
CONTRACT

de finanfare din mijloacele fondului miisurilor de profilaxie

a proiectelor de profilaxie qi prevenire a riscurilor de imbolnivire

0/.c3 2023 mun. Chiqinlu

1. Pdrtile contractante
Compania Nafionali de Asiguriri tn Medicinn (in continuare - Companie), reprezentatil de

c6tre dl Io-n Dodon, director geneial, care actsoneazd in baza Stafutului, denumitE ln continuare

,,Finanfator,, qi Asociafia Obgteascl ,,Uniunea pentru Echitate qi Sinltate", reprezentatE de cdtre

dna Ata Ia1co, pregedinte, caie acgioneaz[ in baza Statuhrlui, denumit]t ln continuare ,,Beneficiar" au

incheiat Contractui de finantare din mijloacele fondului mdsurilor de profilaxie a proiectelor de

profilaxie qi prevenire a riscurilor de imboln6vire (ln continuare - Contract), convenind asupra

urmetoarelor.

2. Obiectul contractului
2.1. Obiectul prezentului Contract reprezinti realizarea de cdtre Beneficiar a activitElilor'in

cadrul Proiectului irtitolal ,,Fortificarea accesului la servicii extinse ile prevenire, suport Si

asistenld meilicald pentru consumatorii de itroguri Si lucrdtoarele sexuale ilin norilul Republicii
Moldovau, (ln continuare Proiect), in baza frnantErii acordate de Finantator.

2.2. Iieneficiarului i se va acorda finanlarea in termenii qi condiliile stabilite in prezenhrl

Cont(act qi anexele acestuia, pe care Beneficiarul declar[ cd le cunoaSte gi le accept6.

2.3. Beneficiarul iqi asumd obligatia de a implementa activitiilile incluse in Proiect iar

Finanlatorul de a le achita conform prevederilor anexei nr.2 ,,Bugetul de cheltuieli aprobat al

proiectuluf' qi anexei nr.3 ,,Graficul trangelor qi prezentdrii rapoartelor".- 
2.4.Beneftciarul se angaj eazi sd implementeze Proiectul pe propria rtrspundere, in conformitate

cu prevederile cuprinse in prezentul Contract qi conform actelor normative, inclusiv Ordinul

*.iSAfiSl-A, ain 1l.04.2017'al ministrului s[ndtiitii gi directorului general al CNANI ,,Cu privire la

instiruirea Consiliului coordonator pmtru stabilirea prioritdlilor de utilizare a miiloacelor

financinre din fondul mdsurilor d.e profilaxie al Companiei Nasionale de Asigurdri in Medicind
'pentru 

activitdli de profllaxie Si prevmire a riscurilor de irnbolndvire finanlate in bazd de proiecte
-Si 

aprobarea Regulimintutui privind modalitatea de finan[are din fondul mdsurilor de profilaxie tn
bazd de proiecte a activitdlilor de profilaxie Si prevenire a riscurilor de tmbolndvire ".

2.5. La lncheierea acestui Contract reprezentantul Beneficiarului in relaliile conhactuale cu

CNAM semneaz6 Declara[ia pe propria rdspundere, conform Anexei nr.4 la Contract precum cd,

documentele, rapoartele, informaliile menfionate in listele beneficiarilor de servicii prestate in cadrui

Contractului prenotat sint veridice.

3. Durata gi condifiile de implementare a Proiectului
3.1. Contractul se consider'a incheiat gi intr6 in vigoare la data semndrii de cdtre PArti fiind

valabil pina la data de 3 1 decembie 2O23 .

3.2. Data inceperii implementirii Proiectului este OL martie 2O23-

3.3. Realizarea activit[tilor se efectueaztr potrivit Proiecnrlui, Bugetului de cheltuieli aprobat al

proiectului gi Graficului tranq elor (Anexa nr.1, Anexa nr'2 9i Anexa nr.3 la Contract).

3.4. Proiectul se implementeazd de cdtre Beneficiar pind la data de L5 decembie 2.O23.

3.5. Finanlarea mijioacelor financiare in cadrul acestui Contract poate se nu fie realizatii, de

citre Finantator, in cazul nerespectlrii de citre Benefrciar a termenilor gi condifiilor acestui Contract

qi atingerea rezultateior scontate.
3.6. Sumele neutilizate, utilizate contrar destinatiei sau utilizate in lipsa documentelor

confirmative/justificative, se return eazLF'inanfatorului dupl frnalizarea proiectului, in termen de 3 zile

nr.

de la data expirdrii Contractului.



4. Valoarea contractului qi condifiile de platl
4.1 . Valoarea totald a Contractului constituie 595 00010 lei.
4.2.Yaloarea totalI a Contractului nu poate fi modificatdin sensul majoririi acesteia.

4.3. Beneficiarul fiilizeazd mijloacele financiare acordate de c6tre Finanlator in strictl
conformitate cu prevederile Proiectului qi ale Bugetului. Varialiile la oricare din liniile de buget, cu
anexarea explicaliilor qi argumentelor, frrd modificarea sumei contractuale care ar putea fi necesar6
pentru implementarea eficient[ qi cu succes a Proiectului vor fi operate doar cu acordul in scris al
Finantatorului expediat in termen de pinl la 5 zile lucrltoare, in baza cererii scrise a Beneficiarului.

4.4. Finanlatorul poate efectua finantarea proiectului, in baza cererii argumentate a
Beneficiarului, insolitd de documente confirmative/justificative gi descrierea activitdlilor planiftcate,
in mlrime de pane Ia 80 o/o dintranqd. Cererea argumentatd"va fi depusl in scris, in conformitate cu
graficul tranqelor, specificat in anexa nr.3 la Contract. Restul mijloacelor financiare vor fi achitate de
cdtre Finanfator, in baza facturii, dupd prezerfiarea documentelor confirmative/justificative privind
activitdlile realizate in cadrul Proiectului (modelele rapoartelor sunt stabilite in anexele nr.5a-5f). La
cererea in scris a Beneficiarului, Finanlatorul poate diviza tranqa, efectu6nd plalile in mai multe
subtranqe.

4.5. Achitareapldjilor Beneficiarului pentru serviciile prestate se efectueazd,de cltre Finanlator
in lei moldoveneqti, in termen de 14 zile calendaristice de la data prezentdrii tuturor documentelor
confirmative/justificative . in carul neprezentdrii documentelor confirmative/justiticative, certificate
prin semnltura electronicd sau olografr, a Beneficiarului qi, dupd caz a persoanelor beneficiare ale
Proiectului, privind utilizarea mijloacelor financiare pentru implemerrtarea Proiectului sau raportdrii
eronate de cdtre Beneficiar, acest termen se suspendd pentru trei 211e, timp in care Beneficiarul este
obligat sE prezinte documentele qi rapoartele confirmative, solicitate de c6tre Finanfator.

