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NUMĂRUL CREDITULUI        3408    MD 

ACORDUL DE CREDIT PENTRU DEZVOLTARE 

ACORDUL, datat cu 6 octombrie, anul 2000, încheiat între REPUBLICA MOLDOVA (Partea 

Creditată) şi AGENłIA INTERNAłIONALĂ DE DEZVOLTARE (AsociaŃia). 

ÎNTRUCÎT (A) AsociaŃia a primit o scrisoare din partea entităŃii creditate, datată cu 21 iulie, anul 

2000, descriind un program de acŃiuni, obiective şi regulamente desemnate pentru ameliorarea 

performanŃei în sectorul sănătăŃii al PărŃii Creditate (PC) (în continuare numit Program) şi care declara 

angajamentul PC faŃă de implementarea Programului;  

(B) PC, fiind satisfăcută de  fiabilitatea şi prioritatea Proiectului descris în cadrul Agendei 2 

pentru acest Acord, a solicitat din partea AgenŃiei asistenŃă în finanŃarea Proiectului;  

(C) PC intenŃionează, cu asistenŃa AsociaŃiei, să încheie un contract cu Guvernul Olandei 

(Olanda) cu privire la un grant în valoare de echivalentul a 10 milioane dolari SUA (Grantul Olandez) 

pentru a asista finanŃarea Proiectului. 

ŞI DEOARECE AsociaŃia a căzut de acord, în baza celor menŃionate anterior, inter alia, de a 

extinde Creditul PC conform termenilor şi condiŃiilor aduse la cunoştinŃă în acest Acord; 

ACUM, PRIN URMARE, prin intermediul actualului document, părŃile sunt de acord cu 

următoarele:
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ARTICOLUL I 

CondiŃiile Generale: DefiniŃii  

Compartimentul 1.01. “CondiŃiile Generale Aplicabile Acordurilor vizînd Creditul de Dezvoltare 

” ale AsociaŃiei, datate cu 1 ianuarie, anul 1985, fiind rectificate definitiv pînă la data de 6 octombrie, anul 

1999, cu ajustările efectuate elucidate mai jos (CondiŃiile Generale), care constituie o parte integrală a 

acestui Acord: 

(a) Un nou paragraf (12) este adăugat la Compartimentul 2.01 după cum este citat mai jos, iar 

paragrafele existente de la (12) la (14) al Compartimentului menŃionat sunt corespunzător renumărate ca 

fiind paragrafele (13) pînă la (15): 

 “12. ‘łara Participantă‘ reprezintă orice stat, pe care AsociaŃia îl determină ca satisfăcînd 

cerinŃele impuse, elucidate în Compartimentul 10 al RezoluŃiei Nr. 183 a Consiliului Guvernatorilor 

AsociaŃiei, adoptate pe data de 26 iunie, anul 1996; în timp ce ‘łările Participante” înseamnă totalitatea 

tuturor acestor state. 

(b) PropoziŃia secundă a Compartimentului 5.01 este rectificată, după cum urmează: 

 “Doar cu excepŃia cazurilor în care PC şi AsociaŃia decid astfel, nu se permite decontarea: (a) 

contului de cheltuieli pe teritoriile oricărui stat, care nu este un Stat Participant sau pentru serviciile 

prestate sau bunurile materiale produse în acele regiuni; sau (b) în scopul unei oarecare retribuŃii a 

persoanelor sau entităŃilor, sau pentru oricare import al bunurilor, dacă există un astfel de import sau o 

astfel de retribuŃie, ajunse la cunoştinŃa AsociaŃiei, este interzisă de decizia Consiliului de Securitate al 

NaŃiunilor Unite, relevate în cadrul Capitolului VII al Cartei Politice a NaŃiunilor Unite.” 
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Compartimentul 1.02. Cu excepŃia cazurilor în care contextul este diferit, unii termeni definiŃi în 

cadrul CondiŃiilor Generale şi în Preambulul acestui Acord au următoarele înŃelesuri explicate mai jos şi 

termenii suplimentari ulteriori au următoarele sensuri: 

(a) “Beneficiar” înseamnă un spital sau o entitate autogestionabilă locală, adică un Municipiu 

sau JudeŃ, după cum este definit în legislaŃia locală a guvernelor PC, eligibile pentru asistenŃă în cadrul 

PărŃii B a Proiectului; 

(b) “Categoriile Eligibile ” reprezintă categoriile (1), (2), (3) [şi] (4), elucidate în tabelul din 

Partea A.1 al Agendei 1 pentru acest Acord; 

(c) “Cheltuielile Eligibile ” reprezintă cheltuielile pentru bunurile materiale, lucrările şi serviciile 

la care se face referinŃă în Compartimentul 2.02 (a) al actualului Acord; 

(d) “Planul de Gestionare Ambiantă ” implică planul de ameliorare ambiantă al Proiectului, 

satisfăcător pentru AsociaŃie, pregătit şi adoptat de către PC;  

(e) “Acordul de InvestiŃii în Sănătate” înseamnă acordul ce trebuie purtat între PC şi Beneficiar 

conform prevederilor din Compartimentul 3.01 (c) al acestui Acord, precum ultimul poate fi rectificat la 

anumite intervale de timp, şi un astfel de termen include toate agendele Acordului de InvestiŃii în 

Sănătate; 

(f) “FIS” înseamnă Fondul de InvestiŃii al SănătăŃii, care va fi inaugurat în calitate de 

agenŃie autonomă de către PC pentru a ameliora calitatea şi eficienŃa serviciilor 

asistenŃei medicale în Republica Moldova; 
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(g) “InvestiŃiile în Sănătate” reprezintă activităŃile din Compartimentul B (2) al 

Proiectului ce va fi realizat de către Beneficiar în cadrul Acordului de InvestiŃii în 

Sănătate; 

(h) “HIV/SIDA” înseamnă virusul uman imuno-deficitar şi sindromul imuno-deficitar 

achiziŃionat, respectiv; 

 (i) “Lei” reprezintă valuta legală a PC; 

 (j) “CSP” evocă Consiliul de Supraveghere al Proiectului, înfiinŃat de către PC pentru a oferi 

îndrumarea politică şi în scopul realizării supravegherii referitor la implementarea Proiectului; 

(k) “MS” desemnează Ministerul SănătăŃii al PărŃii Creditate; 

(l) “MOP” este Manualul OperaŃional al Proiectului pentru realizarea InvestiŃiilor în Sănătate în 

cadrul Proiectului pregătit şi adoptat de către PC, care în mod similar intermitent poate fi supus 

modificărilor de rigoare de rînd cu acordul AsociaŃiei: 

(m) “UCP” reprezintă Unitatea de Coordonare a Proiectului, creată de către PC [în cadrul MS] în 

scopul gestionării Proiectului; 

(n) “PIP” se descifrează ca Planul de Implementare a Proiectului pentru realizarea Proiectului 

pregătit şi adoptat de către PC şi în mod asemănător poate fi corijat din cînd în cînd cu Acordul AsociaŃiei; 
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 (o) “Contul Proiectului” subînŃelege Contul ce va fi deschis de către PC pentru a face disponibile 

contribuŃiile părŃilor sale omoloage pentru finanŃarea Proiectului, în corespundere cu prevederile din 

Compartimentul 6.01 (c) al acestui Acord;  

(p) “Avansul pentru Pregătirea Proiectului ” prevede avansul pentru pregătirea Proiectului oferit 

din partea AsociaŃiei PC ce aplică pentru un schimb de scrisori datate cu 1 aprilie, anul 1999 şi 5 mai, anul 

1999, între PC şi AgenŃie;  

(q) “Raportul de Gestionare a Proiectului ” prevede pregătirea fiecărui raport conform 

regulamentelor din Compartimentul 4.02 al actualului Acord; şi 

(r) “Contul Special” vizează contul la care se face referinŃă în Partea B a Agendei 1 al acestui 

Acord. 
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ARTICOLUL II 

Creditul 

Compartimentul 2.01. AsociaŃia este de acord să dea cu împrumut PC, în cadrul condiŃiilor şi 

termenilor elucidaŃi mai departe sau la care se face referinŃă în Acordul Creditului de Dezvoltare, o sumă 

în diferite valute echivalentă cu şapte milioane şase sute de mii Drepturi Speciale de Desemnare (DSD 

7.600.000). 

Compartimentul 2.02. (a) suma Creditului poate fi decontată din Contul Creditului în concordanŃă 

cu prevederile Agendei 1 pentru actualul Acord referitor la cheltuielile realizate (sau, dacă AsociaŃia va 

decide astfel, să fie făcute) cu privire la costul rezonabil al bunurilor şi serviciilor solicitate pentru Proiect 

şi să fie finanŃate din profitul Creditului;  

(b) Imediat după Data Efectivă, AsociaŃia va trebui să se retragă, la cererea PC, din Contul 

Creditului şi să achite de sine stătător suma necesară pentru întoarcerea sumei principale ale Avansului de 

Pregătire a Proiectului decontat şi neachitat la acea dată şi să achite toate taxele neplătite de azi în colo. 

