
Aferent demersului direcliei generale asistenld social5 qi protecfia familiei nr. 135g din
0^8 august 2021;
In scopul sporirii accesului copiilor qi tinerilor cu necesitali speciale din raionul gtefan Vodd la

servicii sociale specializate de calitate;
In baza art. 43 alin. (2) 9i art. 46 din Legea nr. 436- XVI din 28.12.2006 privind administratia

publicd locald, cu modific6rile li completArile ulterioare, Consiliul raional $tefan Vodd DECIDE:

1. Se aprobd semnarea Acordului de colaborare dintre Consiliul raional Stefan Vodd
qi Asociafia obqteasci 'PRoDocs", cod fiscal 1013620010103, cu sediul in mun. chigindu,
strada Albisoara , 7011 , ap. 1 3, adresa de corespondenld mun. chiEinru, strada Zimbrului, 10, etajul 5,
email: ao.prodocs@smail.com, reprezentante de cdtre Preqedintele Asocia{iei, C  C
in calitate de implementator al proiectului, in continuare (Acord de colaborare), care va avea
urmitorul conlinut, co4;form anexei.
2. Se deleagi dreptul domnului  pregedinte al raionului, pentru semnarea in numele
Consiliului raional $tefan VodI a Acordului de colaborare.
3 Executarea prezentei decizii va fi asiguratd din mijloace financiare alocate prin intermediul
proiectului, precum qi din bugetul raional.
4. Controlul execudrii prezentei decizii se atribuie dlui  preEedinte al raionului.
5. Prezenta decizie se include in Registrul de stat al actelor locale (actelocale.gov.md), se publicd pe
pagina web a Consiliului raional $tefan Vodd Ei se aduce la cunoqtintd:

Pregedintelui raionului $tefan Vodd;
Direcliei generale asistenJd sociall gi proteclia familiei gtefan Vodd;
Asociafiei Obqteqti "PRODOCS".

REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL STEFAN VODA

DECLZIEnr.T/6
din 18 noiembrie 2021

Cu privire la semnarea unui Acord de colaborare

Pregedintele gedin{ei
Contrasemneazd:
Secretarul Consiliului raional

Pinzaru

Ion f,urcan



la decizia

ACORD DE PARTENERIAT

I. Pir{ile acordului
Prezentul Acord este incheiat intre:
Consiliul Raional Stefan Vodi (in continuare ,,Consiliul Raional"), cu sediul in or. $tefan Vodd, str.
LibeftAJii 1, reprezentant de cdtre Vasile Maxim, pregedintele raionului, in calitate de Beneficiar
direct, $i
Asocia{ia Obgteascl "PRODOCS" (in continuare A.O. ,,PRODOCS"), cod fiscal 1013620010103,
cu sediul in mun. Chiqindu, strada Abigoara, T0ll, ap. 13, adresa de corespondenld mun. Chiqindu,
strada Zimbrului, 10, etajul 5, email: ao.prodocs@gmail.com , reprezentanta de cdtre Preqedintele
Asociafiei, C C  in calitate de implementator proiect, denumili in continuare pdrti,
PIrfi care doresc sd coopereze in domeniul promovdrii drepturilor copilului qi tinerilor aflafi in
dificultate (situalii vulnerabile) Ei crearea unui mediu social incluziv, au convenit asupra
urmdtoarelor:

II. Preambul
Avind in vedere cd scopul proiectului "Servicii sociale accesibile pentru copii qi tineri cu
necesitifi speciale din raionul $tefan VodI", finan{at din sursele Uniunii Europene, co-finanfat $i
implementat de Fundafia Soros Moldova in parteneriat cu Asocialia Keystone Moldova qi Asociatia
obsteascd Institutum Virtutes Civilis, conform Contractului de Grant nr. G15151 din 26.10.2021 din
26.10.2021, este de a spori accesul copiilor Ei tinerilor cu necesitefi speciale din raionul $tefan Vodd
la servicii sociale spe-cializate de calitate prestate de cdtre Centrul de Asistenld Specializatd gi
Plasament Temporar "INCREDERE", institulie subordonatd Direcliei Generald Asisten{d Sociald qi
Proteclia f amil iei $tefan-Vodd:
LuAnd in considerare cd obiectivele proiectului sunt orientate pentru:
- capacitaroa Centrului de Asistenld Specializatl gi Plasament Temporar,,iNCRfOER-9" din oragul

