
Contract de finanfare nr. t Js"

Data: 0910412021 mun. ChiSiniu

Fin n n ! nt or.' Ministerul Agriculturii, Dezvoltirii Regionale qi Mediului
rept'czcntat prin
par1c. si

Ministru - Ion PERJU, care acfioneazd,inbaza Regulamentului pe de o

Beneficia'r:' S.A. ,,Api-Canal ChiqinIu", mun. Chigindu, reprezentatde Director general
interinrar - Anatolie LICHII, care ac[ioneazd.inbaza statutului, au incheiat prezentul
Conl r'r:,il privind urmdtoarele:

l. Obiectul Contractului de finanfare
Conlblnr deciziei Consiliului de Administrare a Fondului Ecologic National din
221031?02:"1, consemnatd in procesul-verbal nr. 2, obiectul acestui Contract de finan{are il
reprc.zir.rtd acordarea finanfdrii nerambursabile de cdtre Finanfator pentru implementarea de
cdtt'c Iit-rir;ficiar a Proiectului nr. 6325 ,,Construirea unor instalafii de prelucrare definitivd
a triirrit lrrlui prin proces de piroliz[, in limitele terenului gestionat", denumit in continuare
Proic:t. [rt,. ,Ju13[n stabilita qi in confbrmitate cu obligaliile asumate prin prezentul Contract
de fin a ntare:.

2. Valoarea Contractului de finan{are
2.l.Valoare:a totald estimatd a Proiectului este de 109 000 000 lei (o sutd nou6 milioane

irri r.

2.2.\,'til()i'trc:a eligibild nerambursabila pentru implementarea Proiectului acordatd din
i'onclurl Ecologic Nafional conform prezentului Contract este de 72 000 000 lei
(saptezoci gi doud milioane lei).

2.3. Corrtriibufia Beneficiarului la implementarea Proiectului este de cel pufin 15 % din
rrtioarert totald a acestuia, respectiv din valoarea eligibild nerambursabila acordallr
cor rl ornr Contractului, calculati dupa formula:

,.Valoarea contribufiei : valoarea eligibila nerambursabi16* I 5/85".
( tinlbrm valorii eligibile nerambursabile a prezentului Contract, contribufia
bt-'ricttciarului constituie cel pufin 12 705 882,35 lei (doisprezece milioane gapte sute
cirrci rniii opt sute optzeci si doi lei, 35 bani).

2.4.I;c,rcficiarului i se va acorda finanfarea nerambursabila in termenii qi condiliile stabilite
plil acordul de voinfd al pdrfilor, confirmat prin prezentul Contract de finanfare qi

attcxclle acestuia, dupd, caz, pe care Beneficiarul declari cd le cunoaqte qi le accept[.
2.5.Valoarrea eligibild nerambursabila acordatd pentru implementarea Proiectului poate fi

nrodif icatd exclusiv prin diminuare, in bazarezultatelor concursului in scopul angajdrii
trrr zrrrizatiei de antreprizd (operatorului economic) pentru executarea lucrdrilor
p:r.ri'rz:ute in proiect qi dupd. caz, pentru procurarea bunurilor/serviciilor pentru
nr;e csitdfile proiectului, diminudndu-se proporfional gi valoarea contribufiei
flonefiiciarului. Modificarea valorii totale a proiectului in sensul majorarii se va putea
rcalit.ar exclusiv prin contribu{ia proprie a Beneficiarului, prin majorarea valorii
rrcc'ligibile a Proiectului, cu excepfia cazului cAnd in perioada de implementare a

l)r'i i-'ctLLlui se depisteazd necesitatea efectudrii rnodificdrilor de functionalitare a

i", iccluLlui.



2'6"rn caizul in care' pe perioada de implementare a proiectului, se inregistreazd economii
constAnd in diferenfe intre valoarea eligibild nerambursabild penlu impleme ntarea
Proieotului gi valoarea contractelor de anrreprizd, prestare servicii gi/sau livrare de
bunrrrri necesare implementarii Proiectului, acesteu pot n utilizate pentru lucr6ri, servicii
qi/saLu procurdri de bunuri suplimentare, doar dacd au fost efectuate modificdri de
proiect in limitele valorii totale eligibile, verificate qi avizate corespunzdtor, cu acordul
prealarbil al Finanfatorului, frrd a aduce atingere criteriilor de eligitilitate stabilite prin
Regulamentul de administrare a Fondului Ecologic Nafional.