BilanŃul neachitabil al sumei autorizate a Avansului de Pregătire a Proiectului trebuie ulterior anulat. 

Compartimentul 2.03. Termenul de finisare trebuie să fie 30 noiembrie, anul 2005 sau acel termen 

tergiversat, pe care îl va stabili AsociaŃia. AgenŃia trebuie urgent să informeze PC despre tergiversarea 

acestui termen. 

Compartimentul 2.04. (a) PC trebuie să achite faŃă de AsociaŃie o taxă de angajament vizînd 

nedecontarea din cînd în cînd a sumei principale a Creditului la o rată ce va fi stabilită de AsociaŃie 
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anterior zilei de 30 iunie fiecare an, dar indubitabil nu va depăşi cota unei jumătăŃi de procent (1/2 din 1%) 

pe an. 

(b) Taxa de angajament ar trebui să se acumuleze: (i) la 60 de zile după termenul acestui Acord 

(datoria acumulate) pînă la termenii respectivi, cînd sumele vor fi retrase sau anulate din Contul Creditului 

de către PC; şi (ii) la rata stabilită şi la termenul indicat (30 iunie) ce imediat preced termenul de 

acumulare şi la astfel de alte rate după cum pot fi stabilite din cînd în cînd de la acel moment de către 

persoana ce urmăreşte acest scop conform paragrafului (a) de mai sus. Cota stabilită anterior termenului 

de 30 iunie al fiecărui an trebuie aplicată de pe data următoare în acel an după cum este specificat în 

Compartimentul 2.06 al acestui Acord. 

(c) Taxa de angajament trebuie achitată: (i) în astfel de circumstanŃe pe care le va indica 

AsociaŃia pe bun motiv; (ii) fără impunerea restricŃiilor de orice gen sau asupra teritoriului PC; (iii) în 

valuta stipulată în acest Acord pentru scopurile din Compartimentul 4.02 ale CondiŃiilor Generale sau în 

alte valute eligibile acceptabile sau ocazional în valutele selectate şi desemnate de către partea ce 

urmăreşte acest scop în conformitate cu prevederile acelui Compartiment. 

Compartimentul 2.05. PC trebuie să achite faŃă de AgenŃie un impozit pe serviciu la o rată de trei 

pătrimi de procent (3/4 dintr-un 1%) pe an pentru suma principală a Creditului ocazional decontat şi 

neachitat. 

Compartimentul 2.06. Taxele de angajament şi impozitele pe serviciu trebuie să fie apte de achitat 

conform principiului semianual pînă pe data de 1 aprilie şi 1 octombrie în fiecare an. 

Compartimentul 2.07. (a) Subiect al paragrafelor (b), (c) şi (d) ce urmează, PC trebuie să întoarcă 

suma principală a Creditului în rate semianuale achitabile la fiecare 1 aprilie şi 1 octombrie, începînd cu 1 
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octombrie 2010, şi terminînd cu 1 aprilie, anul 2040. Fiecare cotă, inclusiv ratele achitabile pe 1 aprilie, 

anul 2020, ar trebui să reprezinte un procent (1%) din aşa o cantitate esenŃială şi fiecare cotă ulterior ar 

trebui să constituie două procente (2%) dintr-o aşa o sumă esenŃială. 

(b) Oricînd: (i) Produsul NaŃional Brut (PNB) al PC la cap de locuitor, după cum este determinat 

de către AsociaŃie, ar fi trebuit să depăşească timp de trei ani consecutivi nivelul stabilit anual de către 

AgenŃie pentru determinarea eligibilităŃii pentru accesul la resursele AsociaŃiei; şi (ii) Banca Mondială ar 

trebui să Ńină cont de gradul de merit creditat al PC pentru împrumutul Băncii, AsociaŃia poate ulterior 

revizui şi succesiv aproba de către Directorii Executivi ai AsociaŃiei şi după considerentele potrivite ale 

dezvoltării economiei PC, să rectifice achitarea cotelor prevăzute în paragraful (a) de mai sus prin: 

 (A) solicitarea faptului ca PC să întoarcă dublu cantitatea fiecărei astfel de 

cote ce nu este încă cotizaŃie pînă la achitarea definitivă a sumei principale a 

Creditului; şi  

 (B) solicitarea faptului ca PC să înceapă achitarea sumei principale a 

Creditului începînd cu primul termen de achitare a cotei semianuale la care se 

face referinŃă în paragraful (a) de mai sus succesiv celor 6 sau multe luni după 

data, pe care AsociaŃia informează PC despre faptul că evenimentele expuse în 

acest paragraf (b) au avut loc, Ńinînd totuşi cont de faptul că trebuie să existe o 

perioadă de graŃiere de cel puŃin cinci ani (5 ani) referitor la astfel de achitări ale 

sumei principale. 

(c) În cazul în care PC solicită acest lucru, AsociaŃia poate revedea rectificările la care se face 

referinŃă în paragraful (b) de mai sus pentru a include în locul unei sau întregii creşteri în cantităŃile unor 
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astfel de plăŃi în cote, achitarea profitului la o rată anuală acordată cu AsociaŃia referitor la suma 

principală a Creditului ocazional decontat şi neachitat, cu condiŃia că în raŃionamentul AsociaŃiei, o astfel 

de revizuire n-ar trebui să modifice elementul grant obŃinut în cadrul schimbărilor sus-menŃionate de 

achitare. 

(d) Dacă la o anumită etapă succesivă modificării termenilor ulterioare paragrafului (b) de mai 

sus, AsociaŃia determină că condiŃiile economice ale PC s-au deteriorat semnificativ, AgenŃia poate, dacă 

acest lucru este solicitat de către PC, ulterior modifica termenii achitării pentru a se conforma graficului 

de achitare în cote după este specificat în paragraful (a) precedent. 

Compartimentul 2.08. Valuta Statelor Unite ale Americii este specificată prin actualul 

compartiment pentru scopurile Compartimentului 4.02 al CondiŃiilor Generale. 
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ARTICOLUL III 

Executarea Proiectului 

Compartimentul 3.01. (a) PC declară angajamentul său faŃă de obiectivele Proiectului după cum 

este explicit relevat în Agenda 2 pentru acest Acord şi în fine trebuie să realizeze Proiectul prin 

intermediul MS cu o seriozitate şi eficacitate corespunzătoare şi în conformitate cu practicile financiare,  

administrative şi medicale potrivite şi trebuie să asigure prompt, conform necesităŃilor, fondurile, 

instituŃiile medicale, serviciile şi alte resurse solicitate pentru Proiect. 

(b) Fără limitare cu privire la prevederile paragrafului (a) al acestui Compartiment, cu excepŃia 

cazurilor în care PC şi AsociaŃia decid într-un mod contrar, PC trebuie să realizeze Proiectul în 

conformitate cu Programul de Implementare lămurit în Agenda 4 pentru acest Acord. 

(c) PC este obligat să efectueze ocazional alocarea profiturilor Creditului pentru Partea B a 

Proiectului, disponibile FIS în cadrul Acordului ce trebuie încheiat între PC FIS, în condiŃiile şi termenii 

care ar fi trebuit aprobaŃi de către AsociaŃie, inclusiv acei elucidaŃi în Partea B a Agendei 4 pentru acest 

Acord de Cadru. 

(d) PC trebuie să-şi exercite drepturile sale în cadrul Acordului într-un aşa mod, încît că 

protejeze interesele PC şi AsociaŃiei şi pentru a atinge scopurile Creditului şi cu excepŃia cazurilor cînd 

AgenŃia decide altfel, PC nu trebuie să desemneze, rectifice, abroge sau să cedeze cadrul Acordului de 

Cadru sau orice prevedere de aici în colo. 

 Compartimentul 3.02. Fără nici o limitare asupra oricărei din obligaŃiile sale din cadrul 

Compartimentului 3.01 al acestui Acord, PC trebuie să: (a) menŃină Contul Proiectului la care se face 
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referinŃă în Compartimentul 6.01 (c) al acestui Acord şi trebuie să suplinească contul menŃionat în mod 

prompt anterior fiecărei luni cu fonduri suficiente pentru a facilita îndeplinirea din partea PC a obligaŃiilor 

sale din cadrul Compartimentului 3.01 al acestui Acord pentru o astfel de perioadă; (b) utilizeze suma 

concretizată în menŃionatul Cont al Proiectului pentru finanŃarea contribuŃiei PC la cheltuielile Proiectului; 

(c) asigure alocările anuale suficiente în bugetul PC pentru contribuŃiile omologilor PC la cheltuielile 

Proiectului. 

