiarii pot opta pentru depunerea unei singure cereri de rambursare, la sfrrgitul
Proiectului, conform Graficului trangelor gi de prezentare a rapoartelor (Anexa nr.2).
26. Compania poate suspenda, aproba parfial sau respinge la platl o cerere de rambursare in
cazul depistdrii unei cheltuieli neeligibile sau in cazul nerespect[rii prevederilor contractuale sau
legale aplicabile.

\.I. OBLIGATIILE PARTILOR
Obliga\iile Benefi ciarului :
1) Beneficiarul trebuie sd asigure implementarea Proiectului in conformitate cu cele asumate
prin Cererea de participare gi prezentul Contract. Beneficiarul va fi singurul rispunzdtol. in fala
Companiei pentru implementarea Proiectului.
2) In situafia in care Beneficiarul nu realizeazd, integral indicatorii proiectului asuma{i prin
contract, finanfarea nerambursabil5 acordatf, va fi redusd fie propo(ional, fie total, cu luarea in
considerare a specificului proiectului qi prevederilor Contractului.
3) In cazul subcontractdrii in tot sau in parte a managementului de proiect, in condiliile legii,
responsabilitatea revine in exclusivitate Beneficiarului.
a) Implementare:
27 .

l) Beneficiarul trebuie sd implementeze Proiectul cu maximum de profesionalism, eficienJd gi
vigilenfd in conformitate cu cele mai bune practici in domeniulvizat gi in concordan]l cu prevederiie
acestui Contract.
2) Beneficiarul i$i va asuma integral rdspunderea pentru prejudiciile cauzate te(ilor din culpa
sa pe parcursul implement[rii Proiectului. Compania va fi degrevatd de orice responrubilitut.
pentiu
prejudiciile cauzate te(ilor din culpa Beneficiarului.
3) Beneficiarul are obliga{ia de a solicita aprobarea de c6tre Companie a oricdrei propuneri
de
modificare intervenitd ?n bugetul Proiectului aprobat prin prezentui Contract, cu men{ionarea
motivelor care au condus la aceasta, in vederea incheierii unui acord adi{ional, cu respectarea pct.lg
din Contract.
4) Beneficiarul este obligat si raporteze Companiei conform graficului de prezentare a
rapoartelor stabilit in Anexa nr.2, prin intermediul rapoartelor.
b) ControVAudit qi monitorizare:
1) Beneficiarul are obligafia sd furnizeze orice informatii de naturd tehnic6 sau financiard
legate de Proiect solicitate de cdtre Companie sau orice alt organism abilitat conform
legislafiei in
vigoare sI verifice sau sI realizeze controlul/auditul asupra
de
implementare
proiectelor
a
-odrlui
finan{ate din fondul de dezvoltare.
2) Beneficiarul are obligafia si asigure toate condi{iile pentru efectuarea verific[rilor, pundnd la
dispozi{ie, la cerere gi in termen, documentele solicitate gi asigurdnd disponibilitatea gi- prezenga
personalului implicat in implementarea proiectului, precum gi a manageruluiproiectului
verificat sau
auditat, pe intreaga durati a verificdrilor.
3) Beneficiarul se angaj eazd, sd acorde Companiei dreptul de acces la locurile gi spafiile unde
se
implementeazd sau a fost implementat Proiectul, inclusiv acies la sistemele informaiice,
gi
irecum la
toate documentele qi figierele informatice privind gestiunea tehnic[ gi financiara a proiectului.
4) Beneficiarul este obligat si coordoneze cu Persoana responsabild toate actele prevdzute de
prezentul Contract care denot[ gradul de realizare a proiectului gi justificd cheltuieiile
eligibile
efectuate.

c) Politici nafionale

l) Beneficiarul este obligat sd respecte prevederile aplicabile cuprinse in Cererea de participare
gi legislalia aferentd referitoare la asigurarea conformitilii .u poliiicile gi strategiile iistemului

sanatAfii.

d) Achizifii

l)

Pentru implementarea prezentului proiect, Beneficiarul

prevederile legislaliei nafionale in domeniul achiziliilor publice.

are

obliga(ia de

a

respecta

e) Asigurarea

l)

cheltuielilor neeligibile
Beneficiarul este obligat s6 asigure cheltuielile neeligibile

Proiectului.