2,7.Ben'aI\ciarul acceptd finanfarea nerambursabili si se angajeazd, sd, implementeze
Proiectul pe propria rdspundere, in exclusivitate pentru realizarca scopului qi
obiectivelor specificate in proiectul prezentat qi acceptat de Consiliul de administrare a
FonduLlui Ecologic Nafional, reprezentat de Finanfator, in conformitate cu prevederile
cuprirLse in prezentul Contract de finanfare, inclusiv anexele acestuia dupd caz, gi cu
legislafia in vigoare.

3. Termenele Contractului de finan{are
3.1. Prezentul Contract de finanfare produce efect juridic din data semn6rii acestuia de cdtre

parfi.
3.2.'Iermernul de implementare a Proiectului leprezintd termenul de acfiune a contractului

inchtriat intre Beneficiar gi organizalia de antreprrzd selectatd prin concurs pentru
executarea lucrdrilor, livrarea bunurilor si/sau prestarea serviciilor . in cazul in care
term'enul de ac{iune al contractului de antreprizd nu este stipulat expres, termen de
lmplomentare a Proiectului va fi considerat termenul de execufie a lucidrilor.

3.3. Frelungirea termenului de implementare a Proiectului se poate realiza intemeiat
exclusiv prin acordul scris al parfilor, prin act adilional incheiat inainte de expirarea
contra,ltului intre acestea, cu prezentarea unei notificdri Finan{atorului nu mai tArziu de
-10 de :zile calendaristice de la semnarea actului adifional. Notificarea de prelun gl:ea va
oon{inrl argumentarea necesitdlii de prelungire a termenului de implement are a
Proiectului qi copia actului adilional.

3.4.I)acd frinanfatorul, din motive intemeiate, nu acceptd prelungirea termenului de acjiune
a contt'actului de achrzilre, sunt aplicabile prevederile punctului 8.1. din contractul de
linan{a.re.

3.5.'fermLenul limitd de prezentare de cdtre Beneficiar la plata a volumului integral de
lucrdri executate se efectuea zd nu mai tdrziu de 60 de zile calendaristice de la expirarea
termenului de implementare a Proiectului. Dacd Beneficiarul nu a transmis
Irinarrfatorului o cerere de platd finala in perioada respectivd, acesta este considerat
clecd:rut din dreptul de a solicita aceastd platd de la data expirdrii termenului de 60 zile,
fdrd a fi necesard nici o notificare sau indeplinirea oricdror altor formalitati de cf,tre
Iiinanfator.

4. Ordinea de plati qi eligibilitatea cheltuielilor
4.l.Flafile pentru lucrdrile executate in cadrul proiectului se vor efectua dupd prezentarea

dove:zi:i contribufiei integrale a Beneficiarului la implementarea Proiectului sau pentru
v'olurnul de lucriri executate, inbaza unor cereri de platd transmise Finan{atorului.



4'2'lJltima trans[, de l0 %o din valoarea cererii de plata finale, va fi refinutd de catre
Finirntator daci o datd cu prezentarea cererii finale de plata nu va fr prezentat actul
conftrmativ de terminare a lucrdrilor, executare a serviciilor qi/sau livrare a bunurilor
qi a A.ctul de recepfie a lucrarilor executate pe proiect.

4'3. Cheltuielile aferente prezentului Contract iunt eligibile cu condifia ca acestea sd fie
descr.ise in Cererea de finanfare depusd de Beneficiar cu toate anexele la aceasta
conllorm Regulamentului privind administrarea Fondului Ecologic Na{ional gi sa fie
efectuate in conformitate cu termenii qi condifiile prezentului Contract.

4'4'Finan[atorul isi rezervd dreptul de a declara neeligibile cheltuielile efectuate cu
nere'sPectarea prevederilor legale in vigoare sau de a aplica corecfii financiare ca
urmare a verificdrii documentele prezentate spre plat6.

