
CONTRACT
de finanfare din m[iloacele fondului mlsurilor de profilaxie

a proiectelor de profilaxie qi prevenire a riscurilor de imbolnivire

nr.

mun. Chiginiu

1. Pirfile contractante
Compania Nafionaltr de Asiguriri in Medicintr (in continuare - Companie), reprezentattr de

cdtre df Ion Dodon, director general, care acforeazd in baza Statuhrlui, denumitii ln continuare

,,Finanfator" gi Asociafia Obqteasci ,,Uniunea pentru Echitate gi Sinitate', reprezentat6 de ctrtre

dna Ala Ia{co, preqedinte, care aQioneazhinbaza Statutului, denumitd in continuare ,,Beneficiar" au
incheiat Contractul de finanfare din mijloacele fondului mdsurilor de profilaxie a proiectelor de
profilaxie qi prevenire a riscurilor de lmbolndvire (in continuare - Contrac|, convenind asupra
urm[toarelor.

2. Obiectul contracfu lui
2.1. Obiectul prezenttrlui Contract reprezintd rcalizalrea de cltre Beneficiar a activitdlilor in

cadrul Proiectului intitulat: ,,Extinderea accesului la serviciile ile prevenhe HIY pentru grupafile
cu risc sporit de infectare ilin nordul Repablicii Moltloua ", (in continuare Proiect), in baz a finantirii
acordate de Finantator.

2.2. Beneficiarului i se va acorda filanlarea ln termenii gi condiliile stabilite in prezentul
Contract gi anexele acestui4 pe care Beneficiarul declard cd le crmoa$e qi le acceptd.

2.3. Beneficiarul igi asuml obliga(ia de a implementa activiti{ile incluse ln Proiect, iar
Finanfatorul de a le achita conform prevederilor anexei m.2 ,,Bugetul de cheltuieli aprobat al
proiectului" qi anexei nr.3 ,,Graficul tranqelor qi prezentirii rapoartelor".

2.4.Beneflciantl se angajeazi sE implementeze Proiectul pe propria rispundere, in conformitate
cu prevederile cuprinse in prezentul Contract gi conform actelor normative, inclusiv Ordinul
nr.2861L54-A (nn71.04.2017 al ministrului sdndtdlii qi directorului general aI CNANI ,,Cu privire la
instituirea Consiliului coordonator pentu stabilirea prioritdlilor de utilizare a mijloacelor
financiare din fondul mdsurilor de profilaxie al Companiei Nasionale de Asigurdri in Medicind
pentru activitdli de profilaxie Si prevenire a riscurilor de intbolndvire finanlate tn bazd de proiecte
Si aprobarea Regulamentului privind modalitatea de finanlare din fondul mdsurilor d.e profilaxie in
bazd de proiecte a activitdSilor d.e profilaxie Si prevenire a riscurilor de imbolndvire ".

2.5. La incheierea acestui Contract reprezentantul Beneficiarului in relafiile conhactuale cu
CNAM semneazd Deciarafia pe propria rdspundere, conform Anexei m.4 la Contract precum cd,

documentele, rapoafiele, informaliile menfionate in listele beneficiarilor de servicii prestate in cadrul
Contrachrlui prenotat sint veridice.

3. Durata gi condifiile de implementrre a Proiectului
3.1. Conhactul se consider[ incheiat qi intr[ in vigoare la data semnilrii de c6tre PEr$i fiind

valabil pina la data de 31 decembie 2O22.
3.2. Data inceperii implementtrrii Proiectului este 01 martie 2023.
3.3. Realizarea activitEfilor se efectueazd potrivit Proiectului, Bugetului de cheltuieli aprobat al

proiectului qi Graficului tranqelor (Anexa nr.1., Anexa nr.2 qi Anexa nr.3 la Contract).
3.4. Proiectul se implementeazE de cdtre Beneficiar pini la data de 15 decembrie 2023.
3.5. Finanfarea mijloacelor financiare ln cadrul acestui Contract poate sE nu fie realizatS" de

cdtre Finanfator, ln cazul nerespectdrii de c[tre Beneficiar a termenilor gi condiliilor acestui Confoact
gi atingerea rezultatelor scontate.

3.6. Sumele neutilizate, utilizate contrar destinaliei sau utilizate in lipsa dooumentelor
confirmative/justificative, se retumeazi Finanfatorului dup6 finalizarea proiectului, tn termen de 3 zile
de la data expirdrii Conracrul ui.

c/ mat*b zazs
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4. Yaloarea contractului qi condifiile de plati
4.1 . Valoarea totalli a Contractului constituie 928 00Q0 lei.

4.2. yaloarea totalll a Contrachrlui nu poate fi modificat6 in sensul majorlrii acesteia.

4.3. Beneficiarul 1y511r;eazd mijloacele financiare acordate de cltre Finanlator in strictl

conformitate cu prevederile Proiectului qi ale Bugetului. Varialiile la oricare din liniile de buget, cu

anexarea explicaliilor gi argumentelor, fhrd modificarea sumei contractuale care ar putea fi necesatl

pentru im,plementarea eficiente gi cu succes a Proiectului vor fi operate doar crr acordul ln scris al

i'ltr*1rto.ot"i 
"*pediat 

in termen de pinl la 5 zile lucrltoare, in baza cererii scrise a Beneficiarului.

+.+. fi"*1rto.ot poate efectua finantarea proiecftrlui, in baza cererii argUmentate a

Beneficiarului, insolitE de documente confirmative/justificative gi descrierea activitifilorplanificate,
in mtrrime de pana L 80 % din trang6. Cererea argumentatA va fi depus6 in scris, tn conformitate cu

graficul trangeior, specificat tn anexa nr.3 la Contract. Restul mijloacelor financiare vor fi achitate de

iatr" fi"*1.tot,1n-baza facturii, dup6 prczenlarca documentelor confirmative/justificative privind

activitAlile realizate in cadrul Proiectului (modelele rapoartelor sunt stabilite in anexele nr'5a-5f). [a
cererea ln scris a Beneficiarului, Finanfatorul poate diviza tranq4 efectudnd plIlile in mai multe

subtran$e.
4.5. Achitarea pl{ilor Beneficiarului pentru serviciile prestate se efectueazd de cdtre Finantator

in lei moldovenegti, in iermen de 14 zile calendaristice de la data prezentiirii tuturor documentelor.--

confirmative/justificative. in cazul neprezenttlrii documentelor confirmative/jusfficative, certificate

prin semndtwa electronic[ sau ologtaftr a Beneficiarului qi, dupn caz a persoanelor beneficiare ale

iroiectglui, privind utilizarea mijloacelor financiare pentru implementarea Proiectului sau rapo(Erii

eronate de citre Beneficiar, acest terrnen se suspen&l pentru trei zile, timp ln care Beneficiarul este

obligat sil prezinte documentele gi rapoartele confirmative/justificative, solicitate de cetre Finanfator.