Documentele confirmative/justificative vor fi prezettate in copie autentificatd, de Beneficiarul
de finanlare prin semndtur[, cu men]iunea ,,conform originalului".

4.6.Finanfatorul poate suspenda sau refuza finan]area proiectului, in cazul in care Beneficiarul
nu prezint6 conform clauzelor contractuale raportul integral qi documentele confirmative/justificative
in termenul solicitat de Finan{ator.

in cazul inregistrdrii unui sold la contul Beneficiarului, constituit din mijloacele financiare
obfinute in cadrul implementdrii Proiectului, Finantatorul suspendd efectuarea pldtilor planificate.

4.7. Nu se acceptd folosirea resurselor financiare pentru activitdli care nu corespund scopului,
obiectivelor gi liniilor bugetare ale proiectului. in cazul utilizdrii contrar prevederilor prezentului
Contract a mijloacelor financiare, Finanfatorul este in drept sd aplice una din urmltoarele forme de
penalizare:

a) sd micqoreze urmdtoarea frnanlare in cadrul Proiectului cu suma utilizatd, contrar
prevederilor Contractului, sau

b) sE solicite Beneficiarului sd returneze in contul Finanlatorului suma utilizatd contrar
prevederilor Contractului, in decurs de 5 zile de la receplionarea de cdtre Beneficiar a cererii
Finantatorului de returnare a sumelor date.

4.8. Sunt eligibile pentru a fi acoperite doar cheltuielile prevlzute in Anexa nr.2 la prezentul
Contract.

4.9. Sumele pe care Beneficiarul s-a angajat s5 le depun6 din mijloacele proprii, sumele care

s-au angajat sd le depuni alli cofinanlatori, precum qi penalitdlile, amenzile etc., nu sunt eligibile
pentru platl de cdtre Finanlator.

4.10. Asigurarea sumelor necesare plAlii cheltuielilor neeligibile este responsabilitatea
Beneficiarului.

4.11. Daci Beneficiarul nu respectd obligatiile prevdzute in prezentul Contract, demonstrdnd o
utilizarc necorespunzdtoare a resurselor sau bunurilor qi serviciilor finanlate din mijloacele FAOAM,
F;lnanfatorul poate solicita Beneficiarului sd ramburseze (integral sau parlial), in decurs de 5 zlle de

la data primirii cererii de rambursare, mijloacele financiare utilizate pentru achizilionarea acestor
bunuri sau servicii.

4.12. in cazul rezoluliunii Contractului ca unnare a neindeplinirii clauzelor contractuale privind



implementarea Proiectului, Beneficiarui este obligat s[ returneze Finantatorului, in termen de

miximum 5 zile calendaristice, sumele cheltuielilor care nu stnt confirmate/justificate.

5. Evidenfa gi controlul utilizlrii mijloacelor financiare
5.1. pe parcursul executirii contractului de finantare, Beneficiarul are obligalia s5 prezinte,

conform termenului stabilit in anexa nr.3, Finanlatorului urm[toarele rapoarte:

1) raport[ri pe tranqe - vor fi depuse inainte de solicitarea finantirii pentru tranqa urmitoare;

2) ripottur. finula - va cuprinde obligatoriu confirmarea/justificarea cheltuielilor la nivelul

iniregului proiect cuprinz0nd at6t finanlare a, cdt qi contribulia proprie, dupi caz. Aceasta

trebuie alcatuita din compilarea rapoartelor intermediare prezentilnd o analizd a rezultatelor

proiectului, indicatorilor atingi/neatinqi, conform Formularului din Anexa nr.5f.

5.2 Rapoartele se prezintl cu respectarea formelor standard anexate la prezentul Contract, cate

includ urmdtoarele sectiuni :

a) Raport financi ar - activitatea financiari in decursul tranqei anterioare qi cumulativ de la

inceputul implement[rii proiectului pAnE la finisarea perioadei raportate, bugetul executat f4A de

apro-bat qi motivele p"rrt* devieri (dacd existl). Raportul financiar se completeazd, in baza

Formularelor din Anexa nr. 5a qi 5b qi va include copiile documentelor primare (factr-ui, ordin de

platd,, foi de parcurs, etc.) pentru verificare.
Raportul se semneazd de preqedinte qi contabilul

documentelor contabile vor fi indicate pe deplin;
Beneficiarului. Numerele, datele, cifrele

b) Raportul privind medicamentele si consumabilele achizilionate qi utilizate in cadrul

proiectului in baza Formularului din Anexa nr.Sc;

c) Raportul privind acordarea medicamentelor, consumabilelor qi serviciilor beneficiarilor

prestate in cadrul proiectului in baza Formularului din Anexa nr.5d;

d) Raportul narativ reprezintd sumarul activit[filor implementate pe parcursul tranqei (inclusiv

date caiitatirre qi cantitative privind beneficiarii acoperili cu servicii). Raportareaactivit[tilor se face

inbazaformularului tip al Finanlatorului din Anexa nr.5e qi va include devierile de la activitlfile
proiectului (daci existtr), realizdrile, provoc6rile qi acfiunile intreprinse pentru a le solutiona.

5.3. Pe parcursul implement[rii proiectului Beneficiarul se informeazd,Finan[atorul despre toate

evenimentele importante, care pot influenla pozitiv sau negativ realizarea proiectului.

in cazul in care ar putea exista devieri in implementarea proiectului in raport cu planul de

activitlli, acestea trebuie explicate gi argumentate prin intermediul unei scrisori adresate

Finanlatorului prin care se solicit[ aprob areamodificdrilor propuse.

5.4. Rapoartele cu privire la realtzareaproiectului se depun at6t pe suport de hirtie, cdt qi in
format electronic, fiind insolite de documentele confirmative/justificative pentru cheltuielile efectuate

pe fiecare linie de buget.
5.5. Rapoartele narative qi financiare pe tranqe se prezintd conform graficului tranqelor.

5.6. Finanlatorul are dreptul de a efectua verificlri, atdtin perioada deruldrii Contractului, cdt

qi ulterior validlrii raportului final.
5.7. in cazul realizdrii verificdrii la fala locului, Beneficiarul are obligafia^de a prezerfia

Finanlatorului toate informatiile qi actele necesare desftgur[rii eficiente a verificdrii. In cazul in care

Beneficiarul refu zd,prezentareainformafiei solicitate de cdtre Finanfator, pentru stabilirea veridicitefli
datelor expuse in informaiie, Finanlatorul are dreptul sd refuze achitarca.

