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Traducere din limba engleză în limba română 

ACORD DE FINANȚARE 

ÎNTRE PROGRAMUL NAȚIUNILOR UNITE PENTRU DEZVOLTARE  

ȘI CONSILIUL RAIONAL CRIULENI   

 

 ÎNTRUCÂT Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (denumit în continuare „PNUD”) și 

Consiliul raional Criuleni (denumit în continuare „Consiliul raional Criuleni”) au convenit să 

coopereze la punerea în aplicare a proiectului „Promovarea măsurilor de reducere a riscurilor 

climatice și de dezastre în sectoarele apei și protecției civile pentru sporirea rezilienței localităților 

rurale” (Numărul de identificare al proiectului 00110585) (denumit în continuare „Proiect”), astfel 

cum este descris în documentul Proiectului, și depus Consiliului raional Criuleni pentru informare. 

 

 ÎNTRUCÂT Consiliul raional Criuleni a informat PNUD despre dorința sa de a contribui cu 

fonduri (denumit în continuare „contribuție”) la PNUD pe baza partajării costurilor pentru a mări 

resursele disponibile pentru Proiect; 

 

 ÎNTRUCÂT PNUD desemnează un Partener al punerii în aplicare pentru punerea în aplicare a 

fiecărui Proiect finanțat din contribuție (denumit în continuare „Partener al punerii în aplicare”). 

 

 ÎN CONSECINȚĂ, PNUD și Consiliul raional Criuleni prin prezenta convin după cum urmează:  

 

Articolul I 

1. Consiliul raional Criuleni contribuie, în conformitate cu graficul plăților prezentat în cele ce 

urmează, la PNUD cu contribuția de 550 000 MDL (cinci sute cincizeci mii lei moldovenești, 00 

bani). 

2. Consiliul raional Criuleni depune, în conformitate cu graficul plăților prezentat în cele ce 

urmează, contribuția în:  

 

Banca beneficiară: B.C. „EXIMBANK” S.A., fil. nr. 20, Chișinău 

IBAN: MD24EX0000002251440007MD 

Cod fiscal: 12626016  

Cont: 2251440007MD 

Cod SWIFT: EXMMMD22477 

Beneficiar: PNUD Moldova  

Data scadenței plății     Suma (MDL) 

Până la 1 aprilie 2021     550 000 MDL 

 

3. Consiliul raional Criuleni va informa PNUD când Contribuția este achitată, prin intermediul 

poștei electronice cu informațiile privind transferul la adresa contributions@undp.org și o copie la 

ion.rotari@undp.org, furnizând următoarele informații: denumirea APL, biroul PNUD din țară, 

Proiectul „Promovarea măsurilor de reducere a riscurilor climatice și de dezastre în sectoarele apei și 

protecției civile pentru sporirea rezilienței localităților rurale”. Aceste informații de asemenea trebuie 

să fie incluse în avizul privind transferul bancar atunci când fondurile sunt remise PNUD-ului.  

4. Valoarea plății, dacă este efectuată într-o altă valută decât dolarii americani, se va determina prin 

aplicarea cursului de schimb valutar operațional al ONU în vigoare la ziua plății. În caz de apariție a 

unei schimbări în cursul de schimb valutar operațional al ONU înainte de utilizarea completă de către 

PNUD a plății, valoarea soldului fondurilor încă deținută în acel moment va fi ajustată corespunzător. 

Dacă, în acest caz, este înregistrată o pierdere în valoarea soldului fondurilor, PNUD va informa 

Consiliul raional Criuleni în vederea stabilirii dacă o altă finanțare suplimentară ar putea fi asigurată 

de Consiliul raional Criuleni. Dacă o altă finanțare suplimentare nu este disponibilă, asistența care 

urmează a fi acordată Proiectului poate fi redusă, anulată sau încetată de PNUD.  