Documentele confirmative/jusiificative vor fi prezentate ln copie autentificatii de Beneficiarul

de finantare prin semndturE, cu menfiunea ,, conform originalului" '

+.0. finanlatorul poate suspenda sau refuza finantarea proiectului, ln cazul ln care Beneficiarul

nu prezint[ co#orm clauzelor contractuale raportul integral qi documentele confirmative/justificative

in termenul solicitat de Finanlator.
in cazul imegistririi unui sold la contul Beneficiarului, constituit din mijloacele financiare

oblinute ln cadrul implementlrii Proiechrlui, Finanfatorul suspendd efectuarea pldtilor planificate.

4.7. Nu ," u...|td folorirea resurselor finan- ciare pentru activitiili cme nu corespund scopului,

obiectivelor gi liniilor bugetare ale proiectului. in cazul utiliz[rii contrar prevederilor prezenhrlui

Contmct a mijloacelor fi:ninciare, Finantatorul este in drept sd aplice una din urmatomele forme de

penalizare:' a) str micgoreze urmltoarea filanlare in cadrul Proiectului cu suma unlizati contrar'--

prevederilor Conftactulu i, sau' b) si solicite Beneficiarului si retumeze ln contul Finantatorului suma utilizatil contrar

preved6rilor Contractului, in decurs de 5 zile de Ia receplionarea de cdte Beneficiar a cererii

Finanptorului de retumare a sumelor date.

4.g. Sunt eligibile pentru a fi acoperite doar cheltuielile prev6zute in Anexa nr.2 la prezentul

Contract.
4.9. Sumele pe care Beneficiarul s-a angajat s6 le depuna din mijloacele proprii, sumele care

s-au anlajat sI le iepuni alti cofinantatori, precum 9i penalitiilile, amenzile etc., nu sunt eligibile

pentu plat6 de cAtre Finantator.' +.t0. Asigurarea sumelor necesare pld{ii cheltuielilor neeligibile este responsabilitatea

Beneficianrlui.
4.1 I . Dac6 Beneficiarul nu respectii obligafiile prevazute in plezentul contract, demonstrdnd o

utilizare necorespunzfltoare a resurselor sau bgnurilor 9i serviciilor finanlate din mijloacele FAOAM'

rin*1utor,rt pout" solicita Beneficiarului si ramburseze (integral sau partial), in decurs de 5 zile de

i, autl pri-irii cererii de rambursare, mijloacele financiare utilizate pentru achizifionarea acestor

bunuri sau servicii."*" 4i.i" 
"Arezoryunii 

Contractului ca urmare a netndeplinirii clauzelor contractuale privind



implementarea Proiectului, Beneficiarul este obligat s[ returneze Finanfatorului, in termen de
maximum5 zile calendaristice, sumele cheltuielilor care nu s0nt confirmate/justificate.

5. Evidenfa gi controlul utilizlrii mijloacelor financiarrc
5.1. Pe parcursul execut{rii contractului de finanfare, Beneficiarul are obligalia str prezinte,

conform termenului stabilit in anexa nr.3, Finantatorului urmdtoarele mpoarte:
1) raport2iri pe tranqe - vor fi depuse inainte de solicitarea finanJdrii pentru tranqa urm6toaxe;
2) raportare finatA - va cuprinde obligatoriu confirmarea,/justificarea cheltuielilor la nivelul

intregului proiect cuprinzdnd atdt finanlarea" cdt gi contribulia proprie, dupl caz. Aceasta
trebuie alcdtuitii din compilarea rapoartelor intermediare prezentAnd o analizd a rezultatelor
proiechrlui, indicatorilor atingi/neatin;i, conform Formularului din Anexa nr.5f.

5.2 Rapoartele se prezintl cu respectarea formelor standard anexate la prezentul Conftact, care
includ urmdtoarele secliuni:

a) Raport financiar - aclivitatea financiard in decursul tranpei anterioare gi cumulativ de la
inceputul implementirii proiectului pdnd la finismea perioadei raportate, bugehrl executat faJtr de
aprobat qi motivele pentru devieri (dac[ existlt). Raportul financiar se completeazd h. baza
Formularelor din Anexa nr. 5a qi 5b 5i va include copiile documentelor primare (factur6, ordin de
plat5, foi de parcurs, etc.) pentru verificare.

Raportul se semneazd de pregedinte qi contabilul Beneficiarului. Numerele, datele, cifrele
documentelor contabile vor fi indicate pe deplin;

b) Raportul privind medicamentele gi consumabilele achizitionate gi utilizate ln cadrul
proiectului in baza Formulanrlui din Anexa nr.5c;

c) Raportul privind acordarea medicamentelor, consumabilelor qi serviciilor beneficiarilor
prestate in cadrul proiectului in baza Forrnularului din Anexa nr.5d;

d) Raportul narativ reprezintii sumarul activit6filor implementate pe parcursul tanqei (inclusiv
date calitative gi cantitative privind beneficiarii acoperili cu servicii). Raportarea activitililor se face
in baza formulanrlui tip al Finantatorului din Anexa nr.5e gi va include devierile de la activiti[ile
proiectului (daci existd), realiztrrile, provoc5rile gi actiunile intreprinse pentru a le solufiona.

5.3. Pe parcursul implementlltii proiechrlui Beneficiarul se informeaztr Finantatorul despre toate
evenimentele importante, care pot influenla pozitiv sau negativ realizarea proiectului.

In cazul in care ar putea exista devieri in implementarea proiectului ln raport cu planul de
activitdti, acestea trebuie explicate Si argumentate prin intermediul unei scrisori adresate
Finantatorului prin care se solicit6 aprobarea modific6rilor propuse.

5.4. Rapoartele cu privire la rcalizarea proiectului se depun atat pe suport de h0rtie, cAt qi ln
format electronic, fiind insolite de documentele confirmative/justificative pentru cheltuielile efectuate
pe fiecare linie de buget.

5.5. Rapoartele narative qi finarciare pe trange se prezintil conform graficului tranqelor.
5.6. Finantatorul are dreptul de a efectua verifictrri, atdt tn perioada derulErii Contractului, c0t

qi ulterior validfuii raportului final.
5.7. ln cazul rcalizdrii verificErii la fata locului, Beneficiarul are obligalia de a prezenta

Finantatorului toate informatiile qi actele necesare desffuurdrii eficiente a verificdrii. in cazul ln care
Beneficiarul refuzi prezentarea informafiei solicitate de ctrtre Finan{ator, pentru stabilirea veridicitdfi
datelor expuse in informatie, Finantatorul are dreptul si refuze achitarea.

5.8. Curtea de Conturi este abilitati cu dreptul de a exercita controlul financiar asupra deruldrii
Proiectului gi executilrii Contractului.

6. Obtigafiile gi responsabilitlfile pirfilor
6.1. Finanlatorul are obligatia sd asigure plata pentru implementarea Proiectului, respectAnd

conditiile, modalitiifile qi termenele indicate in prezenhrl Contract.
6.2. Beneficianrl are umr[toarele obligatii:

a) si asigure implementarea calitativ6 a Proiectului in conforrritate cu prezentul Contract, fiind
unicul rdspt nz6tor ln fala Finanlatorului pentru implementarea Proiectului;

b) sd prezinte toate documentele confirmative/justificative privind utilizarea mijloacelor pe acest

tutl



Droiect (facturi fiscale, contracte, documente bancare, ordinele de platli, etc.) cu descifrarea pe

Llementele de cheltuieli; in cazul neprezentiirii sau prezent6rii in volum incomplet in termenii stabilili

a documentelor solicitate, Finanfatorul are dreptul sd micgoreze bugetul proiectului la volumul
respectiv;

c) s6 gestioneze veniturile gi cheltuielile mijloacelor financiare pentru implementarea proiectului

prin conturi bancare sepamte;
d) s6 utilizeze mijloacele financiare integral gi exclusiv ln modul qi pentru destinaliile cate au

fost aprobate qi care sunt indicate ln Proiect gi bugetul de cheltuieli aprobat al proiectului (anexa nr.2

la Contrac|;
e) s6 restituie Finantatorului mdloacele financiare fiilizate in alte smpuri decit rcalizarca

prezentului contract sau cheltuielile raportate, dar neargumentate documental;

f) sd restituie Finantatorului bunurile raportate la mijloace fixe, procurate din contul mijloacelor

financiare obfinute in baza prezentului Contract, care nu slnt folosite in corespundere cu prevederile

acestuia;
g) s[ asigure utilizarea eficient[ a mijloacelor financiare obfinute conform prezenhrlui Contract.

in cazul procurdrii din aceste mijloace a m6rfirilor qi serviciilor, Beneficiarul va ptezenta

Finanptorului, cu titlu informativ, p6n[ la procurarea de cdtre el a mdrfirilor sau plata serviciilor,

documentele ce atesti modul de selectare a m6rfurilor sau serviciilor agentului economic, gi anume:

- ofertele agenfilor economici (nu mai pufin de trei), care au fost examinate la alegerea m6rfurilor .-
sau serviciilor (ofertele trebuie si confind adresa gi telefonul ofertantului, data" semnitura

conducdtorului qi amprenta gtampilei), certificatele de inregistrme a agenlilor economici, certificatele

de provenien{E a mdrfii, certificatele de calitate gi alte documente necesare pentru selectarea agentului

economic c6gtigltor;
h) s6 prezinte |a cererea Finanlatorului, ln caz de necbsitate, informafia privind datele incluse ln

rapoartele prezentate altor finanlatori ce {ine de implementarea proiectului;- i) s6 efectueze pldfile obligatorii fa16 de bugetul public nalional ce rezultii din prezentul Contract

in cazurile prevdzute de legislalie;
j) s6 ioordoneze cu Finantatorul toate materialele informative, elaborate din mijloacele

finaniiare obtinute ln temeiul prezentului Contract. Termenul de coordonare pentru Finanlator este

stabilit de plnl la 5 zile lucr[toare.
k) s[ ixpedieze Finanfatorului copiirle tutwsl publicafiilor efectuate din mijloacele financiare

oblinute ln temeiul prezentului Contract. ln toate aceste publicafii Beneficiarul va include-urmltoarea

declaralie: ,,Acest material este editat (realizat) cu sprijinul linanciar al Companiei Na|ionale de

Astgurirt tn Medicind". Beneficiarul este obligat sE inqtiinJeze Finantatorul despre toate conferinlele

de ires5, seminare, manifestatii sau alte evenimente sociale, legate de executarea proiectului finanlat, -

p6n6 la desfdgurarea lor;^ 
6.3 Finantatorul nu poartd rEspundere pentru veridicitatea qi autenticitatea materialelor pasibile

de citire qi audigie produse de catre Beneficiar utilizand mijloacele financiare acotdals 1n- baza

prezentului Contract;' 6.4 Beneficiarul iqi va asuma integral rdspunderea pentru prejudiciile cawate terfilor din culpa

sa pe parcursul implementllrii Proiectului. Finan{atorul va fi degrevat de orice responsabilitate pentru

prejudiciile cauzate te4ilor din culpa Beneficiarului;
6.5 Beneficiarul va asigura instuirea personalului in toate ariile de responsabilitate, precum qi

va garanta cd personatul impiicat va participa la sesiunile de formme organizate in acest scop;
- 

6.6 Benificiarul confirml faptul, cd activitqile sale sunt efectuate ln conformitate cu legisla[ia

Reoublicii Moldova;--'- 
i.i i" 

"*rrt 
utifizArii mijloacelor FAOAM in alte scopuri deoit cele prevtrzute ln prezentul contract,

beneficiarul poart[ rlspundere potrivit legii.