$tefan Vodi pe componenta prestirii serviciilor sociale specializate pentru 100 de copii qi tineri cu
necesitAti speciale;
' consolidarea capacitdlii angajalilor Direcliei Generale Asistenld Sociald qi Proteclia Familiei
$tefan Vodd qi ai Centrului de AsistenJd Specializatd gi Plasament Temporar ,,iNCReleRe" pe
dimensiunea integrlrii copiilor qi tinerilor cu necesiteli speciale,
- informarea qi sensibilizarea comunitdlii $i autoritdlilor publice locale din raionul
$tefan Vodd despre barierele care impiedici incluziunea socialb a copiilor Ei tinerilor cu necesitdli
speciale;
Pdr{ile au decis intocmirea ;i semnarea prezentul Acord in vederea realizdrii activitAfilor orientate
spre imbundtdlirea serviciului social destinat copiilor qi tinerilor cu cerinJe speciale din
raionul.$tefan Vodd,

IIL Cadrul legal
in realizarea prezentului Acord, Plrfile se vor conduce de urmdtoarele prevederi legale ale
Republicii Moldova:
l) Legea nr. 541/2003 asistentei sociale;
2) Legea nr.43612006 privind administralia publicd locald;
3) Legea nr. 123/2010 cu privire la serviciile sociale;
4) Legea nr. 6012012 privind incluziunea sociald a persoanelor cu dizabilitdli;
5) Legea nr. 14012013 privind proteclia speciald a copiilor aflaJi in situalie de risc Ai a copiilor

separafi de pdrinli;
6) Legea nr.86/2020 cu privire la organizaliile necomerciale;
7) Regulamentul-cadru qi standardele minime de calitate ale Serwiciului social Centrul de

plasament pentru copii separali de pdrinli aprobat conform Hotbrdrii Guvemului
nr. 591 din 24.07.2017;

8) Regulamentul-cadru si standardele minime de calitate ale Serviciului social Centrul de zi pentru
copii in situalie de risc, aprobat conform Hotdrdrii Guvernului nr. 441 din 17.0'7 .2015;

9) Regulamentul-cadru gi standardele minime de calitate ale serviciilor sociale prestate in centrele
de zi pentru cu copii cu dizabilitdJi, aprobat prin Hotdrdrea Guvemului nr. 824 din04.07.2008;



IV. Obiectul acordului {,{"-,.
tJli

+.J.

4.r. Scopul principal al prezentului Acord constituie colaborarea in
proiectului "Servicii sociale accesibile pentru copii qi tineri cu
raionul $tefan VodI", conform calendarului de activitdti anexat la

,1 a Activitdtile vor fi orientate sd asigure condifii adecvate pentru i
proiectului in perioada 0l noiemtrrie 2021 - 31 octombrie 2022.
Pentru realizarea scopului pe care 9i l-au propus Pnr{ile igi iau angaj
qi extinde serviciul social destinat copiilor gi tinerilor aflali in situafia din raionul
Stefan Vodd gi de a respecta principiile de bund practicd ale parteneriatului in implementarea
proiectului susmenlionat.

4.4. Semnarea prezentului Acord expriml disponibilitatea gi dorinla pirlilor de a coopera, in
scopul coordondrii acJiunilor gi eforturilor suslinute de implementare a activitalilor cu caracter
de consultanld, instruire gi mentorat, care ar conduce la indeplinirea obiectivului general.

4.5. Pdrlile convin sd pdstreze in strictd confidenlialitate informafiile primite in procesul
implementdrii proiectului Ei sunt de acord sA prevind orice utilizare sau divulgare neautorizatd
a unor astfel de informalii. Pdrfile in{eleg sA ul'i.lizeze informaliile confidenliale doar in scopul
de a-gi indeplini obligaliile din prezentul Acord.