5. Graficul plăților de mai sus ia în calcul cerința că contribuțiile sunt achitate înainte de punerea în 

aplicare a activităților planificate. Acesta poate fi modificat pentru a fi în concordanță cu progresul 

realizării proiectului. PNUD nu va absorbi nici o pierdere (inclusiv, dar fără a se limita la fluctuațiile 
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cursurilor de schimb) în baza Proiectului. Părțile confirmă și convin că toate pierderile vor fi trecute 

în contul Proiectului.   

6. Toate conturile și dările de seamă financiare vor fi exprimate în dolari americani. 

7. PNUD poate cădea de acord să accepte Contribuții într-o altă valută decât dolarii americani, cu 

condiția că valuta este complet convertibilă și ușor utilizabilă de PNUD și sub rezerva prevederilor 

paragrafului 6 de mai sus. Orice modificare în valuta Contribuției va fi efectuată doar în acord cu 

PNUD. 

Articolul II 

1. În conformitate cu deciziile și directivele Comitetului executiv al PNUD reflectate în Politica sa 

privind recuperarea costurilor din alte resurse, Contribuția este pasibilă recuperării costurilor pentru 

costurile indirecte suportate de sediul principal al PNUD și structurile biroului din țară în furnizarea 

serviciilor Suportului general de management (GMS). Pentru a acoperi aceste costuri GMS, din 

contribuție va fi încasată o taxă egală cu 5%. În plus, atât timp cât ele sunt legate în mod univoc de 

proiect(e) specific(e), toate costurile directe de punere în aplicare, inclusiv costurile Partenerului 

punerii în aplicare, vor fi identificate în bugetul proiectului pe fundalul unei linii bugetare relevante 

și suportate de proiect în mod corespunzător.   

2. Totalitatea sumelor bugetate pentru proiect, împreună cu costurile estimate ale rambursării 

serviciilor de asistență aferente, nu vor depăși resursele totale disponibile proiectului în baza 

prezentului Acord, precum și fondurile care pot fi disponibile proiectului pentru costurile proiectului 

și pentru costurile de sprijin în baza altor surse de finanțare. 

Articolul III 

1. Contribuția este administrată de PNUD în conformitate cu regulamentul, regulile, politicile și 

procedurile PNUD, aplicând procedurile sale obișnuite pentru executarea proiectelor sale. 

2. Managementul proiectului și cheltuielile sunt reglementate de regulamentul, regulile, politicile 

și procedurile PNUD și, după caz, de regulamentul, regulile, politicile și procedurile Partenerului 

punerii în aplicare.  

Articolul IV 

1. Punerea în aplicare a responsabilităților PNUD-ului și ale Partenerului punerii în aplicare 

conform prezentului Acord și documentului relevant al proiectului depinde de primirea de către 

PNUD a contribuției în conformitate cu graficul plăților prezentat în Articolul I, paragraful 2 de mai 

sus. PNUD nu începe punerea în aplicare a activităților înainte de primirea Contribuției sau a primei 

tranșe a Contribuției (oricare este aplicabil). 

2. Dacă se preconizează sau realizează creșteri neprevăzute în cheltuieli sau angajamente (fie din 

cauza factorilor inflaționiști, a fluctuațiilor cursului de schimb sau a situațiilor neprevăzute), PNUD 

prezintă Consiliului raional Criuleni în timp util o estimație suplimentară care arată finanțarea 

suplimentară care va fi necesară. Consiliul raional Criuleni va depune toate eforturile pentru a pune 

la dispoziția PNUD-ului fondurile adiționale necesare. 

3. Dacă Contribuția menționată în Articolul 1, paragraful 2 de mai sus nu este primită în 

conformitate cu graficul plăților, sau dacă finanțarea adițională necesară în conformitate cu paragraful 

2 de mai sus, nu vine de la Consiliul raional Criuleni sau alte surse, asistența care urmează a fi acordată 

Proiectului în baza prezentului Acord poate fi redusă, suspendată sau încetată de PNUD.  

