
Republica Moldova                                                         Республика Молдова 

Consiliul Raional                                                                 Районный Совет 

    STRĂŞENI                                                                         СТРЭШЕНЬ  
       

                                                         
                                 DECIZIE nr. ________ 

                      din 17 august 2018 
 

 

Cu privire la aprobarea Acordului de 

parteneriat dintre Consiliul raional Străşeni 

şi Asociaţia Obştească ”Concordia. Proiecte Sociale”                                                          Proiect 

 

În temeiul art. 43 alin.(1) lit. t), alin.(2), art. 46 ale Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 

privind administraţia publică locală, cu modificările  şi completările ulterioare, Legii nr. 140 din 14 

iunie 2013 privind  protecţia specială a copiilor aflaţi în situaţie de risc şi a copiilor separaţi de 

părinţi, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 338-XIII din 15 decembrie 1994 privind  

drepturile copilului, cu modificările şi completările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr. 270 din 08 

aprilie 2014 ,,Cu privire la aprobarea instrucţiunilor privind mecanismul intersectorial de cooperare 

pentru identificarea, evaluarea, referirea, asistenţa şi monitorizarea copiilor victime şi potenţiale 

victime ale violenţei, neglijării, exploatării şi traficului”, Hotărârii Guvernului nr. 51 din 17 ianuarie 

2018 ,,Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare Serviciului social ,,Casă 

de copii de tip familial” şi a Standardelor minime de calitate”, examinând nota informativă, 

Consiliul raional DECIDE: 

 

1. Se aprobă Acordul de parteneriat dintre Consiliul raional Străşeni şi Asociaţia Obştească 

”Concordia. Proiecte Sociale”, conform anexei. 

 

2.  Se deleagă Preşedintelui raionului, domnului Mihail Popa, dreptul de a semna Acordul de 

parteneriat dintre Consiliul raional Străşeni şi Asociaţia Obştească ”Concordia. Proiecte Sociale”, 

menţionat în pct. 1 al prezentei decizii.  

 

3. Se desemnează Şeful Direcţiei asistenţă socială şi protecţie a familiei (N. Olevschi), 

responsabil pentru implementarea prezentului Acord.  

 

4. Controlul asupra executării prevederilor prezentei decizii se pune în sarcina vicepreşedintelui 

raionului (I. Ursu). 

 

 

Preşedinte al şedinţei                                                          __________________                                                               

 

Contrasemnat: 

Secretar al Consiliului raional                                                     Nina RUSU 

 

Vizat: 

Vicepreşedinte al raionului                                                          Ion Ursu 

Şeful Direcţiei asistenţă socială 

şi protecţie a familiei                                                                   Natalia Olevschi 

Şeful Direcţiei Finanţe                                                                Vera Manoli 

Serviciul juridic                                                                           Ion Malic 

 

 



                                                                                       Anexă 

la Decizia Consiliului raional Străşeni 

                                                                         nr.  3/  din 17 august 2018 

 

ACORD DE PARTENERIAT 

între Consiliul raional Străşeni şi Asociaţia Obştească ,,Concordia. Proiecte Sociale”  

 

 

Consiliul raional Străşeni, situat pe adresa: oraşul Străşeni, str. Mihai Eminescu 28, 

reprezentat de Mihail Popa, Preşedintele raionului Străşeni şi Asociaţia Obştească A.O. 

,,Concordia. Proiecte Sociale”, înregistrată la Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova, nr. 

1011620006720 din 26.03.2004, reprezentată de director executiv Otilia Sîrbu şi vice-director 

Viorica Matas, denumite în continuare ,,Părţi”; 

       având drept scop asigurarea protecţiei, promovarea şi respectarea drepturilor copiilor la nivel 

naţional şi local, precum şi îmbunătăţirea calităţii vieţii copiilor dezavantajaţi din Republica 

Moldova; 

      pornind de la dorinţa reciprocă de a stabili un parteneriat viabil, transparent, eficient şi de lungă 

durată; 

      potrivit atribuţiilor de care dispun, în conformitate cu legislaţia în vigoare din Republica 

Moldova, 

      Au convenit cele ce urmează: 

PREAMBUL 

 

