
CONTRACT
de finanfare a proiectelor investi{ionale din fondul de dezvoltare

gi modernizare a prestatorilor publici de servicii medicale
Nr.04-21/20

mun. Chiqinlu

Compania Nafionali de Asigurlri in Medicini, reprezentatl de citre Tamara Andruqca,
director general, care acfioneazdin baza Statutului, denumiti in continuare Compania pe de o
parte, qi IMSP Spitalul Raional Ciliraqi, reprezentati de citre Silvia Bobescu, director, care
ac[ioneazd, in baza Regulamentului, numit in continuare BENEFICIAR pe de alta parte, au

convenit incheierea prezentului Contract de jlnanlare a proiectului investilional (Contract) privind
urmitoarele:

I. OBIECTUL CONTRACTULUI
1. Obiectul acestui Contract il reprezinti acordarea finanldrii nerambursabile de cdtre

Companie, pentru implementarea Proiectului intitulat: ,,Modernizurea UPU tn cadrul SR CdldraEi
(procurarea utilajului medical)", denumit in continuare Proiect.

2. Beneficiarului i se va acorda finan{area nerambursabild in termenii qi condiliile stabilite in
prezentul Contract gi anexele acestuia, pe care Beneficiarul declari ci le cunoagte gi le accept6.

3. Beneficiarul acceptd finan{area nerambursabild qi se angajeazi sd implementeze Proiectul pe
propria rispundere, in conformitate cu prevederile cuprinse in prezentul Contract 9i cu legislalia
na!ional6.

II. DURATA CONTRACTULUI
4. Contractul se considerd incheiat qi intr[ in vigoare la data semndrii de cdtre p[r[i.
5. Data inceperii implementdrii Proiectului este data semndrii Contractului.
6. Termenul limitd de implementare a Proiectului este 01.12.2019.
7. Contractul inceteazd la incheierea perioadei de monitorizare, dup[ 5 ani de la data

implementdrii proiectului.

III. VALOAREA PROIECTULUI
8. Valoarea totald a Proiectului care face obiectul finanJdrii nerambursabile conform

prezentului Contract este I 395 000,00 /ei. Bugetul Proiectului este expus in Anexa nr.1.
9. Valoarea totald nerambursabill din fondul de dezvoltare aprobatd prin prezentul Contract nu

poate fi modificatd in sensul major6rii acesteia.
10. Este interzis transferul de mijloace de la un compartiment la altul ftrl acordul prealabil al

Companiei. Beneficiarul poate solicita modificdri in cadrul structurii de cheltuieli aprobate in mdrime
de pdnd la l|Yo din suma prevdzutd inilial intr-o categorie de cheltuieli dacd acestea nu afecteazd
scopul principal al Proiectului.

IV.CHELTUIELI
1 1. Sunt eligibile acele cheltuieli prevlzute in Anexa nr.1 la prezentul Contract.
12. Sunt neeligibile sumele pe care Beneficiarul s-a angajat si le depund din mijloacele proprii

gi sumele promise de alli co-finanfatori, precum gi cheltuielile recurente, taxele, impozitele,
penalit6lile, amenzile, etc.

13. Asigurarea sumelor necesare plAfli cheltuielilor neeligibile este responsabilitatea
Beneficiarului.

V.FINANTAREA CHBLTUIELILOR
14. Plata sumei prevf,zute la pct. 8 cbtre Beneficiar se va face in trange, care pot fi divizate in

sub-trange, pebazd de documente justificative. Nivelul avansului nu poate depdgi 30% din tranES, cu
excep{ia situatiei in care titularii dreptului de autor sau titularii de drepturi conexe solicit[ pl{ta in
avans a unor sume stabilite in contract.
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15. Nivelul avansului qi al celorlalte tranqe (sub-trange), precum qi termenele de prezentare a
rapoartelor sunt stabilite in Anexa 2.