Articolul V 

Dreptul de proprietate asupra echipamentelor, consumabilelor și altor proprietăți finanțate din 

contribuție aparține PNUD-ului. Chestiunile legate de transferul dreptului de proprietate de către 

PNUD vor fi determinate în conformitate cu politicile și procedurile relevante ale PNUD. 

Articolul VI 

Contribuția va fi supusă exclusiv procedurilor de audit intern și extern prevăzut în reglementările, 

regulile, politicile și procedurile financiare ale PNUD.  

Articolul VII 

PNUD va furniza Consiliului raional Criuleni la solicitare rapoartele financiare și alte rapoarte 

elaborate în conformitate cu procedurile de raportare ale PNUD. 

Articolul VIII 

1. PNUD înștiințează Consiliul raional Criuleni atunci când toate activitățile legate de Proiect au 

fost finalizate în conformitate cu ProDoc. 
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2. În pofida realizării tuturor activităților legate de Proiect, PNUD continuă să dețină fondurile 

neutilizate din Contribuție până când toate angajamentele și obligațiile asumate în punerea în aplicare 

a activităților finanțate de contribuție nu au fost îndeplinite, iar aceste activități nu s-au încheiat 

organizat. 

3. Dacă fondurile neutilizate se dovedesc a fi insuficiente pentru a satisface astfel de angajamente 

și obligații, PNUD înștiințează Consiliul raional Criuleni și se consultă cu Consiliul raional Criuleni 

în privința modului în care astfel de angajamente și obligații pot fi îndeplinite. 

4. În cazurile când Proiectul este finalizat în conformitate cu documentul proiectului, orice fonduri 

sub 5000 dolari SUA (cinci mii dolari SUA), care nu sunt cheltuite după ce toate angajamentele și 

obligațiile au fost îndeplinite, vor fi realocate în mod automat de către PNUD. Orice fonduri peste 

5000 dolari SUA (cinci mii dolari SUA), care nu sunt cheltuite după ce toate angajamentele și 

obligațiile au fost îndeplinite, sunt realocate de PNUD după consultarea cu Consiliul raional Criuleni. 

Articolul IX 

Părțile convin că este important de a lua toate măsurile necesare de precauție pentru a evita practicile 

corupte. În acest scop, PNUD menține standardele de conduită pentru a reglementa executarea 

personalului său, inclusiv a practicilor corupte în legătură cu conferirea și administrarea contractelor, 

granturilor și a altor beneficii, așa cum este prevăzută în Regulile și regulamentul privind personalul 

ONU, Regulile și regulamentul financiar al PNUD și Manualul de achiziții al PNUD. 

Articolul X 

În conformitate cu numeroasele rezoluții ale Consiliului de Securitate al ONU, inclusiv S/RES/1269 

(1999), S/RES 1368 (2001) și S/RES/1373 (2001), atât Donatorul, cât și PNUD se angajează ferm în 

lupta internațională împotriva terorismului și, îndeosebi, împotriva finanțării terorismului. Politica 

PNUD-ului este de a lua măsuri pentru a se asigura că nici unul din fondurile sale nu sunt utilizate, 

în mod direct sau indirect, pentru a acorda sprijin persoanelor fizice sau entităților asociate cu 

terorismul. În conformitate cu această politică, PNUD se angajează să depună eforturi rezonabile 

pentru a se asigura că nici unul din fondurile Donatorului oferite în baza prezentului Acord nu sunt 

folosite pentru acorda sprijin persoanelor fizice sau entităților asociate cu terorismul. 