in vederea

implementdrii

f) Evaluare
1) Beneficiarul igi asumd obligalia de a furniza Companiei, altor structuri abilitate orice
document sau informa{ie, in termenul solicitat, ?n vederea evaluaiii Proiectului implementat.
g) Evidenfa contabili distineti
1) Beneficiarul trebuie sa tind o evidenla contabild distinctd, folosind conturi analitice distincte

pentru Proiect;

2) Mijloacele financiare pentru implementarea proiectului stabilit conform Contractului nu pot
frutilizate pentru alte scopuri.
h) Pistrarea documentelor
1) Beneficiarul are obligafia de a p[stra toate documentele originale, inclusiv documentele
contabile, privind activitdfile gi cheltuielile eligibile in vederea asiguiarii unui audit adecvat, in
conformitate cu regulamentele nalionale. Toate documentele vor fi plstiate inclusiv pe o perioad[ de 5
ani de la finisarea Proiectului, ftr[ a se incdlca termenul de prescriplie a dreptului de a cere executarea
silitd a creantelor fiscale prevdzutin legisla{ia nationalI.
i) Modificiri substanfiale

l) Beneficiarul este obligat sa nu facd, frrd acordul Companiei, modificari substan{iale
ale
proiectului pe o perioada de 5 ani de la finalizarea Proiectului
(data uitimei plulD, sub sanc{iunea
recuperdrii integrale a sumelor acordate pdnd in acel moment,
in conformitate cu iegislalia nafional[.
2) Modificdrile substanliare la un proiect sunt acelea care:
a) afecteazd, major natura gi condiliile de implementare sau oferr
unui terf un avantajnecuvenit;
b) rezultd de asemenea dintr-o schimbare a naturii proprietd{ii
unui articol de infrastructurd, o
incetare sau schimbare in localizare a investifiei sau incet#a
unei a"tiuitag oe prestar. a,ervi.lilor.
Beneficiarul are obligafia de a informa Compania in termen
de 15 zile calendaristice de la data
apariliei oriclrei modificdri de mai sus.
3) Finanlarea nerambursabill acordatd va fi recuperati gi
in cazul in care obiectivele finantate
nu sunt folosite conform scopului destinat, precum gi in cazul in
care acestea au fost v6ndute,
inchiriate sau instrdinate sub orice forma intr_o perioada
de 5 ani dup6 finalizarea proiectului.
28. Obliga{iile Companiei:
1) Compania are obliga(ia de a informa Beneficiarul
cu privire ra orice decizie luat6 care poate
afecta implementarea proiectului.
2) Compania are obliga{ia de a informa Beneficiarul cu privire la rapoartele,
concluziile gi
recomandrrile formulate de companie gi alte organisme abilitate
care au un impact asupra proiectului
acestuia.

3) Compania are obligalia de a sprijini Beneficiarul prin fumizarea informa(iilor
sau
clarificdrilor pe care acesta le considera necesare pentru implementarea proiectului,
in
limita
prevederilor legislafiei in vigoare.
4) compania are obliga{ia si asigure rambursarea sumelor
contractuale, respectand modalit6{ile

gi termenele indicate

in prezentul Contract.

.

2s
Benefi ciarut'
con fi denti alitatea documentelor,
materialelor' datelor gi informaliilor in legdturd cu Proiecjul gi
care sunt stabilite de cdtre p6r[i, de
comun acord, ca fiind confidenfial e, ftrd a aduce atingere
drepturilor de verificare/control/audit ale
tuturor organismelor abilitate in acest sens, conform teg[taliei
in vigoare.
30' Nu pot
ca
confidenfiale
d-ocumentele,
9i
materialele, datele gi informaliile
!.declarate
folosite in scop publicitar, pentru raportareo informare gi promovare.

-co-pu#::o"ffi""1)T"rHf;:

VIII. DREPTUL DE PROPRIETATE/ UTILIZARE A REZULTATELOR
$I
ECHIPAMENTELOR

3l ' Dreptul de
,proprietate asupra bunurilor, drepturile de proprietate intelect uald,, atdt
industriala (ex' brevetelede invenlie), cdt si dreptul de autor asupra crealiilor rezultate din
implementarea Proiectului, sunt drepturi exclusive ale
Beneficiarului, .u ."rp.rtur"a legislafiei ?n
vigoare.

