
Proiect 

 

 REPUBLICA MOLDOVA 

CONSILIUL RAIONAL ȘTEFAN VODĂ 

 

DECIZIE nr. 7/5 

din 18 noiembrie 2021 

 

Cu privire la semnarea unui Acord de colaborare  

 

 

 Aferent demersului direcției generale asistență socială și protecția familiei nr. 1358 din                               

08 august 2021; 

 În scopul sporirii accesului copiilor și tinerilor cu necesități speciale din raionul Ștefan Vodă la 

servicii sociale specializate de calitate; 

 În baza art. 43 alin. (2) și art. 46 din Legea nr. 436- XVI din 28.12.2006 privind administrația 

publică locală, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul raional Ștefan Vodă DECIDE: 

 

1. Se aprobă semnarea Acordului de colaborare dintre Consiliul raional Ștefan Vodă                                      

și Asociația Obștească ”PRODOCS”, cod fiscal 1013620010103, cu sediul în mun. Chișinău,                         

strada Albișoara, 70/1, ap. 13, adresa de corespondență mun. Chișinău, strada Zimbrului, 10, etajul 5, 

email: ao.prodocs@gmail.com, reprezentantă de către Președintele Asociației, Cristina Cușchevici, 

în calitate de implementator al proiectului, în continuare (Acord de colaborare), care va avea 

următorul conținut, conform anexei. 

2. Se deleagă dreptul domnului Vasile Maxim, președinte al raionului, pentru semnarea în numele 

Consiliului raional Ștefan Vodă a Acordului de colaborare. 

3. Executarea prezentei decizii va fi asigurată din mijloace financiare alocate prin intermediul 

proiectului, precum și din bugetul raional. 

4. Controlul executării prezentei decizii se atribuie dlui Vasile Maxim, președinte al raionului. 

5. Prezenta decizie se include în Registrul de stat al actelor locale (actelocale.gov.md), se publică pe 

pagina web a Consiliului raional Ștefan Vodă și se aduce la cunoștință: 

Preşedintelui raionului Ștefan Vodă; 

Direcţiei generale asistenţă socială şi protecţia familiei Ștefan Vodă; 

Asociației Obștești ”PRODOCS”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preşedintele şedinţei                                                                             

Contrasemnează:  

Secretarul Consiliului raional                                                             Ion Ţurcan 
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Anexă 

la decizia Consiliului raional Ştefan Vodă 

nr. 7/5 din 18 noiembrie 2021 

 

ACORD DE PARTENERIAT 

I. Părțile acordului 

Prezentul Acord este încheiat între:  

Consiliul Raional Ștefan Vodă (în continuare „Consiliul Raional”), cu sediul în or. Ștefan Vodă, str. 

Libertății 1, reprezentant de către  Vasile Maxim, președintele raionului,  în calitate de Beneficiar 

direct, și 

Asociația Obștească ”PRODOCS” (în continuare A.O. „PRODOCS”), cod fiscal 1013620010103, 

cu sediul în mun. Chișinău, strada Abișoara, 70/1, ap. 13, adresa de corespondență mun. Chișinău, 

strada Zimbrului, 10, etajul 5, email: ao.prodocs@gmail.com , reprezentantă de către Președintele 

Asociației, Cristina Cușchevici, în calitate de implementator proiect, denumiți în continuare părți, 

Părți care doresc să coopereze în domeniul promovării drepturilor copilului și tinerilor aflați în 

dificultate (situații vulnerabile) și crearea unui mediu social incluziv, au convenit asupra 

următoarelor: 

II. Preambul 

Având în vedere că scopul proiectului ”Servicii sociale accesibile pentru copii și tineri cu 

necesități speciale din raionul Ștefan Vodă”, finanțat din sursele Uniunii Europene, co-finanțat și 

implementat de Fundația Soros Moldova în parteneriat cu Asociația Keystone Moldova și Asociația 

Obștească Institutum Virtutes Civilis, conform Contractului de Grant nr. G15151 din 26.10.2021 din 

26.10.2021, este de a spori accesul copiilor și tinerilor cu necesități speciale din raionul Ștefan Vodă 

la servicii sociale specializate de calitate prestate de către Centrul de Asistență Specializată și 

Plasament Temporar ”ÎNCREDERE”, instituție subordonată Direcției Generală Asistență Socială și 