Articolul XI 

1. După ce au avut loc consultările dintre cele două Părți ale prezentului Acord și cu condiția ca 

fondurile din Contribuție sunt deja primite, împreună cu alte fonduri disponibile Proiectului, 

suficiente pentru a îndeplini toate angajamentele și obligațiile asumate în punerea în aplicare a 

Proiectului, prezentul Acord poate fi reziliat de PNUD sau de Consiliul raional Criuleni. Acordul 

încetează a mai fi în vigoare în termen de treizeci de zile după ce oricare din Părți a înștiințat în scris 

cealaltă Parte despre decizia sa de a rezilia Acordul. 

2. Dacă plățile-contribuție neutilizate, împreună cu alte fonduri disponibile Proiectului, sunt 

insuficiente pentru a îndeplini astfel de angajamente și obligații, PNUD înștiințează Consiliul raional 

Criuleni și se consultă cu Consiliul raional Criuleni în privința modului în care astfel de angajamente 

și obligații pot fi îndeplinite.  

3. În pofida rezilierii prezentului Acord, PNUD continuă să dețină fondurile neutilizate până când 

toate angajamentele și obligațiile asumate în punerea în aplicare a activităților finanțate de contribuție 

nu sunt îndeplinite, iar aceste activități nu s-au încheiat organizat.  

4. În cazurile când prezentul acord este reziliat înainte de finalizarea Proiectului, orice fonduri sub 

5000 dolari SUA (cinci mii dolari SUA), care nu sunt cheltuite după ce toate angajamentele și 

obligațiile au fost îndeplinite, vor fi realocate în mod automat de către PNUD. Orice fonduri peste 

5000 dolari SUA (cinci mii dolari SUA), care nu sunt cheltuite după ce toate angajamentele și 

obligațiile au fost îndeplinite, sunt realocate de PNUD după consultarea cu Consiliul raional Criuleni. 

Articolul XII 

Orice înștiințare sau corespondență dintre PNUD și Consiliul raional Criuleni va fi adresată după cum 

urmează: 

(a) Consiliul raional Criuleni, Republica Moldova 

Adresa: Criuleni, raionul Criuleni, Republica Moldova 

Poșta electronică: consiliu@criuleni.md  

(b) La primirea fondurilor, PNUD expediază o chitanță de primire electronică la adresa electronică 

a Consiliului raional Criuleni furnizată mai jos ca confirmare că fondurile remise au fost primite de 
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PNUD: 

Consiliul raional Criuleni, Republica Moldova 

Atenție: Pavel Spînu, președinte 

Adresa: Criuleni, raionul Criuleni, Republica Moldova 

Poșta electronică: consiliu@criuleni.md  

(c) Către PNUD: Inga Podoroghin, Specialist  de programe, conducător al grupului pentru energie 

și mediu 

Adresa: Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare, 

str. 31 August 1989, nr. 131, Chișinău, Republica Moldova 

Poșta electronică: inga.podoroghin@undp.org   

 

Articolul XIII 

Prezentul Acord intră în vigoare la semnarea prezentului Acord de către părțile la acesta, la data 

ultimei semnături. 

 

DREPT CARE, subsemnații, fiind autorizați în modul cuvenit, au semnat prezentul acord în limba 

engleză în două copii. 

 

Consiliul raional Criuleni 

orașul Criuleni 

Republica Moldova 

 

IBAN: 

Cod fiscal: 1007601008557 

Cont de plată: 

Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat 

Trezoreria de Stat 

SWIFT: TREZMD2X 

_____________________________ 

Pentru Consiliul raional Criuleni 

  

Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare 

str. 31 August 1989, nr. 131,  

Chișinău, Republica Moldova 

 

IBAN: MD24EX0000002251440007MD (LEI) 

Cod fiscal: 12626016 

Cont: 2251440007MD 

BC „EXIMBANK” SA, fil. Nr. 20, Chișinău 

Cod SWIFT: EXMMMD22477 

 

___________________________ 

Pentru Programul Națiunilor Unite pentru 

Dezvoltare  

 

 

________________________ 

Pavel Spînu 

 

Președintele raionului Criuleni 

Republica Moldova 

 

