
REPUBLICA MOLDOVA                                      РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
 CONSILIUL RAIONAL                                              РАЙОННЫЙ СОВЕТ
       STRĂŞENI                                                                             СТРЭШЕНЬ

DECIZIE nr. 3/
                                                  din   23 iunie 2020                                   PROIECT

Cu privire la implementarea proiectului
„Planificarea  comunitară a serviciilor sociale prin dialog public “
în raionul Stră eni, ș prin intermediul Direc iei asisten ă socialăț ț

i protec ie a familiei, subdiviziune a Consiliului raionalș ț

În conformitate  cu prevederile  art.  43,  alin.  (2)  lit.  (t)  art.  46 ale  Legii  nr.  436/2006
privind administra ia publică locală, cu modificările i completările ulterioare, art. 5 al Legiiț ș
nr. 435/2006 privind descentralizarea administrativă, examinând Acordul de colaborare i ș nota
informativă, Consiliul raional DECIDE:

1.Se acceptă implementarea proiectului ,,Planificarea comunitară a serviciilor sociale prin
dialog public”, în raionul Stră eni, prin intermediul Direc iei asisten ă socială i protec ie aș ț ț ș ț
familiei, subdiviziune a Consiliului raional.

2.Se împuternice te pre edintele raionului Stră eni (P. Tamaciuc)  cu dreptul de a semnaș ș ș
Acordul  de  colaborare  cu  privire  la  implementarea  proiectului  ,,Planificarea   comunitară  a
serviciilor sociale prin dialog public”, între Consiliul  raional Stră eni, Agen ia Cehă pentruș ț
Dezvoltare i ONG PEOPLE IN NEED, conform anexei.ș

3.Se pune în sarcina Direc iei  asisten ă socială  i  protec ie  a familiei  implementareaț ț ș ț
proiectului ,,Planificarea comunitară a serviciilor sociale prin dialog public”. 

4.Controlul  asupra  executării  prevederilor  prezentei  decizii  se  pune  în  sarcina
pre edintelui raionului (P.Tamaciuc).ș

5.Prezenta decizie intră în vigoare la data includerii în Registrul de Stat al actelor locale.

Preşedinte al şedinţei, 

Contrasemnat: 
Secretar al Consiliului raional,                                       Nina RUSU

VIZAT: 
Serviciul juridic                                                                              I. Malic                   
Direc ia finan e                                                                               V. Manoli                  ț ț
Direc ia asisten ă socială i protec ie a familiei                              ț ț ș ț C. Cobzac



                                                                                             Anexa nr.1
la decizia Consiliului raional Stră eniș

                                                                                                 nr. 3/      din  23.06.2020

Acord de colaborare
_____iunie 2020                                                                                                       mun. Stră eniș

între

CONSILIUL RAIONAL STRĂ ENI,Ș

AGEN IA CEHĂ PENTRU DEZVOLTAREȚ

i  ONG PEOPLE IN NEED MOLDOVAș

CU PRIVIRE LA IMPLEMENTAREA PROIECTULUI
,,PLANIFICAREA COMUNITARĂ A SERVICIILOR

SOCIALE PRIN DIALOG PUBLIC”

Acordul  de colaborare  este  încheiat  între  Consiliul  Raional  Stră eni  în  persoana Preşedinteluiș

raionului, domnul Pavel Tamaciuc, care activează în baza Legii cu privire la administraţia publică locală

nr. 436/2006 i Agen ia Cehă pentru dezvoltare în parteneriat cu ONG People in Need Moldova,ș ț

denumite în continuare ”Păr i”, ce au convenit următoarele:ț

1. Proiectul este sus inut de Agen ia Cehă de Dezvoltare în cadrul Programului de cooperareț ț

interna ională pentru dezvoltare.ț

2. În acest Acord de colaborare, Consiliul raional Stră eni, prin intermediul Direc iei asisten ăș ț ț

socială,  Agen ia  Cehă  de  Dezvoltare,  i  ONG  People  in  Need   Moldova  î i  dirijeazăț ș ș

angajamentele care duc la implementarea cu succes a proiectului.