Protecția Familiei Ștefan-Vodă; 

Luând în considerare că obiectivele proiectului sunt orientate pentru: 

-  capacitarea Centrului de Asistență Specializată și Plasament Temporar „ÎNCREDERE” din orașul 

Ștefan Vodă pe componenta prestării serviciilor sociale specializate pentru 100 de copii și tineri cu 

necesități speciale; 

-  consolidarea capacității angajaților Direcției Generale Asistență Socială și Protecția Familiei 

Ștefan Vodă și ai Centrului de Asistență Specializată și Plasament Temporar „ÎNCREDERE” pe 

dimensiunea integrării copiilor și tinerilor cu necesități speciale,  

- informarea și sensibilizarea comunității și autorităților publice locale din raionul                     

Ștefan Vodă despre barierele care împiedică incluziunea socială a copiilor și tinerilor cu necesități 

speciale; 

Părțile au decis întocmirea și semnarea prezentul Acord în vederea realizării activităților orientate 

spre îmbunătățirea serviciului social destinat copiilor și tinerilor cu cerințe speciale din raionul Ștefan 

Vodă, 

III. Cadrul legal 

În realizarea prezentului Acord, Părțile se vor conduce de următoarele prevederi legale ale 

Republicii Moldova: 

1) Legea nr. 547/2003 asistenţei sociale; 

2) Legea nr.436/2006 privind administraţia publică locală; 

3) Legea nr. 123/2010 cu privire la serviciile sociale; 

4) Legea nr. 60/2012 privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi;  

5) Legea nr. 140/2013 privind protecția specială a copiilor aflați în situație de risc și a copiilor 

separați de părinți;   

6) Legea nr.86/2020 cu privire la organizațiile necomerciale; 

7) Regulamentul-cadru și standardele minime de calitate ale Serviciului social Centrul de 

plasament pentru copii separați de părinți aprobat conform Hotărârii Guvernului                           

nr. 591 din 24.07.2017; 

8) Regulamentul-cadru și standardele minime de calitate ale Serviciului social Centrul de zi pentru 

copii în situație de risc, aprobat conform Hotărârii Guvernului nr. 441 din 17.07.2015; 
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9) Regulamentul-cadru și standardele minime de calitate ale serviciilor sociale prestate în centrele 

de zi pentru cu copii cu dizabilități, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 824 din 04.07.2008; 

IV. Obiectul acordului 

4.1. Scopul principal al prezentului Acord constituie colaborarea în implementarea eficientă a 

proiectului ”Servicii sociale accesibile pentru copii și tineri cu necesități speciale din 

raionul Ștefan Vodă”, conform calendarului de activități anexat la prezentul acord; 

4.2. Activitățile vor fi orientate să asigure condiții adecvate pentru implementarea cu succes a 

proiectului în perioada 01 noiembrie 2021 – 31 octombrie 2022. 

4.3. Pentru realizarea scopului pe care şi l-au propus Părţile îşi iau angajamentul de a îmbunătăți 

și extinde serviciul social destinat copiilor și tinerilor aflați în situația vulnerabilă din raionul 

Ștefan Vodă și de a respecta principiile de bună practică ale parteneriatului în implementarea 

proiectului susmenționat. 

4.4. Semnarea prezentului Acord exprimă disponibilitatea şi dorinţa părţilor de a coopera, în 

scopul coordonării acţiunilor şi eforturilor susţinute de implementare a activităţilor cu caracter  

de consultanţă, instruire și mentorat, care ar conduce la îndeplinirea obiectivului general. 

4.5. Părțile convin să păstreze în strictă confidențialitate informațiile primite în procesul 

implementării proiectului și sunt de acord să prevină orice utilizare sau divulgare neautorizată 

a unor astfel de informații. Părţile înţeleg să utilizeze informaţiile confidenţiale doar în scopul 

de a-şi îndeplini obligaţiile din prezentul Acord. 