7. Forfa Majorl
7.1. Plrfile sunt exonerate de rlspunderrc pentru neindeplinircu p*F46 sau integral[ a

angajamenteloi conform prezentului Contract, dac6 aceasta este cauzatil de producerea unor cazuri

de Forfa Major6.



7.2. Prin cazrri de Forfa Major6 se subinlelege: rdzboaiele, calamitaflle naturale,
inundafiile, cutremurele de pdm6nt, modificlrile in legisla{ie qi dispoziliile Guvernului,
alte circumstanfe, ce nu depind de activitatea parlilor.

7.3. Survenirea circumstanlelor de Forla Major6, momentul dezl[nfuirii qi termenul
trebuie si fie confirmate prin certificatul cu privire la Forfa Major[, eliberat de organul
din Republica Moldova.

incendiile,
grevele qi

de acfiune
competent

8. Rezolufiunea contractului
8 . 1 . Rezoluliunea contractului poate avea loc cu acordul comun al ambelor Pdrti sau la inifiativa

uneia din Pdr1i.
8.2. Patlea inifiatoare a rezolufiunii contractului este obligatE sE comrmice in timp de 5 zile

celeilalte pirfi despre intenfiile ei, cu expunerea cauzelor.
8.3. Partea inqtiintatd este obligattl str rtrspundtr ln decurs de 5 zile de la recepfionarea inten]iei

de rezoluliune a contractului, in caz contrar partea ini[iatoare are dreptul sd declare Contractr:l
rezolufionat.

8.4. Rezolutirmea prezentului Contract din iniliativa Finanlatorului, poate avea loc in cazul ln
care Beneficiarul nu respectE condiliile prezenhrlui Contract sau ale Proiectului, fiind nofficat
Beneficiarul cu cel mult 5 zile calendaristice inainte de data rezoluliunii Contrachrlui.

9. Reclamafii gi sancfiuni
9.1. Pentru implementarea cu lntlirziere a Proiectului, din vina Beneficiarului, acesta poartil

rlspundere materiali in valoare de 0.7Vo dilnvaloarca Proiechrlui, pentru fiecare zi de intirziere.
9.2. Pentru achitarea cu int6rziere a pl61ii tranqelor, Finantatorul poart6 rlspundere materiald in

valoare de 0.01Vo din suma neachitata, pentru fiecare zi de lrlt rzierc, dar nu mai m.lJt de 10Vo din
suma totalI a prezentului contract.

9.3. Pentru refuzul oricErei dintre pdrfi de a executa acfiunile, serviciile, activiti$ile prevdzute
ln prezentul Contract, acesta suporti o penalitate in valoare de 10% din surna totald a Contracfului.

10. Dispozifii finale
10.1. Actiunea prezentului Contract inceteazd la finalizarea de cdtre Beneficiar a proiectului qi

ptezentarea rapornriui financiar final qi a rapornrlui cu privire la executarea proiechrlui. La
prezentarea lor, Finantatorul va efectua, dupi caz, achitarea plElilor restante fap de Beneficiar sau va
solicita Beneficiarului intoarcerea mijloacelor oferite in baza prezenhrlui Confiact, rtrmase neutilizate
in procesul realizdrii proiechrlui. Raportul cu privire la executarea proiectului va contine toati
informalia despre rezultatele obtinute ca urmare a realizlrii proiechrlui.

10.2. Utigiile ce vor rezulta din prezentul Contract vor fi so$onate de citre pirli pe cale
amiabiltr, tn caz de d ivergente vor fi examinate in ordinea stabilitii de legislafia in vigoare.

10.3. Din data semnitrii prezentului contract toate negocierile pi corespondenfa anterioard
referitoare la acesta, iqi pierd putereajuridicS.

10.4. Orice modificiri qi completEri la prezentul contract sunt valabile numai in cazul cAnd
acestea au fost semnate de cdtre reprezentantii imputemicifi ai ambelor piirfi.

10.5. Nici una dintre p6r[ nu are drephrl sit transmiti obligatiunile gi drepturile sale de contract
unor te4e persoane, fdrd inqtiinfarea qi acordul inscris aI celeilalte pdrgi.

L0.6. Prezentul Conhact este intocrnit in doua exemplare c.ue se remit cdte un exemplar:
1) Finanlatorului.
2) leneficiarului.

10.7. htru confrmarea celor expuse mai sus, Pirfile au semnat acest Contract la aata ae 04!8,fr23
Anexe:
Anexa nr. 1. : Proiechrl;
Anexa nr.2: Bugetul de cheltuieli al proiectului;
Anexa nr.3: Graficul trangelor gi prezentErii rapoartelor;
Anexa nr.4: Declarafia pe propria rdspundere.

Formularele de raportare, dupi cum urmeaz6:

W.M



Anexa nr.Sa: Raport financiar generalizat;

Anexa nr.5b: Raport financiar detaliat;

Anexa nr.5c: Raiort privind medicamentele qi consumabilele achizilionate gi utilizate pentru

perioada de raPortare;

Anexa ,rr5d, Raport privind acordarea medicamentelor, consumabilelor qi serviciilor

beneficiarilor pentru perioada de raportate;

Anexa nr.5e: Raport narativ de activitate pentru tranqa-;
Anexa nr.5f: Raport final de activitate.
Anexele nr.2 qi 

^3 
ale prezentului Contract vor fi semnate qi gtampilate de cdtre reptezentantii

autorizali in mod corespunzdtot de cdtre Beneficiar 9i Finanfator.

Datele iuri, bancare ale Pdrlilor:
FINANTATOB BENEFICIAR

Adresa poqtalfl: mun. Chiqindu, bl.Vlaicu
Pircdlab,46
Telefon/Fax: 022 780 295, 022 222 032

IBAN: MDT3TRPEAB5 1 8 7 20 A0L857 AA
Banca: Ministerul Finanlelor - Trezoreria de

Stat
Cod bancar: TREZMDZX
Cod fiscal: 1007601007778

Adresa juridici: mun. Bdlfi, str. Puqkin

29173,MD 3L21.

Adresa poqtall: mun. BAlli, str. Victoriei 74,
MD 3L2L
Telefon/Fax: 07 9 57 l44L I 023L39332
IBAN : MD5 0AG00000002 25 1415325 4

Banca:BC Moldova-Agroindbanc S.A.