3. Consiliul Raional Stră eni, Agen ia Cehă de Dezvoltare i ONG People in Need Moldovaș ț ș

sunt pregăti i să urmeze acest Acord de colaborare cu eficien ă i î i vor oferi reciproc toateț ț ș ș

informa iile referitoare la proiect. Institu iile partenere vor discuta despre toate problemele careț ț

ar putea apărea în contextul prezentului Acord de colaborare.

 
4. Cooperarea între Păr i:ț

4.1 „Planificarea comunitară a serviciilor sociale prin dialog public” se bazează pe principiile

parteneriatului, eficien ei, transparen ei i contribuie la promovarea rela iilor, economice iț ț ș ț ș

sociale reciproce între păr i.ț



5. Obiectul Acordului de colaborare:

5.1.  Realizarea  obiectivelor  proiectului  prin  stabilirea  colaborării  păr ilor,  pentru  a  promovaț

ini iativa  lansată  de  Guvernul  Republicii  Moldova  privind  dezvoltarea  serviciilor  sociale  siț

asigurarea incluziunii sociale a persoanelor vulnerabile din Republica Moldova.

5.2.  Scopul  prezentului  Acord  este  constituirea  unui  cadru  de  colaborare  i  facilitare  aș

colaborării  dintre Păr i  prin schimb de experien ă,  schimb de informa ii,  eforturi  comune înț ț ț

organizarea i implicarea în cadrul  diverselor activită i, care contribuie la realizarea obiectivuluiș ț

general i celor specifice a proiectului:ș

- de  a  contribui  la  satisfacerea  nevoilor  sociale  de  bază  ale  persoanelor  vulnerabile,

răspunzând nevoilor reale i reflectarea resurselor disponibile în comunită i individuale;ș ț

- de  a  sprijini  mecanismul  de  dezvoltare  pentru  planificarea  comunitară  transparentă  a

serviciilor  sociale  i  conexe  bazate  pe  cerere,  nevoi  reale  i  resurse  disponibile  înș ș

comunitate. Un astfel de mecanism de dezvoltare va servi administra iei publice pentru aț

îmbunătă i  sistemul  de planificare  a  serviciilor  sociale  i  pentru a  răspunde nevoilorț ș

persoanelor vulnerabile.

6. Colaborarea PĂRŢILOR va conduce la atingerea următoarelor rezultate:

 6.1  Capacitare  sporită  a  administra iei  publice  la  nivel  raional/  comunitar  în  planificareaț

comunitară a serviciilor sociale i actori sociali implica i  în planificarea comunitară.ș ț

6.2.  Capacitate  crescută a actorilor  neguvernamentali  în  domeniul  servicii  sociale  i  conexe,ș

încurajând parteneriatul cu administra ia publică i mobilizarea publică pentru a se implica înț ș

planificarea comunitară.

6.3. Toată comunicarea oficială între Consiliul raional Stră eni, Agen ia Cehă pentru Dezvoltareș ț

i ONG People in Need Moldova se va transmite în formă scrisă sau electronică la următoareleș

adrese:

Consiliul Raional

Adresa: Str. Mihai Eminescu 28, Stră eni, Moldovaș

Reprezentat de: Pre edintele Raionului ș Stră eni, Pavel Tamaciucș

Agen ia Cehă pentru Dezvoltare ț

Adresa: Nerudova 3, 118 50 Praha 1, Republica Cehă

Reprezentată de: Directorul Agen iei Cehe pentru Dezvoltare, Štěpánka Liteckáț

People in Need Moldova

Adresa: 20/7 Toma Ciorba Str., Chi inău, Moldova ș

Reprezentată: Director, Silvia Bicenco



7. Responsabilită ile Păr ilorț ț

Păr ile vor:ț

7.1 promova respectarea drepturilor omului;

7.2 face schimb de date i se vor informa reciproc referitor la activită ile realizate i progreseleș ț ș

de implementare a proiectului; păstra confiden ialitatea asupra datelor furnizate între Păr i;ț ț

7.3 păstra confiden ialitatea con inutului documentelor sau oricăror informa ii, altor materialeț ț ț

cu  caracter  informativ  (date  personale,  date  privind  starea  de  sănătate)  sub  clauză  de

confiden ialitate;ț

7.4 desemna persoanele de contact în vederea implementării cu succes a prevederilor prezentului