 

 Compartimentul 3.03. Cu excepŃia cazurilor în care AsociaŃia decide în mod contrar, procurarea 

bunurilor materiale, lucrărilor civile şi serviciile consultanŃilor necesare pentru Proiect şi pentru a fi 

finanŃate din profiturile Creditului, trebuiesc guvernate de prevederile Agendei 3 pentru acest Acord. 

 

Compartimentul 3.04. Pentru atingerea scopurilor din Compartimentul 9.07 al CondiŃiilor 

Generale şi fără limitaŃii în această privinŃă, PC trebuie să: 

(a) pregătească, în baza principiilor de conducere acceptabile pentru AsociaŃie şi să 

aprovizioneze AsociaŃia nu mai tîrziu de 6 luni (6) după Termenul Final sau a unui termen tergiversat 

după cum poate fi hotărît în acest scop de către PC şi AgenŃie, a unui plan pentru viitoarele operaŃiuni ale 

Proiectului;  

(b) acorde AsociaŃiei o şansă rezonabilă de a face schimb de opinii cu PC pe marginea planului 

menŃionat. 
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ARTICOLUL IV 

Acordurile Financiare 

 

Compartimentul 4.01. (a) PC trebuie să stabilească şi să menŃină un sistem de gestionare 

financiară, inclusiv registrele şi conturile şi să pregătească declaraŃiile financiare într-un format1 acceptabil 

pentru AsociaŃie pentru a oglindi adecvat operaŃiile, resursele şi cheltuielile pentru şi în corelaŃie cu 

implementarea Proiectului. 

 

(b) PC este obligată să: 

 

(i) racordeze registrele, conturile şi declaraŃiile financiare, la care s-a făcut referinŃă 

în paragraful (a) al acestui Compartiment, cît şi registrele şi conturile pentru 

Contul Special pentru fiecare an fiscal supus auditului, în conformitate cu 

standardele de audit2 acceptabile pentru AsociaŃie aplicate consecvent de către 

auditori independenŃi în mod similar acceptabili AsociaŃiei; 

 

(ii) aprovizioneze AsociaŃia imediat ce sunt disponibile, dar în orice caz – nu mai 

tîrziu de şase (6) luni după finele fiecărui astfel an: (A) copiile certificate ale 

declaraŃiilor financiare, la care se face referinŃă în paragraful (a) al acestui 

                                                 
1  Protocoalele aprobate ale negocierilor sau o scrisoare suplimentară trebuie să specifice 

formatul care este acceptabil pentru AsociaŃie în scopurile Proiectului. 
2  Protocoalele aprobate ale negocierilor sau o scrisoare suplimentară trebuie să specifice 

standardele şi un auditor independent, care este acceptabil pentru AgenŃie pentru realizare 
scopurilor Proiectului. În calitate de exemplu de standarde  acceptabile de audit pentru 
AsociaŃie reprezintă Standardele de Audit publicate de către OrganizaŃia InternaŃională a 
InstituŃiilor Supreme de Audit (luna iunie, 1992). 
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Compartiment pentru un astfel de an ca cel supus auditului; (B) o opinie referitor 

la astfel de declaraŃii financiare, registre şi conturi şi un raport al unui astfel de 

audit de deja menŃionaŃii auditori, de aşa o anvergură şi cu lux de amănunte, pe 

care AsociaŃia ar trebui pe bună dreptate să le solicite;  

 

(iii) aprovizioneze AsociaŃia cu informaŃie versată cu privire la astfel de registre şi 

conturi şi succesivul audit, cît şi referitor la menŃionaŃii auditori, după cum 

AsociaŃia poate ocazional solicita pe bun drept. 

 

(c) Pentru toate cheltuielile vizînd care decontări din Contul Creditului au fost tranzacŃionate în  

baza Rapoartelor de Gestionare a Proiectului sau conform declaraŃiilor cheltuielilor, PC trebuie să: 

 

(i) menŃină sau să faciliteze procesul de menŃinere, în concordanŃă cu paragraful (a) 

al acestui Compartiment, registrele şi conturile separate ce oglindesc astfel de 

cheltuieli; 

 

(ii) păstreze, pînă cînd nu expiră cel puŃin un an după ce AsociaŃia a recepŃionat 

raportul cu privire la audit pentru anul fiscal în care a fost realizată ultima 

decontare din Contul Creditului, toate registrele (contractele, ordinele, facturile, 

bonurile de plată, recipisele şi alte documente) ce evidenŃiază aceste cheltuieli; 

 

(iii) faciliteze reprezentanŃii AsociaŃiei în examinarea şi analiza unor astfel de 

rapoarte;  
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(iv) se asigure că astfel de registre şi conturi sunt incluse în auditul anual la care se 

face trimiteri în paragraful (b) acestui Compartiment şi de faptul că raportul unui 

astfel de audit conŃine o opinie separată a auditorilor menŃionaŃi cu privire la 

faptul dacă declaraŃiile cheltuielilor înaintate pe parcursul fiecărui an fiscal, 

împreună cu procedurile şi controalele interne implicate în pregătirea lor, pot fi de 

o siguranŃă pe care te poŃi bizui, pentru a sprijini decontările corelate. 

 

 Compartimentul 4.02. (a) Fără limitaŃii cu privire la proviziile Compartimentului 4.01 al acestui 

Acord, PC trebuie să întreprindă un plan de acŃiune, corelat în timp, acceptabil AsociaŃiei3 pentru 

fortificarea sistemului de gestionare financiară la care a fost făcute trimiteri în paragraful (a) al 

menŃionatului Compartiment 4.01 pentru a facilita PC, nu mai tîrziu de 31 decembrie, anul 2001, sau la 

termenul tergiversat conform aprobării eventuale a AsociaŃiei, pregătirea Rapoartelor trimestriale de 

Gestionare a Proiectului, acceptabile pentru AgenŃie, fiecare din care: 

 

(i) (A) explică sursele actuale şi aplicaŃiile de fonduri pentru Proiect, atît din punct 

de vedere cumulativ, cît şi pentru perioada cuprinsă de actualul raport şi sursele 

proiectate şi alocaŃiile de fonduri pentru Proiect ulterior perioadei de şase luni 

succesive perioadei cuprinse de prezentul raport; (B) indică în mod separat 

cheltuielile finanŃate din profitul Creditului pe parcursul perioadei cuprinse de 

către sus-numitul raport şi propunerea ca cheltuielile să fie finanŃate din 

profiturile Creditului pe durata perioadei de şase luni ce urmează perioada 

asigurată a acestui raport; 

                                                 
3  Planul de acŃiune corelat în timp va fi elucidat într-o scrisoare suplimentară sau în protocoalele 

aprobate ale negocierilor. Acest plan de acŃiune trebuie să includă prezentarea la intervale regulate a 
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(ii) (A) descrie progresul fizic în implementarea Proiectului, atît din punct de vedere 

cumulativ, cît şi pe perioada cuprinsă de menŃionatul raport şi (B) explică 

variaŃiile dintre scopurile de implementare actuale şi anterior anticipate; 

 

(iii)  l ămureşte statutul procurărilor din cadrul Proiectului şi a cheltuielilor din cadrul 

contractelor finanŃate din contul profitului Creditului, similar cu cele de la finele 

perioadei cuprinse în acest raport menŃionat anterior. 

 

(b) la momentul finisării planului de acŃiune la care se fac referinŃe în paragraful (a) al acestui 

Compartiment, PC trebuie să pregătească, în conformitate cu principiile de călăuzire acceptabile pentru 

AsociaŃie4 şi că aprovizioneze AsociaŃia nu mai tîrziu de termenul de 45 de zile după finele fiecărui 

trimestru calendaristic al Raportului de Gestionare a Proiectului (RGP) pentru perioada respectivă. 

                                                                                                                                                              
RGP simplificate pînă cînd RGP nu vor satisface cerinŃele LACI (vedeŃi Compartimentul 3.02(a) al 
Ghidului LACI de Implementare). 

4  Principiile de călăuzire vor fi relevate într-o scrisoare auxiliară sau în protocoalele aprobate ale 
negocierilor. 
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ARTICOLUL V  

Remediile AsociaŃiei 

Compartimentul 5.01. Succesive Compartimentului 6.02 (l) al CondiŃiilor Generale, sunt 

specificate următoarele evenimente: 

(a) o situaŃie ar fi trebuit să fi apărut, fapt ce ar fi făcut puŃin probabil ca Programul sau ulterior o 

parte considerabilă, să fi fost realizată; 

(b) dacă aranjamentele ce oferă PC Grantul Olandez nu devin eficiente anterior termenului 

__________, anul 2000, sau la un termen mai tardiv, conform hotărîrii AgenŃiei, Ńinînd cont 

de faptul că prevederile acestui paragraf nu trebuiesc aplicate în cazul în care PC stabileşte 

spre satisfacŃia AgenŃiei că fonduri adecvate pentru Proiect sunt disponibile pentru PC din 

alte surse conform termenilor şi condiŃiilor consecvente obligaŃiilor PC în cadrul Acordului. 