V. Responsabilităţile generale ale Părţilor 

În vederea implementării acordului de colaborare și a proiectului ”Servicii sociale accesibile pentru 

copii și tineri cu necesități speciale din raionul Ștefan Vodă”, părțile au o serie de drepturi și 

obligații, după cum urmează: 

5.1. Asociația Obștească ”PRODOCS”, implementator al proiectului: 

1) va asigura implementarea activităților proiectului în termenii și condițiile stabilite de contractul de 

finanțare și documentele aferente (formular aplicare, buget proiect, plan de activități etc.) etc.; 

2) va asigura raportarea narativă și financiară către donator referitor la modul de implementare a 

proiectului; 

3) va consolida capacităţile instituţionale şi ale resurselor umane prin organizarea şi desfăşurarea 

seminarelor de instruire şi a meselor rotunde pentru factorii de decizie, specialiştii Centrului de 

Asistență Specializată și Plasament Temporar ”ÎNCREDERE” și a reprezentanților Direcției 

Generale de Asistență Socială și Protecția Familiei Ștefan Vodă pe dimensiunea integrării copiilor 

și tinerilor cu cerințe speciale, și pentru desfășurarea activităților destinate copiilor și tinerilor, pe 

perioada de derulare a proiectului; 

4) va identifica și achita experții/consultanții conform bugetului proiectului; 

5) va organiza procesul de achiziționarea a mijlocului de transport și a bunurilor materiale necesare 

funcționării serviciului social; 

6) va colabora cu administrația publică locală a localităților implicate în proiect și alți actori sociali în 

vederea implementării activităților din proiect; 

7) va respecta confidențialitatea informațiilor cu privire la beneficiari, personal şi va asigura protecția 

datelor cu caracter personal, în conformitate cu legislația în vigoare 

8) va informa constant partenerul cu privire la derularea proiectului; 

9) respectarea regulilor privind situația epidemiologică stabilite la nivel de țară și unitate 

administrativ-teritorială legate de COVID-19; 

5.2. Consiliul Raional Ștefan Vodă, în calitate de beneficiar final al proiectului: 

1) va susţine şi facilita, în condiţiile legii, implementarea proiectului în corespundere cu obiectivele 

Acordului; 

2) va identifica și aloca mijloacele financiare necesare pentru înregistrarea mijlocului de transport 

procurat în cadrul proiectului la Agenția Servicii Publice, achitarea taxei de drum, asigurare de 

răspundere civilă auto (RCA),  

3) va facilita cooperarea eficientă a Asociația Obștească ”PRODOCS” cu subdiviziunile din 

subordinea Consiliului Raional Ștefan Vodă (responsabile de protecția copilului, responsabilă de 

evidența contabilă și gestiunea patrimoniului), autorităţile administraţiei publice locale de nivelul 

unu şi actorii sociali, care vor fi implicați în proiect conform idee de proiect (12 localități/sate);  



4) va asigura, în conformitate cu legislaţia în vigoare, accesul Asociația Obștească ”PRODOCS” la 

informaţia necesară la implementarea proiectului, pentru asigurarea calităţii în luarea deciziilor în 

conformitate cu obiectivele prezentului acord; 

5) va delega reprezentanți care vor participa la activitățile desfășurate în cadrului proiectului (sesiuni 

de informare, sesiune de instruire, ședințe de lucru). 

6) va delega reprezentanți care vor participa la conferința de lansare și finalizare a proiectului; 

7) va delega reprezentant care va participa în grupul de lucru pentru achiziționarea mijlocului de 

transport și în cadrul comisiei de predare-primire a mijlocului de transport procurat; 

8) va acorda spațiu (încăpere), cu titlu gratuit, necesar pentru realizarea activităţilor specificate în 

Planul de acțiuni, pe durata desfăşurării unei acţiuni/activităţi sau a unui eveniment anume, 

conform procedurii şi orarului ce urmează a fi convenit între părți; 

9) nu va transmite mijlocul de transport procurat în cadrul proiectului în folosință sau proprietate 

terților, în timpul derulării proiectului, șu după finalizarea acestuia. 

5.3. Consiliul Raional Ștefan Vodă își asumă angajamentul ca după finalizarea proiectului să 

asigurare durabilitatea Serviciului social îmbunătățit în cadrul proiectului, prestat de către 

Centrului de Asistență Specializată și Plasament Temporar ”ÎNCREDERE”, fiind bugetate 

resurse financiare pentru buna organizare și funcționare a Serviciului social.  

5.4. Consiliul Raional Ștefan Vodă va monitoriza modul de funcționare a serviciul social prestat de 

către Centrul de Asistență Specializată și Plasament Temporar ”ÎNCREDERE”. 