5. Obliga{iite pirfilor
5.1 , Finanfatorul se obligd:
a) de a sprijini Beneficiarul prin furnizarea informaliilor sau clarificarilor necesare pentru

implementarea Proiectului.
b) de a r"erifica Er aviza cererile de plata in termen de 30 zile calendaristice din momentul

recept;iondrii acestora.
c) sii transfere mijloacele financiare stabilite conform punctului 2.2. aprezentului Contract,

crrnfornn cererilor de platl depuse, dupd verifi carea qr avizareau..rtoru.
d) sii preziinte Beneficiarului in termen de 30 zile calendaristice din momentul prezentdrii

Raportului Final, obiecfiile sau pretentiile cu privire la realizarea proiectului;
5.2. Beneficiarul se obligd:
a) sii se implice in realizarea Proiectului cu toatd responsabilitatea, cunoqtinfele EiaptiturJinile sale, pe propria rdspundere. Beneficiarul va fi singurul responsabil pentru

inLdeplinirea obligafiilor asumate prin Contractul de finan{are, pentru implementarea
Prroiecrtului qi pentru realizareascopului gi obiectiv elor prevdzute in cererea de finantare,
precum gi pentru darea in exploatare a proiectului.

b) Reneficiarul igi asumd integral rdspunderea pentru prejudiciil e cauzate terfilor din culpa
sil pe parcursul implementdrii Proiectului. Finanfatorul este degrevat de orice
rcsponsabilitate pentru prejudiciile cauzate terlilor de cdtre Beneficiar, ea urmare a
e>recu1[rii prezentului Contract de finanJare, cu excepfia cazului in care prejudiciul
catuzat este consecinfa indeplinirii unei instrucfiuni scrise exprese primite din partea
Finanlal.orului.

c) sd do"re:deascd contribujia proprie stabilitd de prezentul contract la implementarea
corespu;nzdtoare a Proiectului, precum si a surselor financiare suplimentare in cazul de
necesitate.

d) sd prezinte, ulterior semndrii contractului de antreprizd,lservicii/procurdri de bunuri
afbrenrte implementdrii proiectului, un grafic pe trimestre al lucrdrilor ce urmeaz1 a fr
executale, cu indicarea valorii lucrdrilor respective, coordonat qi avizat de operatorul
economic selectat.

e) sd asig;ure implementarea Proiectului in conformitate cu termenele qi conditiile stabilite
in Contract gi graficului prezentat.

f) sa pund la dispozilia Finanfatorului orice informafii sau acte solicitate, ce se referd la
in:Lp I ennentarea Proiectului si la executar ea pr ezentului c ontract.



g.) sd conrunice Finanfatorului in scris, in termen de l5 zile calendaristice, despre orice
. modificare a proiectului, alta dec6t ceaprevdzutd la punctul 3.3.
h) srd folloseasci mijloacele financiare alocate strict in cbnformitate cu devizul de cheltuieliparte a proiectului de execufie.
i) sI prr:z:inte raport financiar intermediar in termen de cel mult 20 zile calendaristice dinrnomentul primirii transferurilor conform cererilor de plat6 depuse Finanfatorului.j) sa prrlz:inte odatd cu cererea finala de plata actul confirmativ de terminare a lucrdrilor

executare a serviciilor gi/sau primire a bunurilor si raportul narativ privind rezultatele
imp lernrentdrii proiectului.

k) sd pr';z:inte raportul financiar frnal, inclusiv actul de verificare reciprocd cu agentuleconontic, privind implementarea Proiectului in termen de cel mult 1 s zrlecalendaristice
din momentul executdrii integrale a proiectului.

l) ccrerile de platd, rapoartele de progres, notificdrile, precum qi orice alt document oficialtransrnis Finantatorului pentru implementarea Prtiectului uo," fi semnate de cdtrereprezte al Beneficiarului sau de cdtre persoana imputernicitd in acest sens,
cle cdtre nformitate cu prevederile legaie.

m) de a ir smite cdtre Finanfator, rapourt" d. progres, semestrial gi/sau ori deciite ori
n) de a resititui Finanfatorului, orice sumd ce constituie plata ned,atoratd/sume necuvenite

pli[tite in cadrul prezentului contract de finanfare, in termen de 1 5 zilecalendaristice de 
rla data primirii notificdrii, chiar dacd acestea au fost depistate dup6 finalizarea

tcrmenului de acfiune a prezentului Contract.
o) sa asigrrre condiliile de dare in exploatare a Proiectului, in termenele qi condifiile
. legisla.fiei nafionale gi a contractului cu operatorul economic.

p) R';pre;ze'ntantul legal al Beneficiarului se obligd sd transmitd dosarul complet al
ProiectuLlui succesorului siu de drept.

