
ROMÂNIA               
JUDEŢUL VASLUI                                                                                
CONSILIUL JUDEŢEAN                                                                          
                                    

     HOTĂRÂREA   nr. 174/2021   
privind aprobarea finanțării proiectului “Modernizarea Azilului de bătrâni  

și invalizi din raionul Cimișlia”  
 

     Având în vedere : 
- referatul de aprobare nr. 14711/12.10.2021 al președintelui Consiliului Județean 

Vaslui; 
- adresa Consiliului Raional Cimișlia nr. 202 din 15.06.2021 privind solicitarea 

finanțării nerambursabile din partea Consiliului Județean Vaslui (România) pentru susținerea 
proiectului “Modernizarea Azilului de bătrâni și invalizi din raionul Cimișlia”, înregistrată la 
Consiliul Județean Vaslui sub nr. 8556 din 15.06.2021; 

-  Decizia Consiliului Raional Cimișlia nr. 03/10 din 30.06.2021 privind aprobarea 
Acordului – cadru de finanțare a proiectului “ Modernizarea Azilului de bătrâni și invalizi din 
raionul Cimișlia”; 

- rapoartele de specialitate nr. 14716/13.10.2021 și nr. 14721/13.10.2021 ale 
Direcției Dezvoltare și Cooperare și Direcției Economice din cadrul aparatului de specialitate 
ale consiliului județean; 
                - avizele comisiilor de specialitate ale consiliului județean: Comisia juridică și de 
disciplină, administrație publică locală și coordonarea consiliilor locale, Comisia pentru 
strategii, prognoze și programe de dezvoltare economico-socială, buget-finanțe și integrare 
europeană, Comisia de dezvoltare urbanistică și amenajarea teritoriului, protecția mediului 
înconjurător și turism, administrarea domeniului public și privat  de interes județean și 
Comisia pentru protecție socială, protecție copii, învățământ, sănătate, cultură, culte și 
sport; 

în conformitate cu prevederile:  
- art. 89 alin. (14), art. 173 alin. (1) lit. f) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
- art. 35^1 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările 

și completările ulterioare; 
- Ordinului comun al ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și 

al ministrului Finanțelor Publice nr. 1120/1030/2014 pentru aprobarea procedurii de 
finanțare prevăzute la art. 35^1 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu 
modificările și completările ulterioare; 

- Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 127/2015 privind aprobarea Înțelegerii 
de cooperare între Județul Vaslui din România și Raionul Cimișlia din Republica Moldova; 

- Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 135/2021 privind aprobarea încheierii 
unui Act adițional de modificare a Înțelegerii de Cooperare între Județul Vaslui din România 
și Raionul Cimișlia din Republica Moldova, semnată la Vaslui, la data de 23 septembrie 2015; 

în temeiul art. 182 alin. (1) și al art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

Consiliul Județean Vaslui 
 

  HOTĂRĂȘTE: 
 

Art.1. – Se aprobă finanțarea proiectului “Modernizarea Azilului de bătrâni și 
invalizi din raionul Cimișlia”, propus de Raionul Cimișlia din Republica Moldova, din bugetul 
propriu al Județului Vaslui pentru anii 2021 și 2022, cu suma de 109.000 Euro. 

Art.2. - (1) Se aprobă Acordul de finanțare a proiectului prevăzut la art. 1, 
conform anexei care face parte integrată din prezenta hotărâre. 

 
 



 
(2) Se împuternicește președintele Consiliului Județean Vaslui să semneze, în  

numele și pentru Județul Vaslui, Acordul de finanțare în forma prevăzută la alin. (1). 
Art.3. - Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri revine președintelui 

consiliului județean, Direcției Dezvoltare și Cooperare și Direcției Economice din cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui. 

     Art.4. – Prezentul act administrativ se comunică prin intermediul secretarului 
judeţului, în termenul prevăzut de lege, Instituției Prefectului - Județul Vaslui, Raionului 
Cimișlia, președintelui consiliului județean, Direcției Dezvoltare și Cooperare și Direcției 
Economice din cadrul aparatului de specialitate al consiliului județean și se publică pe site-
ul www.cjvs.eu și în Monitorul Oficial Local. 
 

  Vaslui, 29 octombrie 2021 
 

    
             PREȘEDINTE,  
                            Dumitru Buzatu  

                                               
 

                                                                                Contrasemnează, 
                                                                                  SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI 

                                                                                   Diana-Elena Ursulescu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hotărârea a fost adoptată cu  32 voturi  “pentru”,    
              1 vot “împotrivă” și 0 “abțineri”. 

 

http://www.cjvs.eu/


 
 

Anexă  
la Hotărârea nr. 174/2021 

 
ACORD-CADRU DE FINANŢARE   

 
 Încheiat între: 
1. Raionul CIMIȘLIA – Republica Moldova, prin CONSILIUL RAIONAL Cmișlia, adresa: 
orașul Cimișlia, Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 12, raionul Cimișlia, cod postal 4101, 
cod de înregistrare fiscală 1007601008915, în calitate de beneficiar pentru proiectul 
“Modernizarea Azilului de bătrâni și invalizi din raionul Cimișlia”, reprezentat legal 
de domnul MIHAIL OLĂRESCU, având funcţia de preşedinte al raionului Cimișlia, pe 
de o parte,   

și 
 

2. JUDEȚUL VASLUI, prin Consiliul Județean Vaslui, adresa sediului: Str. Ștefan 
cel Mare nr. 79, Vaslui, județul Vaslui, cod postal 730168, cod de înregistrare fiscală 
3394171, în calitate de finanţator pentru proiectul “Modernizarea Azilului de 
bătrâni și invalizi din raionul Cimișlia”, reprezentat legal de domnul DUMITRU 
BUZATU, având funcţia de președinte al Consiliului Județean Vaslui.  
     În baza Înțelegerii de cooperare din data de 23.09.2015, aprobată prin 
Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 127/2015, cu modificările ulterioare, 
părţile au convenit la încheierea prezentului acord de finanţare, aprobat potrivit 
Deciziei Consiliului raional Cimișlia nr. 03/10 din data de 30.06.2021, cu 
modificările ulterioare, şi a Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. _____ din 
data de ___.__.2021. 
 

ART.1. Obiectul acordului de finanţare 
Implementarea proiectului “Modernizarea Azilului de bătrâni și invalizi din 

raionul Cimișlia”. 
 

ART.2. Durata acordului de finanţare 
     Durata acordului de finanţare este de _____ luni, începând cu data semnării 
prezentului acord de finanţare, respectiv până la data de 31.12.2022. 
 
     ART.3. Valoarea proiectului 
     Valoarea totală a proiectului care face obiectul finanţării este de 181.966,15 
EUR, din care 109.000,00 EUR (reprezentând 59,9%) finanţat de către Județul Vaslui, 
prin Consiliul Județean Vaslui și 72.966,15 EUR (reprezentând 40,1%) finanţat de 
către Consiliul raional Cimișlia. 
 

ART.4. Responsabilităţile părţilor 
(1) Responsabilităţile beneficiarului sunt următoarele: 

a) să respecte acordul de înfrăţire/cooperare; 
b) să respecte destinaţia sumelor acordate în baza acordului de finanţare; 
c) să utilizeze suma alocată de către finanţator exclusiv pentru implementarea 

proiectului care face obiectul prezentului acord de finanţare; 
d) să permită accesul reprezentanţilor finanţatorului la obiectivele şi activităţile 

convenite prin acord; 
e) să prezinte finanţatorului un raport de justificare a cheltuielilor aferente 

proiectului şi de realizare a activităţilor cuprinse în acordul de finanţare; 
f) să întreprindă toate activităţile necesare realizării obiectivelor stabilite de 

comun acord; 



 
 

g) 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 o lună 
de la această dată; 

h) 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. 

(2) Responsabilităţile finanţatorului sunt următoarele: 
a) să respecte acordul de înfrăţire/cooperare; 
b) să îşi prevadă în buget sumele necesare finanţării proiectelor/activităţilor 

prevăzute în acordul de finanţare; 
c) să întreprindă toate activităţile necesare realizării obiectivelor stabilite de 

comun acord;  
d) să solicite documentele justificative aferente cheltuielilor din proiect.    

 
ART.5. Prevederi privind cererile de plată, plăţile şi termenele de plată    

(1) Pentru plata cheltuielilor aferente proiectului, Raionul Cimișlia, prin Consiliul 
raional Cimișlia, întocmește cereri de plată intermediare și/sau finale, potrivit 
modelului prevăzut în anexa nr. 1 la prezentul acord.  
(2) Cererile de plată vor fi însoțite de documente justificative și de un tabel 
centralizator, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 la prezentul acord. 
(3) În baza cererilor de plată intermediare si/sau finale și a prevederilor din 
acordurile de finanțare, Județul Vaslui va deconta Raionului Cimișlia plăți deja 
efectuate.  
(4) Plățile se vor efectua prin aplicarea procentului aferent Județului Vaslui prevăzut 
la art. 3 asupra sumei totale aprobate pentru cererea de plată. 
(5) Lista documentelor justificative pe baza cărora se vor efectua plățile constituie 
anexa nr.3 la prezentul acord. 
(6) Plățile vor fi efectuate în conturile indicate de partea moldoveană, la cursul 
negociat al băncii din care se efectuează plata, de la data plății. Comisioanele de 
transfer sunt în sarcina Finanțatorului. 
 

ART.6. Prevederi privind transmiterea Raportului de justificare a 
cheltuielilor     
(1) În termen de 10 zile de la finalizarea tuturor acțiunilor din proiect, Raionul 
Cimișlia, prin Consiliul raional Cimișlia, transmite Consiliului Județean Vaslui un raport 
de justificare a cheltuielilor aferente proiectului și de realizare a activităților cuprinse 
în acordul de finanțare, însoțit de un raport de audit independent.  
(2) Până la 30 noiembrie 2021, Raionul Cimișlia, prin Consiliul raional Cimișlia, 
transmite Consiliului Județean Vaslui un raport intermediar de progres privind 
cheltuielile și acțiunile realizate în anul financiar respectiv. 
(3) Raportul de justificare a cheltuielilor aferente proiectului și de realizare a 
activităților cuprinse în acordul de finanțare și rapoartele intermediare de progres 
privind cheltuielile și acțiunile realizate în anul financiar respectiv (pentru proiectele 
multianuale) trebuie să cuprindă cel puțin descrierea activităților desfășurate pentru 
implementarea proiectului și detalierea pe capitole a cheltuielilor aferente 
proiectului, conform modelului din anexa 4 la prezentul acord. 
(4) Rapoartele prevăzute la alin. (1) și (2), însoțite de un raport al ordonatorului 
principal de credite, se prezintă autorității deliberative - Consiliului Județean Vaslui, 
în termen de maximum 30 zile de la primire.  
 



 
 

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, aceasta restituie sumele respective în termen de 
o lună de la data constatării. Finanţatorul poate dispune recuperarea acestor sume, 
prin diminuarea finanţării până la concurenţa sumei neeligibile. 
(2) Autoritățile administrației publice locale din Republica Moldova răspund de modul 
de utilizare, în conformitate cu dispozițiile legale și prezentul acord de finantare, a 
sumelor alocate de Județul Vaslui potrivit art. 3, precum și față de terți, inclusiv în 
cazul prejudiciilor materiale sau morale de orice natură, produse ca urmare a 
implemetării acordului de finanțare. 
(3) Fișa proiectului menționat la art. 1 constituie anexa nr. 5 la prezentul acord, iar 
bugetul proiectului – anexa nr. 5.1 la prezentul acord. 
(4) Declarația pe propria răspundere a beneficiarului cu privire la dubla finanțare 
constituie anexa nr. 6 la prezentul acord. 
(5) Decizia autorității competente, conform prevederilor legale, în vigoare, în 
Republica Moldova privind aprobarea proiectului menționat la art. 1 constituie anexa 
nr. 7 la prezentul acord. 
(6) Prezentul acord de finanțare se poate modifica prin act adițional, prin acordul 
părților.  
 

Încheiat astăzi__________________la________________în două exemplare. 
 
 
 
 

        Mihail OLĂRESCU,                                                        Dumitru BUZATU,                                                     
   președinte                                                                   președinte 

     al Raionului Cimișlia                                                al Consiliului Județean Vaslui                                              
 
 
 
   



 
 

Anexa nr. 1 
la Acordul de finanțare 

 
 

Cerere de plată 
 

Unitatea administrativ- teritorială din 
Republica Moldova............................ 
Nr. de înregistrare................................. 
Data............................................ 

Județul Vaslui 
 
Nr. de înregistrare................................. 
Data............................................ 

CERERE DE PLATĂ 
1. Cerere de plată nr.   
2. Tipul cererii de plată 

 
 

Intermediară 
 

 

Finală  

SUMA (EUR)  

3. Denumirea proiectului  
4. Descrierea activităților 

ce urmează a se 
finanța din sumele 
solicitate 

 

5. Perioada de 
implementare a 
proiectului 

De la: Până la: 

6. Adresa autorității 
administrației publice 
locale din Republica 
Moldova 

 

7. Codul fiscal  
8. Persoana de 

contact(numele și 
funcția, telefon, fax și 
e-mail) 

 

9. Numele băncii  
10. Adresa băncii   
11. Codul IBAN  

Numele, prenumele/funcția reprezentantului legal al unității administrativ-teritoriale din Republica 
Moldova 
…………… 
(semnătura și ștampila) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

Anexa nr.2 
la Acordul de finanțare 

 
 
 

Unitatea administrativ- teritorială din Republica Moldova............................ 
Nr. de înregistrare................................. 
Data............................................ 
 

TABEL CENTRALIZATOR 
Denumirea proiectului..................................... 
Cheltuieli efectuate in perioada………………… 
Tip  cheltuiala, pe 
capitole, conform 
bugetului anexat 
fisei de proiect, 
nr. si data 
contract 

Nr. si data 
factura 

Suma 
inscrisa pe 
factura 
(moneda 
locala) 

Nr si data 
docum. 
de plata 

Suma 
totala 
platita 
(moneda 
locala) 

Din care 

suma 
solicitata 
de la CJV 

suma 
platita de 
APL 
R.Moldova 

1 2 3 4 5=6+7 6 7 
Ex: lucrari cf. 
contract nr../data 

      

Mobilier cf. contract 
nr../data  

      

Servicii tiparire, cf. 
contract nr… 

      

Servicii organizare 
festival, cf. contract 
nr…. 

      

TOTAL (moneda locala)    

 Curs de schimb (EUR/MDL)………………..(de la data intocmirii cererii de plata) 
Suma solicitata (EUR) Total col. 6/Cursul de schimb EUR/MDL=……………………. 
 
Numele, prenumele/funcția reprezentantului legal al unității administrativ-teritoriale din Republica 
Moldova 
…………… 
(semnătura și ștampila) 
 
 
Responsabil cu operatiunile financiare 
…………… 
(numele in clar, semnătura și ștampila) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Anexa nr.3 
la Acordul de finanțare 

 
 
 

Documentele necesare decontării cheltuielilor efectuate in cadrul acordului de 
finanțare: 

• Pentru bunuri, servicii si lucrări:   
- in cazul in care proiectul include o lucrare de investitie, se va atasa documentul 

legal (decizie, hotarare, dispozitie, etc), prin care autoritatea competenta din 
Republica Moldova a aprobat investitia respectiva;  

- documentația de achiziție pentru bunuri/servicii/lucrări, conform legislației 
aplicabile din Republica Moldova; 

- contracte (daca există, conform legislației aplicabile); 
- factura fiscală şi dovada plăţii (ordin de plată, chitanță, etc) pentru 

bunurile/serviciile/lucrările achiziţionate; bon fiscal ştampilat; 
- extrase de cont; 
- situatii de lucrări, în cazul în care se solicită decontarea unor lucrări, certificate 

pentru realitatea, conformitatea și legalitatea lucrărilor executate, de persoane 
abilitate, conform legislației aplicabile din Republica Moldova (diriginte de 
șantier, responsabil tehnic cu execuția, etc); 

- copii după nota de recepţie pentru bunuri/proces verbal de recepție pentru 
servicii și/sau lucrări; 

- toate facturile și documentele de plată vor avea mențiunea „Remis spre 
rambursare Consiliului Județean Vaslui, pentru proiectul ……. (denumirea 
proiectului)”; 

- toate documentele se vor depune în copii pe care va fi aplicată mențiunea 
„conform cu originalul”, semnătura reprezentantului legal și ștampila autorității 
administrației publice locale din Republica Moldova. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

    Anexa nr.4 
la Acordul de finanțare 

 
 

Raport de justificare a cheltuielilor aferente proiectului și de realizare a 
activităților cuprinse în acordul de finanțare 

 
1. Denumirea proiectului 

 
 

2. Rezumatul proiectului 
 

Se vor descrie, in maxim 10 randuri, obiectivele 
proiectului, grupul/grupurile carora li se adreseaza 
proiectul 

3. Descrierea activităților realizate 
 

Se vor descrie activitatile realizate in perioada de 
raportare, perioada de realizare, institutiile 
implicate 

4. Rezultatele obținute 
 

Se vor enumera rezultatele obtinute, cuantificate 
(ex: reabilitarea unei suprafete de… mp cladire, 
achizitionarea unui nr. de …mese si.. ..scaune, 
organizarea unui festival cu… participanti, 
achizitionarea a … costume populare) 

 
Cheltuieli efectuate in perioada………………… 
Tip  cheltuiala, pe 
capitole, conform 
bugetului anexat 
fisei de proiect, 
nr. si data 
contract 

Nr. si data 
factura 

Suma 
inscrisa pe 
factura 
(moneda 
locala) 

Nr si data 
docum. 
de plata 

Suma 
totala 
platita 
(moneda 
locala) 

Din care 

suma 
solicitata 
de la CJV 

suma 
platita de 
APL 
R.Moldova 

1 2 3 4 5=6+7 6 7 
Ex: lucrari cf. 
contract nr../data 

      

Mobilier cf. contract 
nr../data  

      

Servicii tiparire, cf. 
contract nr… 

      

Servicii organizare 
festival, cf. contract 
nr…. 

      

TOTAL (moneda locala)    

 Curs de schimb (EUR/MDL)……………….(de la data intocmirii cererii de plata) 
Suma solicitata (EUR) Total col. 6/Cursul de schimb EUR/MDL=……………………. 
Numele, prenumele/funcția reprezentantului legal al unității administrativ-teritoriale din Republica 
Moldova 
…………… 
(semnătura și ștampila) 
 
 
Responsabil cu operatiunile financiare 
…………… 
(numele in clar, semnătura și ștampila) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  Anexa nr.5 
la Acordul de finanțare 

 
Fișa de proiect  

 
1. Denumirea autorității 

solicitante 
Consiliul Raional Cimișlia, Republica Moldova 

2. Denumirea proiectului 
 

Modernizarea Azilului de bătrâni și invalizi din raionul 
Cimișlia 

3. Valoarea totală a 
proiectului care face 
obiectul finanțării  

 

Valoarea totală a proiectului: 181.966,15 EUR, inclusiv: 
- Instalarea sistemului de ventilare și condiționare a 

aerului în clădirie: 95.382,72 EUR; 
- Termoizolarea fațadei clădirii azilului: 70.957,96 EUR; 
- Amenajarea terenului aferent clădirii: 13.613,84 EUR; 
- Întreținerea serviciului de supraveghere tehnică: 

2011,63 
4. Suma solicitata de la 

Județul Vaslui 
109.000 EUR - 59,9% din bugetul total al proiectului. 

5. Contribuția proprie a 
solicitantului 

72.966,15 EUR - 40,1% din bugetul total al proiectului. 

6. Rezumatul proiectului Scopul proiectului: Asigurarea unui confort sporit pentru 
beneficiarii azilului prin modernizarea sistemului de ventilare 
și termoizolarea clădirii. 
Obiectivele proiectului: 
OS.1 Asigurarea unui confort termic prin instalarea sistemului 
modern de ventilare și condiționare a aerului în încăpere; 
OS.2 Eficientizarea energetică a clădirii prin  termoizolarea 
pereților; 
OS.3 Crearea condițiilor de odihnă a beneficiarilor prin 
amenajarea terenului aferent. 
Beneficiari direcți ai proiectului: 

- Circa 60 de bătrîni și invalizi care sunt găzduiți ăn azil; 
- Circa 30 angajați ai instituției. 

Beneficiari indirecți: circa 60 familii ale persoanelor din azil; 
 

7. Descrierea activităților 
ce urmează a se finanța 
în cadrul proiectului 

 

Activitatea 1: Desfășurarea procedurilor de achiziții publice a 
lucrărilor și adjudecarea contractului. 
În conformitate cu prevederile Legii Nr. 131 din 03.07.2015 
privind achizițiile publice, cu modificarile și completările 
ulterioare, Consiliul Raional Cimișlia, în calitate de autoritate 
contractantă, va efectua toate etapele procesului de achiziție 
publică. 
Documentația de atribuire a contractului de lucrări va fi 
examinată de Grupul de Lucru pentru achizitii publice 
constituit în cadrul Consiliului Raional Cimișlia prin dispoziția 
președintelui raionului nr. 52-d din 16 aprilie 2021. 
Modul de constituire și de desfășurare a activității grupului de 
lucru este prevazut în Regulamentul cu privire la activitatea 
grupului de lucru, care este parte integrantă a dispoziției 
președintelui și care este elaborat în strictă conformitate cu  
Hotararea Guvernului Republicii  Moldova nr. 10 din 
20.01.2021.  



 
 

Tipul procedurii de achiziție publică: licitație deschisă prin 
sistemul electronic de achiziții publice. Astfel este asigurată 
transparența și imparțialitatea procedurii de licitație publică 
și de selectare a câștigătorului. 
Activitatea 2.   Execuția lucrărilor de modernizare a clădirii 
Azilului de bătrîni și invalizi, cu realiarea următoarelor lucrări: 
- Instalarea unui sistem modern de ventilare și condiționare a 
aerului în clădirea azilului; 
- Termoizolarea fațadei clădirii; 
- Amenajarea terenului aferent clădirii. 
Lucrările de modernizare se vor realiza conform Autorizației 
de construire obținută în baza prevederilor Legii nr.163 din 
09.07.2010 privind autorizarea executării lucrărilor de 
construcție, cu modificările ulterioare și cu respectarea 
Proiectului de execuție, a caietului de sarcini, a listelor de 
cantități și a detaliilor de execuție elaborate de proiectant. 
Aceste obligații vor fi stipulate în contractul de lucrări ce va fi 
încheiat cu firma cîștigătoare în urma procedurii de achiziție 
publică. 
Responsabilul tehnic, contractat pentru supravegherea 
lucrărilor, va preda executantului amplasamentul liber de 
orice sarcină. Executantul va demara lucrările de execuție în 
conformitate cu prevederile asumate prin contract. La 
finalizarea lucrărilor, se va proceda conform prevederilor 
legale, pentru recepția, predarea-primirea și plata acestora. 
Activitatea 3: Achiziția serviciilor de supraveghere și verificare 
a realizării lucrărilor conform proiectului tehnic de execuție. 
Urmărirea comportamentului lucrării executate se va realiza 
la recepția finală, perioada în care atât responsabilul tehnic 
cât și Beneficiarul lucrării vor monitoriza calitatea și 
comportamentul acesteia. 
Responsabilul tehnic va urmări, în numele Beneficiarului, 
realizarea tuturor activităților necesare execuției lucrărilor, 
fiind direct responsabil de încadrarea acestora în conformitate 
cu prevederile contractului, a proiectului de execuție, a 
caietului de sarcini și a reglementărilor tehnice în vigoare. 
3.1 Pregătirea documentației de achiziție. 
- Întocmirea notei justificative privinda valoarea estimativă a 
serviciului, stabilirea tipului de procedură, a criteriilor de 
calificare și a selecției și a criteriilor de atribuire a 
contractului de servicii. 
3.2 Achiziționarea serviciilor de supraveghere; încheierea 
contractului de achiziție a serviciilor de supraveghere. 
3.3 Realizarea serviciilor de supraveghere și verificare a 
realizării corecte a execuției lucrărilor: 
  a) Pregătirea lucrărilor de pre-construcție și mobilizare; 
  b) Executarea lucrărilor; 
  c) Recepția lucrărilor; 
  d) După recepția la terminarea lucrărilor, până la recepția 
finală și perioada de garanție. 
Antreprenorul va colabora cu responsabilul tehnic în toată 
perioada de realizare a obiectivelor propuse. 



 
 

Responsabilul tehnic va reprezenta Beneficiarul în relațiile 
acestuia cu toți factorii implicați (proiectant, antreprenor, 
furnizori, prestatori de servicii) în realizarea implimentării 
proiectului, răspunde față de cei pe care îi reprezintă pentru 
verificarea realizării corecte a execuției lucrărilor. 
Activitatea 4: Recepția lucrărilor. 

a) Constituirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor 
prin dispoziție a Președintelui raionului Cimișlia; 

b) Recepția la terminarea lucrărilor. 
Recepția la terminarea lucrărilor constituie o componentă a 
sistemului calității în construcție și este actul prin care 
investitorul declară că acceptă, preia lucrarea cu sau fără 
rezerve și că aceasta poate fi dată în folosință. 
Certificarea realizării lucrărilor se va face pe bază examinării 
lor nemijlocite, în conformitate cu documentația de execuție 
și cu documentele cuprinse în cartea tehnică, conform 
Hotărîrii nr. 285 din 23.05.1996 cu privire la aprobarea 
Regulamentului de recepție a construcțiilor și instalațiilor 
aferente cu modificările și completările ulterioare.  
Prin semnarea procesului – verbal de recepție la terminarea 
lucrărilor, Consiliul Raional Cimișlia, în calitate de beneficiar, 
va confirma îndeplinirea contractului de execuție a lucrărilor. 
Ulterior, prin decizie a Consiliului Raional Cimișlia aceste 
lucrări se vor transmite în gestiune Azilului de bătrîni și 
invalizi. 

8. Principalele rezultate 
preconizate 

1. Asigurarea unui confort termic în clădirea azilului pentru 
60 de beneficiari și circa 30 angajați;  

2. Eficientizarea energetică a clădirii; 
3. Diminuarea cheltuielilor pentru încălzirea clădirii azilului; 
4. Îmbunătățirea aspectului exterior a clădirii azilului și a 

terenului aferent. 
9. Perioada de 

implementare a 
proiectului 

De la data semnării acordului de finanțare până la 31.12.2022 

10. Adresa autorității 
administrației publice 
locale din Republica 
Moldova 

Oarșul Cimișlia, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 12 

11. Persoana de contact 
(numele și funcția, 
telefon, fax și e-mail)  

 

Tocaru Vasile, șef Direcție dezvoltare teritorială 
Date de contact: 
tel: +373 674 888 05 
fax: 0241 21172 
e-mail vasile-tocaru@mail.ru 
 

 
Numele, prenumele/funcția reprezentantului legal al unității administrativ-teritoriale din Republica 
Moldova 
…………… 
(semnătura și ștampila) 

 
 
 



 
 

Anexa nr.5.1 
la Acordul de finanțare 

 
 

Bugetul proiectului: Modernizarea Azilului de bătrâni și invalizi din raionul Cimișlia 
 
Finanțatori:  UAT Județul Vaslui, prin Consiliul Județean Vaslui, România și Consiliul  
raional Cimișlia, Republica Moldova 
  
Buget calculat la cursul valutar al BNM din data de 14.06.2021 (3.913.000,00 Lei / 
181.966,15 EUR) 
 
 
Nr. 
d/o 

Denumire 
lucrare/serviciu/ 

achiziție 

Un. de 
măsură 

Nr. de 
unități 

Preț  
unitar 
(MDL) 

Preț total 

(Euro) 

Finanțator 

1 Resurse umane  

CJ Vaslui -
109.000,00 
EUR (59,9% 
din suma 
totală a 
proiectului) 

CR Cimișlia – 
72.966,15 
EUR (40,1% 
din suma 
totală a 
proiectului) 

 

1.1 Coordonator de 
proiect 

pe lună 1 0,0 0,0 

1.2 Asistent de proiect pe lună 1 0,0 0,0 
1.3 Contabil pe lună 1 0,0 0,0 
 Subtotal x x 0,0 0,0 
2 Infrastructură 

2.1 Proiect tehnic pe contract 
(elaborat 
anterior) 

1 0,0 0,0 

2.2 Execuție 
infrastructură 

pe contract 1 3.869 742 179.954,52 

2.3 Responsabil tehnic pe contract 1 43.258 2.011,63 

 Subtotal x x 3.913000 181.966,15 

Total buget, 181.966,15 (O sută optzeci și unu mii nouă sute șaizeci și 
șase, cincisprezece  EUR) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Anexa nr.6 
la Acordul de finanțare 

 
 

Declarație pe proprie răspundere cu privire la dubla finanțare 
 

 
Subsemnatul/a  ..........................,  CNP  ..............................  domiciliat/ă  în  
................... str. ............... nr....... ap. ....... tel. fix .................. tel. mobil  
.............. e-mail  ........................................................reprezentant  legal   
al..............  (denumirea  unității  teritorial-administrative  din  Republica  Moldova   
beneficiare) în calitate de beneficiar/ă al proiectului......................declar  pe 
proprie răspundere că  activitățile şi lucrările din cadrul proiectului cu titlul:   
“ .............................................................................................” depus  
pentru finanțare la Consiliul Județean Vaslui, nu sunt şi nu au fost  finanțate  din  alte   
surse bugetare. 
 
Am luat la cunoştinţă că declaraţia în fals a subsemnatului atrage după sine 
următoarele consecinţe:  
- excluderea din activităţile de care am beneficiat prin intermediul proiectului până 
la momentul descoperirii falsului; 
- acordarea de despăgubiri financiare către Judetul Vaslui, prin Consiliul Judetean 
Vaslui, constând în contravaloarea serviciilor de care am beneficiat până în momentul 
descoperirii falsului.  
 
 
 
Data: ....................                       Semnătura: ................. 
 

 
