IX. CESII]NEA

32'Prezentul Contract in integralitatea sa precum qi toate drepturile
si obligafiile decurgdnd din
implementarea acestuia nu pot face obiectul cesiunii.
X. NEREGULI $I SANCTITINI
33'Prin nereguld se inJelege orice incdlcare a unei dispozilii a legislafiei
..
nationale, care rezultd
dintr-o ac{iune sau dintr-o omisiune a unui operator .ronorir, care
are sau ar putea avea ca efect
prejudicierea fondurilor AoAM. Sunt asimilate neregulilor qi
orice alte incalcari ale prezentului
Contract.

34' Compania va lua mdsurile necesare pentru identificarea neregulilor qi
va dispune toate
mdsurile pe care le consideri necesare pentru eliminarea sau diminua..u
asupra
misuri care pot viza inclusiv suspendarea executdrii"onr""infelor
Contractului gilsau

::tj:^:^:lliTroiectului,
rezlllerea acestula.

35' in cazul in care Beneficiarul intdrzie in realizarea masurilo
r/acfiunice constituie obiectul
prezentului contract gi cererii de finanfare,
compania poate calcula penalitili de intdrziere astfel:

r) 0'4yo din valoarea contractului pentru fiecare zi de intdrzi..", p"rrt*
contractele cu o
perioadi de implementare de pdnd la 6 luni calendaristice;
2) 0'2o/o din valoarea contractului pentru fiecare zi de intdrzrere,
pentru contractele cu o
perioadd de implementare cuprins[ intre
6 si lz luni calendaristice;
3) 0'1yo din valoarea contractului pentru fiecare ii a"'ntaoiere,
pentru contractele cu o
perioadr de implementare mai mare de 12 luni
carendaristicf
4) Penalizdrile care urmeazda fi pldtite nu pot deprgi 'l}yo
dinvaloarea contractului.
36' in cazul in care comp ania'intarzie in ramtuisarea
cheltuielilor previzute de prezentul
contract acceptate spre platd, Beneficiarul poate
o" intarziereastfel:
"ut"utu-p"nuiiaali
l) 0,4yo din valoarea contractului pentru
fiecare zi de intdrzr*.r, p"n,ru contractele cu o
perioadd de implementare de p6nd la 6 luni
cilendaristice:
2) 0,2yo din valoarea contractului pentru fiecare zi de intdrziere,
pentru contractele cu o
perioadd de implementare cuprinsI intre
6 si 12 runi calendaristice;
3) 0'106 din valoarea contractului pentru fiecare ti a" rntaoiere,
pentru contractele cu o
perioadi de implementare mai mare de t2 luni
calendaristice;
4) Penalizdrile care urmeazda fi pldtite nu pot depagi'10%
dinvaloarea contractului.
MODIFICARI $I COMPLETARI LA CONTRACT
3::::^"jlTf^sllmrtggre ia Contract ,. uu fu." ., acordul ambelor p6rfi.
TT.

1l

m scns
Printr-unoac:*1if1i?.lincheiat in aceleaqi condi{ii qi t..rn.n. ,a gi contractul iniliat.
39. Acordul adilional nu poate s6 vizeze o modifi
ificare substantiala a proiiecfului aqa cum este
definiti aceasta in prezentul Contiact.
40' Beneficiarul trebuie sr informeze compania despre
orice situa{ie care poate determina
intdtzietea executdrii contractului in termen de
s zile calendaristice de la data ludrii la cunogtin{d
despre aceasta' Beneficiarul poate cere' cu cel pu{in
10 de zile calenda.islics inainte de sfhrgitul
perioadei de implementare a Proiectului, prelungirea
duratei de implementare. Beneficiarul va
transmite cererea ?nsotitd de documente justificat]ve.
Durata de implementare se poate prelungi
corespunzf,tor doar in urma aprobdrii de crtre
compania, cu avizui persoanei responsabile, prin

incheierea unui acord aditional, cu prevederea
crard anoului termen.
in cazul schimbdri'i adresei, sediului social, contului bancar, inlocuirea
reprezentantului
legal' a managerului de proiect' a persoanei de conta.f
,uu a persoanei responsabile cu opera{iunile
financiare,