(c) (i) Subiectul paragrafului (ii) al acestui compartiment: dreptul PC de a-şi retrage banii în 

cazul în care Grantul Olandez va fi suspendat, anulat sau eliminat în întregime sau parŃial în conformitate 

cu termenii din Acordul de Grant 

(ii) Subparagraful (i) al acestui compartiment nu trebuieşte aplicat dacă PC stabileşte spre 

satisfacŃia AsociaŃiei că: (A) o astfel de suspendare, anulare sau terminare nu este cauzată de către eşuarea 

PC de a-şi realiza oricare din obligaŃiunile sale din cadrul Acordului; (B) pentru Proiect sunt disponibile 

fonduri adecvate pentru PC din alte surse conform condiŃiilor şi termenilor corespunzători obligaŃiilor PC 

în cadrul Acordului.  
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(d) MOP ar fi trebuit rectificate, suspendate, abrogate sau cedate fără consimŃămîntul anterior al 

AsociaŃiei;  

(e) PC sau beneficiarul ar fi eşuat în tentativa de a-şi îndeplini oricare din obligaŃiile sale 

respective din cadrul Acordului de Cadru. 

Compartimentul 5.02. Succesive Compartimentului 7.01(h) al CondiŃiilor Generale, sunt 

specificate următoarele evenimente suplimentare:  

(a) evenimentele specificate în paragrafele (b) (i) ale Compartimentului 5.01 al acestui Acord vor 

fi realizate în calitate de subiect al prevederilor din cadrul paragrafului (b) (ii) al acestui Compartiment; 

vor fi îndeplinite evenimentele specificate în paragrafele (c) (i) al Compartimentului 5.01 al 

acestui Acord, subiect al prevederilor paragrafelor (c) (ii) al acestui compartiment; 

(c) evenimentele specificate în paragrafele (d) şi (e) ale Compartimentului 5.01 al acestui Acord 

trebuiesc realizate. 
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ARTICOLUL VI 

Data Efectivă; Finalizarea 

Compartimentul 6.01. Sunt specificate următoarele evenimente în calitate de condiŃii suplimentare 

pentru eficacitatea Acordului de Credit pentru Dezvoltare în cadrul contextului Compartimentului 12.01 

(b) al CondiŃiilor Generale, adică PC a deschis în Lei un Cont al Proiectului în Banca NaŃională a 

Moldovei sau într-o bancă comercială acceptabilă AsociaŃiei şi a depus în contul menŃionat o sumă iniŃială 

echivalentă cu 75.000 dolari SUA 

Compartimentul 6.02. Termenul de 90 de zile (90) succesive termenului acestui Acord este 

specificat prin acest compartiment pentru realizarea scopurilor Compartimentului 12.04 al CondiŃiilor 

Generale. 
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ARTICOLUL VII 

ReprezentanŃii PC; Adrese 

Compartimentul 7.01. Ministrul FinanŃelor al PC este desemnat în calitate de reprezentant al PC 

întru realizarea scopurilor Compartimentului 11.03 al CondiŃiilor Generale. 

Compartimentul 7.02. Adresele ce urmează mai departe sunt specificate pentru scopurile 

Compartimentului 11.01 al CondiŃiilor Generale: 

 Pentru PC: 
 
  Ministerul FinanŃelor 
  Strada CosmonauŃilor, 7 
  277005 Chişinău 
  Republica Moldova 
 
  Adresa electronică:  Telex:    Facsimile: 
   

_____________  (3732) 22810   ____________ 
         
Pentru AsociaŃie: 
 
  International Development Association 
  1818 H Street, N.W. 
  Washington, D.C. 20433 
  United States of America 
 
  Adresa electronică:  Telex:    Facsimile: 
 
  INDEVAS   248423 (MCI) or  (202) 477-6391 
  Washington, D.C.  64145 (MCI) 
         
     

DIN ACEASTĂ MĂRTURIE, părŃile menŃionate, activînd prin intermediul reprezentanŃilor săi 

corespunzător autorizaŃi, au convenit ca acest Acord să fie semnat în numele lor respective în Comitatul 

Columbia, Statele Unite ale Americei, la termenii zilei şi anului primar enumeraŃi mai sus. 
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   REPUBLICA MOLDOVA 
 
 
 
   De către  

ReprezentanŃii AutorizaŃi 
 
 

   AGENłIA INTERNAłIONALĂ DE DEZVOLTARE 
 
 
 
   De către 

Vice Preşedintele Regional  
Europa şi Asia Centrală 
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AGENDA 1  

Retragerea Profiturilor Creditului 

A. Generale 

1. Tabelul de mai jos indică Categoriile articolelor ce vor fi finanŃate din profiturile Creditului, 

alocaŃia sumelor Creditului pentru fiecare Categorie şi procentajul cheltuielilor pentru articolele ce vor fi 

finanŃate în cadrul fiecărei Categorii: 

   Cota 
  Creditul Alocat %  
  (Exprimate în Cheltuielilor 
 Categoria echivalente SDR) ce vor fi finanŃate 
    
(1) Lucrări 1,740,000 85% 
 
 
(2) Bunuri 4,660,000 100% de cheltuieli 
   străine, 
   100% de cheltuieli locale 
   (costul fostei fabrici), 
   şi 80% de cheltuieli locale pentru  
   alte articole procurate local 
 
(3) Serviciile de ConsultanŃă, 200,000 100% 
 Instruire şi vizite de studiu 
 
(4) Costuri OperaŃionale  60,000 100% 
 
(5) Rambursarea Avansului 760,000   Cota datoriei succesive  
 de Pregătire a Proiectului    Compartimentului 2.02 (b)  
      al acestui Acord 
 
(6) Nealocate 180,000 
   
 TOTAL 7,600,000 
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2. Pentru scopurile scontate ale acestei Agende: 

(a) termenul “cheltuieli străine” înseamnă cheltuielile în valuta oricărei Ńări diferite de cea a PC 

pentru bunuri sau serviciile furnizate din oricare altă Ńară decît cea a PC; 

(b) termenul “cheltuieli locale” reprezintă cheltuielile realizate în valuta PC sau pentru bunuri 

sau servicii prestate pe teritoriul PC; 

(c) termenul “Costurile OperaŃionale ale UCP” reflectă cheltuielile generate de către UCP în 

contul gestionării implementării Proiectului pentru retribuŃii, dar cu excepŃia salariilor angajaŃilor civili, 

comunicaŃiilor, călătoriei locale, serviciilor comunale, publicaŃii şi ediŃii, provizii pentru birouri, 

menŃinerea oficiilor şi a unor alte cheltuieli de acelaşi gen, fapt ce poate fi aprobat de către AsociaŃie. 

3. Şi totuşi, prevederile paragrafului 1 de mai sus, nu trebuiesc efectuate decontări cu privire la 

achitările efectuate pentru cheltuieli anterior termenului acestui Acord.  

4. AsociaŃia poate solicita faptul ca decontările din Contul Creditului să fie efectuate în baza 

declaraŃiilor cheltuielilor pentru: (a) contractele de muncă ce costă mai puŃin de echivalentul a [200.000] 

dolari SUA fiecare; (b) contractele pentru bunurile materiale ce costă mai puŃin de echivalentul [200.000] 

dolari SUA fiecare; (c) toate contractele pentru instruire, deplasările de studiu şi audit; (d) costurile 

operaŃionale ale UCP; (e) serviciile cuprinse în contractele ce costă mai puŃin decît echivalentul a 50.000 

dolari SUA fiecare pentru agenŃiile de consultare şi echivalentul 50.000 dolari SUA fiecare pentru 

consultanŃii individuali, toate fiind realizate în cadrul unor astfel de termeni şi condiŃii, specificate de către 

AsociaŃia InternaŃională de Dezvoltare prin informarea PC. 

B. Contul Special 
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1. PC trebuie să deschidă şi să menŃină în [Dolari SUA] un cont special pentru depozite, într-o bancă 

comercială acceptabilă pentru AgenŃie cu termeni şi condiŃii satisfăcătorii pentru AsociaŃie, inclusiv 

protecŃia adecvată contra acŃiunilor reconvenŃionale, confiscărilor şi ataşamentului. 