5.8. Curtea de Conturi este abilitatdcu dreptul de a exercita controlul financiar asupra derullrii
Proiectului qi executirii Contractului.

6. Obtiga{iile qi responsabilitlfile pirfilor
6.1. Finanlatorul are obligalia si asigure platapentru implementarea Proiectului, respect6nd

condiliile, modalitaflle qi termenele indicate in prezentul Contract.
6.2. Beneficiarul are urmltoarele obligalii:

a) sI asigure implementarcacalitativ6 a Proiectului in conformitate c;'rprezentul Contract, fiind

unicul rispunzdtor in fala Finanlatorului pentru implementarea Proiectului;
b) si prezinte toate documentele confirmative/justificative privind utilizareamijloacelor pe acest



proiect (facturi fiscale, contracte, documente bancare, ordinele de platd" etc.) cu descifrarea pe
elementele de cheltuieli; in cazul neprezentdrii sau prezentirii in volurnincompb; ln i;enii stabilili
a documentelor solicitate, Finanlatorul are dreptul str micqoreze bugetul iroiectului la volumul
respectiv;

c) sil gestioneze veniturile gi cheltuielile mijloacelor financiare pentru implementarea proiectglui
prin confuri bancare separate;

- d) sa utslizeze mijloacele financiare integral gi exclusiv in modul Ei pentru destinafiile care au
fost aprobate qi care sunt indicate in Proiect qi bugetul de cheltuieli aprobai al proiectglui-lanexa nr.2
la Contract);

e) sd restituie Finantatorului mijloacele financiare $ilizate in alte scopuri dec6t realizarea
prezentului contract sau cheltuielile raportate, dar neargumentate documentar;

^. f). sd restituie Finan atorului bunurile raportate la mijloace fixe, procurate din contul mijloacelor
financiare obtinute in baza prezentului Contract, care nu sint folos# in corespundere cu prevederite
acestuia;

. B) sd asigue t:lilizarea eficientd a milloacelor financiare oblinute conform prezenhrlui Contract.In cazul procurtrrii din aceste mijloace a mdrfi;rilor qi serviciilor, Beneirciarul va ptezenra.
Finanfatorului, cu titlu informativ, pdni la procurarea de catre el a mtrrfurilor sau piata serviciilor,
documentele ce atesti modul de selectare a mlrfurilor sau serviciilor agentului 

""ono-i", 
gi aaume:

- ofertele agentilor economici (nu mai pufin de trei), care au fost eximinate la alegerea mdrfirilor
sau serviciilor (ofertele trebuie. sd contind adresa gi telefonul ofertantului, jatq semn6tura
conductrtorului $i amprenta qtampilei), certificatele de inregistrare a agentilor economici, certificatele
de provenienfE a mirfii, certificatele de calitate gi alte docuirente necesare pentru selectarea agenfirlui
economic cdgtigdtor;

h) sd prezinte la cererea Finantatorului, in caz de necesitate, informalia privind datele incluse in
rupoartele prezentate altor finantatori ce fine de implementarea proiectului;

i) sii efectueze pl{ile obligatorii fa}d de bugetul public nalional ce rezultd din prezentul Contract
in cazurile prevfuute de legislafie;

j) sd coordoneze cu Finan{atorul toate materialele hformative, elaborate din mijloacele
financiare obfinute in temeiul prezentului Contract. Termenul de coordonare pentru Finantator este
stabilit de pinil la 5 zile lucrltoare.

k) sd expedieze Finanfatorului copiile tuturor publicaliilor efectuate din mijloacele financiare
obfinute in temeiul prezenhrlui Contract. in toate aceste publicalii Beneficiarul va Lclude urmitoarea
declarafie: ,,Acest material este editat (realizat) cu sprijinul financiar al Companiei Nalionale de
Asigurdri in Medicind". Beneficiarul este obligat sii in$tiinteze Finantatorul despre toate conferinple
de presE, seminare, manifestalii sau alte evenimente sociale, legate de executarea proiectului finan1at,
pdni la desfdgurarea lor;

6.3 Finanlatorul nu poarti rdspundere pentru veridicitatea qi autenticitatea materialelor pasibile
de citire qi auditie produse de cdtre Beneficiar utilizAnd mijloacele fmanciare acordate in baza
prezentului Conftact;

6.4 Beneficiarul iqi va asuma integral rdspunderea pentru prejudiciile cauzate terfilor din culpa
sa pe parcursul implementErii Proiectului. Finanfatorul va fi degrevat de orice responsabilitate pentru
prejudiciile cauzate terfilor din culpa Beneficiarului;

6.5 Beneficiarul va asigura instruirea personalului in toate ariile de responsabilitate, precum gi
va gamnta ce personalul implicat va participa la sesiunile de formare organizate in acest scop;

6.6 Beneficiarul confirmtr faptul, c[ activittrlile sale sunt efectuate ln conformitate cu legislalia
Republicii Moldova;

6.7 ln canl$ilizlrii mijloacelor FAOAM in alte scopuri decit cele previzute in prezentul contract,
beneflciarul poarttr rlspundere potrivit legii.

7. Forfa Majori
7.1. Perfile srmt exonerate de r6spundere pentru neindeplinirea parfiald sau integrall a

angajamentelor conform prezentului Contract, dacd aceasta este cauzatA de producerea unor cazuri
de Forta Majortr.



7.2. Pri1- cazuri de Forta Majori se subintelege: rEzboaiele, calamitttlile naturale, incendiile,

inundafiile, cutremurele de pemeni modificlrile in legislalie qi dispozifiile Guvemului, grevele gi

alte circumstan e, ce nu depind de activitatea parfilu.
7.3. Survenirea circumstanfelor de Fo4a Major4 momentul dezlinluirii qi termenul de acliune

hebuie s6 fie confirmate prin certificatul cu privire la Forfa Majord, eliberat de organul competent

din Republica Moldova.

8. Rezolutiunea contractului
8 . 1 . Rezolutiunea contractului poate avia loc cu acordul comwt al ambelor Ptrrfi sau la iniliativa

uneia din Pirfi.
8.2. paitea iniliatoare a rezo$wrii contractului este obligatd sE comunice in timp de 5 zile

celeilalte pdrti despre intenliile ei, cu expunerea cauzelor'

8.3.-partea ingtiintat[ este obligatl s[ rEspundi in decurs de 5 zile de la receplionarea intenfiei

de rezoqgne a contractului, in ci contrar 
-partea 

initiatoare are dreptul si declare Contractul

rezolulionat.
1i.4. Rezoluliunea prezentului Contract din inifiativa Finanfatorului, poate u*u 19: 

ln cazul in

care Beneficiarul nu respecte condiliile prezentului Contract sau ale Proiectului, fiind notificat

Beneficiarul cu cel mult 5 zile calendaristice inainte de data rezolutiunii Contractului.