4f

Beneficiarul notificr Cbmpania in termen de cel mult
3 zile calendaristice de la data
operdrii modificdrii' Notificarea va constitui anexd la prezentul
contract, ftrd,

mai fi necesard
incheierea unui acord adi{ional.
42' Pentru schimbarea contului gi /sau a bdncii creditoare,
dacd Beneficiarul a solicitat credit
bancar pentru co-finanfarea Proiectului, notificar
ea va insolitd de contractul scris al bdncii
creditoare' in cazul t.hi-ba.ii p..roun.i responsabile
cu opera{iunile financiare, Beneficiarul va
transmite companiei numele noii persoane desemnate precum
gi oat"t. sale de contact, imputernicirea
gi specimenul de semndturd. Notidcarea va
constitui un""a ru pr" zentulcontract, fdrr a mai fi necesard
incheierea unui acord aditional.

a

fi

43.. Prin forfa

inrdturat

XII. FORTA MAJORA
major[ se in{elege acel evbniment imprevizibil, i

ino,p,J"nt d.';;;";; ffiff;:h".l':i'ffiT;"T,X':H1iJl"tJ#;;fni
Contractulu i, :',ifi:Tii:,:;
care impiedicd
tl-i:,
n1t.^u contracturui gi care exonereazd de rdspunde rc

executarea

:ll {

o,un";;;*r;;"#
-r"r"*t",'irl""otit.,
;iltr{il"
iilo
r^
^rrk^*..-^l^
T"ei,rur;';i-'#;;;i;;,';J,# ,, li';
.lll*lli:1".:::Tl:.lig.,f1T:l
.modincdrir"'in
crcumstan{e,
ce nu depind de activitatea
pd4ilor.
,-Y

majorS,

45. Partea care invocr Fo4a majord are obligafia de
a notifica celeilalte pdr\i cazul de forfd
in termen de 5 (cinci) zile careidaristice de L'auti ipuriliei gi
de a dovedi, in termen de cel

mult 15 (cincisprezece) zile calendaristice. De asemenea, are obliga{ia de
a comunica data incetirii
cazului

de for{d majord, in termen de 5 (cinci) zile calendaiistice.
46'Pdt\ile au otligafia de a lua orice mdsuri care le stau la
dispozilie in vederea limitarii
consecin{elor ac{iunii fo4ei maj ore.
47' Dacd partea care invocd for{a majorr nu procedeazd,la notificarea
inceperii gi incetirii
cazului de for{a major6,- in condiliile qi termenele pievazute,
va suporta toate daunele provocate
celeilalte pdrfi prin lipsa de notificare.
48' Executarea Contractului va fi suspendatd de la data apariliei
cazului de fo4n rnajor[ pe
perioada de^acfiune a acesteia, ftr6 a prejudicia drepturile
ce s" cuuin pu4ito..
49'rn cazulin-care fo(d majord gi efectele icesteia obligd la suspendarea
executirii prezentului
Contract pe o perioada.mai mare de 3 (trei) luni, pdrfile se vor
intalni intr-un termen de cel mult 10
(zece) zile calendaristice de la expirarea acestei perioade,
pentru a conveni asupra modului de
continuare, modificare sau reziliere a Contractului.
50' in cazurile-de-forfa majord Compania, poate decide s[ inceteze
Contractul printr-o
notificare scris6, frrd afi solicitatd restituirea finanprii nerambursabile
deja pldtite.

XIII. INCETAREA $I REZILIEREA CONTRACTULUI

51' Contractul poate inceta in situaJia cazului de fo4d majori in
condiliile pct.+0.
52' Contractul se consi derd, reziliat urmdnd ca Beneficiarul sr restituie

in acel moment, in cazul in care se constati

sumele rambursate pdnd

neconcordanfa intre starea de fapt dovedit[ gi cele
declarate de cdtre Beneficiar in Cererea de participare referitor
la faptul ca proiectul nu face obiectul
,
unei finan{dri din fondul de dezvoltare.
53' Contractul se considerd reziliat, urmdnd ca Beneficiarul sd
restituie sumele rambursate p6nd
in acel moment, in urmdtoarele situatii:
l) Beneficiarul nu a inceput implementarea proiectului in termen de 30 de zile de la data

incheierii contractului, din motive imputabile Beneficiarului. Compania
va transmite o ingtiin{are
Beneficiarului cu minimum l0 de zile calendaristice inainte de expirarea
termenului de la care
contractul e ste conside r at r eziliat.
2)in cazul intervenirii modificdrilor substan{iale in conformitate cu cele menfionate in pct.27,
litera i).
3) In cazul in care obiectivele finantate nu sunt folosite conform
scopului prevhzut in contractul

de finan{are.

4) In cazul descoperirii unor nereguli, de natura celor prevdzute la pct.33,
care fac imposibill
derularea in continuare a contractului.
5) in cazul nerespectirii obliga{iilor cu privire la contror gi audit.
6) In alte cazuti de incilcare de cdtre Beneficiar a Contractului de finanfare,
carefac imposibil6
derularea in continuare a contractului.
54' La momentul survenirii unui temei prevdzut la pct.53, anterior rezilierii
Contractului,
Compania poate suspenda pldlile ca o mdsurd de piecaulie, cu notificarea
Beneficiarului.
55' Beneficiarul nu poate solicita din p.oprl. initiativd incetarea contractului decdt
cu
restituirea sumelor rambursate gi cu plata unei imenzi in m[rim e
de 50yo din valoarea finanlirii
efectuate pdni la momentul expunerii de cdtre Beneficiar a inifiativei
de incetare a contractului.
56' Contractul va fi declarat nul, in cazul in care, dupd incheierea contractului,
se constat[
neindeplinirea unei condilii de valabilitate sau de eligibilitate, existente
anterior sau concomitent
rncnelenl acestula.

XIV. LEGEA APLICABILA
57' Prevederile prezentului Contract vor fi interpretate, in{elese qi aplicate in
conformitate cu
legisla{ia nafionala in vigoare.
58' Prezentul Contract obligd pe4ile sd respecte intocmai gi cu bund credin{d fiecare
dispozilie
a acestuia in conformitate cu principiul obligativitilii contractului
intre pd4i.
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exemplar
ar pentru
Dentru Beneficiar.
Reneficier
64. Reprezentantul regar al Beneficiarurui
este Anator ciubotaru
Managerul de proiect este Anatol Ciubotaru
Persoana de contact a Beneficiarului
este Grigore Bobeico
Persoana responsabila cu operafiunile
financiire este aiexandra Batog
Persoana de contact din cadrul6Naru
este Diana Frumusache

Anexa l: Bugetul proiectului
Anexa 2: Graficul trangelor gi prezentirii rapoartelor
Anexa 3: Condilii speciale
Anexa 4: Modelul cererii de alocare
Adresele juridice qi rechizitele bancare ale

pirfilor

Compania
Compania Nafionald de

Asiguriri in Medicini
mun. Chiginiu, str. Vlaicu pdrcdlab 46,
tel.: 022 780 241
Benefi ciar: Ministerul Finanfelor_

Trezoreiade Stat
Cod fiscal: 1007601007779
IBAN: MD43TRPEAF5 I 872040 I 8s 7AA
Banca beneficiard: Ministerul Finan{elor_
Trezoreriade Stat

Beneficiarul
IMSP Spitalul Clinic Republican,,Timofei Moqneagao,
mun. Chiqindu, str. N.Testemitanu, 29
tel./fax: 022 728 585:022 729 033
Benefi ciar: Ministerul Finan{elor-

rezorcria Regional6 Chigindu
Cod fiscal: I 003600 I 50783
T

IBAN: MD52TRPCCC5

I 843

0E00076AA

Banca beneficiard: Ministerul Finanfelor_
Trczoreriade Stat

Semnlturile Pirfilor
Compania

Beneficiarul
Anatol Ciu

* ,,;affi;FT,

,\
7

MO$HEAFA.'
{,i i_)"',

sffi&

L.$.

Anexa nr.
la contractul nr. 04-2 1/07

din /y'.r8,1

&aE

Bugetul Proiectului

Compania
Suma acordatd, de Compania

Na{ional6 de Asigurdri in

Medicind

Finan{are

Categoria de cheltuieli

Cheltuieli
totale, MDL

Compania
Na{ionald de

Asigurdri in
Medicin[, MDL

Finantare, din
partea co-

Finan{are din

partea

instituliei

finantatorilor,

solicitante,

MDL

MDL

detaliat:
Categoria de cheltuieli
Lucrdri de repara(ie a sdlilor
de operalii pentru protex,ore
la gold;i genunchi

Cost total,

Cantitate

Cost unitar

MDL
6 873 540.00
,,

e

gt$ s*o,oo;

Semniturile Pirfilor

Beneficiarul
'"25e.a-S4Nti

Anatol

9i6:" tr;
/i;'/x
.,<
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la contractu

rnr.o4-21/0, or^

-#)oi

Graficul trangelor gi prezentirii rapoartelor

Prezentarea rapoartelor
aprilie - mai 2019 - pe parcursul
a l0 zile dupd prezentarea
cererii de rambursare insolitd de

2 000 000,00

Cererea de rambursare qi documentele

justificative;

documentele j ustifi cative

raportul financiar;
raportul de executare a transei:
raportul de progres;

iunie - septembrie 2019 - pe
parcursul a l0 zile dupd

2 000 000,00

Cererea de rambursare gi documentele

justificative;

prezentarea cererii de
rambursare insolitd de
documentele justificative

octombrie - noiembrie 2019
pe parcursul a l0 zile dupl
prezentarea cererii de
rambursare insolitd de
documentele j ustifi cative

raportul financiar;
raportul de executare a trangei;
raportul de progres;

_

2 873 s40.00

Cererea de rambursare gi documentele

justificative;

raportul financiar;
raportul de executare a trangei;
raportul de progres;
raportul final de activitate _timp de 10
zile din momentul semndrii actului de
predare-primire a bunurilor gi a
proceselor verbale de punere in
funcfiune qi/sau proceselor verbale de
executare a lucrdrilor

Semniturile Pirfilor
Compania

Beneficiarul
Anatol Ci
L.$.

Anexs nr. 3
la contractul nr. 04-21/02 din .//.t?-/

dc/g

CONDITII SPECIALE

f in termen de pdnd la 15 zile de la data semnf,rii contractului
de finanlare a proiectelor
investi{ionale din fondul de dezvoltare
qi modernl"..'" n..1,atorilor pubrici
Je servicii medicare,
Beneficiarul va completa' semna gi prezenta
la GNAM o c*."r. de alocare (cA) a mijloacelor
financiare pentru finan[zreaproiectuluiinvestifional,
conform modelului aprobat de GNAM.
2' Beneficiarul are obiigalia sd asigure toate
condi{iile pentru efectuarea de catre
cNAM a
verificdrii qi evaluirii
pentru imprementarea proiecturui
.verioicitalii cheltuielilo. ;;l';e
investi{ional' achiziliondrii
bunurilo., uiituirto., p."d;;;i;, sau servicilor,
exactitatea cerer'or de
rambursare prezentate,. conformitatea
opeialiunil,or gi
cu prevederile contractului de
finan'tare a proiectelor investi{ionale
"h"itui"titor
din ionoJ^g{;:;;i#!i
modernizare a prestator'or pubrici de
servicii medicale qi actelor normative in
vigoare. in caz de necesitate
rtatc in
rn procest
procesul de veriificare si
evaluare de cdtre .NAM, pot fi atragi
expe*i in domeniu
3'

in

cazul constatdrii de citre' GNAM

a unor ac{iuni sau omisiuni inten{ionate ale
Beneficiarului' in legdturi cu obfinerea
uttti"arl"i nelJstincata a mijloacelor financiarc pentru
;i/sau
Itnan'tarea proiectului investifional,
carl au sau ar putea avea ca efbct prejudicierea
AOAM' CNAM va tezilia uniiaterai contractul.d:
fi*;t";; Jproiecteror investilionare din fondurilor
fondul de
dezvoltate qi modemizare,a. prestatorilor
publici de servicii rn"ai"ut. qi va inrorma
orgarrele de drept
identificate, iar Beneficiarui .. oiriea sarestituie;ere
rambursut. d"
;"^ffi1"ffiff?::lffigu1ile

Semniturile

pirfilor

Beneficiarul
Ana
r-.$.

l0

Nuner intem de rcEtinle CERERE DE ALOCARE
(pR)

CERERE DE ALOCARE 1euncuese necuesr (pR)

cerere de ArocarelpR este feme gi confirm,
existenta resurserorfinanciare p.ntru finantarea proiecturui