 

2. După ce AsociaŃia a primit dovezi satisfăcătoare a faptului că Contul Special a fost instituit şi 

deschis, vor fi efectuate decontări din Contul Creditului a unor sume ce vor fi depozitate în Contul Special 

precum urmează: 

 

 (a) Pînă cînd AsociaŃia n-ar fi primit (i) primul Raport de Gestionare a Proiectului la care au fost 

făcute trimiteri în Compartimentul 4.02(b) al acestui Acord şi (ii) o solicitare din partea PC pentru 

decontări în baza Rapoartelor de Gestionare a Proiectului, decontările trebuiesc făcute în conformitate cu 

prevederile din Anexa A al acestei Agende 1;  

 

 (b) La momentul primirii de către AsociaŃie a Raportului de Gestionare a Proiectului succesiv 

Compartimentului 4.02(b) al acestui Acord, asociat unei solicitări din partea PC pentru decontări în baza 

Rapoartelor de Gestionare a Proiectului, toate celelalte decontări trebuiesc efectuate în concordanŃă cu 

precederile din Anexa B al acestei Agende 1. 

 

3. PlăŃile din Contul Special vor trebui să fie efectuate exclusiv pentru Cheltuielile Eligibile. Pentru 

fiecare achitare efectuată de către PC din cadrul Contului Special, PC trebui în acel răstimp, din motiv că în 

orice moment AsociaŃia poate solicita pe bun drept acest lucru, să furnizeze AsociaŃiei aşa documente, cît şi 

alte probe sau dovezi ce ar demonstra faptul că o astfel de achitare a fost făcută exclusiv pentru Cheltuielile 

Eligibile. 
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4. Totuşi, prevederile PărŃii B.2 din această Agendă, AsociaŃia nu trebuie să fie solicitate a efectua 

depozite ulterioare în Contul Special: 

 

 (a) în cazul în care AsociaŃia determină în orice moment că oricare Raport de Gestionare a 

Proiectului nu oferă în mod adecvat informaŃia solicitată succesivă Compartimentului 4.02 al acestui 

Acord; 

 

 (b) dacă AsociaŃia determină la orice etapă că toate decontările ulterioare trebuiesc efectuate de 

către PC direct din Contul Creditului;  

 

 (c) Dacă în limitele perioadei de timp specificate în Compartimentul 4.01(b) (ii) al acestui 

Acord, PC ar fi eşuat să presteze AsociaŃiei oricare din rapoartele solicitate de audit ce urma a fi prestate 

AsociaŃiei succesiv menŃionatului Compartiment referitor la auditul (A) registrelor şi conturilor pentru 

Contul Special sau (B) registrele şi conturile reflectînd cheltuielile vizînd faptul care decontări au fost 

realizate în baza Rapoartelor de Gestionare a Proiectului. 

 

5. AsociaŃiei nu trebuie să-i fie impusă necesitatea livrării unor depozite ulterioare în Contul Special în 

conformitate cu prevederile PărŃii B.2 al acestei Agende, dacă în oricare moment, AsociaŃia ar fi trebuit să 

fi informat PC despre intenŃia sa de a suspenda integru sau parŃial dreptul PC de a realiza decontări din 

Contul Creditului succesive Compartimentului 6.02 al CondiŃiilor Generale. La primirea unor astfel de 

informări, AsociaŃia trebuie să determine, la propria sa discreŃie, dacă depozitele ulterioare în Contul 

Special pot fi făcute şi ce fel de proceduri trebuiesc respectate pentru realizarea unor astfel de depozite şi 

ar trebui să informeze PC despre deciziile sale. 
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6. (a) Dacă AsociaŃia determină la o anumită etapă că o oarecare achitare din Contul Special a fost 

pentru cheltuielile care nu sunt incluse în Cheltuielile Eligibile sau nu a fost justificată prin dovezile acordate 

AsociaŃiei, PC trebuie în mod prompt, fiind odată informată din partea AsociaŃiei, să aducă astfel de probe 

suplimentare după cum AsociaŃia poate solicita acest lucru sau depozitate în Contul Special (sau, dacă 

AsociaŃia va solicita acest lucru, să ramburseze AsociaŃiei) o sumă egală cu valoarea unei astfel de plăŃi. Cu 

excepŃia cazurilor în care AsociaŃia decide altfel, nu vor fi livrate depozite ulterioare din partea AsociaŃiei în 

Contul Special pînă cînd PC n-a oferit astfel de probe sau n-a făcut depozitul sau n-a rambursat suma, după 

cum poate fi eventual cazul. 

 

 (b) Dacă AsociaŃia determină la un anumit moment că orice datorie din cadrul Contului Special 

ce nu va solicita acoperirea plăŃilor pentru Cheltuielile Eligibile pe parcursul unei perioade de timp de şase 

luni succesive unei astfel de constatări, PC trebuie prompt odată informată din partea AsociaŃiei, să 

ramburseze AsociaŃiei acea sumă datorie. 

 

 (c) la informarea sa din partea AsociaŃiei, PC poate rambursa AsociaŃiei toate sau porŃiuni din 

fondurile depozitate în Contul Special. 

 

 (d) Rambursările livrate AsociaŃiei succesive subparagrafelor (a), (b) sau (c) ale acestui paragraf 

6 trebuiesc creditate pentru Contul Creditului pentru decontările ulterioare sau pentru anulare în 

conformitate cu prevederile Acordului de Credit. 
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Anexa A 

la 
AGENDA 1 

 
Operarea Contului Special  

Cînd Decontările Nu Sunt Efectuate 
În Baza Rapoartelor de Gestionare a Proiectului  

 

1. Pentru scopurile acestei Anexe: 

 

(a) termenul “AlocaŃii Autorizate” prevede o sumă echivalentă ca valoare 500.000 dolari SUA 

ce sunt decontaŃi din Contul Creditului şi depozitate în Contul Special succesiv paragrafului 2 al acestei 

Anexe; cu condiŃia că, totuşi, cu excepŃia cazurilor în care AsociaŃia va decide în mod contrar, AlocaŃia 

Autorizată trebuie limitată la o sumă echivalentă a 200.000 dolari SUA pînă cînd cantitatea globală a 

decontărilor din Contul Creditului, plus suma totală a tuturor angajamentelor de datorii speciale încheiate 

de către AsociaŃie, succinte Compartimentului 5.02 al CondiŃiilor Generale, trebuie să egaleze sau să 

sporească echivalentul a 2.500.000 SDR. 

 

2. Decontările AlocaŃiilor Autorizate şi decontările ulterioare pentru suplinirea Contului Special 

trebuiesc efectuate precum urmează: 

 

(a) Pentru decontările AlocaŃiilor Autorizate, PC trebuie să înainteze AsociaŃiei o cerere sau 

solicitări pentru depozite în Contul Special a unei sume sau unor sume, care în totalitate nu depăşesc 

AlocaŃia Autorizată. În baza fiecărei solicitări de acest gen, AsociaŃia trebuie, din numele PC, să 

deconteze din Contul Creditului şi să depoziteze în cadrul Contului Special o aşa sumă, pe care ar fi 

solicitat-o PC. 
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(b) pentru suplinirea Contului Special, PC trebuie să prezinte AsociaŃiei cereri pentru depozite în 

Contul Special la aşa intervale care vor fi specificate de AsociaŃie. Anterior sau la momentul fiecărei 

solicitări de acest fel, PC trebuie să prezinte AsociaŃiei documentele şi alte dovezi necesare, succesive 

PărŃii B.3 a Agendei 1 a acestui Acord pentru achitarea sau achitările cu privire la care suplinirea este 

solicitată. În baza fiecărei solicitări de acest gen, din numele PC, AsociaŃia trebuie să deconteze din 

Contul Creditului şi să depoziteze în Contul Special a unei astfel de sume pe care PC ar fi trebuit să o fi 

solicitat şi după cum ar fi fost indicat de către documentele menŃionate şi alte probe care cum că ar fi fost 

achitate din Contul Special pentru Cheltuielile Eligibile. Fiecare depozitare de acest gen în Contul Special 

trebuie decontată de către AsociaŃie din Contul Creditului în cadrul unei sau mai multor Categorii 

Eligibile. 