9. Reclamafii gi sancfiuni
9.1.. pentru implementarea cu int0rziere a Proiectului, din vina Beneficiarului, acesta poarti

rdspnndere materiale in valoare de 0.1Vo din valoarea Proiectului, pentru fiecarc zi de intArziere.

9.2. Pentru achitarea cu intfirziere a pldfii tranqelor, Finanlatorul poart6 rlsprmdere materiald in

valoare de 0.017o dn suma neachitata, pintru fiecare zi de irrtdrzierc, dar nu mai mult de 107o dirt

suma totala a prezentului contract.
9.3. Pentru refuzul oricdrei dintre pirfi de a executa acliunile, serviciile, activitdlile preveztfie

in prezentul Contract, acesta supofie o penalitate in valoare de 100/o din suma totald a Contractului.

10. Dispozifii finale
10.1. Acfiunea prezentului Contract inceteazd la finalizarea de c6tre Beneficiar a proiectului gi

prezer1tarea raportului financiar final qi a raportului cu privire la executarea_ proiectului. La

prezentarea lor, Finantatorul va efe ctua, dupd, caz, achitarea pldfilor restante fafE de Beneficiar sau va

iolicita Beneficiarului intoarcerea mij loacelor oferite in baza prezentului Contract, r6mase neutilizate

in procesul rcalizdrii proiectului. Raportul cu privire la executarea proiectului va confine toatll

informatia despre rezultatele obtinute ca urmare a realizirii proiectului.

fO.Z. Utigiile ce vor rezulta din prezentul Contract vor fi solutionate de c6tre pdrfi pe cale

amiabi16, b caz de divergenle vor fi examinate in ordinea stabilitS de legislalia in vigoare.

10.3. Din data semnfii prezentului contract toate negocierile gi corespondenla anterioard

referitoare la acesta, iqi pierd puterea juridici.
10.4. Orice modific5ri gi compieteri la prezentul contract sunt valabile numai ln cazul c6nd

acestea au fost semnate de c6tre reprezentanlii imputemicili ai ambelor pdr1i.

10.5. Nici una dintre pirti nu are dreptul sE transmit{ obligaliunile qi drepturile sale de contract

unor te4e persoane, fErd inqtiinlarea qi acordui inscris al celeilalte pdrfi.

1d.6. Prezentul Contract este intocmit in doua exemplare care se remit cate un exemplar:

1) Finanlatorului.
2) Beneficiarului.

10.7. intru confrrmarea celor expuse mai sus, Plrfile au semnat acest Contract la datade elAllD2!
Anexe:
Anexa nr.1: Proiectul;
Anexa nr.2: Bugetul de cheltuieli al proiectului;
Anexa nr.3: Graficul trangelor qi prezent-iirii rapoartelor;
Anexa nr.4: Declaralia pe propria rdspundere.

Formularele de raportare, dupd cum urmeazd:



Anexa nr.5a: Raport financiar generaltzat;
Anexa nr.Sb: Raport financiar detaliat;
Anexa nr.5c: Raport privind medicamentele qi consumabilele achizi[ionate gi utilizate pentru

perioada de raportare;
Anexa nr.5d: Raport privind acordarea medicamentelor, consumabilelor qi serviciilor

beneficiarilor pentru perioada de raportare;
Anexa nr.5e: Raport narativ de activitate pentru tran;a-;
Anexa nr.5f: Raport final de activitate.
Anexele nr.2 gi 3 ale prezentului Contract vor fi semnate qi qtampilate de cdtre reprezentanlii

autorizali ?n mod corespunzdtor de cdtre Beneficiar 9i Finanfator.

Datele iuridice 'e si bancare ale P,

FINANTATOR BENEFICIAR
Adresa poqtall: mun. Chigindu, bl.Vlaicu
Pircdlab, 46
Telefon/Fax: 022 780 295, A22 222 032
IBAN: MDT3TRPEAB5 1 8 7 20 A0LB57 AA
Banca: Ministerul Finanfelor - Trczoreria de

Stat
Cod bancar: TREZMDZX
Cod fiscal: 1007601007778

Adresa juridicl: mun. BAUi, str. Puqkin
29173,MD 312L
Adresa poqtall: mun. BAlfl, str. Victoriei 74,
MD 3I2L
Telefon/Fax: 07 957 1441. I 023139332
IBAI\ : MD5 0AG00000002 25 L415325 4

Banca:BC Moldova-Agroindbanc S.A.
Cod bancar:AGRNMDzXT 50
Cod fiscal: 101t62000297 3

W
pentru Echitate

$ genetete"

@%u w

Semndturile pdr

FINANTATOR BENEFICIAR

Ion Dodon

Semndtura autorizatd:

/fi
r./ o



ta contrartut nr.cs fcz-crfrqar" i:ff.J*tT

Proiectul
Fortifica rea accesului la servicii extinse de prevenire, suport qi asistenld medicalE pentru

consumatorii de droguri qi lucr6toarele sexuale din Nordul Republicii Moldova

1. Descrierea problemei
in Moldlrru, ratele de transmitere a HIV sunt cele mai mari intre populaliile cheie,

determinAnd o epidemie concentrata in grupurile CDI, BSB, LS qi amplific6nd povara

epidemiei odat6 cu aparilia COVID-19 care a lovit puternic lara in 2020-202t. Consumul

dL Oroguri qi comportamentele sexuale neprotejate, prezintdun fenomen alarmant din punct

de vedere a s[n[talii publice prin caracterul s6u multifactorial, dinamic 9i schimbltor, care

afecteazd, predominant grupul de v6rst[ tdndrd, favorizdnd mortalitatea in urna

supradozdrii, suicidelor, HIV qi SIDA, hepatitelor virale qi tuberculozei. Comportamente

ale consumatorilor de droguri injectabile sunt:
. injectarea drogurilor qi a substanfelor psiho-active,
. riscuri de supradoza,
. utilizareain comun a echipamentelor de injectate,
. activitatea sexuald neprotejat[ qi cu parteneri multipli.
Consumatorii de droguri injectabile qi lucrltorarele sexuale sunt grupuri marcate de

stigmd qi discriminare, bariere care le impiedicd accesul la servicii de asistenfd medico-

,o"iula,' iur activitdlile destinate prevenirii HIV in mediul acestui grup in Republica