Cod bancar:AGRNMDZXI 50

Cod fiscal: 101162000297 3

I

FINANTATOR

6

Semndturile
ffi t"\ BENEFICIARt

W Iatcow



, Anexa nr.7
la Contractul nr. c.fbS-cf/Cfuin cr',c3.aui

Proiectul
Extinderea accesului la servicii de prevenire HIV pentru grupurile cu risc sporit de infectare din

Nordul Republicii Moldova

1. Descrierea problemei
Conform proiectului Programului nalional de prevenire qi control HIV/SIDA

pentru anii 2A2l-2025, ratele de transmitere a HIV in Republica Moldova sunt cele mai
mari in mediul populatiilor-cheie, determinAnd o epidemie concentrati in grupurile CDI
(consumatori de droguri injectabile), BSB (bdrbali care intrelin relalii sexuale cu alli
b[rbati), LS (lucr[toare sexuale), povara epidemiei fiind amplific atd odat[ cu aparilia
COVID-19, care a lovit puternic lara in anul 2020-2021. Astfel, testarea HIV, inclusiv in
r0ndul populafiilor-cheie, a fost redus[ cu aproximativ 30oh, inrolarea la TARV a scEzut
cu aproximativ 307o, intreruperea TARV a crescut cu 60-70% fatd de anul 20L9. Situatia
vizeazd,toate grupurile Ia risc sus-menfionate.

Astfel, consumul de droguri qi comportamentele sexuale neprotej ate, prezint6 un
fenomen alarmant din punct de vedere a sdn[t5tii publice prin caracterul sdu
multifactorial, dinamic qi schimb[tor, care afecteazd predominant grupul de vdrstd tdndr,
favoizdnd mortalitatea in urma supradozdrii, suicidelor, HIV qi SIDA, hepatitelor virale
gi tuberculozei. Ponderea utilizatorilor de droguri qi a bErbalilor care intrefin relalii
sexuale cu al{i bErbafi, implicati in procesul epidemic a infec}iei HIV rlmdne inaltS.
Comportamente la risc in contextul HIV, constituie:

. injectarea drogurilor qi a substanfelor psiho-active,

. riscuri de supradoza,

. utilizarea in comun a echipamentelor de inje ctare

. activitatea sexuali neprotejatd, qi cu parteneri multipli.
Consumatorii de droguri injectabile, lucrdtoarele sexuale qi bdrbatii care fac sex cu

alfi blrbali sunt dispersafi, qi existd bariere legale qi de alt6 natur[ care impiedicl accesul
la servicii de asistenld medico-sociald, iar activitafle destinate prevenirii HIV in mediul
acestui grup in Republica Moldova sunt parte a programelor de reducere a riscurilor
desfEqurate in cadrul Programului Nalional de prevenire qi control HIV/SIDA. in
contextul descris mai sus, implementarea programelor de reducere a riscurilor necesitd a
fi suslinutd in continuare qi fortificatdin aspect de imbun6t[]ire a acoperirii cu serviciile
prestate qi a accesului beneficiarilor din grupurile finte vizate. Actualitatea acestui suport
este argumentatd qi prin faptul cd resursble disponibile din grantul GFATM prin
intermediul UCIMP sunt insuficiente pentru acoperirea cu servicii a grupurilor cheie
estimate conform recomanddrilor TINAIDS eA%DS%o din populalia estimati).

Accesul persoanelor din grupurile la risc la dispozitive sterile de injectare,
echipamente de protecfie (inclusiv prezervative) pi incurajarea folosirii lor sunt
componente esentiale ale programelor de prevenire HIV. Acestea pot fi distribuite prin
diverse metode, al cdror scop final este, ca persoanele s[ posede propriul dispozrtiv de
injectare qi prezervative, iar timpul de circulalie a seringilor pi acelor folosite, s[ fie cdt
mai scurt. Multe persoane din populaliile-cheie pot fi atribuite la una sau mai multe
GRSI concomitent. Practica demonstreazil, cil o parte dintre BSB folosesc droguri,
rareori folosesc prezervativele, se afld in situaJii de vulnerabilitate, nu au acte de
identitate ;i nici asigurdri medicale. Circumstanlele respective determind accesul redus al
acestora la serviciile de prevenire, diagnostic Ai tratament pentru HIV, ITS, HVB, HVC,
TB etc. Iar serviciile adresate lor trebuie s[ includi informarea si educarea cu privire la
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riscurile specifice asociate consumului de droguri qi sexului neprotejat.

Din aceste considerente, Uniunea pentru Echitate qi Sdnltate consideri important[
aceast6 aplicalie qi solicitd suport financiar CNAM pentru organizarea activitafllor de

prevenire HIV qi a infecfiilor cu transmitere sexual[ in mediul consumatorilor de droguri

injectabile, lucrltoarelor sexuale qi blrbalilor care intrefin relalii sexuale cu alli b[rbafi
din localitalile de nord ale Republicii Moldova, neacoperifi de proiectele curente

finanlate din resursele Fondului Global.

2. Scopul general al proiectului
Asigurarca accesului la servicii de prevenire HIV pentru CDI, LS qi BSB din nordul

Republicii Moldova, neacoperili cu servicii de reducere a riscurilor (pachet de bazd) in
anul 2023 in cadrul activitdfilor Programului Nutioral d" p."terir" pi

3. Obiectivele generale ale proiectului
Sporirea accesului pentru 500 CDI, 300 tS qi 100 BSB

HIV/ITSI prin acoperirea continud cu servicii din pachetul de

Belti, or. Edinet Si or. Ungheni.

la serviciile de prevenire
bazd in localititile: mun.

4. Obiectivele specifice si activitltile proiectului
Obiectivul specific L (O1) Asigurarea cu informafii, seringi, peruefele cu alcool qi

prezeryative, conform prevederilor Standardului de calitate a 500 CDI, 100 LS qi

L00 BSB in nordul RM.
Act.L.L Asigurarea cu seringi, qervelele cu alcool,prezewative qi materiale

informalionale a grupului de beneficiari CDI ai proiectului in cadrul localitE1ilor

acoperite de proiect.
Indicatori cantitativi:

- minim4vaite in decursul a9,5luni de implementare ale proiectului
- in mediu 40 seringi (+ 40 qervelele cu alcool), 10 prezervative per vizitd,

distribuite per beneficiar
Act.L.2Asigurarea cu prezervative, lubrifianli qi materiale informalionale a grupului de

beneficiari LS, in cadrul localitililor acoperite de proiect.