 

3. AsociaŃia nu trebuie să fie rugată să facă depozitări ulterioare în Contul Special, odată ce suma 

totală a deconturilor Creditului minus cantitatea totală a tuturor angajamentelor restante speciale încheiate 

de către AsociaŃie, succesiv Compartimentului 5.02 al CondiŃiilor Generale, trebuie să egaleze 

echivalentul dublu al sumei AlocaŃiilor Autorizate. Ulterior, decontarea din Contul Creditului a sumei 

rămase nedecontate a Creditului trebuie să urmeze astfel de proceduri pe care AsociaŃia le va specifica 

prin informarea PC. Astfel de decontări ulterioare trebuiesc efectuate numai după şi în măsura, care ar 

trebui să satisfacă AsociaŃia prin faptul că toate sumele rămase sub formă de depozitări în Contul Special, 

în timp ce data acelei informări utilizate în achitarea plăŃilor pentru Cheltuielile Eligibile. 
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Anexa B 

la 
AGENDA 1 

 
Operarea Contului Special  

Cînd Decontările Sunt Efectuate 
În Baza Rapoartelor de Gestionare a Proiectului  

 

1. Cu excepŃia cazurilor în care AsociaŃia decide în mod contrar, fapt specificat prin informarea PC, 

toate decontările din Contul Creditului trebuiesc depozitate de către AsociaŃie în cadrul Contului Special 

în conformitate cu prevederile Agendei 1 al acestui Acord. Fiecare depozit de acest fel în Contul Special 

trebuie decontat de către AgenŃie din Contul Creditului în  cadrul unei sau mai multor Categorii Eligibile 

ale Contului Special. 

 

2. fiecare aplicaŃie pentru decontări din Contul Creditului pentru depozitarea în Contul Special trebuie 

sprijinită de un Raport de Gestionare a Proiectului. 

 

3. La momentul recepŃionării fiecărei aplicaŃii pentru decontarea unei sume din Credit, la solicitarea PC, 

AsociaŃia trebuie să deconteze din Contul Creditului şi să depoziteze în Contul Special o cantitate 

echivalentă celei mai mici: (a) sume solicitate; şi (b) sumei determinate de către AsociaŃie, în baza 

Raportului de Gestionare a Proiectului ce însoŃeşte aplicaŃia menŃionată, este solicitată a fi depozitată pentru 

a finanŃa Cheltuielile Eligibile pe parcursul perioadei de şase luni succesive datei acelui report; în condiŃia în 

care, totuşi, este cert faptul că suma astfel depozitată, fiind adăugată la suma indicată de actualul Raport de 

Gestionare a Proiectului Management Report ca rămînînd în cadru Contului Special, nu trebuie să 

depăşească echivalentul a______________ dolari SUA*. 

                                                 
*  Vă rog să oferiŃi cantitatea. 
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AGENDA 2 

DescripŃia Proiectului 

Obiectivele Proiectului sunt ameliorarea stării sănătăŃii populaŃiei din Republica Moldova şi 

sporirea calităŃi şi eficacităŃii sectorului sănătăŃii publice prin: (a) garantarea accesului universal la setul 

minim de servicii medicale; (b) modernizarea serviciilor de urgenŃe şi asistenŃă medicală primară; (c) 

reducerea capacităŃii excesive din sectorul sănătăŃii; şi (d) fortificarea capacităŃii instituŃionale în sectorul 

sănătăŃii; (e) sprijinirea elaborării strategiilor de combatere a TBC şi HIV/SIDA. 

Proiectului constă cin următoarele părŃi, ce reprezintă un subiect al rectificărilor acestuia ca 

urmare a dialogului purtat ocazional între PC şi AsociaŃie în scopul realizării acestor obiective: 

Partea A: Dezvoltarea Politicii şi Fortificarea InstituŃională 

1.  Dezvoltarea Politicii SănătăŃii  

Elaborarea unei strategii, politicilor esenŃiale şi a unui cadru legislativ pentru reformele sectorului 

sănătăŃii, inclusiv aranjamente pentru: (i) finanŃarea asistenŃei (alocarea surselor şi resurselor); (ii) setul 

minim de servicii ale asistenŃei medicale; (iii) serviciile contra plată; şi (iv) resursele umane; (v) strategiile 

de combatere a TBC şi HIV/SIDA. 

2. ComunicaŃiile în cadrul Reformei Sectorului SănătăŃii  

 Dezvoltarea unei campanii de informare publică şi a altor activităŃi de comunicaŃie pentru a informa 

persoanele cointeresate despre reformele din sectorul SănătăŃii. 
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3. Programul de Management şi Instruire Tehnică 

 Programele de management şi instruire tehnică, inclusiv: 

 (a) Programul Practicii Mediale Generale: 

(i) pregătirea practicienilor de profil general şi repregătirea specialiştilor în domeniul 

asistenŃei medicale primare.  

(ii) instruirea asistentelor medicale la nivelul asistenŃei medicale primare şi secundare;  

 (b) Programul de Management 

(i) pregătirea managerilor şi administratorilor de servicii ale asistenŃei medicale la nivel 

central, judeŃean şi de instituŃie medicală pentru a le oferi deprinderile practice de 

afaceri necesare pentru gestionarea spitalelor [autonome] ; 

Partea B: Fondul de InvestiŃii pentru Sănătate 

 (1) Conducerea FIS oferă, conform prevederilor din MOP, un mecanism competitiv pentru 

alocarea resurselor pentru Beneficiarii din sectorul sănătăŃii, pentru scopurile ce urmează: 

 (2) selectarea şi realizarea de către Beneficiari în conformitate cu criteriile şi principiile elucidate 

în MOP al InvestiŃiilor în Sănătate în asistenŃa medicală primară, serviciile de urgenŃe şi renovările 

esenŃiale ale spitalelor.  

Partea C: Evaluarea şi Gestionarea Proiectului  
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1. Gestionarea Proiectului 

 Prestarea asistenŃei tehnice, inclusiv a serviciilor de audit, echipamentului şi cheltuielilor 

operaŃionale pentru UCP în scopul gestionării implementării Proiectului. 

2. Evaluarea Proiectului  

 prestarea asistenŃei tehnice pentru realizarea estimărilor epidemiologice, sociale, instituŃionale şi 

economice ale Proiectului. 

* * * 

Proiectul se anticipează a fi finisat pînă pe data de  31 mai, anul 2005. 
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AGENDA 3 

Procurările 

Compartimentul I. Procurarea Bunurilor Materiale şi Lucrărilor Civile 

Parte A:  Generală 

1. Bunurile şi lucrările trebuiesc procurate în conformitate cu: (a) prevederile Compartimentului I ale 

“Principiilor de Călăuză pentru Procurări în cadrul împrumutului IBRD şi creditelor IDA ”publicate de 

către Banca Mondială în luna ianuarie 1995 şi a fost revizuit în lunile ianuarie şi august 1996, septembrie 

1997 şi ianuarie 1999, subiecte ale rectificărilor stabilite de acum încolo în paragraful 2 ale acestei PărŃi A 

(Îndrumarul), şi (b) prevederile următoarelor PărŃi al acestui Sector I.  

2. În paragrafele 1.6 şi 1.8 ale Principiilor de Conducere, referinŃele la “Statele Membre ale Băncii ” şi 

“statul membru“ trebuiesc considerate ca referinŃe, respectiv, pentru “łările Participante” şi “łara 

Participantă”. 

Partea B:  LicitaŃia Competitivă InternaŃională 

1. Cu excepŃia anumitor cazuri contrare prevăzute în Partea C al acestui Compartiment, bunurile 

trebuiesc procurate prin intermediul contractelor oferite în conformitate cu prevederile Compartimentul II 

al Principiilor de Călăuză şi a paragrafelor 5 ce aparŃin Anexei 1 succesive. 

2. Prevederile ce urmează trebuiesc aplicate faŃă de bunurile ce vor fi procurate în cadrul contractelor 

oferite în concordanŃă cu prevederile din paragraful 1 al acestei PărŃi B. 
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 (a) Gruparea contractelor 

În măsura practicabilă, contractele pentru echipamentul medical trebuieşte grupat în pachete de 

licitare costul cărora este estimat la echivalentul 100.000 dolari SUA sau mai mult fiecare. 

(b) PreferinŃe pentru bunurile confecŃionate pe loc 

   

Prevederile paragrafelor 2.54 şi 2.55 ale Principiilor de Conduită şi Anexa 2 prin actualele 

documente trebuie să aplice pentru bunurile confecŃionate pe teritoriul PC. 

Partea C:  Alte Proceduri de Procurări 

1. LicitaŃia Competitivă NaŃională 

lucrările estimate în valoare de mai puŃin de echivalentul a 200.000 dolari SUA la fiecare contract, 

pînă la totalitatea integră ce nu depăşeşte echivalentul a 2.490.000 dolari SUA, pot fi procurate prin 

contracte oferite în conformitate cu prevederile paragrafelor 3.3 şi 3.4 ale Principiului de Călăuză. 

2. Procurările InternaŃionale 

Bunurile estimate la costul mai mic de echivalentul a 100.000 dolari SUA ce revine fiecărui 

contract, pînă la totalitatea integră ce nu depăşeşte echivalentul a 250.000 dolari SUA, pot fi procurate 

prin contracte acordate în baza procedurilor internaŃionale de achiziŃionare conform prevederilor din 

paragrafelor  3.5 şi 3.6 ale Principiului de Călăuză. 