16. Beneficiarul va obline finantare de la Companie in baza cererilor de rambursare (insolite de
documente justificative) autorizate de cdtre persoana responsabilS de monitorizarea deruldrii
proiectului (Persoond responsabild), desemnatd din cadrul subdiviziunii responsabile a CNAM.

17. Cererea de rambursare pentru prima trang6, inclusiv pentru acordarea avansului, va fi
depus6, de regul6, dupl achitarea de cdtre Beneficiar a sumei integrale a mijloacelor b6negti pe care

acesta s-a angajat si le depuni din sumele promise de cofinanlatori gi din sursele proprii.
18. Cererea de rambursare pentru ultima tranq[ se poate depune pentru fiecare achizilie de

bunuri, prestdri de servicii numai dupi intocmirea procesului verbal de predare-primire, dupd
coordonarea acestora de cdtre Persoana responsabilf,. Pentru execu{ia de lucriri se acceptl rambursarea
cheltuielilor pe faze determinate de execulie (graficul de executare a lucrdrilor), coordonate de
Persoana responsabi 16.

19. Compania va efectua, dupd caz, achitarea pl5Jilor restante faJ[ de Beneficiar sau va asigura
intoarcerea mijloacelor oferite in baza prezentului Contract, rlmase neutilizate in procesul realizdrii
proiectului.

20. Finan{area se va efectua de cdtre Companie, in termen de 10 zile calendaristice de la data
primirii cererii de rambursare coordonate de c[tre Persoana responsabilS, prin transferul sumei in
contul Beneficiarului.

2I. in cazul prezentirii cererii de rambursare finale, Compania va lua in calcul qi suma co-
finantirii (in cazul proiectelor investiJionale co-finanJate de alti finanlatori) stabilitl la Anexa nr. I la
contract gi care urmeazd. a fi achitatl in mod obligatoriu de rAnd cu alte finantdri. in situalia in care
valoarea contractului de achizilie a bunului/serviciului sau a celui de anheprizl este mai micl decAt

suma alocatd prin contractul de finanlare, Compania va determina cota procentuald care revine fiec[rui
finanlator din valoarea generall a investi{iei, astfel incdt sd fie asigurati o acoperire financiard
uniformd din partea fiecdrui finanfator.

22. Compania poate prelungi cu un termen de pdnd la 10 zile calendaristice termenul prevdzut
la pct,20, cu informarea in prealabil a Beneficiarului, in situa(ii justificate legate de solicitarea de
documente gi clarificdri, precum qi in situafia organizdrii unor misiuni de control anterioare autorizdrii
p16{ii.

23. Pentru finanlarea cheltuielilor eligibile Beneficiarul va depune la Companie cereri de
rambursare gi rapoarte conform modelului aprobat prin Ordinul Companiei.

24. Factutile trebuie sd men{ioneze detaliat bunul achizitionat, serviciul prestat sau lucrarea
efectuatd. Pentru evitarea dublei finanliri, toate facturile vor fi inscriptionate, sub semndtura
reprezentantului legal al Beneficiarului, cu numdrul contractului de finan[are.

25. Beneficiarii pot opta pentru depunerea unei singure cereri de rambursare, la sfdrgitul
Proiectului, conform Graficului tranqelor qi de prezentare arapoartelor (Anexanr.2).

26. Compania poate suspenda, aproba pa(ial sau respinge la platd o cerere de rambursare in
cazul depistdrii unei cheltuieli neeligibile sau in cazul nerespectdrii prevederilor contractuale sau
legale aplicabile.

VI. OBLIGATIILE PARTILOR
27 . Obligaliile B enefi ciarului :

l) Beneficiarul trebuie sf, asigure implementarea Proiectului in conformitate cu cele asumate
prin Cererea de participare gi prezentul Contract. Beneficiarul va fi singurul rdspunzdtor in fala
Companiei pentru implementarea Proiectului.