Acord;

7.5 mediatiza evenimentele comune realizate în cadrul proiectului, cu respectarea măsurilor de

protec ie a datelor cu caracter personal al beneficiarilor serviciilor. ț

8. Agen ia Cehă pentru Dezvoltare se angajează să :ț

8.1 asigure finan area proiectului;ț

8.2 coopereze cu Consiliul raional Stră eni la implementarea activită ilor proiectului.ș ț

8.3. coopereze cu ONG People in Need la implementarea activită ilor proiectului.ț

9. Consiliul Raional se angajează să:

9.1 nominalizeze, prin intermediul pre edintelui raionului, membrii Comitetului de coordonareș

i coordonatorul principal (membri cu pregătire profesională necesară i vorbind limba rusă laș ș

nivel de comunicare) pentru implicarea lor directă în proiect i în toate activită ile relevanteș ț

acestuia;

9.2  asigure  sprijinul,  sinergia  i  participarea  directă  la  pregătirea  documenta iei,  planurilor,ș ț

analizelor,  rapoartelor  i  altor  documente  relevante  pentru  proiect,  inclusiv  contacte,  dateș

relevante;

9.3 asigure, după posibilitate, spa ii adecvate pentru instruiri i întâlniri la nivel de raion/unitateț ș

teritorială;

9.4 asigure prin intermediul Direc iei asisten ă socială i protec ie a familiei participarea activăț ț ș ț

a membrilor Comitetului de coordonare/ participan ilor la instruiri;ț

9.5 asigure participarea activă a membrilor Comitetului coordonator la vizita de studiu;

9.6 asigure,  prin  intermediul  Direc iei  asisten ă  socială  i  protec ie  a  familiei  finalizarea  iț ț ș ț ș

transmiterea planului comunitar spre aprobare;



9.7  furnizeze  informa iile  necesare  legate  de  implementarea  proiectului  implementatoruluiț

proiectului cu privire la activită ile în desfă urare i planificate ale altor actori din administra iaț ș ș ț

publică i al i donatori;ș ț

10. ONG People in Need Moldova se angajează să:

10.1 asigure o coordonare strânsă și o comunicare eficientă între partenerii

decizionali și executivi;

10.2  ofere  asistență  continuă  (online  și  la  locul  activității)  pentru

consolidarea capacităților partenerilor;

10.3  identifice  și  asigure  angajarea/contractarea  experților  pentru

desfășurarea sau sprijinirea activităților specifice (evaluare, instruire);

10.4 asigure evaluarea externă a procesului de planificare comunitară;

10.5 asigure organizarea evenimentelor majore în cadrul proiectului;

10.6 consulte și implice Agenția Cehă pentru Dezvoltare în activitățile cheie

a proiectului;

10.7 implice experții relevanți și actorilor cheie din Republica Cehă;

10.8 asigure implementarea metodologiei testate în planificarea comunitară

și implementarea schemei de granturi;

10.9  informeze  periodic  actorii  cheie,  inclusiv  Comitetul  de  coordonare,

despre mersul implementării proiectului;

11. Soluționarea Litigiilor

11.1 Disputele cu privire la interpretarea sau aplicarea dispoziţiilor prezentului Acord se vor 

soluţiona pe cale amiabilă între Părţi.

12. Dispozi ii finaleț

 12.1  Prezentul  Acord  de  colaborare  este  destinat  să  stabilească  angajamentele-cadru  ale

Consiliului raional Stră eni, Agen iei de Dezvoltare Cehă i  ONG People in Need Moldova înș ț ș

ceea ce prive te implementarea proiectului.ș

12.2 Prezentul  Acord  de  colaborare  este  valabil  de  la  data  semnării  până  la  data  finalizării

oficiale a proiectului (planificată pentru luna decembrie 2021) şi poate fi  modificat, în baza unui

acord între PĂR I.Ț

12.3  Încetarea  prezentului  Acord  se  va  face  numai  din  motive  obiective  şi  întemeiate,  la
propunerea oricărei dintre Păr i, prin acord de voin ă sau/ i negocieri.ț ț ș



În numele Consiliului Raional Stră eniș

………………………………………………………………………

Pavel Tamaciuc

Pre edintele raionului Stră eniș ș

Data:

În numele Agen iei Cehe pentru Dezvoltareț

……………………………………………………………………………

Štěpánka Litecká 

Director al Agen iei Cehe pentru Dezvoltare ț

Data:

În numele People in Need Moldova 

………………………………………………………………………………

Silvia Bicenco

Director 

Data: 



NOTA INFORMATIVĂ
la proiectul deciziei ,, Cu privire la implementarea proiectului 

,,Planificarea comunitară a serviciilor sociale prin dialog public” în raionul Stră eni, ș
prin intermediul Direc iei asisten ă socială i protec ie a familiei,ț ț ș ț

 subdiviziune a Consiliului raional
1. Denumirea autorului, a participan ilor la elaborarea proiectului:ț
Proiectul Deciziei ,,Cu privire la implementarea proiectului Planificarea comunitară a serviciilor
sociale  prin dialog  public”,  a  fost  elaborat  de către  Direc ia  asisten ă  socială  i  protec ie  aț ț ș ț
familiei.
2.Condi iile care au impus elaborarea proiectului i finalită ile urmărite:ț ș ț
Elaborarea proiectului deciziei ,,Cu privire la implementarea proiectului Planificarea comunitară
a  serviciilor  sociale  prin  dialog  public” are  drept  scop  elaborarea  a  unei  strategii  privind
planificarea  comunitară  transparentă  a  serviciilor  sociale  conform  necesită ilor  existente  aț
popula iei raionului Stră eni. ț ș
3. Principalele prevederi ale proiectului i eviden ierea elementelor noi. ș ț
 Elaborarea proiectului deciziei ,,Cu privire la implementarea proiectului Planificarea comunitară
a  serviciilor  sociale  prin  dialog  public”, prevede  crearea  unui  ghid  metodologic  privind
planificarea  i  prestarea  serviciilor  sociale  i  diseminarea  acestuia  în  rândul  autorită ilor,ș ș ț
împărtă irea experien ei autorită ilor publice din Republica Cehă privind planificarea serviciilorș ț ț
sociale,  instruirea  angaja ilor  din  administra ie  publică  responsabili  de  pregătirea  planurilorț ț
comunitare.                                                                                      
4. Fundamentarea economico – financiară.
Implementarea prezentului proiect nu va necesita cheltuieli suplimentare din bugetul raional. 
5. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare.
Proiectul deciziei,,Cu privire la implementarea proiectului Planificarea comunitară a serviciilor
sociale  prin  dialog  public”  se  încorporează  în  sistemul  actelor  normative  i  nu  prevedeș
abrogarea altor decizii.
6. Avizarea i consultarea publică a proiectului de decizie.ș
Proiectul deciziei a fost avizat de către Serviciul juridic, Direc ia finan e, Secretarul Consiliuluiț ț
raional. În scopul respectării  prevederilor Legii nr. 239/2008 privind transparenţa în procesul
decizional,  proiectul  a  fost  plasat  pe pagina web a Consiliului  raional  www.crstraseni.md la
directoriul  Transparenţa  decizională,  secţiunea  Consultări  publice  ale  proiectelor,  pentru
consultare publică.
7. Consultarea expertizei anticorup ie.ț
În temeiul art. 35 din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative,  art. 28 alin. (3) din
Legea integrită ii  nr. 82/2017, proiectul deciziei  a fost expus expertizei  anticorup ie de cătreț ț
autor.  Proiectul  de  decizie  corespunde  normelor  juridice  i  exclude  orice  element  care  arș
favoriza corup ia. ț
8. Constatările expertizei juridice.
În temeiul art. 37 din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative, proiectul de decizie a
fost expus expertizei juridice de către Serviciul juridic, subdiviziune a Consiliului raional, care a
expertizat actul respectiv i a constat că corespunde ca structură i nu contravine legisla iei.ș ș ț
Proiectul de decizie se propune comisiilor consultative de specialitate spre avizare i propuneriiș
Consiliului raional pentru examinare i adoptare în edin ă. ș ș ț

ef al Direc iei asisten ă socială Ș ț ț
i protec ie a familiei Stră eni                                                           Cleopatra COBZACș ț ș