Consiliul raional Străşeni şi A.O. ,,Concordia. Proiecte Sociale”, activând în conformitate cu: 

a. Constituţia Republicii Moldova, adoptată la 29 iulie 1994; 

b. Codul Familiei, adoptat prin Legea nr. 1316-XIV din 26 octombrie 2000; 

c. Legea Republicii Moldova nr. 140 din 14 iunie 2013 privind  protecţia specială a copiilor 

aflaţi în situaţie de risc şi a copiilor separaţi de părinţi; 

d. Legea Republicii Moldova nr. 338 din 15 decembrie 1994 privind  drepturile copilului; 

e. Legea Republicii Moldova nr. 123 din 18 iunie 2010 privind serviciile sociale; 

f. Legea Republicii Moldova nr. 547 din 25 decembrie 2003 privind asistenţa socială; 

g. Legea Republicii Moldova nr. 179 din 10 iulie 2008 privind parteneriatul public privat; 

h. Hotărârea Guvernului nr. 434 din 10 iunie 2014 privind aprobarea Strategiei pentru 

protecţia copilului pe anii 2014-2020; 

i.  Hotărârea Guvernului nr. 270 din 08 aprilie 2014 ,,Cu privire la aprobarea instrucţiunilor 

privind mecanismul intersectorial de cooperare pentru identificarea, evaluarea, referirea, asistenţa şi 

monitorizarea copiilor victime şi potenţiale victime ale violenţei, neglijării, exploatării şi 

traficului”; 

j.   Hotărârea Guvernului nr. 51 din 17 ianuarie 2018 ,,Cu privire la aprobarea Regulamentului 

de organizare şi funcţionare Serviciului social ,,Casă de copii de tip familial” şi a Standardelor 

minime de calitate”. 

 
    Bazându-se pe: 

 

a. Declaraţia Universală a Drepturilor Omului (1948); 

b. Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale (1951); 

c. Convenţia ONU privind Drepturile Copilului (1989); 

d. Documentele de politici ale UE privind drepturile copilului, inclusiv Carta drepturilor 

fundamentale a Uniunii Europene din 07 decembrie 2000, Agenda UE pentru drepturile 

copilului, Strategia ,,Europa 2020” din 17 iulie 2010 etc.  



Reafirmând susţinere reciprocă în implementarea strategiei naţionale şi a planului de acţiuni 

privind implementarea ,,Strategiei pentru protecţia copilului pe anii 2014-2020” şi altor acte de 

politici relevante; 

       Se obligă să conlucreze în domeniul promovării serviciilor sociale de calitate în beneficiul 

copiilor, tinerilor şi a familiilor, dezvoltând servicii de plasament pentru copii aflaţi în situaţie de 

risc, care să asigure respectarea drepturilor copilului şi să fie conforme standardelor naţionale şi 

internaţionale. 

       Consiliul raional Străşeni şi A.O. ,,Concordia. Proiecte Sociale” sunt de acord să consfinţească 

în prezentul document perceperea lor comună întru dezvoltarea serviciilor de plasament de tip 

familial şi anume: asistenţă parentală profesionistă. 
 

I.  ACORDUL 

 

1.1. Acordul este prezentul document obligatoriu pentru Părţile semnalate valabil în 

perioada prestabilită în Acord. Prezentul Acord poate fi complementat şi adnotat cu diverse anexe, 

care vor constitui părţi integrate ale prezentului Acord. În caz de neconcordanţă sau contraziceri 

dintre prevederile prezentului Acord şi prevederilor anexelor, prioritate vor avea prevederile 

prezentului Acord. 

1.2. De îndată ce prezentul Acord va intra în vigoare şi va deveni unul valabil pentru 

Părţile semnatare, acesta poate fi suplimentat cu acord adiţionale sau specifice referitoare la 

implementarea şi obiectul Acordului. 

 

II.  OBIECTUL ACORDULUI  

 

2.1. Obiectul Acordului este stabilirea responsabilităţilor Părţilor în legătură cu dezvoltarea 

continuă a serviciilor sociale din raionul Străşeni, deschise în parteneriat de Consiliul Raional 

Străşeni şi A.O. ,,Concordia. Proiecte Sociale” prin specificarea mecanismelor şi procedurilor 

pentru o bună funcţionare a lor. 

2.2. Dezvoltarea serviciilor sociale calitative, în vederea asigurării respectării şi 

promovării drepturilor copilului şi în conformitate cu necesităţile copiilor vulnerabili şi familiilor 

lor.    

 

III.    PRINCIPIILE ACORDULUI 

 

3.1   În procesul de realizare a prevederilor prezentului Acord, Consiliul raional şi A.O. 

,,Concordia. Proiecte Sociale” se angajează să acţioneze în interesul superior al copilului, ghidându-

se de următoarele principii:  

- Respectarea şi promovarea drepturilor copilului; 

- Cooperare şi parteneriat; 

- Transparenţă şi deschidere; 

- Corectitudine şi responsabilitate; 

- Nondiscriminare şi confidenţialitate; 

- Eficienţă şi durabilitate. 

 

                   IV.   COMPONENTELE COOPERĂRII 

 

4.1  Părţile semnatare vor participa la procesele de planificare, implementare a serviciilor 

sociale de tip familial, identificând responsabilităţile şi atribuţiile fiecărei părţi. 

4.2. Părţile vor contribui la menţinerea relaţiilor cu familia biologică⁄extinsă a copiilor şi 

vor respecta managementul calităţilor serviciilor sociale oferite. 

4.3. Părţile semnatare vor conveni asupra distribuţiilor cheltuielilor pentru menţinerea 

serviciilor deschise. 



    V. CONTRIBUŢIILE PĂRŢILOR SEMNATARE 

 

5.1.   A.O. ,,Concordia. Proiecte Sociale” se obligă: 

5.1.1. Să ofere asistenţă în procesul de funcţionare a Serviciului de plasament de tip familial.  

5.1.2. Să reevalueze anual în parteneriat cu DASPF Străşeni solicitanţii la postul de părinte-

educator. 

5.1.3. Să asigure suport material familiilor de plasament conform bugetului stabilit anual de 

către A.O. ,,Concordia. Proiecte Sociale” şi Standardele minime de calitate pentru serviciul social ,, 

Casă de copii de tip familial” (Hotărârea nr. 51 din 17.01.2018). 

5.1.4. Să asigure spaţiu locativ Serviciul de plasament de tip familial (CCTF) printr-un 

contract de comodat şi acord-cadru încheiat personal cu părinţii-educatori. 

5.1.5. Să doteze Serviciul de plasament de tip familial (CCTF) cu mobilier, echipament şi 

inventar conform standardelor de calitate pentru serviciul respectiv. 

5.1.6. Să asigure, formarea continuă a părinţilor-educatori. 

5.1.7. Să evalueze împreună cu DASPF Străşeni, necesităţile de asistenţă şi de dezvoltare ale 

copiilor aflaţi în plasament, prin intermediul echipei mobile A.O. ,,Concordia. Proiecte Sociale” 

(psiholog, asistent social, etc.), în conformitate cu standardele minime de calitate şi regulamentul de 

funcţionarea Serviciului. 

 

5.2.Consiliul Raional Străşeni se obligă: 

 

5.2.1. Să asigure implementarea prevederilor stipulate în prezentul Acord, prin structurile 

administraţiei publice şi instituţiile cu competenţe în domeniile prevăzute în Acord. 

5.2.2.  Să asigure cooperarea eficientă între structurile locale, care sunt responsabile de 

funcţionarea serviciilor şi să faciliteze colaborarea structurilor respective cu A.O. ,,Concordia. 

Proiecte Sociale”. 

5.2.3. Să prevadă susţinere financiară pentru Serviciul de plasament de tip familial (CCTF), 

în bugetul anual cu privire la alocaţiile pentru copiii plasaţi în serviciul social ,,Casă de copii de tip 

familial”. 

5.2.4. Să coopereze eficient şi transparent cu A.O. ,,Concordia. Proiecte Sociale” în procesul 

de implementare a acordului prin promovarea accesului la informaţie şi beneficiile necesare pentru 

asigurarea calităţii, în luarea deciziilor, planificarea în conformitate cu legislaţia în vigoare al 

Republicii Moldova. 

 

5.3.Direcţia de Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei Străşeni se obligă: 

 

5.3.1. Să reevalueze anual, împreună cu A.O. ,,Concordia. Proiecte Sociale”, situaţia familiei 

substitutive. 

5.3.2. Să asigure, formarea continuă a părinţilor-educatori. 

5.3.3. Să evalueze împreună cu A.O. ,,Concordia. Proiecte Sociale”, necesităţile de asistenţă 

şi de dezvoltare ale copiilor aflaţi în plasament, prin intermediul echipei mobile A.O. ,,Concordia. 

Proiecte Sociale” (psiholog, asistent social, etc.), în conformitate cu standardele minime de calitate 

şi Regulamentul de funcţionare a Serviciului. 

5.3.4. Să participe la şedinţele de coordonare a echipei multidisciplinare, minim la fiecare 6 

luni, cu participarea părţilor implicate în crearea şi funcţionarea serviciilor, în vederea monitorizării 

rezultatelor obţinute, obstacolele întâlnite şi oportunităţilor de îmbunătăţire a parteneriatului. 

5.3.5. Să plaseze temporar copiii aflaţi în situaţie de risc respectând termenele de plasament 

prevăzute de Legea nr. 140 din 14.06.2013 privind protecţia specială a copiilor aflaţi în situaţie de 

risc şi a copiilor separaţi de părinţi, cu respectarea cerinţelor prevăzute de standardele minime de 

calitate (decizia de plasament, dosarul copilului completat etc.). 

5.3.6. Să coopereze eficient şi transparent cu A.O. ,,Concordia. Proiecte Sociale” în procesul 

de implementare a Acordului prin promovarea accesului la informaţie şi beneficiile necesare pentru 



asigurarea calităţii, în luarea deciziilor, planificarea în conformitate cu legislaţia în vigoare a 

Republicii Moldova. 

 

 

6. VI. COMUNICAREA ŞI CARACTERUL CONFIDENŢIAL 

 

6.1.      În scopul implementării activităţilor Părţile: 

6.1.1. Se angajează să asigure cooperarea, comunicarea şi coordonarea eficientă, permanentă 

şi continuă a acţiunilor pe parcursul implementării proiectelor; 

6.1.2. Se obligă să faciliteze schimbul de informaţii şi utilizarea informaţiei pentru 

planificarea, desfăşurarea şi monitorizarea activităţilor din cadrul proiectelor atât la nivel naţional, 

cât şi local; 

6.1.3. Convin asupra conţinutului informaţiilor, le difuzează în conformitate cu principiile şi 

obiectul Acordului; 

6.2.      O parte a acordului nu are dreptul, fără acordul scris al celeilalte Părţi: 

6.2.1. Să facă cunoscut conţinutul Acordului unei părţi terţe, în afara acelor persoane, care 

sunt implicate în executarea acestuia; 

6.2.2. Să utilizeze informaţiile şi documentele la care are acces în perioda de acţiune a 

acordului în alt scop decât acela de a-şi îndeplini obligaţiile. Informaţiile şi documentele cunoscute 

în cadrul cooperării sunt proprietate intelectuală a A.O. ,,Concordia. Proiecte Sociale” şi nu pot fi 

utilizate în alte scopuri decât exercitarea direct a responsabilităţilor sale; 

6.2.3. Părţile păstrează confidenţialitatea în ceea ce priveşte orice chestiune sau informaţie 

pe care o vor deţine ca rezultat al încheierii prezentului Acord 

6.2.4. Părţile îşi exprimă acordul să respecte cerinţele privind datele cu caracter personal 

prevăzute de legislaţia în vigoare şi permit prelucrarea datelor beneficiarilor cu consimţământul lor 

prealabil. 

 

VII. PROTECŢIA DREPTURILOR COPILULUI 

 

7.1. Părţile recunosc obligaţia de respectare a drepturilor copilului, inclusiv angajamentul 

de a proteja de orice formă de abuz. 

7.2.     Politica de protecţie a drepturilor copilului a A.O. ,,Concordia. Proiecte Sociale” este 

obligatorie pentru oricine care activează, fie într-o funcţie plătită, fie neplătită, integral sau parţial. 