2) in situa{ia in care Beneficiarul nu realizeazd integral indicatorii proiectului asuma(i prin
contract, finanlarea nerambursabili acordat[ va fi redusd fie proporfional, fie total, cu luarea in
considerare a specificului proiectului gi 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:



1) Beneficiarul trebuie sd implementeze Proiectul cu maximum de profesionalism, eficienld qi
vigilenjd in conformitate cu cele mai bune practici in domeniul vizat gi in concordanli cu prevederile
acestui Contract.

2) Beneficiarul igi va asuma integral rispunderea pentru prejudiciile cauzate te(ilor din culpa
sa pe parcursul implement[rii Proiectului. Compania va fi degrevat6 de orice responsabilitate pentru
prejudiciile cauzate te(ilor din culpa Beneficiarului.

3) Beneficiarul are obliga{ia de a solicita aprobarea de citre Companie a oricirei propuneri de
modificare interveniti in bugetul Proiectului aprobat prin prezentul Contract, cu menfionarea
motivelor care au condus la aceasta, in vederea incheierii unui acord adiJional, cu respectarea pct.10
din Contract.

4) Beneficiarul este obligat sd raporteze Companiei conform graficului de prezentare a
rapoartelor stabilit in Anexa nr.2, prin intermediul rapoartelor.

b) Control/Audit gi monitorizare:
1) Beneficiarul are obliga{ia sd fumizeze orice informa(ii de naturl tehnicd sau financiari

legate de Proiect solicitate de cdtre Companie sau orice alt organism abilitat conform legislatiei in
vigoare sd verifice sau sd realizeze controlul/auditul asupra modului de implementare a proiectelor
finanlate din fondul de dezvoltare.

2) Beneficiarul are obliga{ia sd asigure toate condifiile pentru efectuarea verificirilor, pundnd la
dispozilie, la cerere qi in termen, documentele solicitate qi asigurdnd disponibilitatea gi prezenla
personalului implicat in implementarea proiectului, precum gi a managerului proiectului verificat sau
auditat, pe intreaga duratd a verificdrilor.

3) Beneficiarul se angaj eazd. sd acorde Companiei dreptul de acces la locurile gi spa{iile unde se
implementeazdsau a fost implementatProiectul, inclusiv acces la sistemele informatice, precum gi la
toate documentele gi figierele informatice privind gestiunea tehnic[ qi financiard a Proiectului.

4) Beneficiarul este obligat si coordoneze cu Persoana responsabild toate actele previzute de
prezentul Contract care denotd gradul de realizare a proiectului gi justificd cheltuielile eligibile
'efectuate.

c) Politici nafionale
l) Beneficiarul este obligat sd respecte prevederile aplicabile cuprinse in Cererea de participare

qi legislalia aferentd referitoare la asigurarea conformitifi cu politicile qi strategiile sistemului
sAnAtAfli.

d) Achizifii
1) Pentru implementarca prezentului Proiect, Beneficiarul are obliga{ia de a respecta

prevederile legislaliei nalionale in domeniul achiziliilor publice.
e) Asigurarea cheltuielilor neeligibile
1) Beneficiarul este obligat si asigure cheltuielile neeligibile in vederea implementirii

Proiectului.
l) Evaluare
1) Beneficiarul igi asumi obligalia de a furniza Companiei, altor structuri abilitate orice

document sau informafie, in termenul solicitat, in vederea evalulrii Proiectului implementat.
g) Eviden{a contabili distinctl
1) Beneficiarul trebuie sa tinb o evidenla contabild distinct[, folosind conturi analitice distincte

pentru Proiect;
2) Mijloacele financiare pentru implementarea proiectului stabilit conform Contractului nu pot

fi utilizate pentru alte scopuri.
h) Plstrarea documentelor
1) Beneficiarul are obligaJia de a pdstra toate documentele originale, inclusiv documentele

contabile, privind activitdtile qi cheltuielile eligibile in vederea asigurdrii unui audit adecvat, in
conformitate cu regulamentele nationale. Toate documentele vor fi pdstrate inclusiv pe o perioadi de 5
ani de la finisarea Proiectului, fbri a se incdlca termenul de prescriplie a dreptului de a cere executarea
silit[ a creanfelor fiscale prevdzut in legislalia nationali.

i) Modificiri substan(iale



1) Beneficiarul este obligat sa nu facd, fbr[ acordul Companiei, modificlri substanJiale ale
proiectului pe o perioada de 5 ani de la frnalizarca Proiectului (data ultimei plaJi), sub sanc{iunea
recuperlrii integrale a sumelor acordate pdn[ in acel moment, in conformitate cu legisla{ia naJional6.

2) Modificdrile substanliale la un proiect sunt acelea care:
a) afecteazd major natura gi condiliile de implementare sau oferd unui terf un avantaj necuvenit;
b) rezultd de asemenea dintr-o schimbare a naturii proprietd{ii unui articol de infrastructur[, o

incetare sau schimbare in localizare a investiliei sau incetarea unei activitdti de prestare a serviciilor.
Beneficiarul are obligafia de a informa Compania in termen de 15 zile calendaristice de la data

aparitiei oricdrei modificlri de mai sus.

3) Finanlarea nerambursabild acordati va fi recuperatd gi in cazul in care obiectivele finan{ate
nu sunt folosite conform scopului destinat, precum gi in cazul in care acestea au fost vdndute,
inchiriate sau instrlinate sub orice forma intr-o perioada de 5 ani dupd frnalizarea Proiectului.

28. Obligaliile Companiei:
1) Compania are obligalia de a informa Beneficiarul cu privire la orice decizie luatf, care poate

afecta implementarea Proiectului.
2) Compania are obliga{ia de a informa Beneficiarul cu privire la rapoartele, concluziile gi

recomandirile formulate de Companie gi alte organisme abilitate care au un impact asupra Proiectului
acestuia.

3) Compania arc obligalia de a sprijini Beneficiarul prin fumizarea informatiilor sau
clarificdrilor pe care acesta le consideri necesare pentru implementarea Proiectului, in limita
prevederilor legislafiei in vigoare.

4) Compania are obligaJia sd asigure rambursarea sumelor contractuale, respectdnd modalitSlile
gi termenele indicate in prezentul Contract.

VII. CONFIDENTIALITATE
29. Beneficiarul, Compania se angajeazd sd pdstreze confidenlialitatea documentelor,

materialelor, datelor pi informa(iilor in legdturd cu Proiectul gi care sunt stabilite de cdtre pdrfi, de
comun acord, ca fiind confidenliale, fbr6 a aduce atingere drepturilor de verificare/control/audit ale
tuturor organismelor abilitate in acest sens, conform legislatiei in vigoare.

30. Nu pot fi declarate ca gi confidenliale documentele, materialele, datele qi informaliile
folosite in scop publicitar, pentru raportare, informare gi promovare.

VIII. DREPTUL DE PROPRIETATE/ UTILIZARE A REZULTATBLOR SI
ECHIPAMENTELOR

31. Dreptul de proprietate asupra bunurilor, drepturile de proprietate intelectual[, atdt
industriala (ex. brevetele de invenfie), cdt si dreptul de autor asupra creaJiilor rezultate din
implementarea Proiectului, sunt drepturi exclusive ale Beneficiarului, cu respectarea legisla{iei in
visoare.

IX. CESIT]I{EA
32.Prezentul Contract in integralitatea sa precum gitoate drepturile si obligafiile decurgdnd din

implementarea acestuia nu pot face obiectul cesiunii.

X. NEREGULI $I SANCTIUNI
33. Prin nereguld se inJelege orice inc[lcare a unei dispozilii a legisla(iei na{ionale, care rczultd

dintr-o acfiune sau dintr-o omisiune a unui operator economic, eare are sau ar putea avea ca efect
prejudicierea fondurilor AOAM. Sunt asimilate neregulilor gi orice alte incdlcdri ale prezentului
Contract.