Moldova sunt parte a programelor de reducere a risculilor desftgurate in cadrul
programului Nalional de Pr&enire gi Control HIV/SIDA. in contextul descris mai sus,

implementarea programelor de reducere a riscurilor necesitd a fi suslinutl in continuare qi

fortificat[ in aspect de imbun6tdlire a accesului la servicii de asisten]I medicalS qi tratament

specific in coniextul dependenfelor pentru consumatorii de droguri qi a riscurilor sexuale

pintru lucrdtoarele sxJale, prin oferirea serviciilor adilionale pachetului de bazd de

prevenire. Astfel, serviciile adilionale propuse a fi, oferite grupurilor de beneficiari in

contextul acestui proiect constituie servicii atractive care fortifica atdt prestarea serviciilor

de bazd,, dar inciusiv vor permitea abordarea necesit[tilor mai extinse qi complexe a

beneficiarilor in vederea sporirii impactului scontat de Programul Nalional de prevenire qi

control HIV/SIDA pentru anii 2021-2025. Actualitatea acestui suport este argumentat6 qi

prin faptul cd resursele disponibile din grantul GFATM prin intermediul UCIMP acoper[

do* prestarea pachetului de bazd (schimb de seringi, distribuire de prezervative, testare la

HIV/HVClqYBlsifilis), fard" a asigura o asisten!5 complexd de gestionare a cazwilor prin

oferirea consilierii specifice in contextul inilierii tratamentului antidrog, prevenirii

supradozelor, oferiii serviciilor de sdndtate sexual-reproductivd qi acompanierii medicale qi

sociale a beneficiarilor.
Din aceste considerente Uniunea pentru Echitate qi Sdn[tate soliciti suport financiar in

baza soiicitdrii prezente de finanlare cltre CNAM pentru organizarea activitdfilor de

consiliere, informare qi referirelacompaniere medicald a consumatorilor de droguri

injectabile Ei lucrdtoarelor sexuale pentru urmdtoarele servicii:
- Oferirea consilierii pe urm6toarele componente:

a. inilierea Iatratamentul antidrog pentru CDI;
b. prevenirea qi profilaxia supradozelor pentru CDI;
c. profilaxia preexpunere qi postexpunere la HIV pentru CDI qi LS;

d. servicii de s5ndtate sexual-reproductivd
- Asigurarea cu solulii dezinfectante qi produse de menlinere a sdndtdfii

- Referire si aco iere medical[



- Realizarea intervenliei Managementul de caz
Realizarea intervenfiei Managementul de caz, cu scopul de a optimiza functionarea qi

bun6starea beneficiarului prin fumizarea qi coordonare de servicii de profilaxie calitative,
in cel mai eficient mod posibil, pentru rezolvarea de nevoi complexe.

Utilizeazd acestei strategii va contribui pentru a atinge urmdtoarele scopuri:
f . intdrirea capacitdlilor beneficarului de dezvoliare personall, d; a face fa[d, qi

desolutionare a problemelor
2. Creqterea abilitafllor beneficiarului de a interacliona qi de a funcliona in

comunitate,respectdnd valorile gi obiectivele personale ale beneficarului
3. Crearea leg[turilor intre beneficiar qi sistemele care furnizeazi resurse, servicii qi

oportunit[1i
4. Contribuirea la creqterea capacitalii sistemelor de furnizare a serviciilor sociale
5. Crearea qi promovarea modalitAfl de lucru inter-institulionale
Aceasti intervenfie va fi sub form[ de dosar on-line a serviciilor qi activitalilor

promovate la beneficiar de asistent social, psiholog Ei consultant de la egal la egal
inregistrate in softul electronic, urmAnd instrucliunea elaboratd.

Astfel, se preconizeazd atingerea urmdtoarelor rezultate ;

- 600 beneficiari acoperili cu servicii din grupurile cu risc sporit de infectare cu HIV,
dintre care 500 consumatori de droguri qi 100 lucrdtoare sexuale;

- Cregterea nivelului de informare, educare pi congtientizare a riscurilor asociate
consumului de drogrui qi sexului neprotejat;

- Asigurarea accesului la servicii adilionale pachetului de bazd de prevenire, cu accent pe
consiliere, suport, referire qi acompaniere cdtre tratamente specifice;

- Sporirea constientizdrii importanlei tratamentului farmacologic cu opiacee, prevenirii
supradozdrilor, Prep qi PEP, sdn6titii sexual-reproductive qi s5n6t6tii mentale in mediul
beneficiarilor proiectului.

- Producerea de schimb[ri pozitive in comportamentul de consum qi cel sexual al
beneficiarilor proiectului in special, cu privire la riscul de supra dozare, infectare cu
HIV qi ITS;

- Fortificarea mecanismului de colaborare cu medicul infeclionist qi medicul narcolog qi
sporirea accesului beneficiarilor la servicii specializate (TFO, PreP qi PeP);

- Complementarea pachetului de bazd, de servicii de prevenire HIV cu activitdli susfinute
de informare, consiliere $i referire

)aa Scopul general al proiectului
Reducerea riscului de r[spAndire a infecfiei HIV qi ITS in r6ndul persoanelor

consumatoare de droguri qi lucrltoarelor sexuale prin sporirea adresabilit6tii acestora la
servicii specifice de reducere a riscurilor - tratamentul farmacologic cu opiacee, prevenirea
supradozelor, Prep $i Pep, servicii de sdnltate sexual-reproductivd pi sdndtate mintald.

3. Obiectivele generale ale proiectului
- cregterea nivelului de infofinare, educare qi conqti entizare a 500 consumatori de

droguri (CDI) qi 100 lucrdtoare sexuale (LS) din localitSlile de nord aldrii,privind
riscurile qi necesitatea asistenlei medicale in contextul dependen{elor (tratamentul
farmacologic cu opiacee, prevenirea supradozelor), Prep qi Pep, a sdnltdfii sexual
reproductive qi sendtdtii mintale;

- asigurarea, prin suport qi referire, a accesului latratarcrent farmacologic cu opiacee,
prevenirea supradozelor, Prep qi Pep, servicii de sdndtate sexual-reproductivd qi
sdnltate mintal6 in baza necesitdtilor beneficiarilor.

Obiectivele specifice qi activitlfile proiectului
Inbaza: ,,Standardului de organizare Sifunclionore a serviciilor de prevenire HIV tn mediul
populaliilor cheie, inclusiv a tinerilor din aceste grupuri", prin Ordinul MSMPS nr.27\ din
18.03.2020 proiectul propune implementarea urmdtoarele obiective specifice qi activitAri de
consiliere, informare $i referire/acompqniere medicald a 500 CDI gi 100 LS:

4.
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rii specifice pentru 500 CDI qi 100 LS pe

urmltoarele componente :

a. inifierea lafiatartentul antidrog pentru CDI;
b. prevenirea qi profilaxia supradozelor pentru CDI;
c. profilaxia preexpunere qi postexpunere la HIV pentru CDI qi LS;
d. sdndtate sexual-reproductiv[;
e. sdn6tate mintal6.