Data: 

Locul: Criuleni 

 

________________________ 

Dima Al-Khatib 

 

Reprezentantă rezidentă PNUD în Republica 

Moldova 

 

Data: 

Locul: Chișinău 
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ANEXĂ LA ACORDUL DE FINANȚARE 

ÎNTRE PROGRAMUL NAȚIUNILOR UNITE PENTRU DEZVOLTARE ȘI CONSILIUL 

RAIONAL CRIULENI 

 

Conform Articolului I, paragraful 1 al Acordului, Consiliul raional Criuleni plasează la dispoziția 

PNUD contribuția de 550 000 (cinci sute cincizeci mii lei moldovenești, 00 bani) pentru punerea în 

aplicare de către PNUD a Proiectului „Promovarea măsurilor de reducere a riscurilor climatice și de 

dezastre în sectoarele apei și protecției civile pentru sporirea rezilienței localităților rurale” (Numărul 

de identificare al proiectului 00110585). 

 

Contribuția Consiliului raional Criuleni va fi utilizată pentru punerea în aplicare a următoarelor 

activități: 

Descrierea activității Suma (MDL) 

Construcția unei stații comunitare de stingere a incendiilor și de salvare 

în comuna Drăsliceni, raionul Criuleni 
550 000 

Total  550 000 

      
Consiliul raional Criuleni 

orașul Criuleni 

Republica Moldova 

IBAN: 

Cod fiscal: 1007601008557 

Cont de plată: 

Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat 

Trezoreria de Stat 

SWIFT: TREZMD2X 

 

Pentru Consiliul raional Criuleni 

  

Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare 

str. 31 August 1989, nr. 131,  

Chișinău, Republica Moldova 

IBAN: MD24EX0000002251440007MD  

Cod fiscal: 12626016 

Cont: 2251440007MD (LEI) 

BC „EXIMBANK” SA, fil. Nr. 20, Chișinău 

Cod SWIFT: EXMMMD22477 

 

 

Pentru Programul Națiunilor Unite pentru 

Dezvoltare  

 

 

________________________ 

Pavel Spînu 

Președintele raionului Criuleni 

Republica Moldova 

 

Data: 

Locul: Criuleni 

 

________________________ 

Dima Al-Khatib 

Reprezentantă rezidentă PNUD în Republica 

Moldova 

 

Data: 

Locul: Chișinău 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

user
Rectangle

user
Rectangle

user
Rectangle



user
Rectangle

user
Rectangle

user
Rectangle







user
Rectangle

user
Rectangle

user
Rectangle



user
Rectangle

user
Rectangle



user
Rectangle

user
Rectangle


	ÎNTRUCÂT Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (denumit în continuare „PNUD”) și Consiliul raional Criuleni (denumit în continuare „Consiliul raional Criuleni”) au convenit să coopereze la punerea în aplicare a proiectului „Promovarea măsurilo...
	ÎNTRUCÂT Consiliul raional Criuleni a informat PNUD despre dorința sa de a contribui cu fonduri (denumit în continuare „contribuție”) la PNUD pe baza partajării costurilor pentru a mări resursele disponibile pentru Proiect;
	ÎNTRUCÂT PNUD desemnează un Partener al punerii în aplicare pentru punerea în aplicare a fiecărui Proiect finanțat din contribuție (denumit în continuare „Partener al punerii în aplicare”).
	ÎN CONSECINȚĂ, PNUD și Consiliul raional Criuleni prin prezenta convin după cum urmează:
	Articolul I
	1. Consiliul raional Criuleni contribuie, în conformitate cu graficul plăților prezentat în cele ce urmează, la PNUD cu contribuția de 550 000 MDL (cinci sute cincizeci mii lei moldovenești, 00 bani).
	2. Consiliul raional Criuleni depune, în conformitate cu graficul plăților prezentat în cele ce urmează, contribuția în:

