
Anexa nr. I

la contractulnr.04-21/20 din y'+,OJ JO/9

Bugetul Proiectului

Semniturile Plrfilor

Beneficiarul

Silvia Bobescu

L.$.

Compania

Suma acordat[ de Compania
Nafional[ de Asigurlri in
Medicinl

Categoria de cheltuieli
Cheltuieli

totale, MDL

Finanfare
Compania

Nafionali de
Asigurlri in

Medicind, MDL

Finanlare, din
partea co-

finan{atorilor,
MDL

FinanJare din
partea

instituliei
solicitante,

MDL

t detaliat:

Cateeoria de cheltuieli Cantitate Cost unitar
Cost total,

MDL
Modernizarea UPU in cadrul
SR CdldraEi (procurarea
utiluiului medical r 550 000.00
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Anexa nr. 2

la contractulnr.04-21/20 din /4 Ol' PO/9

Graficul tranqelor gi prezentlrii rapoartelor

Semniturile Pirfilor

Beneficiarul

Silvia Bobescu

Tranga Suma.lei Prezentarea rapoartelor

Tranqa I martie - noiembrie 2019 - pe
parcursul a 10 zile dup[
p.r ezentar ea cereri i de
rambursare insolitl de
documentele j ustifi cative

I 395 000.00 Cererea de rambursare qi 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 qi a
proceselor verbale de punere in
funcJiune gi/sau proceselor verbale de
executare a lucrlrilor
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Anexa nr. 3

la contractulnr.04-21/20 din /4.OJ ;O/g

CONDITII SPECIALE

1. tn termen de pdni la 15 zile de la data semn[rii Contractului de finantare a proiectelor
investilionale din fondul de dezvoltare qi modernizare a prestatorilor publici de servicii medicale,
Beneficiarul va completa, semna qi prezenta la CNAM o Cerere de alocare (CA) a mijloacelor
financiare pentru finan{area proiectului investifional, conform modelului aprobat de CNAM.

2. Beneficiarul are obliga{ia s[ asigure toate condi{iile pentru efectuarea de cdtre CNAM a
verific[rii qi evaludrii veridicit[1ii cheltuielilor declarate pentru implementarea proiectului
investifional, achiziliondrii bunurilor, utilajelor, produselor sau serviciilor, exactitatea cererilor de
rambursare prezentate, conformitatea operaliunilor qi cheltuielilor cu prevederile Contractului de
finan{are a proiectelor investifionale din fondul de dezvoltare gi modemizare a prestatorilor publici de
servicii medicale gi actelor normative in vigoare. In caz de necesitate in procesul de verificare Ei
evaluare de cdtre CNAM, pot fi atraEi exper{i in domeniu.

3. in cazul constatirii de cltre CNAM a unor actiuni sau omisiuni intenfionate ale
Beneficiarului, in legiturd cu oblinerea gi/sau utilizarea nejustificat[ a mijloacelor financiare pentru
finantarea proiectului investi{ional, care au sau ar putea avea ca efect prejudicierea fondurilor
AOAM, CNAM varezilia unilateral Contractul de finanlare a proiectelor investitionale din fondul de
dezvoltare gi modemizare a prestatorilor publici de servicii medicale gi va informa organele de drept
competente despre neregulile identificate, iar Beneficiarul se obligd sd restituie sumele rambursate de
CNAM pdnd in acel moment.

Semniturile Pirfilor

Compania Beneficiarul

Silvia Bobescu
f{rTaryJ
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