Act.l.l Consilierea privind ini{ierea tratamentului antidrog pentru persoanele CDI in
contextul asistenfei narcologice, inclusive tratament farmacologic cu opiacee:

- prin intermediul specialiqtilor implicali in activitatea Uniunii (psiholog, asistent

social/medical, lucrdtori sociali/in teren, consultant de la egal la egal), se va tealiza
informarea CDI despre serviciile de asistentd narcologicd qi de tratament

farmacologic cu opiacee;
- Echipa proiectului va recomanda inilierea tratamentului farmacologic cu opiacee, pe

o duratd suficientd (nu mai pulin de 6 luni), conform recomand[rilor OMS qi

prevederilor PCN -225, in vigoare;
- La necesitate qi ludnd in consideralie situa{ia pandemicd COVID-19 in }ar6, vor fi

organizate activit[ti de informare in Brup, cu privire la programele de tratament

farmacologic;
- in cazul persoanelor inrolate in tratament, va fi oferit suportul psiho-social

pacienlilor qi fortificarea aderenlei acestora.
- Vor fi distribuite materiale informalionale cu privire Ia asistenta narcologicl qi

tratamentul farmacologic cu opiacee pentru persoanele beneficiare ale proiectului.
- Va fi asiguratd asistenla medicului narcolog Ei neurolog, consultant Prep-Pep-ARV

qi consultant de la egal la egal, pe aspecte de sdndtate mintal[, consum de droguri qi

adic{ii, tratamente asociate.

Act.L.2 Consilierea in contextul prevenirii supradozelor, va fi realtzati prin:
- informarea qi consilierea persoanelor CDI qi persoanelor din anturajul acestora cu

privire la pericolul qi modalitdlile de prevenire a supradozelor, acordarea primului
ajutor in caz de supradozarc;

- inform area cu privire la utilitatea administlrii naloxonei in cazul supradozelor cu

opiacee qi informarea cu privire la modalitatea de accesare a acestui medicament.
- vor fi distribuite materiale informafionale cu privire la supradoze qi m[surile

necesare a fi intreprinse, pentru persoanele beneficiare ale proiectului.

Act. 1.3 Informarea cu privire la profilaxia preexpunere (PREP) gi postexpunere
(PEP) la HIV a persoanelor din ambele grupe de beneficiari:
PREP va fr recomandat in calitate de op(iune suplimentard tn prevenireo infecliei HIV
pentru consumatorii de drogurii HlV-negativi sau partenerii HlV'negativi ai
consumatorilor de droguri HlV-pozitivi (la risc continuu de infectare):

- Personalul va informa beneficiarii cu privire la principiile de administrare
PREP, pentru a asigura ulterioara referire cdtre medicul infectionis al

cabinetului teritorial ARV qi oferire a suportului necesar acestora, in decizia de

a iniliatratamentul PREP (in conformitate cu prevederile PCN nr.3L3 in vigoare

qi recomanddrile OMS) qi a accesa serviciile acodate de cdtre medicul
infeclionist.

- Vor fi oferite consultaliile specializate pe asptecte de Prep, Pep qi tratament

ARV, de cdtre medicul infeclionist
- Vor fi elaborate, printate qi distribuite materiale informalionale cu privire la

PREP pentru persoanele beneficiare ale proiectului. Elaborareavaftrealizatd cu

participarea medicului infecfionist.

PEP vo fi disponibild pentru ilccesure tn mod voluntar, tuturor beneliciarilor cu statut
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HlV-negativ, tn cazul unei expuneri iminente la HIV (expanere neprofesionald):
- relalii sexuale neprotejate, inclusiv asociate cu viol,
- in contextul ruperii sau lunecdrii prezewativului in cazurile cuplurilor HIV

discordante, cu condilia ca partenerul este infectat cu HIV qi nu administreazd,
TARV, sau il administreazd, dar incdrcdtura virald este detectabili;

- infepdturile accidentale eu instrumentar potenfial infectat cu HIV,
- administrarea drogului cu seringa unei alte persoane, inclusiv contactul

mucoaselor cu s6nge, sau alte lichide biologice infectate.
Beneficiarii vor fi informali despre oportunitalile PEP, iar in caz de necesitate, pentru a

accesa PPE, beneficiarii vor fi referifi c[tre medicul infecfionist, consultant PreP, Pep qi
ARV in primele 24 orele de la expunere/semnalare incident sau situa{ie de risc, dar nu mai
tdrziu de 72 ore, in conformitate cu prevederile PCN w.31..4 in vigoare.
Vor distribuite materiale informafionale cu privire la PEP pentru persoanele beneficiare ale
proiectului. Elaborarea va fi realizatd cu participarea medicului infecfionist.
Act.1.4 Distribuirea de materiale inf,ormative qi educative:

Pentru a susline asctivitdlile de sensibilizare qi informare descrise mai sus, vor fi
distribute materiale informafionale tematice :

- Buclet "l0 sfaturi pentru consumatorii de droguri"
- Buclet ooPreP gi Pep - programe de prevenire HIV"
- Buclet "Scara riscurilor de infectare"
- Carte de vizitd, cu serviciilor proiectului

Materialele informalionale reflectd informalia tematicd in mod clar, simplu qi concis,
informafia fiind ajustatd in funclie de nivelul de inlelegere a beneficiarilor.
Materialele vor fi distribuite de cdtre lucrdtorii sociali/in teren qi alt personal al organizafiei
qqle interacfioneazd, direct cu grupul de beneficiari.
Obiectivul specific2 (O2) Asigurarea beneficiarilor proiectului cu solulii dezinfectante

Act.2.l Asigurarea cu solufii dezinfectante, produse de men{inere a sinltlfii:
Pornind de la necesit6lile fiecdrui grup de beneficiari (CDI qi LS) se propune distribuirea
urm[toarelor produse:

- unguent heparinl
- unguent levomicol
- solulie clorhexidin[
- peroxid de hidrogen
- faqd de tifon
- $ervefele intime
- verde de briliant

Deqi produsele respective nu se vor oferi la pachet, ci ?n baza necesitdlilor specifice
lucrdtorul social va oferi anume acele produse de care are nevoie beneficiarul. Totodatd,
aceste produse au rolul de a creqte atractivitatea serviciilor qi adresabilitatea beneficiarilor,
respectiv anumite pachete pot fi oformate pentru beneficiari ryi distribuite, in special la
prima vizitd,.
Obiectivul specific 3 (O3) Referire gi acompaniere medicall a beneficiarilor
proiectului in baza necesitltilor acestora
Act.3.L Referire qi acompaniere medicali a beneficiarilor proiectului in baza
necesitifilor acestora

- Personalul proiectului in baza evaludrii necesitdtrilor beneficiarului va asigura
accesul, prin referire, la servicii medicale qi psihosociale a beneficiarilor prin
organizarea serviciilor de referire, insotire sociald a beneficiarului qi acordarea
suportului necesar in accesarea unui serviciu, inclusiv a serviciilor de consultanlI
specializatl prestate in cadrul proiectului (neurolog, consultant FTO, consultant
PreP & Pep).
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Sistemul de referire implementat de organiza[ie este unul viabil, funcfional qi

presupune atdt referirea cdt qi acompanierea beneficiarilor citre serviciile

funclionale existente la nivel de comunitate, cu accent pe serviciile consultative

disponibile la nivel de organizatie medic narcolog/consultant OST, medic
neurolog, consultant PreP, Pep, ARV (medic infecEonist).

5. Planul de acfiuni al proiectului

a.ii"itxti

I Consilierea privind inilierea

1 tratame_ntuiui antidrog
; Consilierea in contextul

1 preve.nirii supradozelor

i Inforrnarea cu privire la
. profilaxia preexpunere gi

i postexpunere la HIV
i Consiliere qi informare cu

; privire la sEndtatea sexual
i reproductiv6
, Piiiriu;ii; d; materiale..
informative gi educative
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6. Beneficiari direcfi ai proiectului:
- 500 consumatori de droguri injectabile din mun. BAlli
- 100 lucritoare sexuale din mun. Belti

Beneficiari direcfi qi indirecfi ai proiectului:
- Sistemul de asisten![ medical[ din localitalile vizate de proiect
- Sistemul de asistenld sociald din loca1it6li1e vizate de proiect
- Familiile beneficiarilor proiectului si alte comunit[1i din care aceqtea fac parte.

7. Monitorizarea, evaluarea qi raportarea implementlrii proiectului
Conform standardului de organizare qi func{ionare a serviciilor de prevenire HIV pentru

populatiile-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 debazdde prevenire. Acest sistem de monitorizare
cuprinde evidenla ztlnicd a activitdlilor in cadrul serviciilor de prevenire HIV, in baza

Registrului electronic al serviciilor de prevenire HIV, fiqelor individuale ale beneficiarilor
qi Registrelor de evidenli. Rap ortarea activitElilor, se va efectua la sffirqitul implementdrii
proiectului, in baza unui fomular unificat stabilit.

Astfel, mecanismul de eviden!6 a activit[filor qi serviciilor proiectului, precum si

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

coordonare a Programului Nalional de prevenire qi control HIV/SIDA qi ITS din cadrul
SDMC.

Procesul de asigurare a accesului beneficiarilor proiectului la serviciile prestate vor fi in
totalmente automatizat electronic. Respectiv, tofi beneficiarii care intra in serviciu i se

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

elibereaza cardul magnetic. Toate serviciile prestate, sunt efectuate doar in baza cardului
primit. r 5
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Mecanismul de colectare a datelor va presupune introducerea de catre fiecare angajat al
proiectului a tuturor serviciilor prestate:

- Tipul qi numdrul consultaliilor oferite (informare gi consiliere)
- Tipul qi num[rul materialelor informafionale distribuite
- Numdrul referirilor qi a acompanierilor efectuate
- Num[rul qi tipul de produse medicale distribuite

Monitorizareaprezentului proiect va fi efectuatd conform urmltoarelor dou6 nivele:
o monitorizarea intern6 - realizat[ in mod continuu pe parcursul intregii perioade de

implementare a proiectului de cdtre coordonatorul de proiect (evidenfa qi evaluarea
rapoartelor lunar e inbaza softului online)

o monitorizarea externd - realizat6 trimestrial de cltre instituliile finanlatoare.
Responsabilitatea monitorizdrti activitdlilor proiectului aparfine coordonatorului de

Ala lafco, prefedintl Asociafia Obgteascl
,,Uniunea pentru Echitate qi Sinitatd)
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la contractut nr.ffffZ- Cifrl

Bugetul de cheltuieti al proiectului

Anexa nr.2
'din c,/'0bJa,/ 5

Denumirea

Numlrul
beneficiarilor

(persoane)

Numlrul
de unitl{i
ftucEti)

Cost mediu
lunar/ per

unitate (lei)

Suma totall
(lei)

CHELTUIELI, total 600 595.000,00

inclusiv:

inclusiv:

l.L Cheltuieli directe de personal 600 28.552,63 27L.250,00

Asistent social 600 6.263,',1,6 59.500,00

Psiholog 600 6.263,16 59.500,00

Consultant de la egal la egal 600 3.13l",58 29.750,00

Asistent6 medicalE 600 4.789,47 45.500,00

Neurolog 600 2.947,37 28.000,00

Consultant Prep-Pep-AR.V 500 2.578,95 24.500,00

Consultant OST 600 2.578,95 24.500,00

1.2 Cheltuieti indirecte de personal 600 25.500,00 242,250,00

Coordonator de proiect 600 9.842,1L 93.500,00

Specialist M&E, asistent de proiect 600 7.L57,89 68.000,00

Contabil 600 8.500,00 80.750,00

inclusiv:
ung. Heparina 750 1.4,75 LL.062,50

unq. Levomecol 750 L4,L8 1.0.635,00

sol. Chlorhexidin bigluconat CI,\SVo 300 19,85 5.955,00

sol. Peroxid de hidrogen 3% 1500 5,32 7.980,00

fasa de tifon 1500 5,70 9.550,00

sol. Verde de briliant 1500 7,50 LL.250,04

servetele igiena intim6 (pentru LS) I ooo
F--l

I l,5o
tffiI:l

4.500,00

inclusiv:

3.L Servicii editoriale 4000 0,75 3.000,00

3.2 Servicii financiare 22',1.,L 2.1"00,00

3.3 Servicii de transport L073,7 L0.200,00

3.4 Materiale de uz gospodiresc qi rechizite de birou 6.267,50

FINANTATOR
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Anexa nr. 3

lq, contractul nr, offw- orfor din u ' c3, Ja23

GRAFICUL TRAN$ELOR $I PREZENTARII RAPOARTELOR

Nr. d/o Denumirea activitltii Total

inclusiv:

I tranql
(martie-

iunie)

II tranql
(iulie-

septembrie)

III trangi
(octombrie-
decembrie)

L. Cheltuieli de personal 513.500,00 2L6.zLO,OO L62.L58,00 L35.L32,00

2. Medicamente qi consumabile 59.932,50 59.932,50

3. Alte cheltuieli 21.567,50 1"2.080,00 6.810,00 2.677,50

Suma total[, lei 595.000,00 288.222,50 168.968,00 L37.809,50

Termen de prezentare a rapoartelor 05.07.2023 05.10.2023 L8.L2.2023
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Anexa nr. 4

la Contractul nr. oSfZl - oy,t drn C/ D3, JNL

Declara{ie pe propria rlsPundere

domiciliati in

in calitate de

riind in relalii contractuale cu Compania NafionalfdeAsigurdri in Medicind inbaza

Contractului de finan{are din mijloacele fondului misurilor de profilarie a

proiectelor de profilaxie qi prevenire a riscurilor de imbolndvire nr.

din declar pe propria rispundere, cunoscOnd prevederile art.3511 din

Codul penal al Republicii Moldova cu privire la falsul in decl aru[ii, cI documentele,

rapoartele, informaliile menlionate in listele beneficiarilor de servicii prestate in

cadrul contractului prenotat sint veridice.

Subsemnatta ffi Wfu

Preqedinte/Administrator al A.O.
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ta c ontr actut nr.Qp! -pfudr*olf3t'. h,

RAPORT narativ de activitate pentru tranqa:
in aces t ruport de activ rtate includeli oricare informalie

activitatea proiectului. Raportul narativ Ya aYea form6 1iber6,

celor 6 puncte enumerate mai jos.

Scopul gi obiectivele Proiectului:
Grupul-tint6:
P artene ri I alli finantatori :

Rezultatele scontate (vor fi
indicarea rezultatelor concrete) :

prezentali indicatori ce urmeazd a fi, atin;i, cu

1,. Activitlfile planific ate vizavi de cele realizate in cadrul proiectului
o enumer area activitdlilor care au fost planificate gi sdnt realizate in perioada

imp lementSrii Pro ie ctului ;

o prezentarea documentelor confirmative nominale pe fiecare beneficiar

(doruple beneficiarilor, acord privind oferirea serviciilor, alte documente);

. descrierea progresului efectuat in real izareaobiectivelor propuse , rezultatele

proiectutui, evaluarea 1or. Vor fi descrise cdt mai concret tezultatete

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

de succes a proiectului. Ce s-a schimbat concret in urma tealizdrii

proiectului;
. descrierea durabilitdlii proiectului gi indicarea strategiei de dezvoltare a

pro i e ctului dup [ finalizare a imp I ementdrii pro i e ctului ;

. dovezi ale activitilii in cadrul proiectului (materiale, broguri, buletine,

fotografii, etc.).

2. Deplaslri
Enumerali deplasdrile efectuate (specificali mijlocul de transport, localitatea, scopul,

durata, rllevanla deplasirii pentru activitdlile proiectului qi dacd este aplicabil

kilometrajul):
in teritoriu;
in localitatea organizatiei Dvs.;
in alte localitd1i.

3. Dificultl{i, solicitlri, sugestii pentru perioada urmltoare

Semndtura preqedintelui :

care Jine nemijlocit de

cu condilia respectirii





1o gonv'"1"1 n'' o{u' ov/ol allfilzsiz

RAFORT FINAL DE ACIIVITATE

Acest raport final de activitate este perfectat qi prezentat FinanJatorului (CNAM) la finele

finalizlrii proiectului, conform termenelor limitii indicate in conffactul de finanfare. Raportul prezintii

un sumar al rezultatelor implementiirii activitiililor planificate ln cadrul finantdrii respective.

Necompletarea urei pdrli a raportului, nedepunerea lui in formatul qi timpul stabilifi poate rezulta in
rambursarea totalE sau partiall a sumelor virate Beneficiarului.

A.Date despre proiect
Data prezentlrii raportului
Informatii privind Beneficiarul
Persoana de contact qi firnctia:
Adresa:
Telefon:
Fax:
E-mail :

Echipa de implementare
Coordonator/ Managerul proiechrlui (Numele qi prenumele):
Beneficiari:
Grupul-tintiltsenefi ciarii directi
Beneficiarii hdirecti
Parteneri/a[i finantatori (organizaliile, persoana de referinti qi datele de contact,resurse

oferi te)
Denumirea proiectului:
Scopul:
Obiective:
Perioada de implementare qi acoperirea geografici a proiectului:
Contract de finanlare nr.: semnat la data de .......
Bugetul conform contractului de finan{are:

B. Date privind rezultatele implementirii proiectului

Descriere succintl a roiectului

Modul de implementare a proiectului. Descrieli modul in care a fost implementat proiectul.
Descrieti progresul efectuat in rcalizarca obiectivelor propuse, a etapelor parcurse qi a activitSfilor
incheiate in perioada de derul are a proiectuhi (conform planului de activit6fi din propunerile de

Atingerea obiectivelor proiectului. Descrieli
p1q4ifiq4Iqiie4 licati cavzele.

obiective nu au fost atinse din cele



Activittrgi rcaltzate versus planificate. Descriefi care activit[1i nu au fost rcalizate din cele
pleltfiqqle-sr i cauzele neimplementlrii.

Rezultatele obfinute. Descrieli cdt mai concret rezultatele proiectului in mdrimi cantitative gi

calitative (indicatori de efecte sociale, etc.).

Realizarea indicatorilor. Includeli numdrul de beneficiari planificali pentru atingere qi

acoperire conform angajamentelor prevederilor proiectului qi rezultatele la finalizarea proiectului.
Specificali dac[ implementareaproiectului a realizat o extindere a ariei de acoperire geografrcd,.

Impactul. Descrieli impactul pe care l-a avut proiectul dumneavoastrd. Care au fost
schimblrile concrete produse in urma realizdrii proiectului?Descrieti impactul activitdfii asupra
b enefi ci ailor I p artic ipanli lor.

Schimblri fa{n de bugetul aprobat. Specificali diferenfele de realizare in raport cu
planificarea iniliald. in cazul in care ali int6mpinat dificultafl la capitolul dat, expuneli problemele
apirute pe parcursul implementdrii proiectului qi cum au fost depdqite.

Monitorizarea qi evaluareal metode de evaluare a succesului/rezultatelor. Descrieli modul
in care s-arealizat monitorizarea qi evaluarea implementdrii proiectului. Recomanddri - cheie urmare
implement[rii activit[tilor proiectului.

Calitatea, metodele de implementare, continuitatea qi sustenabilitatea realizlrii
prq&qlqlql

cadrul im

Preqedinte:

$tampila:

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

2