Aceasta include personalul angajat în mod direct, contractanţii, consultanţii, voluntarii, stagiarii şi 

partenerii A.O. ,,Concordia. Proiecte Sociale”.  

 

VIII. MODIFICAREA ŞI COMPLETAREA ACORDULUI  

 

8.1. Modificarea şi completarea prezentului Acord se face la iniţiativa uneia din Părţi. 

Toate modificările şi completările prezentului Acord sunt parte integrantă a lui şi au valoare 

juridică egală cu acesta, cu condiţia că vor fi perfectate în scris, sub forma anexelor sau Acordurilor 

adiţionale şi confirmate prin semnătura şi ştampila Părţilor. 

               

IX. REZILIEREA ŞI ÎNCETAREA ACORDULUI 

 

9.1. Prezentul Acord poate fi reziliat la iniţiativa unei Părţi, cu un preaviz de 30 zile 

calendaristice, în cazul în care sunt încălcate prevederile Acordului de către cealaltă Parte. 

9.2. În cazul rezilierii Acordului, obligaţiile din cadrul Acordului încetează, cu excepţia 

celor scadente la data rezilierii. 

9.3.  Prezentul Acord încetează: 

a) prin Acordul comun al Părţilor cu semnarea Acordului de reziliere; 

b) la expirarea termenului prevăzut în prezentul Acord; 



c) la cererea scrisă a uneia din Părţi, în cazul în care una din Părţi nu execută obligaţiile asumate; 

d) persoana juridică îşi încetează activitatea. 

 

X. CLAUZE FINALE 

 

10.1. Prin prezentul Acord, Părţile se obligă să îndeplinească cu bună-credinţă şi în deplină 

măsură obligaţiile asumate. 

10.2. Părţile se obligă să se înştiinţeze reciproc, prin notificare scrisă, despre orice 

modificare a adresei juridice, sediu, rechizite bancare în termen de 10 zile calendaristice de la data 

înregistrării acestora. 

10.3. Toate notificările se vor efectua în scris, prin scrisoare recomandată, telefax, sau orice 

alt mijloc de comunicare, care permite confirmarea recepţionării acesteia. 

10.4. Părţile semnatare vor realiza obiectivele trasate, doar în cadrul unei colaborări 

eficiente şi cu executarea responsabilităţilor asumate prin prezentul Acord. 

10.5. Părţile de comun acord vor colabora pentru dezvoltarea şi implementarea altor servicii 

sociale necesare pentru comunitate. 

10.6. Părţile vor asigura vizibilitatea proiectului vizat de prezentul Acord, pentru comunitate 

şi publicul larg, prin intermediul mass-media. 

10.7. Părţile vor transmite orice informaţie privind activitatea serviciilor sociale mijloacelor 

mass-media sau alte instituţii din exterior, cu coordonarea prealabilă. 

10.8. Toate divergenţele apărute în legătura cu executarea clauzelor prezentului Acord se 

soluţionează pe cale amiabilă. 

10.9. În cazul în care părţile nu vor ajunge la consens, litigiile vor fi soluţionate pe cale 

judiciară în conformitate cu legislaţia în vigoare a Republicii Moldova. 

10.10.  Prezentul Acord intră în vigoare la data semnării şi este valabil 3 ani. 

10.11.  Prezentul Acord se prelungeşte după expirarea termenului de valabilitate doar prin 

Acord adiţional. 

10.12.  Prezentul Acord conţine 5 pagini şi este întocmit în 3 exemplare originale în limba 

română, cu putere juridică egală, câte unul pentru fiecare Parte. 