.3. AchiziŃionările NaŃionale 
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  Bunurile apreciate la costul mai mic de echivalentul 50.000 dolari SUA la contract, pînă la 

totalitatea integră ce nu depăşeşte echivalentul a 100,000 dolari SUA, pot fi procurate prin contracte 

acordate în baza procedurilor internaŃionale de achiziŃionare conform prevederilor din paragrafelor  3.5 şi 

3.6 ale Principiului de Călăuză. 

4. Procurarea Lucrărilor Minore 

Lucrările apreciate la costul mai mic de echivalentul 50.000 dolari SUA la contract, pînă la totalitatea 

integră ce nu depăşeşte echivalentul a 100.000 dolari SUA, pot fi procurate în ansamblu cu contracte cu 

preŃuri fixe acordate în baza cotelor obŃinute de la trei (3) contractori domestici calificaŃi ca răspuns la 

invitaŃia scrisă. InvitaŃia trebuie să includă o descriere detaliată a lucrărilor, inclusiv specificările esenŃiale, 

termenul solicitat de finisare, o formă de bază a Acordului acceptabilă AsociaŃiei şi scheme relevante, 

unde acest lucru este aplicabil. Cîştig de cauză va avea contractorul care oferă cea mai mică cotă a preŃului 

pentru lucrul solicitat şi care are experienŃa şi resursele necesare pentru a duce la bun sfîrşit contractul cu 

succes. 

Partea D:  Revizuirea de către AsociaŃie a Deciziilor de Procurare 

1. Planificarea Procurărilor 

Anterior tipăririi oricăror invitaŃii pentru licitarea contractelor, planul propus pentru procurările 

Proiectului trebuie înaintat AsociaŃiei pentru revizuirea şi aprobarea sa, în corespundere cu prevederile 

paragrafului 1 al Anexei 1 al Principiilor de Călăuză. Procurarea tuturor bunurilor şi lucrărilor trebuie 

întreprinsă în conformitate cu un astfel de plan pe procurări, după cum va fi aprobat de către AsociaŃie şi 

cu prevederile paragrafului 1 sus-menŃionat. 
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2. Anterior Revizuirii 

(i) Referitor la: (a) fiecare contract pentru bunurile ce vor fi procurate în conformitate cu 

procedurile la care se face referinŃă în Partea B de mai sus; şi (b) primele două contracte 

pentru lucrări să fie procurate în corespundere cu procedurile la care se face referinŃă în 

Partea C.1 de mai sus, procedurile expuse în paragrafele 2 şi 3 ale Anexei 1 al Principiilor 

de Călăuză ce trebuiesc aplicate. 

(ii)  Referitor la primele două contracte pentru bunurile procurate în conformitate cu procedurile 

elucidate în Partea C.2, trebuiesc realizate următoarele proceduri: 

(A) anterior executării oricărui contract în cadrul procedurilor de procurare, PC trebuie să 

ofere AsociaŃiei un Raport de comparare şi evaluare a cotărilor primite; 

(B) anterior executării oricărui contract în cadrul procedurilor de procurare, PC trebuie să 

acorde AsociaŃiei o copie a specificărilor şi contractului provizoriu; 

(C) procedurile menŃionate în paragrafele 2(f), 2(g) şi 3 ale Anexei 1 la Principiile de 

Conducere trebuiesc aplicate. 

3. Post Revizuirea 

Referitor la fiecare contract care nu este guvernat de paragraful 2 al acestei PărŃi şi procedurile 

expuse în paragrafele 2 şi 3 ale Anexei 1 al Principiilor de Călăuză 

Compartimentul II. Angajarea ConsultanŃilor 
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Partea A:  Generală 

1. Serviciile ConsultanŃilor trebuie să fie procurate în conformitate cu: (a) prevederile Introducerii şi 

Compartimentului IV al “Principiilor de Călăuză: Selectarea şi Angajarea ConsultanŃilor de către PC 

Băncii Mondiale ” publicate de către AsociaŃie în ianuarie 1997 şi revizuită în septembrie 1997 şi ianuarie 

1999, subiect al rectificărilor explicate în paragraful 2 al acestei PărŃi A (Principiile de Călăuză a 

ConsultanŃilor), şi (b) prevederile următoarelor PărŃi al acestui Compartiment II. 

2. În paragraful 1.10 al Principiilor de Călăuză a ConsultanŃilor, referinŃele faŃă de “Ńările membre ale 

Băncii” şi “ Ńările membre” trebuie considerate a fi referinŃele, respectiv, al “łărilor Participante” şi “łara 

Participantă”. 

Partea B:  SelecŃia în baza CalităŃii şi Costului 

 Cu excepŃia anumitor cazuri contrare prevăzute în Partea C al acestui Compartiment, serviciile 

consultanŃilor trebuiesc procurate prin intermediul contractelor oferite în conformitate cu prevederile 

Compartimentul II al Principiilor de Călăuză al ConsultanŃilor şi a paragrafului 3 al Anexei 1 aici anexată, 

Anexei 2 şi prevederilor paragrafelor 3.13 pînă la 3.18 aici aplicabile cu privire la selectarea consultanŃilor 

în baza calităŃii şi costului. 

Partea C:  Alte Proceduri pentru Selectarea ConsultanŃilor 

1. Selectarea în baza Calificărilor ConsultanŃilor  
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 Serviciile estimate la costul nu mai mic de echivalentul a 100.000 dolari SUA pentru fiecare 

contract pot fi procurare în cadrul contractelor acordate în conformitate cu prevederile paragrafelor 3.1 şi 

3.7 ale Principiilor de Călăuză pentru ConsultanŃi. 

2. Selectarea dintr-o sursă  

 Serviciile din cadrul PărŃii A a Proiectului estimate la un preŃ mai mic de echivalentul 100.000 

dolari SUA pe contract pot fi procurate în conformitate cu prevederile paragrafelor 3.8 – 3.11 ale Ghidului 

ConsultanŃilor. 

3. ConsultanŃii Individuali  

Serviciile din cadrul PărŃii A a Proiectului pentru sarcinile care corespund cerinŃelor elucidate în 

paragraful 5.1 al Principiilor de Călăuză pentru ConsultanŃi trebuiesc să fie procurate în cadrul 

contractelor acordate consultanŃilor individuali în corespundere cu prevederile paragrafelor 5.1 pînă la 5.3 

ale Principiilor de Călăuză pentru ConsultanŃi Consultant. 

3. Selectarea Costului Minim 

 Serviciile pentru audit estimate la costul mai mic de echivalentul a 50.000 dolari SUA pentru 

fiecare contract pot fi procurate în cadrul contractelor oferite în corespundere cu prevederile paragrafelor 

3.1 şi 3.6 al Principiilor de Călăuză pentru ConsultanŃi. 

Partea D:  Revizuirea de către AsociaŃie a procesului de Selecie a ConsultanŃilor 

1. Planificarea SelecŃiei 
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Anterior tipăririi oricăror cerinŃe pentru propuneri pentru consultanŃi, planul propus pentru 

selectarea consultanŃilor în cadrul Proiectului trebuiesc prezentate AsociaŃiei pentru a fi revizuite şi 

aprobate în conformitate cu prevederile paragrafului 1 al Anexei 1 al Principiilor de Călăuză pentru 

ConsultanŃi.  Selectarea serviciilor tuturor consultanŃilor trebuie întreprinsă în corespundere cu un astfel de 

plan de selecŃie după cum ar fi trebuit să fie aprobată de către AsociaŃie şi cu prevederile paragrafului 

menŃionat 1. 

2. Revizuirea Anterioară 

 (a) Referitor la fiecare contract pentru angajarea agenŃiilor de consultare estimate la costul 

echivalentului a 100.000 sau mai mulŃi dolari SUA, trebuiesc aplicate procedurile explicate în paragrafele 

1, 2 (diferite de subparagraful terŃiar al paragrafelor 2(a)) şi 5 ale Anexei 1 al Principiilor de Călăuză 

pentru ConsultanŃi. 

 (b) referitor la fiecare contract pentru angajarea agenŃiilor de consultare estimate la costul 

echivalentului a 50.000 sau mai mulŃi dolari SUA, dar mai puŃin decît echivalentul a 100.000, trebuiesc 

aplicate procedurile explicate în paragrafele 1, 2 (diferite de subparagraful terŃiar al paragrafelor 2(a)) şi 5 

ale Anexei 1 al Principiilor de Călăuză pentru ConsultanŃi. 

 (c) referitor la fiecare contract pentru angajarea consultanŃilor individuali estimate la costul 

echivalentului a 30.000 sau mai mult dolari SUA, trebuiesc prezentate calificativele, experienŃa, termenii 

de referinŃă şi termenii de angajare în cîmpul muncii ai consultanŃilor pentru AsociaŃiei respective pentru 

revizuirea anterioară şi aprobare. Contractul va fi acordat numai după ce a fost oferită aprobarea 

menŃionată. 