5.5. Părțile vor asigura vizibilitatea activităților desfășurate în cadrul proiectului prin plasarea 

informației pe pagina web, rețele de sociale etc. 

VI. Mecanismul de conlucrare a Părţilor 

6.1. Părţile vor desemna câte o persoană responsabilă de coordonarea şi monitorizarea realizării 

prevederilor Acordului, care vor acţiona în numele lor pentru implementarea proiectului. 

a) În scopul executării pct. 3.1. din prezentul acord, Consiliul Raional Ștefan Vodă 

desemnează Direcția Generală Asistență Socială din Ștefan Vodă în calitate de subdiviziune 

responsabilă de comunicarea și conlucrarea cu Asociația Obștească ”PRODOCS” pentru 

implementarea eficientă a proiectului ”Servicii sociale accesibile pentru copii și tineri cu 

necesități speciale din raionul Ștefan Vodă”; 

b) În scopul executării pct. 3.1. din prezentul acord, Asociația Obștească ”PRODOCS” 

desemnează directorul de proiect responsabil de comunicarea și conlucrarea cu subdiviziunea din 

Consiliul raional Ștefan Vodă responsabilă de domeniul protecției copilului. 

6.2. Părţile se vor informa reciproc despre toate activităţile legate de implementarea proiectului şi se 

vor consulta lunar, în cazul unor circumstanţe care pot afecta realizarea obiectivelor acestuia, 

inclusiv pentru a revedea, atunci când se impune, planul de implementare aprobat.  

6.3. Părțile prezentului acord se obligă să depună toate eforturile posibile pentru a respecta calendarul 

activităților stabilite în anexa nr. 2 la prezentul acord. 

6.4. În relaţiile sale de colaborare/parteneriat, părţile se obligă să ofere reciproc şi la cererea uneia 

dintre părți, informația necesară pentru buna desfășurare a activității părților. 

VII. Încetarea acordului 

7.1. Acțiunea prezentului acord încetează în următoarele cazuri: 

a) încheierea/finalizarea proiectului – 31 octombrie 2022. 

b) în cazul suspendării sau încetării activităților de implementare a proiectului de către 

finanțator, cu informarea, în formă scrisă, a partenerilor, în termeni restrânși. 

c) nerespectarea întocmai a clauzelor prezentului Acord de către una din părți, situație în care 

partea lezată poate cere rezilierea unilaterală a acestuia. 

d) se constată că scopul și obiectivele proiectului nu mai pot fi atinse sau acestea au fost realizate 

în virtutea unor factori externi. 

VIII. Mecanismul de soluţionare a disputelor 

8.1.În cazul oricăror litigii, dispute sau reclamaţii cu privire la anumite aspecte apărute pe parcursul 

implementării proiectului, Părţile se vor întâlni pentru a ajunge la o înţelegere amiabilă, prin 

negocieri directe, depunând toate eforturile pentru implementarea prevederilor Acordului.  

IX. Dispoziții finale 

9.1.Prezentul contract este încheiat pe durata realizării proiectului menționat la pct. IV al acordului, 

intrând în vigoare în momentul semnării acestuia de către ambele părți. 

9.2.Comunicarea între părți referitor la implementarea acordului se va realiza în formă scrisă (prin 

email, scrisori oficiale etc.). 



9.3.Schimbul de informații în scris și modificările pot fi realizate atât pe suport de hârtie, cât și în 

format electronic, fiind valabile din punct de vedere juridic. Părțile se obligă să facă schimb cu 

exemplarele originale în termen de 5 zile lucrătoare din momentul semnării prezentului contract. 

9.4.Prezentul acord nu poate fi transmis unei terţe persoane decât cu acordul scris al celuilalt 

Partener. 

 

Semnat la data de ___________________ la Ștefan Vodă, în două exemplare originale, în limba 

română, textele fiind egal autentice din punct de vedere juridic. 

 

 

Pentru Consiliul Raional Ștefan Vodă 

Republica Moldova  

 

 

Preşedintele Raionului  

VASILE MAXIM 

 

Semnătura: ____________ LȘ 

 

 

Pentru Asociația Obștească ”PRODOCS” 

 

 

 

Președinte Asociație: 

CRISTINA CUȘCHEVICI 

 

Semnătura: ____________ 

 


