CONTRACT DE FINANȚARE NR. SPF – ID proiect

dd luna 2019

Ialoveni, Republica MOLDOVA

Reprezentanța Fundației „Fundacja Solidarności Międzynarodowej” în Republica Moldova, înregistrată la
Ministerul Justiției cu nr. 035376, la data de 05.07.2013, denumită în prezentul contract „Reprezentanța
FSM”, cu sediul în or. Ialoveni, str. Alexandru cel Bun 33 (în sediul ADR-Centru), MD-6801, Republica Moldova,
cod fiscal: 1013620007086, cod IBAN MD69MO2224ASV64024217100, deschis la BC „MOBIASBANCĂ Groupe Societe Generale" reprezentată de Tomasz Horbowski, conducător al Reprezentanței Fundației
„Fundacja Solidarności Międzynarodowej" în Republica Moldova,
și
Titlu beneficiar cu sediul în _________, str._____________, MD-cod, Republica Moldova denumit în
continuare Beneficiar, cod fiscal: ____________________, cod IBAN (de venituri și cheltuieli)
____________________________________, deschis la Ministerul Finanțelor - Trezoreria de Stat, denumit în
continuare „Beneficiar”, reprezentat de Nume prenume, funcția, au încheiat prezentul Contract de finanțare,
având următoarele stipulări:
1. SCOPUL ȘI OBIECTUL CONTRACTULUI
1.1.
1.2.

1.3.

1.4.

Scopul Contractului este implementarea Proiectului _________________titlul proiectului, în continuare
denumit „Proiect”.
Beneficiarul implementează componenta proiectului „Fondul Granturilor Mici” co-finanțat de către
Fundația „Fundacja Solidarności Międzynarodowej” în cadrul programului de asistență poloneză –
Polish AID.
Reprezentanța FSM va acorda Beneficiarului finanțare, pentru realizarea Proiectului, în conformitate
cu prevederile documentelor anexate la prezentul contract
1.2.1 Ghidul de implementare și raportare /Anexa nr.1/ la prezentul Contract;
1.2.2 Aplicația de finanțare /Anexa nr.2/ la prezentul Contract;
1.2.3 Bugetul aplicației /Anexa nr.3/ la prezentul Contract;
1.2.4 Graficul tranșelor şi prezentării rapoartelor /Anexa nr.4/ la prezentul Contract;
1.2.5 Regulamentul FGM privind specificațiile tehnice minime de calitate și protecția mediului
/Anexa nr. 5/ la prezentul Contract;
1.2.6 Condiții obligatorii ale contractului de achiziții publice pentru autoritățile contractante
finanțate de Reprezentanța „FSM” în Republica Moldova /Anexa nr. 6/ la prezentul Contract.
Beneficiarul certifică faptul că activitățile finanțate conform prezentului Contract nu vor produce daune
semnificative asupra mediului înconjurător și sănătății publice, fapt confirmat prin completarea și
semnarea Chestionarului privind impactului asupra mediului.
2. IMPLEMENTAREA PROIECTULUI

2.1.
2.2.
2.3.

Durata de implementare a proiectului este dd luna 2019 până la 30 noiembrie 2019.
Implementarea Proiectului are loc în conformitate cu prezentul Contract şi Ghidul de implementare și
raportare a proiectului /Anexa nr.1/, care constituie parte integră a Contractului.
Proiectul se consideră implementat după aprobarea de către Reprezentanța FSM a raportului de
activitate şi a raportului financiar final menționat în punctul 7.4. din Ghidul de implementare și
raportare a proiectului /Anexa nr.1/ la prezentul Contract.
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2.4.
2.5.

Beneficiarul se angajează să utilizeze fondurile în scopul și în conformitate cu termenii și condițiile
prezentului Contract şi Anexelor.
Reprezentanța FSM va delega un expert/supervizor/consultant tehnic pe durata implementării
proiectului cu scopul de a monitoriza respectarea normelor tehnice în conformitate cu Regulamentul
privind specificațiile tehnice și de mediu, cât și a celor prevăzute de legislația Republicii Moldova.
3. PERIOADA CONTRACTULUI

3.1.
3.2.

Contractul este încheiat pentru perioada dd luna 2019 până la 31 decembrie 2019.
Perioada contractului nu extinde durata de implementare a proiectului menționat în punctul 2.1.
4. FINANŢAREA APLICAȚIEI

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.
4.5.

Reprezentanța FSM se angajează să transfere, pentru implementarea Proiectului, fonduri în valoare de
suma MDL (suma în litere, 00 bani) ce constituie procente % din suma totală a bugetului Proiectului,
la codul IBAN (de venituri și cheltuieli) al Beneficiarului nr. ____________________________, deschis
la Ministerul Finanțelor - Trezoreria de Stat, deschis imediat după semnarea Contractului de finanțare,
exclusiv pentru primirea mijloacelor bănești de la Reprezentanța FSM pentru realizarea proiectului
indicat în punctul 1.1 a prezentului Contract.
Beneficiarul se angajează să aloce contribuție proprie sub forma unei contribuții financiare, cel puțin
echivalentul cofinanțării oferite de Reprezentanța FSM, conform Anexei nr. 3, în scopul implementării
Proiectului.
Finanţarea Proiectului se va efectua în tranşe în condiţiile stabilite la punctul 3 al Ghidului de
implementare și raportare a proiectului /Anexa nr.1/și conform Graficului tranşelor şi prezentării
rapoartelor /Anexa nr.4/.
Procentul de cofinanțare de către Reprezentanța FSM a costurilor reale ale proiectului nu poate depăși
50% din suma bugetului total /Anexa nr. 3/.
Fondurile indicate la pct. 4.1. al Contractului, trebuie să fie utilizate de către Beneficiar până la 30
noiembrie 2019. Fondurile care nu sunt utilizate în această perioadă vor fi considerate drept costuri
neeligibile și vor fi returnate de către Beneficiar Reprezentanței FSM până la data de 10 decembrie
2019.
5. RAPORTAREA PROIECTULUI

5.1.

5.2.

5.3.
5.4.

Rapoartele privind implementarea Proiectului (raportul de activitate și raportul financiar) vor fi
întocmite în conformitate cu punctul 7 al Ghid de implementare și raportare a proiectului /Anexa nr.1/
și prevederile referitoare la Reguli de prezentare a raportului de activitate și raportului financiar partea
II a Ghidului de implementare și raportare a proiectului /Anexa nr. 1/ ale prezentului Contract.
Rapoartele privind implementarea Proiectului (raportul de activitate și raportul financiar) vor fi
prezentate de către Beneficiar în termenii indicați în Graficul tranșelor și prezentării rapoartelor /Anexa
nr. 4/ al prezentului Contract.
Reprezentanța FSM poate iniția un audit al proiectului pentru care Beneficiarul se va obliga sa prezinte
toata documentația și informația solicitată de auditori.
Conform cerințelor donatorului, beneficiarul, la încheierea proiectului, va prezenta documentele
financiare (facturi, ordine de plată, contracte etc.) în original, la biroul Reprezentanței FSM. Aceste
documente vor fi ștampilate cu nota ”achitate din sursele Polish Aid”, pentru a evita multipla finanțare.
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6. REZILIEREA CONTRACTULUI
6.1.

Contractul poate fi reziliat prin acordul reciproc al părților în eventualitatea unor circumstanțe pentru
care părțile nu sunt responsabile și care împiedică implementarea prezentului Contract.
6.2. În caz de reziliere a prezentului Contract, consecințele financiare, precum și oricare rambursare de
fonduri va fi convenită de către Părți într-un proces-verbal.
6.3. În cazul în care părțile nu pot conveni asupra soluționării financiare a contractului în termen de 10 zile
calendaristice de la încetarea de comun acord al acestuia, Reprezentanța FSM, exercitând diligența
necesară și luând în considerare prevederile aplicabile ale legislației, va determina în mod unilateral
principiile soluționării financiare și va informa Beneficiarul despre acestea. O astfel de decizie a
Reprezentanței FSM va fi obligatorie pentru Beneficiar.
6.4. În eventualitatea unor circumstanțe care împiedică implementarea Contractului, Beneficiarul poate
rezilia Contractul, dar nu mai târziu de data transferării fondurilor.
6.5. La finisarea de către Beneficiar a Proiectului şi prezentarea raportului financiar final şi a raportului de
activitate, Reprezentanța FSM va efectua, după caz, achitarea plăților restante față de Beneficiar sau
va asigura întoarcerea fondurilor rămase neutilizate în procesul realizării Proiectului.
6.6. Contractul poate fi reziliat, cu efect imediat, de către Reprezentanța FSM în cazul în care:
6.6.1.
Fondurile acordate sunt utilizate contrar scopului Contractului;
6.6.2.
Beneficiarul nu respectă prevederile legislației Republicii Moldova;
6.6.3.
Contractul este implementat cu întârziere și în mod necorespunzător;
6.6.4.
Beneficiarul transferă fonduri sau a unei părți din acestea către o parte terță, în cazul în care
Contractul nu prevede acest drept;
6.6.5.
Beneficiarul nu prezintă rapoartele de activitate și rapoarte financiare, conform Graficului
tranșelor și rapoartelor /Anexa nr. 4/ al prezentului Contract;
6.6.6.
Beneficiarul refuză să fie supus controlului și / sau monitorizării sau nu elimină, în termenul stabilit
de către Reprezentanța FSM, neregulile determinate sau nu prezintă la solicitarea Reprezentanţei
FSM a copiilor documentelor contabile conform Regulamentului;
6.6.7.
Reprezentanța FSM nu primește fondurile menționate la punctul 1.2.
6.6.8.
Beneficiarul a prezentat rapoarte financiare şi rapoarte de activitate neconforme, nevalabile sau
informații eronate şi acest lucru poate fi demonstrat prin raportul personalului al Reprezentanța
FSM în urma verificărilor activității Beneficiarului;
6.6.9.
Beneficiarul nu poate să prezinte documente justificative pentru cheltuielile efectuate din fonduri.
6.7. La rezilierea contractului, Reprezentanța FSM va determina suma fondurilor care urmează să fie
rambursată şi va informa termenul limită pentru rambursare.
6.8. Beneficiarul se obligă să prezinte Reprezentanței FSM un raport special cu privire la plățile făcute până
la data rezilierii prezentului Contract.
7. MODIFICAREA CONTRACTULUI
7.1.
7.2.

Toate modificările termenelor şi condițiilor stabilite în Contract şi Anexe, necesită forma unei anexe
scrise pentru a fi valabilă.
Cererea de modificare a contractului trebuie să fie prezentată Reprezentanței FSM cu cel puțin 14 zile
înainte de modificarea planificată și nu mai târziu de 14 zile înainte de sfârșitul implementării
Proiectului.
8. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ

8.1.

Beneficiarul poartă răspunderea exclusivă față de terți pentru orice pierderi suferite în legătură cu
implementarea Proiectului.
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8.2.

8.3.

În ceea ce privește implementarea proiectului, inclusiv colectarea, prelucrarea și transmiterea datelor
cu caracter personal, precum și înregistrarea lor în sistemele IT, Beneficiarul va aplica și respecta
prevederile Legii nr. 133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal, precum și ale
altor acte conexe.
Reprezentanța FSM nu poartă nici o răspundere față de Beneficiar în orice alt domeniu de aplicare. În
mod particular, Reprezentanța FSM nu poartă nici o răspundere pentru eventualele consecințe, inclusiv
pretenții ale terților, care rezultă din acțiunile sau inacțiunile Beneficiarului pertinente prezentului
Contract, inclusiv în cazurile în care Beneficiarul întârzie în implementarea proiectului sau dacă
Reprezentanța FSM, conform dreptului cu care este intitulat, cere ca fondurile să fie rambursate.
9. DISPOZIŢII FINALE

9.1.

În cazurile nereglementate de prezentul Contract se vor aplica prevederile relevante ale legislației
Republicii Moldova.
9.2. Toate litigiile care ar putea apărea în legătură cu efectuarea și implementarea prezentului Contract vor
fi rezolvate de către Părți pe cale amiabilă. În cazul în care soluționarea pe cale amiabilă se dovedește
a fi imposibilă, litigiul va fi prezentat pentru rezoluție unei instanțe competente de la sediul poștal al
Reprezentanței FSM.
9.3. Beneficiarul este obligat să furnizeze informații nu mai târziu de 10 zile calendaristice de la schimbarea,
despre toate și oricare modificări referitoare la Beneficiar sau bunurile procurate sau create cu ajutorul
fondurilor, în mod particular:
9.3.1. despre toate și oricare modificări a adresei, a numerelor de telefon și de fax, persoanelor
autorizate să o reprezinte etc.;
9.3.2. despre transformarea proprietății, lichidare, solicitare de lichidare, suspendare sau încetarea
operațiunilor;
9.3.3. despre toate și oricare pretenții depuse de către terți cu privire la suma fondurilor sau bunurile
achiziționate în baza prezentului Contract.
9.4. Reprezentanța FSM își rezervă dreptul de a lua decizii cu privire la fondurile sau bunurile achiziționate
sau create folosind aceste fonduri, în eventualitatea cazurilor menționate la punctul 9.3.2.
9.5. Prezentul contract este întocmit în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.
9.6. Prezentul Contract intră în vigoare la data semnării de către ambele părți.

___________________________________
Tomasz Horbowski, conducător
al Reprezentanței Fundației
„Fundacja Solidarności Międzynarodowej"
în Republica Moldova

___________________________
XXXXX, primar, ....

ANEXE la prezentul Contract:
Anexa nr.1 Ghidul de implementare și raportare a proiectului;
Anexa nr.2 Aplicația de finanțare;
Anexa nr.3 Bugetul aplicației;
Anexa nr.4 Graficul tranşelor şi prezentării rapoartelor;
Anexa nr.5 Regulamentul privind specificațiile tehnice și de mediu;
Anexa nr.6 Condiții obligatorii ale contractului de achiziții publice pentru autoritățile contractante finanțate
de Reprezentanța „FSM” în Republica Moldova
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