REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL
STRĂŞENI

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
РАЙОННЫЙ СОВЕТ
СТРЭШЕНЬ

DECIZIE nr. 8/
din 18 decembrie 2020
PROIECT
Cu privire la aprobarea Acordului de colaborare
dintre Consiliul raional Strășeni și Asociația
Obștească ”DOCTOR PLUS”
În temeiul art. 43 alin. (1) lit. t) şi alin. (2), art. 46 ale Legii privind
administraţia publică locală nr. 436/2006, cu modificările și completările
ulterioare, luând în considerație demersul depus de Asociația Obștească
”DOCTOR PLUS”, examinând nota informativă, Consiliul raional DECIDE:
1. Se aprobă Acordul de colaborare dintre Consiliul raional Strășeni și
Asociația Obștească ”DOCTOR PLUS”, conform anexei.
2. Se împuternicește preşedintele raionului, domnul Pavel Tamaciuc cu
dreptul de a semna Acordul de colaborare dintre Consiliul raional Strășeni și
Asociația Obștească ”DOCTOR PLUS”.
3. Se desemnează, Direcția învățământ, responsabilă pentru implementarea
prezentului Acord de colaborare.
4. Controlul asupra executării prevederilor prezentei decizii se pune în seama
președintelui raionului (P. Tamaciuc).
5. Prezenta decizie intră în vigoare la data includerii în Registrul de stat al
actelor locale.

Preşedinte al şedinţei
Contrasemnat:
Secretar al Consiliului raional

VIZAT:
Serviciul juridic
Vicepreședintele raionului
Direcția învățământ

Nina RUSU

I. Malic
I. Ursu
Iu. Certan

Anexa
la Decizia Consiliului raional Strășeni
nr.8/
din 18 decembrie 2020
ACORD DE COLABORARE
dintre Consiliul raional Strășeni și Asociația Obștească ”DOCTOR PLUS”
Consiliul raional Străşeni reprezentat de Preşedintele raionului Străşeni Pavel
Tamaciuc, pe de o parte, care activează în baza Legii nr. 436-XVI din 28
decembrie 2006 privind administrația publică locală, cu modificările și
completările ulterioare și Asociaţia Obştească „DOCTOR PLUS” în persoana
președintelui Sergiu Coropceanu, care activează în baza Statutului, pe altă
parte, numite în continuare părți au convenit să încheie prezentul acord privind
următoarele:
I. Principii de colaborare
Principiile de colaborare pe care se bazează prezentul acord sunt:
comunicarea, transparența și eficiența.
II. Scopul Acordului
Scopul Acordului presupune edificarea și dezvoltarea unui parteneriat eficient
între sectorul neguvernamental reprezentat de Asociaţia Obştească „DOCTOR
PLUS” și cel public reprezentat prin Autoritatea publică locală de nivelul II.
III. Durata Acordului de colaborare
Prezentul Acord de colaborare este încheiat pe un termen de 1 an de la data
semnării acestuia.
Prelungirea termenului poate fi efectuată prin acord comun al părților.
IV. Responsabilitatea părților
Consiliul raional Strășeni, prin intermediul Direcției învățământ:
- va contribui în măsura posibilităților la susținerea implementării de către A.O
”DOCTOR PLUS” a proiectului ”Consolidarea capacităților de gestionare a
urgențelor medicale și educarea responsabilității față de sănătatea proprie și a celor
din jur în cadrul sistemului educațional școlar” în școlile/gimnaziile/liceele din
raion, în perioada 18 decembrie 2020 – 31 mai 2021.
Asociația Obștească:
- va intensifica cooperarea prin organizarea întrunirilor bilaterale între
conducătorii şi colaboratorii ambelor Părți;
- va realiza schimbul de informaţii şi materiale ce prezintă interes pentru
ambele Părţi;

- va organiza seminare teoretice și practice cu cadrele medicale din sistemul
școlar;
- va asigura cadrele medicale școlare cu material informativ-didactice și elevii
cu materiale informativ-educaționale;
- va asigura conectarea cadrelor medicale școlare și a elevilor la platforma
informațională www.medicinascolara.md;
- va informa asupra planurilor privind elaborarea şi promovarea diverselor
activităţi în domeniul asigurării sănătăţii;
- va asigura comunicarea transparentă şi schimbul eficient de informaţii în
determinarea nevoilor reale ale elevilor și cadrelor medicale școlare.
V. Dispoziții finale
Prezentul acord este întocmit în două exemplare, câte unul pentru fiecare
parte.
Divergențele în implementarea și aplicarea acestui Acord vor fi soluționate
prin intermediul consultărilor reciproce între părți.
Prezentul acord va intra în vigoare la data semnării lui de către părți.