34. Compania va lua mdsurile necesare pentru identificarea neregulilor gi va dispune toate
mdsurile pe care le considerd necesare pentru eliminarea sau diminuarea consecinlelor asupra
implement[rii Proiectului, m[suri care pot viza inclusiv suspendarea executirii Contractului gi/sau

rezilierea acestuia.



35. In cazulin care Beneficiarul int6rzie in realizarea mdsurilor/acfiuni ce constituie obiectul
prezentului Contract qi Cererii de finanlare, Compania poate calcula penalitSli de int0rziere astfel:

7) 0,4o din valoarea contractului pentru fiecare zi de intdrziere, pentru contractele cu o
perioadd de implementare de pdn[ la 6 luni calendaristice;

2) 0,2Yo din valoarea contractului pentru fiecare zi de intdrziere,
perioadi de implementare cuprinsi intre 6 si l2 luni calendaristice;

3) O,lyo din valoarea contractului pentru fiecare zi de intdrziere,

pentru contractele cu o

pentru contractele cu o
perioadi de implementare mai mare de l2 luni calendaristice;

4) Penalizdrile care urmeazd, a fi pldtite nu pot depdgi llYo din valoarea contractului.
36. In cazll in care Compania intdrzie in rambursarea cheltuielilor previzute de prezentul

Contract acceptate spre plat6, Beneficiarul poate calcula penalitili de intArziere astfel:
l) 0,4yo din valoarea contractului pentru fiecare zi de intdrziere, pentru contractele cu o

perioadi de implementare de p6nd la 6 luni calendaristice;
2) 0,2Vo din valoarea contractului pentru fiecare zi de intdrziere,

perioadl de implementare cuprinsi intre 6 si 12luni calendaristice;
3) 0,loA din valoarea contractului pentru fiecare zi de intdrziere,

pentru contractele cu o

pentru contractele cu o
perioadd de implementare mai mare de 12 luni calendaristice;

4)Penalizdrile care urmeazd a fi pldtite nu pot depdgi 10% din valoarea contractului.

xr. MoDrFrcARr $r coMpLETART LA CONTRACT
37. Orice modificare gi completare la Contract se va face cu acordul ambelor pd(i.
38. Orice completare sau modificare a Contractului sau a anexelor sale trebuie fdcutd in scris

printr-un acord adilional incheiat in aceleagi condilii gi termene ca gi Contractul ini{ial.
39. Acordul adilional nu poate sd vizeze o modificare substanliala a proiectului aga cum este

definit[ aceasta in prezentul Contract.
40. Beneficiarul trebuie si informeze Compania despre orice situaJie care poate determina

'intdrzierea executlrii Contractului in termen de 5 zile calendaristice de la data ludrii la cunogtinli
despre aceasta. Beneficiarul poate cere, cu cel pulin l0 de zile calendaristice inainte de sfhrqitul
perioadei de implementare a Proiectului, prelungirea duratei de implementare. Beneficiarul va
transmite cererea insolitd de documente justificative. Durata de implementare se poate prelungi
corespunzltor doar in urma aproblrii de cf,tre Compania, cu avizul Persoanei responsabile, prin
incheierea unui acord adilional, cu prevederea clard a noului termen.

41. in cazul schimbdrii adresei, sediului social, contului bancar, inlocuirea reprezentantului
legal, a managerului de proiect, a persoanei de contact sau a persoanei responsabile cu operafiunile
financiare, Beneficiarul notific[ Compania in termen de cel mult 3 zile calendaristice de la data
operdrii modificdrii. Notificarea va constitui anexf, la prezentul contract, ftrd a mai fi necesard
incheierea unui acord adilional.

42. Pentru schimbarea contului qi /sau a b[ncii creditoare, dacd Beneficiarul a solicitat credit
bancar pentru co-finanlarea Proiectului, notificarea va fi insoliti de contractul scris al bdncii
creditoare. In cazul schimb[rii persoanei responsabile cu operatiunile financiare, Beneficiarul va
transmite Companiei numele noii persoane desemnate precum gi datele sale de contact, imputernicirea
gi specimenul de semndtur6. Notificarea va constitui anex[ la prezentul contract, ftrd a mai fi necesarl
incheierea unui acord aditional.

XII. FORTA MAJORA
43. Prin forfa majori se inJelege acel eveniment imprevizibil, insurmontabil si imposibil de

inldturat independent de vointa parfilor intervenit dupd data semndrii Contractului, care impiedicd
executarea in tot sau in parte a Contractului qi care exonereazl de rf,spundere partea care o invocd.

44. Prin cazuri de fo46 majord se subinteleg: rdzboaiele, calamitdlile naturale, incendiile,
inundaJiile, cutremurele de pdmdnt, modificdrile in legislafie gi actele normative, grevele gi alte
circumstanfe, ce nu depind de activitatea pdrfilor.

45. Partea care invoci Forfa majorl are obligalia de a notifica celeilalte pdr\i canl de for[6
major[, in termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la data apariliei qi de a dovedi, in termen de cel



mult 15 (cincisprezece) zile calendaristice. De asemenea, are obligalia de a comunica data incetirii
cazului de fo([ major6, in termen de 5 (cinci) zile calendaristice.

46.Pitrlile au obligafia de a lua orice misuri care le stau la dispozilie in vederea limitarii
consecinlelor acliunii forfei majore.

47. Dacd, partea care invocl forfa majord nu procedeazd la notificarea inceperii gi incetirii
cazului de fo4a major6, in condiliile gi termenele previzute, va suporta toate daunele provocate
celeilalte p6(i prin lipsa de notificare.

48. Executarea Contractului va fi suspendatd de la data apari{iei cazului de fo(6 majord pe
perioada de ac{iune a acesteia, fdrd a prejudicia drepturile ce se cuvin parfilor.

49.In cazul in care for{[ majord gi efectele acesteia obligd la suspendarea execut[rii prezentului
Contract pe o perioada mai mare de 3 (trei) luni, p[(ile se vor intdlni 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 fo([ majord Compania, poate decide s[ inceteze Contractul printr-o
notificare scris[o ftrd a fi solicitatd restituirea finanllrii nerambursabile deja plitite.

5lconrractfi :liT:#*1"',f"iJ#fi l?HP#ff ilmffiY'"#rpct4e
52. Contractul se considerd,reziliat, urmdnd ca Beneficiarul sd restituie sumele rambursate pdnd

in acel moment, in cazul in care se constatd neconcordanJa intre starea de fapt dovediti qi cele
declarate de citre Beneficiar in Cererea de participare , referitor la faptul cd proiectul nu face obiectul
unei finanfdri din fondul de dezvoltare.

53. Contractul se considerd,reziliat, urmdnd ca Beneficiarul si restituie sumele rambursate pdnl
in acel momento in urmitoarele situa{ii:

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 este conside rat reziliat.

2) in cazul intervenirii modificlrilor substan{iale in conformitate cu cele men(ionate in pct.27,
litera i).

3) In cazul in care obiectivele finanJate nu sunt folosite conform scopului prevdzutin contractul
de finanfare.

4) In cazul descoperirii unor nereguli, de natura celor prevlzute la pct.33, care fac imposibili
derularea in continuare a contractului.

5) in cazul nerespectirii obligaliilor cu privire la control qi audit.
6) In alte cazuri de incf,lcare de c6tre Beneficiar a Contractului de finanJare, care fac imposibild

derularea in continuare a contractului.
54. La momentul survenirii unui temei prevdzut la pct.53, anterior rezilierii Contractului,

Compania poate suspenda pl6{ile ca o mdsur[ de precau1ie, cu notificarea Beneficiarului.
55. Beneficiarul nu poate solicita din proprie iniliativi incetarea contractului decdt cu

restituirea sumelor rambursate gi cu plata unei amenzi in mirim e de 50Yo din valoarea finanldrii
efectuate pdni la momentul expunerii de cltre Beneficiar a iniJiativei de incetare a contractului.