 

 

XI. RECHIZITELE PĂRŢILOR 

 

A.O. ,,Concordia. Proiecte Sociale”     Consiliul raional                 Direcţia de Asistenţă Socială  
IDNO (Cod fiscal): 1011620006720        Străşeni                              şi Protecţia Familiei Străşeni 

Sediu: MD-2004, Republica               _______________                 __________________________ 

Moldova, or. Chişinău, str. A.            _______________                 __________________________ 

Corobceanu 13⁄1,                                _______________ 

Banca: BCR CHIŞINĂU S.A., filiala 

nr. 2 Puşkin 

IBAN 

MD88RN00000000224201799 

Director executiv 

Otilia Sîrbu ⁄________________⁄ 

Vice director                                      Preşedintele Raionului                    Şef Direcţie    

Viorica 

Matas________________                  ⁄___________________⁄                  ⁄_________________⁄ 

 

L.Ş.                                                       L.Ş.                                                 L.Ş.  
 



Nota informativă 

la proiectul de decizie privind aprobarea Acordului de parteneriat  

dintre Consiliul raional Străşeni şi Asociaţia Obştească 

 ”Concordia. Proiecte Sociale”  

 

I. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului şi finalităţile urmărite 

 

       Proiectul deciziei ,, Cu privire la aprobarea Acordului de parteneriat cu A.O. ”Concordia. Proiecte 

Sociale” a fost elaborat de Direcţia asistenţă socială şi protecţie a familiei în scopul edificării relaţiilor de 
colaborare dintre A.O. ”Concordia. Proiecte Sociale” şi Consiliul raional Străşeni. 

       În conformitate cu art. 43 lit. t) al Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică 

locală, cu modificările şi completările ulterioare ”Consiliul raional decide în condiţiile legii, asocierea cu alte 
autorităţi ale administraţiei publice locale, inclusiv cooperarea transfrontalieră, pentru realizarea unor lucrări 

şi servicii de interes public, promovarea şi protejarea intereselor autorităţii administraţiei publice locale, 

precum şi colaborarea cu agenţii economici şi asociaţii obşteşti din ţară şi din străinătate, în scopul realizării 

unor acţiuni sau lucrări de interes comun”, art. 53 lit. g) şi p) al aceleiaşi legi prevede că ”preşedintele 
raionului semnează actele şi contractele încheiate în numele raionului sau al consiliului raional şi asigură 

colaborarea raionului cu alte unităţi administrativ-teritoriale, inclusiv din alte ţări”, se propune prezentul 

proiect de decizie. 
      În urma demersului depus de A.O. ”Concordia. Proiecte Sociale” prin care solicită încheierea unui acord de 

parteneriat cu Consiliul raional Străşeni, apare necesitatea adoptării prezentei decizii.      

 

  

II.      Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi 

 

      Semnarea Acordului de parteneriat cu A.O. ,,Concordia. Proiecte Sociale” şi Consiliul raional Străşeni va 
acorda Consiliului raional suport pe 3 dimensiuni: sprijin financiar familiilor din Serviciul social ,,Casă de copii 

de tip familial”, suport pentru dezvoltarea bazei tehnico-materiale (mobilier, echipament şi inventar) pentru 

Serviciul social ,,Casă de copii de tip familial” şi asigurarea spaţiului locativ Serviciului social ,,Casă de copii 
de tip familial” printr-un contract de comodat şi acord-cadru încheiat personal cu părinţii-educatori. Totodată, 

presupune susţinere reciprocă în implementarea strategiei naţionale şi a planului de acţiuni privind 

implementarea ,,Strategiei pentru protecţia copilului pe anii 2014-2020” şi altor acte de politici relevante. 
 

III. Fundamentarea economico-financiară 

 

       Implementarea prezentului proiect nu va necesita cheltuieli suplimentare. 
 

IV.  Impactul proiectului 

 
      Proiectul va avea un impact social semnificativ, deoarece se pune accent pe asigurarea protecţiei, 

promovarea şi respectarea drepturilor copiilor la nivel naţional şi local, precum şi îmbunătăţirea calităţii vieţii 

copiilor dezavantajaţi din Republica Moldova. 

 

V. Consultarea publică a proiectului 

 

  În scopul respectării Legii nr. 239 din 13 noiembrie 2008 privind trasparenţa 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. 

Proiectul deciziei se prezintă comisiilor consultative de specialitate pentru avizare şi se propune 
Consiliului raional pentru examinare şi adoptare în şedinţă.  

 

 

 
 

Şef al Direcţiei asistenţă socială 

şi protecţie a familiei                                                                          Natalia Olevschi 