6. Modur de predare-primire a proiecturui imprementat
6'l'Prim;irea - predarea lucrarilor executate in cadrul Proiectului se va efectua in termen

cle cel mult 20 
.zlle de la data expirdrii termenului de implementare a proiectului qi se

- - \'a confirma prin Act de recepfie a lucrdrilor, bunurilor gi/sau serviciilor.
6'2'In caztil proiectelor in care s-au efectuat lucrdri de construclie - montaj, Actul de

recepfie vafr avtzat obligatoriu de cdtre serviciile desconcentrate in teritoriu, conform
actelcrr nafionale legislative si normative in vigoare. in cazuri speciale, Finanfatorul
poate solicita ca Actul de recep{ie sd fie semnat Si de o alta institutie in calitate de r.

expert.

7. Modificarea Contractului de finanfare
7.1. Parfile au dreptul pe durata indeplinirii prezentului Contract de finanfare, de a conveni

modilioarea clauzelor prin act adilional, incheiat in aceleaqi condifii ca qi Contractul de
finan{are.

7.2,In cazul in care propunerea de modifi care aContractului vine din partea Beneficiarului,
arlestaL are obligafia de a o transmite Finanfatorului cu cel pufin 30 de zile lucr6toare
irrainte de termenul la care este intenfionatd a intra in vigoare modificarea, cu anexarea
tuturor documentelor.justificative necesare.



7.3. Orice: modificare asupra prezentului Contract gi/sau asupra Proiectului poate fi
efectuertd doar dupd aprobarea acesteia de cdtre Consiliul de administrare a Fondului
Iicolog,ic Na[ional.

8. incetarea actiunii Contractului
8.l.Preze:ntul Contract de finanlare inceteazd sd producd efecte dupa 90 de zile

c'alendaristice din ziua efectudrii plafii finale, fbrd nici o notificare sau indeplinirea
crriodror altor formalitali de c[tre Finanfator, dar nu mai tdrziude 180 zile calendaristice
dlin ziua expirdrii termenului de implementare a proiectului.

8.2.In caz de incdlqare a prevederilor punctului 3.4 si/sau 5.2. al prezentului Contract.
FinanLfatorul poate rcziliaunilateral contractul. in acest caz, Beneficiarul va fi obligat
sd restituie in intregime sumele primite din Fondul Ecologic Nafional.

8.3.in situalia in care Beneficiarul nu a inceput implementarea propriu-zisd a proiectului
intr-un termen de 6 (gase) luni de la data intrdrii in vigoare a prezentului Contract,
acestit 'va fr reziliat de cdtre Finanfator, fdrd a mai fi necesar6 vreo formalitate in acest
S,3IlS.

8.4.Eienel:ioiarul are obligafia de a informa Finan[atorul in termen de I 5 zile calendaristice
de la data apariliei oricdrei situalii care deterrnind sau poate detennina necligibilitatea
Proier;tului, Finanlatorul putdnd sd decidd asupra suspend[rii, stopdrii sau rez.ilierii
contractului de finanlare.

8.5. Daca toate divergenfele apdrute privind executarea prezentului Contract nu vor fi
solulionate pe cale amiabild, se vor solufiona de cdtre instanfa de judecatd, conform
legislafiei in vigoare.

8. Dispozifii finale
8.1. Prezentul contract este incheiat in 3 exemplare identice:
a) doud e>lemplare pentru Finanfator;
b) un exernplar pentru Beneficiar,

<Beneficiar>
S.A. ,,Api - Canal Chiginiu"
Mun. Chiqindu, str. Albigoara 38,
cod fiscal: I 00260005876
Banoa: BC ..Moldindconbank" S.A
MOI-D]VID2X329
IBAI\ : lVtD4 8ML 0000 002224029 009 I 3

cod TVA: 0600920
Tel: 0691 02314

<<Finanfator>>

Ministerul Agricultu rii,
Dezvoltirii Regionale gi Mediului,
Mun. ChiEindu, str. Constantin Tinasc. 9

cod fiscal: 100860 1000570
Ministerul Finanfelor, Bugetul de Stat
Cod: TREZMD 2X
cont de decontare:
IBAN:
tel. 20.45 .11 , 20.45 .15

Ministru - Ion PERJUDirector gen
Anatfolie LI
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