V. Responsabilitl(ile generale ale PIr(ilor
in vederea implementdrii acordului de colaborare gi a proiectului "Servicii sociale accesibile pentru
copii Ei tineri cu necesitifi speciale din raionul $tefan Vod5", pd4ile au o serie de drepturi si
obligalii, dupd cum urmeaz6.:

5.1. Asociafia ObEteasci "PRODOCS", implementator al proiectului:
l) va asigura implementarea activitdiilor proiectului in termenii qi condi{iile stabilite de contractul de

finanlare Ei documentele aferente (formular aplicare, buget proiect, plan de activitdli etc.) etc.;
2) va asigura rapodarea narativ5. qi financiari cetre donator referitor la modul de implementare a

proiectului;
3) va consolida capacitdlile institulionale gi ale resurselor umane prin organizarea gi desfrqurarea

seminarelor de instruire qi a meselor rotunde pentru factorii de decizie, specialigtii Centrului de
Asistenfd Specializatd Ei Plasament Temporar "iNCRpOERl" gi a reprezentanlilor Direcliei
Generale de Asisten!d Sociald gi Proteclia Familiei $tefan Vod[ pe dimensiunea integrdrii copiilor
si tinerilor cu cerinle speciale, qi pentru desfEqurarea activitdtilor destinate copiilor qi tinerilor, pe
perioada de derulare a proiectului;

4) va identifica qi achita experliilconsultanlii conform bugetului proiectului;
5) va organiza procesul de achizilionarea a mijlocului de transport Ei a bunurilor materiale necesare

func[ionirii serviciului social;
6) va colabora cu administralia publicd locald a localitAtilor implicate in proiect qi algi actori sociali in

vederea implement5rii activitdfilor din proiect;
7) va respecta confidenJialitatea informaliilor cu privire la beneficiari, personal gi va asigura protecfia

datelor cu caracter personal, in conformitate cu legislafia in vigoare
8) va informa constant pafienerul cu privire la derularea proiectului;
9) respectarea regulilor privind situalia epidemiologicd stabilite la nivel de lari qi unitate

administrativ-teritorial6 legate de COVID-19;

5.2. Consiliul Raional Stefan Vodd, in calitate de beneficiar final al proiectului:
1) va susJine gi facilita, in condiliile legii, implementarea proiectului in corespundere cu obiectivele

Acordului;
va identifica Ei aloca mijloacele financiare necesare pentru inregistrarea mijlocului de transpoft
procurat in cadrul proiectului la AgenJia Servicii Publice, achitarea taxei de drum, asigurare de
rdspundere civild auto (RCA).
va aloca pentru anul 2022 surse financiare in sum[ de 100 000 (una sutd mii) lei, drept contribufie

1a implementarea proiectului.
4) va facilita cooperarea eficientl a Asociatia Obsteascl "PRODOCS" cu subdiviziunile din

subordinea Consiliului Raional $tefan Vodd (responsabile de protecgia copilului, responsabild de
evidenla contabild qi gestiunea patrimoniului), autoritd1ile administraJiei publice locale de nivelul
unu gi actorii sociali, care vor fi implicafi in proiect conform idee de proiect (l2localitdtiisate);

2)

?)



7)
8)

5) va asigura, in conformitate cu legislatia in vigoare, accesul Asocia(ia
informatia necesara la implementarea proiectului, pentru asigurarea
conformitate cu obiectivele prezentului acord;

6) va delega reprezentanli care vor participa la activitdfile desfrqurate in
de informare, sesiune de instruire, gedinJe de lucru).
va delega reprezentan{i care vor participa la conferinla de lansare qi finalizare
va delega reprezentant care va participa in grupul de lucru pentru achizi
transport gi in cadrul comisiei de predare-primire a mijlocului de transport procurat;

9) va acorda spaliu (incdpere), cu titlu gratuit, necesar pentru realizarea activitAlilor specificate in
Planul de acjiuni, pe durata des{dqurdrii unei ac}iuni/activitd}i sau a unui eveniment anume,
conform procedurii qi orarului ce urmeazd a fi convenit intre p6rfi;

10) nu va transmite mijlocul de transport procurat in cadrul proiectului in folosinld sau proprietate
terlilor, in timpul derul5rii proiectului, qu dupi finalizarea acestuia.

5.3. Consiliul Raional $tefan Vodi iqi asumd angajamentul ca dupd frnalizarea proiectului sd
asigurare durabilitatea Serviciului social imbundtdlit in cadrul proiectului, prestat de cdtre
Centrului de Asistenld Specializatf, qi Plasament Temporar "INCREDERE", fiind bugetate
resurse financiare pentru buna organizare gi funclionare a Serviciului social.