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

XIV. LEGEA APLICABILA
57. Prevederile prezentului Contract vor fi interpretate, intelese gi aplicate in conformitate cu

legislalia nalionala in vigoare.
58. Prezentul Contract obligl pdrfile sd respecte intocmai qi cu bun5 credin[[ fiecare dispozi(ie

a acestuia in conformitate cu principiul obligativitdlii contractului intre pd(i.



xv. DISPOZITTT FTNALE
59. in eventualitatea unui litigiu intre Companie gi Beneficiar, survenit in executarea acestui

Contract, se va incerca soluJionarea acestuia pe cale amiabild. in situalia in care nu se poate ajunge la
o intelegere pe cale amiabil[, litigiul va fi solu{ionat de cdtre instanja judecitoreascd competenti in a

cdreiruzd teritoriald se afli sediul Companiei.
60. Pentru solu{ionarea pe cale amiabild, partea nemullumitd va convoca partea adversd,

comunicdndu-i in scris preten{iile sale gi temeiul lor legal, precum gi toate actele doveditoare pe care
se sprijind acestea. Convocarea se va face prin scrisoare recomandatI cu dovada de primire, prin
telegramS, telex, fax sau orice alt mijloc de comunicare care asiguri transmiterea textului actului gi

confirmarea primirii acestuia. Convocarea se poate face gi prin inmdnarea inscrisurilor sub semndtura
de primire.

61. Data convocirii pentru solu{ionarea pe cale amiabil6 nu se va fixa mai devreme de 10 zile
de la data primirii actelor comunicate potrivit pct.60.

62. Rezultatul concilierii se va consemna intr-un proces-verbal cu expunerea pretenliilor
reciproce referitoare la obiectul litigiului qi a punctului de vedere al fiecdrei pirfi. Inscrisul despre
rezultatul concilierii ori, in cazul in care pdrdtul nu a dat curs convocdrii prevdzute la pct.60, dovada cd
de la data primirii acestei convocdri au trecut 30 de zile, se anexeazi la cererea de chemare in judecati.

63. Incheiat in dou[ exemplare originale in limba de stat, un exemplar pentru Compania gi un
exemplar pentru Beneficiar.

64. Reprezentantul legal al Beneficiaruluieste Silvia Bobescu
Managerul de proiect este Silvia Bobescu
Persoana de contact a Beneficiarului este Silvia Bobescu
Persoana responsabila cu operaJiunile financiare este Iulia Ciubuc
Persoana de contact din cadrul CNAM 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 gi rechizitele bancare ale Plrfilor

Compania
Compania Na{ionald de Asigurdri in Medicini
mun. Chiginbu, str. Vlaicu PdrcLlab 46,

tel.:022 780 241

Benefi ciar: Ministerul Finantelor-

Trezoreria de Stat

Cod fiscal: 1007 601007778

IBAN: MD43TRPEAF5 I 8720A0 I 85 7AA
Banca beneficiard: Ministerul Finantelor-

Beneficiarul
IMSP SR CilSraqi

or. CdliraEi, str. N. Testemilanu, 59
tel./fax :024422448
Beneficiar: Ministerul FinanJelor-

Trezoreria Regionald Centru

Cod fiscal: 10036091503 17

IBAN: MD5TTRPCBY5 I 8340D00065AA

Banca beneficiard: Ministerul Finantelor -
Trezoreria de StatTrezoreria de Stat

Semnlturile Pirfilor

Compania Beneficiarul

Silvia Bobescu
fl-SFTTALU[,zffioryarTapa-r+