Asociația Obștească
”DOCTOR PLUS”
Sergiu COROPCEANU______________

Consiliul raional Strășeni
Pavel TAMACIUC__________________

NOTA INFORMATIVĂ
la proiectul deciziei Consiliului raional
„Cu privire la aprobarea acordului de colaborare dinte Consiliul raional Strășeni
și Asociația Obștească ”Doctor Plus”
1. Denumirea autorului și, după caz, a participanților la elaborarea proiectului
Serviciul juridic din cadrul Consiliului raional Strășeni.
2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului și finalitățile urmărite
Proiectul deciziei ”Cu privire la aprobarea acordului de colaborare dintre Consiliul raional și
Asociația Obștească ”Doctor Plus” a fost elaborat în baza demersului Asociației Obștești, privind
încheierea acordului de colaborare. Astfel, potrivit art. 43 lit. t) al Legii nr.436-XVI din 28
decembrie 2006 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare
”Consiliul raional decide în condițiile legii, asocierea cu alte autorități ale administrației publice
locale, inclusiv cooperarea transfrontalieră, pentru realizarea unor lucrări și servicii de interes
public, promovarea și protejarea intereselor autorității administrației publice locale, precum și
colaborarea cu agenții economici și asociații obștești din țară și din străinătate, în scopul
realizării unor acțiuni sau lucrări de interes comun”. Art.53 lit. g) și p) al aceleiași legi stipulează
că ”președintele raionului semnează actele şi contractele încheiate în numele raionului sau al
consiliului raional și asigură colaborarea raionului cu alte unităţi administrativ - teritoriale,
inclusiv din alte țări.”
Scopul și finalitățile urmărite a prezentului proiect constau în asigurarea unui cadru legal în
vederea promovării unor acțiuni de interes public.
3. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi
Proiectul de decizie prevede procedura și condițiile de colaborare reciprocă.
4. Fundamentarea economico-financiară
Implementarea prezentului proiect nu va necesita cheltuieli suplimentare.
5. Modul de înсоrроrаrе а actului în cadrul normativ in vigoare
Proiectul decizie se încorporează în sistemul actelor normative în vigoare și nu necesită abrogarea/
mоdifiсаrеа altor decizii.
6. Avizarea și consultarea publică a proiectului
În baza celor expuse și în conformitate cu prevederile art. 32 al Legii nr.100/2017 cu privire la
actele normative, proiectul de decizie a fost avizat de către Serviciul juridic din cadrul Consiliului
raional, vicepreședintele raionului, Direcția învățămînt, secretarul Consiliului raional, Totodată în
scopul respectării prevederilor Legii nr. 239/2008 privind transparența în procesul decizional
proiectul a fost plasat pe pagina web a Consiliului raional www.crstraseni.md, la directoriul
Transparența decizională, secțiunea Consultări publice ale proiectelor.
7. Constatările expertizei anticorupție
În temeiul prevederilor art. 35 al Legii nr. 100/2017 cu privire la actele normative, art. 28 alin. (3)
al Legii integrității nr. 82/2017, proiectul a fost supus expertizei anticorupție de către autor.
Proiectul de decizie corespunde normelor juridice și exclude orice element care ar favoriza
corupția.
8. Constatările expertizei juridice
Prezentul proiect de decizie este în concordanță cu Legea nr. 436/2006 privind administrația
publică locală, cu modificările și completările ulterioare.
Structura și conținutul actului corespund normelor de tehnică legislativă.
Prin urmare, proiectul deciziei se prezintă Comisiilor consultative de specialitate pentru avizare şi
Consiliului raional pentru examinare şi adoptare în şedinţă.
Șef al Serviciului juridic

Malic Ion