Indicatori cantitativi:
- minim3 vtzite in decursul a 9,5 luni de implementare ale proiectului
- in mediu 4A prezervative per vizitd distribuite per beneficiar
- minim L tub de lubrifiant pentru perioada de implementare

Act. 1.3 Asigurarea cu prezervative cu duritate sporitI qi materiale informalionale a

grupului de beneficiari BSB al proiectului in mun. B6lti.
Indicatori cantitativi:

- minim3 vizite in decursul a9,5luni de implementare ale proiectului
- in mediu L2-20 prezewative per yizitddistribuite per beneficiar, in baza

necesitdfile individuale ale fiec6rui beneficiar
- minim 2 tuburi de lubrifiant pentru perioad

Act. 1.4 Oferirea suportului in diminuarea riscurilor de infectare qi aplicarea coerentda

m6surilor de prevenire prin informare $i conq{iere, inclusiv

Obiectivul specifrc 2 (O2)

necesitate acompanierea la
Testarea voluntara la HIV,
tratament (a beneficiarilor cu

HVC, HVB qi Sifilis
statut negativ).

la$r

rdeinfectarcincadru1consi1ieriipre.testare,1anecesitate
ob{inerea acordului informat pentru testare, cu contraserlnarea acestuia de c6tre

persoana testatS.

Act22 Testarea |a HIV cu teste rapide de diagnostic, conform prevederilor Ghidului

National de diagnostic de laborator al ittf"

1 tn baza ,rstandardului de organizare qi func{ionare a serviciilor de prevenire HfV in
inclusiv a tinerilor din aceste grupuri", prin Ordinul MSMPS nr.278 din 18.03.2020

mediul popula(iitor cheie,
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409 din 16.03.20L8. Testarea se rcalizeazd" in condiliile ce permit contactul
individual/comunicarea cu beneficiarul, asigurd anonimatul, intimitatea gi

confi dent ialitatea datelor (inclusiv in teren) ;

Indicatori calitativi:
- minim 80Vo beneficiari cu statut HIV negativ vor fi incurajafi pentru a fi testali
la HIV.

Act.2.3 Testarea cu teste rapide de diagnostic la sifilis qi hepatitele virale B qi C,la
necesitate qi urrnare a riscurilor evaluate.

- la solicitarea benefciarilor si in baza disponibilitefii testelor.
Act. 2.4In caz de rezaltat pozitiv, oferirea consilierii qi a suportului pentru adresarea
citre institulia medical[ qi iniliereatratamentului ARV sau in dependen][ de infecfia
identificatE. Astfel, in cazul rezultatului testului de screening pozitiv la HIV, persoana
testatd se insofeqte, sau se referd cdtre cabinetele teritoriale pentru supraveghere
medicald qi tratamentul ARV in condi{ii de ambulatoriu a persoanelor infectate cu HIV qi

bolnavilor cu SIDA, pentru confirmarea sau infirmarea diagnosticului.
- minim 85% din beneficiari cu test HIV pozitiv vor fi incadrati in tratament ARV,
uffinare a suportului oferit in cadrul proiectului.
Obiectivul specific 3 (O3) Screening-ul Tuberculozei in mediul beneficiarilor CDI
ai proiectului. Scriningul TB va fi realizat cu preponderenfl in grupul CDI, fiind
stabilit de catre MS ca grup de risc pentru TB. La prezen{a semnelor sugestive se

va realiza scriningul si in restul grupelor.
Act. 3.L lnformareabeneficiarului cu privire la riscurile de imbolnivire cu Tuberculozd
qi misurile de protejare (utilizarea broqurilor, la disponibilitate);
Act. 3.2 Aplicarea anchetei de scrining a Tuberculozei qi evaluarea situafiei
beneficiarului (1 dat6 in L2luni, sau la necesitatelaprezenfa semnelor sugestive);
Act.3.3 Acompanierea citre consultafia medicului ftiziatru qi examinare radiologicd a
beneficiarului CDI cu rezultatpozitiv la scrining, in cadrul instituliei de asistenfd
medicalS primar6.

5. Planul de acfiuni al proiectului
Se recomandd utilizarea diagramei Gantt ca instrument de planificore q executdrii
activitdlilor in timp.

Diagramd Gantt

1 213 4 5 6 7 8 9 10
Activitatea 1.l x x x x x x x x x x
Activitatea 1.2 x x x x x x x x x x
Activitatea 1.3 x x x x x x x x x x
Activitatea 1.4 x x x x x x x x x x
Activitatea 2.1 x x x x x x x x x x
Activitatea 2.2 x x x x x x x x x x
Activitatea 2.3 x x x x x x x x x x
Activitatea 2.4 x x x x x x x x x x
Activitatea 3.1 x x x x x x x x x x
Activitatea 3.2 x x x x x x x x x x
Activitatea 3.3 x x x x x x x x x x

Supervizare, monitorizare qi ev aluar e

6. Beneficiari direcfi qi indirecfi ai proiectului
Beneficiari direcfi:

. 5OO CDI
- 300 LS
- 100 BSB (doar din mun. BAIti, acest grup nefiind disponibil in localititile mai
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mici din cauza gradului inalt de discriminare)
Beneficiari indirecfi:

- Familiile persoanelor din grupurile cu risc sporit de infectare
- Institufiile de asisten![ medical[
- Institutiile de asistent[ social[

Monitor izar ea, evaluarea qi raportarea implementlrii proiectului
Procesul de asigurare a accesului beneficiarilor proiectului la serviciile prestate vor fi

in totalmente automatizatelectronic. Respectiv, tofi beneficiarii care intra in serviciu i se

intocmeqte ancheta primara a beneficiarului, se atribuie un cod personal, i se elibereaza

cardul magnetic. Ulterior, toate serviciile prestate, sunt efectuate doar in baza cardului
primit in programul cu denumirea lC, paqii pe care le urmeaza lucratorii proiectelor sunt

expuse in Instructiunea elaborati.
Astfel, mecanismul de eviden!6 a activitdfilor qi serviciilor proiectului, precum si

raportarea se va realiza in baza softului online gestionat actualmente de Unitatea de

coordon are a Programului Nalional de prevenire qi control HIV/SIDA qi ITS din cadrul

SDMC. Mecanismul de colectare a datelor presupune introducerea de sdtre fiecare

lucrdtor in teren sau lucrdtor social a tuturor serviciilor prestate, consumabilelor qi

produselor de sdn[tate distribuite, generare a rupoartelor fiind posibila la fel in baza

softului respectiv. Menlionim necesitatea de a avea un sistem unic de raportare in cadrul

Programului Nalional (pentru CNAM qi UclMP/recipientul grantului GFATM) in
vederea evit[rii suprapunerilor de date asociate diferitor surse de finan]are.

Conform standardului de organizare qi funcfionare a serviciilor de prevenire HIV
pentru populafiile-cheie, inclusiv tinerii din aceste grupuri activitatea programelor de

prevenire HIV va fi monitorizatd in mod continuu, utilizdnd sistemul de monitorizare al

Programului Nafional HIV/SIDA a oferirii serviciilor debazd de prevenire. Acest sistem

de monitorizare cuprinde evidenta zilnicd a activitltilor in cadrul serviciilor de prevenire

HIV, in baza Registrului electronic al serviciilor de prevenire HIV, fipelor individuale
ale beneficiarilor (anchetelor primare) qi Registrelor de evidenfI. Raportarea serviciilor
de prevenire HIV realizate, se va efectua la sfdrqitul implementdrii proiectului, in baza

unui formular unificat stabilit.
Monitorizareaprezentului proiect va fi efectuat[ conform urmltoarelor doul nivele:
- monitorizarea interni - realizat[ in mod continuu pe parcursul intregii perioade

de implementare a proiectului (evaluarea qi intocmirea rapoartelor lunare inbaza
softului online, eviden$a documentelor primare);

- monitorizarea externi - realizatdtrimestrial de cdtre institufiile finanlatoare.
Responsabilitatea monitorizdrii activit[filor proiectului aparline coordonatorului de

iect si asistentului M&E.
AIa la{co, pregedintl Asociafia Obqteascl
,rUniunea pentru Echitate qi Slnfltate"
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ta contractut ,r. OSk-Al/o5an

Bugetul de cheltuieli al proiectului

Anexa nr.2
o/.05.2022;

Denumirea
Numirul

beneficiarilor
(nersoane)

Numirul
de uniti{i
&uctrti)

Cost mediu
lunar/ per

unitate (lei)

Suma totali
(lei)

CHELTUIELI, total 900 928.000,00

inclusiv:
..].;:.]..:!;l;]i::.ii'i:i:'::;:]:::,::]:i::.i:]:|::.ji.:i.

inclusiv:

L.L Cheltuieli directe de personal 900 43.210,53 41.0.500,00

lucrator social in teren BSB (100 beneficiari) 100 4.210,53 40.000,00

lucrator social in teren LS Uneheni (200 beneficiari) 200 7.368,42 70.000,00

lucrator social in teren CDI Edinet (150 beneficiari) 1_50 5.526,32 52.500,00

lucrator social in teren CDI (150 beneficiari) 150 5.526,32 52.500,00

lucrator social in teren CDI (100 beneficiari) 100 3.684,2L 35.000,00

lucrator social in teren CDI (100 beneficiari) 100 3.684,2L 35.000,00

lucrator social in teren LS B6lti (100 beneficiari) 100 3.684,2L 35.000,00

responsabil distrugere seringi 500 5.263,L6 50.000,00

responsabil depozit 900 4.263,L6 40.500,00

1.2 Cheltuieli indirecte de personal 900 34.578,95 328.500,00

coordonator de proiect 900 LL.368,42 108.000,00

operator baza de date 900 4.263,16 40.500,00

contabil 900 9.473,68 90.000,00

specialist M&E 900 9.473,68 90.000,00

inclusiv:

seringi 1-ml 15.000 0,78 L1".700,00

seringi 2 ml 20.000 0,675 L3.500,00

serinsi 5 ml 25.000 0,6L 15.250,00

serinsi L0 ml 10.000 1,04 10.400,00

serinsi 20 ml 10.000 L,6l L6.L00,00

servetele cu alcool 80.000 0,L7 1"3.600,00

prezewative simple pentru CDI 15.000 t,24 L8.600,00

prezervative simple pentru LS 36.000 1,24 44.640,00

prezewative cu duritate sporiti BSB 6.000 3,00 L8.000,00

lubrifianti tuburi de 50 ml 200 21,L2 4.224,04

lubrifianti tuburi de 50 ml 300 2L,L2 6.336,00
ffiiiI:i.9;iqIlrj::if:i:x:]li::i:ii]i:|:i1li:ii:]il:iii]i:|]:ii]:li::::::i::!;:i]l:1:::1::]1,l]:i]]::]:::i]i:i:,:::'

$,ili, lt$i.ffiilntfiftliti:iilii;i.liiilii.ri:i.i.ii;l.ir.ii:ii:i.;ir:if.i:i.;.i.i::.i;i.ij.ii.l,i.i::ir.i;,, ,;:

inclusiv:

3.L Servicii financiare 3t3,7 2.980,00

3.2 Servicii de transpor 984,2 9.350,00

3.3 Servicii telefonie mobila 454,7 4.320,00

FINANTATOR

Semndtura autorizatd:

@W

..i:i.i:.:::,::lt*fi l$5$:0i



ta con*actttt nr. os /az- a+ hs 0,, o)iT! "triu

-

cRAFICUL TRAN$ELoR gI pREzENrAnu RAPoARTBLOR

e1

Nr. d/o Denumirea activitltii Total

inclusiv:
I trangi
(martie-
iunie)

II tranqi
(iulie-

septembrie)

III trangl
(octombrie-
decembrie)

L. Cheltuieli de personal 739.000,00 31"1.158,00 233.368,00 L94.474,O0

2. Medicamente qi consumabile 172.350,00 L72.350,00

3. Alte cheltuieli l_6.650,00 7.010,00 5.260,00 4.380,00

Suma totali, lei 928.000,00 490.518,00 238.628r00 198.854,00

Termen de ptezentare a rapoartelor 05.07.2023 05.L0.2023 18.L2.2023

FINANTATOR

WH,tg

WW



la Contractul nr. 05/02- 07/05 din

Anexa nr. 4

04,o3.2023

Declarafie pe propria rlspundere

Subsemnatla ( f , domiciliati in

1n calitate de

Presedi ntelAi#nistrator al A.O.
I

,

fiind in rela{ii contractuale cu Compania Natio deAsigurSri in Medicind inbaza

Contractului de finanlare din mijloacele fondului mdsurilor de profilaxie a

proiectelor de profilaxie qi prevenire a riscurilor de imbolnivire nr.

din declar pe propria rdspundere, cunoscdnd prevederile art.3511 din

Codul penal al Republicii Moldova cu privire la falsul in declarafii, cd documentele,

rapoartele, informafiile menfionate in listele beneficiarilor de servicii prestate in

cadrul contractului prenotat sint veridice.

40a,d(9
(data) ffi
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RAPORT narativ de activitate pentru tranga:-
in acest raport de activitate includeti oricare informatie care line nemijlocit de

activitatea proiectului. Raportul narativ va avea formd liber6, cu conditia respectirii

celor 6 puncte enumerate mai jos.

Scopul qi obiectivele proiectului:
Grupul-tint6:
P artene ri I alli fi nantatori :

Rezultatele scontate (vor fi
indicarea rezultatelor concrete) :

prezenta[i indicatori ce urmeazd a fi atinsi, ctt

l. Activitlfite planific ate vizavi de cele realizate in cadrul proiectului
o enumer area activitdlilor care au fost planificate qi sdnt realizate in perioada

imp lementdrii Proie ctului ;

o prezentatea documentelor confirmative nominale pe fiecare beneficiar

(dorur.Ie beneficiarilor, acord privind oferirea serviciilor, alte documente);

o descrierea progresului efectuat in real izarcaobiectivelor propuse , rczultatele

proiectului, evaluarea 1or. Vor fi descrise cdt mai concret rezultatele

proiectului in mlrimi cantitative qi calitative, precum $i factorii importanti

de succes a proiectului. Ce s-a schimbat concret in urtna realizdrii

proiectului;
o descrierea durabilitdlii proiectului qi indicarea strategiei de dezvoltare a

pro i e ctului dup 5 fittalizare a imp I ementdrii pro i e ctului ;

. dovezi ale activit[lii in cadrul proiectului (materiale, broquri, buletine,

fotografii, etc.)

2. Deplasiri
Enumeruli O.plas6rile efectuate (specificali mijlocul de transport, localitatea, scopul,

durata, rllevanla deplasdrii pentru activitSlile proiectului qi dacd este aplicabil

kilometrajul):
in teritoriu;
in localitatea organizatiei Dvs.;
in alte 1ocalit61i.

3. Dificuttili, solicitlri, sugestii pentru perioada urmitoare

Semndtura preqedintelui :
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RAPIORT fl NAL DE ACIIYITATE

Acest mport final de activitate este perfectat gi prezentat Finantatonrlui (CNAM) la finele
finalizlrii proiectului, conform termenelor limiti indicate tn contractul de finanjare. Raportul prezinti
un surnr aI rezultatelor imfrlementirii activit6tilor planificate ln cadrul finaoFdi respective.
Necompletarea unei p6rfi a raporhrlui, nedepunerea lui in forrratul qi timful stabilifi poate rezulta fir
rambursarea totald sau parfial6 a sumelor virate Beneficiarului.

A.Date despre proiect
Data prezentlrii raportului
Informafii privind Beneficiarul
Persoana de contact gi funcfia:
Adresa:
Telefon:
Fax:
E-mail :

Echipa de implementare
Coordonatorl Managerul proiectului (Numele gi prenumele):
Beneficiari:
Grupul -fintd/B enefi ciarii directi
Beneficiarii indirecti
Parteneri/alfi finanfatori (organizatiile, persoana de referin![ gi datele de contact,resurse

oferite)
Denumirea proiectului:
Scopul:
Obiective:
Perioada de implementare qi acoperirea geografici a proiectului:
Contract de finanfare nr.: semnat la data d€ .......
Bugetul conform contractului de finan[arez

B. Date privind rezultatele implementirii proiectului

Modul de implementare a proiectului. Descriefi modul in care a fost implementat proiectul.
Descrie{i progresul efectuat in realizarca obiectivelor propuse, a etapelor parcurse gi a activitdlilor
incheiate in perioada de derul are a proiectului (conform planului de activitIli din propunerile de

Atingerea obiectivelor proiectului. Descrieli care obiective nu au fost atinse din cele

Descriere succintl

pleggcateji % licati cavzele.



Activitlfi realizate versus planificate. Descriefi care activitdli nu au fost realizate din cele

plantfiSate_g_e* i cauzele neimplementirii.

calitative (indicatori de efecte sociale, etc.).

Realizarea indicatorilor. Includefi numdrul de beneficiari planificafi pentru atingere qi

acoperire conform angajamentelor prevederilor proiectului qi rezultatele la finalizarea proiectului.

Spetitcali dac6 implemlntarea proiectului a realizat o extindere a ariei de acoperire geogruftcd,.

Impactul. Descrieli impactul pe cate l-a
schimblrile concrete produse in urma realizdrli
bene ficiarilor/partic ipanlilor.

avut proiectul dumneavoastri. Care au fost
proiectului?Descriefi impactul activitilii asupra

Schimbiri fa([ de bugetul aprobat. Specificali diferen]ele de realizare in

planificarea ini{ial6. |n cazul in care ati int6mpinat dificu1t61i la capitolul dat, expune}i

ip[rute pe parcursul implementdrii proiectului qi cum au fost dep69ite.

raport cu
problemele

Monitor izareaqi evalua real metode de evaluare a succesului/rezultatelor. Descrieti modul

in care s-a realizat monit orizareaqi evaluarea implement[rii proiectului. Recomanddri - cheie ufinare

imolementlrii activitltilor proiectului.

Calitatea, metodele de implementare, continuitatea qi sustenabilitatea realizlrii
ploiectulg!

Preqedinte:

$tampila:

2

Rezultatete obginute. Descrieli cdtmai concretrezultatele proiectului in mdrimi cantitative qi

Executarea bugetului proiectului. Descrieli cum ali cheltuit mijloacele financiare primite in

cadrul implementirii proiectului.