3.  Post Revizuirea 
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 Referitor la fiecare contract neguvernat de către paragraful 2 al acestei PărŃi, trebuiesc aplicate 

procedurile lămurite în paragraful 4 al Anexei 1 pentru Principiile de Călăuză pentru ConsultanŃi. 



 
 

- 40 - 

 
AGENDA 4 

Programul de Implementare 

Partea A: Gestionarea Proiectului 

1. PC trebuie să realizeze Proiectul în conformitate cu cerinŃele elucidate sau la care se face trimiteri în 

PIP şi MOP. 

 

2. PC trebuie să menŃină PSC pînă la finisarea Proiectului cu componenŃa şi termenii de referinŃă 

satisfăcătoare pentru AsociaŃie. 

 

3. PC trebuie să sprijine UCP pînă la finisarea Proiectului, cu componenŃa, resursele şi termenii de 

referinŃă satisfăcătoare AsociaŃiei şi să-i desemneze responsabilitatea pentru gestionarea şi coordonarea 

globală a Proiectului, inclusiv: 

(a)  pregătirea şi înaintarea pentru AsociaŃie, pînă pe data de 30 noiembrie al fiecărui an, pentru 

revizuirea sa acordul său, al unui program anual de lucru pentru Proiect; 

(b) păstrarea registrelor şi conturilor financiare ale Proiectului, inclusiv păstrarea Contului Special 

şi aranjamentele pentru auditul lor respectiv; 

(c)  pregătirea aplicaŃiilor pentru decontarea profiturilor Creditului; 

(d)  pregătirea licitării şi documentelor de contractare şi a procedurilor de gestionare  a procurărilor 

din cadrul Proiectului; 

(e)  supravegherea implementării programelor de lucru din cadrul Proiectului, inclusiv 

supravegherea progresului fiecărei InvestiŃii în Sănătate;  
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(f)  pregătirea şi înaintarea spre PC şi AsociaŃie a Rapoartelor semianuale asupra progresului 

realizat în implementarea Proiectului, începînd cu [luna septembrie, anul 2000];  

(g)  prestarea asistenŃei tehnice FIS pentru a: (a) asista Beneficiarii în pregătirea şi înaintarea 

InvestiŃiilor în Sănătate; şi (b) supravegherea InvestiŃiilor în Sănătate. 

 

4. Partea Creditată trebuie: 

(a) anterior termenului de 30 septembrie, anul 2001, să pregătească prin intermediul UCP şi să 

înainteze AsociaŃiei pentru revizuire o propunere pentru stabilirea şi funcŃionarea FIS, ce 

include printre altele: (i) o descriere a obiectivului şi domeniilor de activitate a FIS; (ii) 

structura de gestionare şi administrativă propusă a FIS; (iii) sursele propuse de finanŃare a FIS; 

(iv) aranjamentele propuse pentru încorporarea activităŃilor şi personalului UCP în cadrul FIS; 

(b) revizuirea acestei propuneri împreună cu AgenŃia anterior termenului de 31 decembrie, anul 

2001; 

(c) în baza acestei revizuiri, să împuternicească, nu mai tîrziu de 31 iulie, anul 2002, sau la un 

termen mai tardiv în cazul în care AsociaŃia decide astfel, instrumentul necesar pentru 

gestionarea FIS. 

5. La crearea FIS, PC trebuie să asigure pregătirea şi înaintarea la AsociaŃie a rapoartelor 

trimestriale referitor la gestionarea FIS şi starea sa financiară. 

 

Partea B: FinanŃarea InvestiŃiilor în Sănătate 

 

1. PC trebuie să acorde finanŃare pentru InvestiŃiile în Sănătate aprobate conform Acord de Cadru să fie 

încheiat între PC şi FIS conform termenilor şi condiŃiilor care ar fi trebuit să fie aprobaŃi cu AsociaŃia, 

trebuie să includă, inter alia, prevederile, prin care: (a) PC trebuie să aloce din cînd în cînd profiturile 
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Creditului în Partea B al Proiectului disponibile pentru FIS sub formă de grant. Eliberarea unor astfel de 

profituri pentru FIS trebuie efectuat în tranşe pentru a fi eliberate la satisfacerea cerinŃelor explicate în MOP. 

Fiecare AIS trebuie să includă suplimentar, inter alia, prevederi referitor la: 

 

(a) prestarea Beneficiarului a sumei creditului alocate InvestiŃiei pentru Sănătate sub formă de 

grant; 

 

(b) o descriere a InvestiŃiei în Sănătate, care va fi finanŃată în cadrul Acordului de InvestiŃii 

pentru Sănătate, de rînd cu estimarea costului respectiv; 

 

(c) orarul implementării pentru InvestiŃia în Sănătate, sub supravegherea generală a UCP; 

 

(d) măsura în care împărtăşirea costului, în conformitate cu principiile explicate în MOP, trebuie 

să fie solicitată a fi efectuată de către Beneficiar referitor la finanŃarea InvestiŃiilor în Sănătate pentru 

implementarea căreia asistenŃa este prestată unor astfel de Beneficiari în  cadrul AIS; 

 

(d) obligaŃia FIS, prin intermediul UCP, de a procura bunuri, lucrări şi servicii care vor finanŃate 

în cadrul AIS în corespundere cu procedurile stabilite în MOP;  

 

(e) obligaŃia Beneficiarului de a raporta în faŃa [FIS] despre progresul realizat cu privire la 

implementarea InvestiŃiilor în Sănătate şi pentru a permite reprezentanŃilor PC şi ai AsociaŃiei, dacă 

AsociaŃia va dori acest lucru, să viziteze instituŃiile medicale, construcŃiile sau alte activităŃi ce vor fi 

finanŃate în cadrul AIS; 
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(f) obligaŃia Beneficiarului de a păstra registrele şi conturile pentru cheltuielile apărute în cadrul 

InvestiŃiilor în Sănătate şi finanŃate din profiturile Creditului disponibilizate Beneficiarului în cadrul AIS 

şi înaintate FIS a declaraŃiilor la intervale regulate cu privire la astfel de registre şi conturi;  

 

(g) obligaŃiile Beneficiarului de a opera şi păstra InvestiŃiile în Sănătate în corespundere cu 

standardele stabilite de către MOP. 

 

 2. PC ar trebui să condiŃioneze faptul ca FIS să obŃină aprobarea a priori a AsociaŃiei referitor la 

primele trei InvestiŃii în sănătate propuse de către Beneficiari şi primele trei AIS pentru investiŃiile 

menŃionate. 

Partea C: Monitorizarea şi Evaluarea  

 

1. PC trebuie să: (a) asigure că toate măsurile necesare pentru realizarea Planului de Gestionare 

Ambiantă să fie abordat la timpul potrivit; (b) includă informaŃia adecvată cu privire la realizarea unor 

astfel de măsuri în rapoartele de progres la care se face referinŃă în paragraful 3(g) al PărŃii A al acestei 

Agende. 

2. PC trebuie să: 

2. PC trebuie să: 

 

(a) menŃină politicile şi procedurile adecvat pentru a permite monitorizarea şi evaluarea  

conform principiului în dezvoltare, în corespundere cu indicatorii5 satisfăcători pentru AsociaŃie, 

realizarea Proiectului şi atingerea scopurilor şi obiectivelor scontate; 
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(b) pregătească, în cadrul termenilor satisfăcători de referinŃă pentru AsociaŃie şi să ofere 

AsociaŃiei, pe data sau în jurul acestui termen 28 februarie, anul 2003, a unui raport ce ar integra 

rezultatele activităŃilor de monitorizare şi evaluare realizate succesiv paragrafelor (a) ale acestui 

Compartiment, referitor la progresul atins în procesul de îndeplinire a Proiectului pe durata perioadei ce 

precede data menŃionatului raport şi care ar stabili măsurile recomandate pentru asigurarea unei 

implementări eficiente a Proiectului şi atingerea obiectivelor respective pe parcursul perioadei succesive 

unei astfel de termen;  

 

(c) revizui cu AsociaŃia, pînă pe 31 mai, anul 2003, sau mai tîrziu după cum v-a decide AgenŃia, 

raportul la care s-a făcut trimiteri în paragraful (b) al acestui Compartiment şi ulterior, va lua toate 

măsurile necesare pentru a asigura finalizarea eficientă a Proiectului şi atingerea obiectivelor scontate, în 

baza concluziilor şi recomandărilor raportului sus-numit şi opiniile AsociaŃiei pe marginile acestui subiect. 
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5  Performance monitoring indicators shall be agreed upon during Negotiations and shall be set 

forth in a supplemental letter. 