5.4. Consiliul Raional $tefan VodI va monitoriza modul de funcfionare a serviciul social prestat de
citre Centrul de Asistenld Specializati gi Plasament Temporar "INCREDERE".

5.5. Pnr{ile vor asigura vizibilitatea activitdJilor des{Egurate in cadrul proiectului prin plasarea
informaliei pe pagina web, relele de sociale etc.

VL Mecanismul de conlucrare a Plrfilor
6.1. Pnrfile vor desemna cAte o persoand responsabild de coordonarea gi monitorizarea realizdrii

pre-vederilor Acordului, care vor acJiona in numele lor pentru implementarea proiectului.
a) In scopul executdrii pct. 3.1. din prezentul acord, Consiliul Raional $tefan Vodi
desemneazd Direclia Generall Asisten{i Sociall din $tefan VodI in calitate de subdiviziune
responsabild de comunicarea qi conlucrarea cu Asociafia Obgteasci "PRODOCS" pentru
implementarea eficientd a proiectului "Servicii sociale accesibile pentru copii si tineri cu
necesitlfi speciale din raionul $tefan Vodd";
b) In scopul executdrii pct. 3.1. din prezentul acord, Asocia(ia Obsteasci "PRODOCS"
desemneazd directorul de proiect responsabil de comunicarea qi conlucrarea cu subdiviziunea din
Consiliul raional $tefan Vodd responsabil5 de domeniul protecliei copilului.

6.2. PFrlile se vor informa reciproc despre toate activitdtile legate de implementarea proiectului gi se

vor consulta lunar, in cazul unor circumstanle care pot afecta realizarea obiectivelor acestuia,
inclusiv pentru a revedea, atunci cAnd se impune, planul de implementare aprobat.

6.3. Pd{ile prezentului acord se obligd sd depund toate eforturile posibile pentru a respecta calendarul
activitalilor stabilite in anexa nr. 2 la prezentul acord.

6.4. In relaliile sale de colaborarelparteneriat, pn(ile se obligl sd ofere reciproc Ai la cererea uneia
dintre pdrfi, informalia necesare pentru buna desfEEurare a activitdlii pd4ilor.

VII. Incetareaacordului
7.1. Acfiunea prezentului acord inceteazd in urmdtoarele cazun:

a) incheierea.ifinalizarea proiectului - 31 octombrie 2022.
b) in cazul suspenddrii sau incetdrii activitefilor de implementare a proiectului de citre
finanlator, cu informarea, in formi scrisd, a parlenerilor, in termeni restrdnqi.
c) nerespectarea intocmai a clauzelor prezentului Acord de cdtre una din pdrli, situa[ie in care
partea lezatd poate cere rezilierea unilaterald a acestuia.
d) se constatd cd scopul qi obiectivele proiectului nu mai pot fi atinse sau acestea au fost realizate
in virtutea unor factori extemi.

VIII. Mecanismul de solu{ionare a disputelor
8.1.in cazul oriclror litigii, dispute sau reclama{ii cu privire la anumite aspecte apdrute pe parcursul

implementdrii proiectului, Pir{ile se vor intAlni pentru a ajunge la o in{elegere amiabild, prin
negocieri directe, depundnd toate eforturile pentru implementarea prevederilor Acordului.

IX. Dispozifii finale
9.l.Prezentul contract este incheiat pe durata realizdrii proiectului menlionat la pct. IV al acordului,

intrdnd in vigoare in momentul semndrii acestuia de cdtre ambele pir{i.
9.2.Comunicarea intre pdrfi referitor la implementarea acordului se va realiza in formd scrisi (prin

email, scrisori oficiale etc.).



9.3.Schimbul de informalii in scris gi modificdrile pot fi realizate atet pe suport
format elechonic, fiind valabile din punct de vedere juridic. Pi(ile se
exemplarele originale in termen de 5 zile lucrdtoare din momentul semndrii

9.4.Prezentul acord nu poate fi transmis unei te4e persoane decdt cu
Partener.

Semnat la data de la $tefan Vodd, in doul exemplare
romana, textele fiind egal autentice din punct de vedere juridic.

Pentru Consiliul Raional $tefan VodI
Republica Moldova

Pregedintele Raionului

Pentru Asociafia Obgteascl'PRODOCS"

Semnltura: L$

Preqedinte Asociafie:

Semnltura:




