
    REPUBLICA  MOLDOVA                                            РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 

      CONSILIUL  RAIONAL    РАЙОННЫЙ  СОВЕТ 

                 STRĂŞENI             СТРЭШЕНЬ 

            

 

                                                     DECIZIE nr. 1/ 

                                               din 16  februarie  2018    

                                                                                                        Proiect 

Cu privire la aprobarea Acordului  

de Parteneriat privind dezvoltarea  

Centrului Raional de Tineret Strășeni 

 

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

2006 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare, 

art. 12  alin. (2),  lit. a), b), c), d), g), alin. (4), art. 13 ale Legii nr. 215 din 29 iulie 

2016 cu privire la tineret, Hotărîrii Guvernului nr. 1006 din 10 decembrie 2014 „Cu 

privire la aprobarea Strategiei naționale de dezvoltare a sectorului de tineret 2020 și a 

Planului de acțiuni privind implementarea acesteia”, examinînd nota informativă, 

Consiliul raional DECIDE: 

 

     1.  Se aprobă Acordul de Parteneriat privind dezvoltarea Centrului Raional de 

Tineret Strășeni, dintre Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii 

Moldova și Consiliul raional Strășeni,  conform anexei nr. 1. 

 

     2.  Se împuternicește președintele raionului, dl Mihail POPA să semneze Acordul 

de Parteneriat privind dezvoltarea Centrului Raional de Tineret Strășeni, între 

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova și Consiliul raional 

Strășeni. 

 

     3.  Se acceptă transmiterea cu titlu gratuit a bunurilor (echipament tehnic 

informațional și mobilier) din administrarea Ministerului Educației, Culturii și 

Cercetării al Republicii Moldova în administrarea Consiliului raional Strășeni, 

destinate dotării Centrului de Tineret Strășeni. 

 

 

Preşedinte al şedinţei,                                                            

                                                                  

Contrasemnat: 

Secretar al Consiliului raional,                                             Nina   RUSU 

Avizat  

 
VIZAT:  
 

Serviciul juridic                                                            I. Malic    
 

Secția comunicare și relații publice                               S. Barbă  



Anexă  

la Decizia Consiliului raional Strășeni 

                                                                                     nr. 1/        din  16 februarie 2018 

 

 

ACORD DE PARTENERIAT  

privind dezvoltarea Centrului Raional de Tineret Strășeni între Ministerul Educației, 

Culturii și Cercetării și Consiliul raional Strășeni 

  

CAPITOLUL I  

Părțile semnatare  

1. Prezentul acord de parteneriat, denumit în continuare acord, este semnat între:  

Ministerul Educație, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova, care activează în baza 

Hotărârii Guvernului nr. 691 din 30 august 2017, cu sediul în mun. Chişinău, Piața Marii 

Adunări Naționale 1, reprezentat prin ministrul Monica BABUC,  

şi  

Consiliul Raional Strășeni, care activează în baza Legii nr. 436 – XVI din 28 decembrie 2006 

privind administrația publică locală cu modificările și completările ulterioare, cu sediul în 

municipiul Strășeni, strada Mihai Eminescu 28, codul fiscal 33831864, reprezentat prin 

președintele raionului Mihail POPA.  

  

CAPITOLUL II  

Obiectul acordului de parteneriat  

2. Obiectul prezentului acord îl constituie cooperarea dintre părțile semnatare privind 

dezvoltarea serviciilor pentru tineri, prestate de Centrul Raional de Tineret  Strășeni.  

  

CAPITOLUL III  

Drepturile și obligațiile părților  

 Ministerul Educație, Culturii și Cercetării își asumă următoarele obligații:  

3. Acordarea suportului metodologic și tehnic pentru consolidarea și dezvoltarea instituțională 

de către Consiliul Raional Strășeni a Centrului Raional de Tineret Strășeni. 

4. Semnarea unui contract cu Aparatul președintelui raionului în vederea dotării centrelor de 

tineret cu echipament IT și mobilier.  

5. Semnarea unui contract de grant cu Aparatul președintelui raionului în vederea cofinanțării, în 

baza principiului de paritate, a Programului raional  de granturi pentru finanțarea prin concurs 

a inițiativelor/proiectelor de tineret ale organizațiilor de tineret și grupurilor de inițiativă ale 

tinerilor (în continuare – Program raional de granturi pentru tineri).  

6. Organizarea și desfășurarea activităților de dezvoltare profesională, precum și acoperirea 

cheltuielilor pentru participare (cu excepția cheltuielilor de deplasare pe teritoriul Republicii 

Moldova) a angajaților subdiviziunii structurale a Consiliului Raional Strășeni responsabilă de 

domeniul tineretului și a specialiștilor în lucrul cu tinerii din cadrul centrelor de tineret.  

7. Acoperirea cheltuielilor pentru participarea angajaților centrului de tineret la activități, 

schimburi de experiență și de bune practici privind dezvoltarea și prestarea serviciilor pentru 

tineri în cadrul unei platforme comune de interacțiune a centrelor de tineret.  

  



 

Consiliul Raional Strășeni își asumă următoarele obligații:  

8. Elaborarea, aprobarea și implementarea politicilor publice locale de dezvoltare și extindere a 

serviciilor de tineret, astfel încât să fie sporit în plan teritorial numărul tinerilor beneficiari.  

9. Asigurarea întreținerii Centrului Raional de Tineret Strășeni .  

10. Antrenarea Consiliului Raional al Tinerilor Strășeni în procesul de planificare, dezvoltare și 

evaluare a serviciilor de tineret din raza teritoriului administrat.  

11. Aprobarea regulamentului, precum și planificarea, alocarea resurselor financiare destinate 

organizării și desfășurării Programului raional  de granturi pentru tineri din raza teritoriului 

administrat.  

12. Stabilirea priorităților de finanțare a Programului raional  de granturi pentru tineri în baza 

evaluării anuale a situației tinerilor din raza teritoriului administrat și a consultărilor 

desfășurate cu Consiliul  Raional al Tinerilor.  

13. Coordonarea activității subdiviziunii structurale a Consiliului Raional Strășeni responsabilă 

de domeniul tineretului în vederea monitorizării și asigurării valorificării conforme a 

suportului financiar acordat de Ministerul Educație, Culturii și Cercetării în vederea 

implementării Programului raional  de granturi pentru tineri.  

14. Desemnarea Centrului Raional de Tineret Strășeni pentru a oferi suport centrelor de tineret 

locale privind serviciile de asistență acordate tinerilor în implementarea 

inițiativelor/proiectelor susținute prin Programul raional  de granturi pentru tineri.  

15. Coordonarea activității subdiviziunii structurale a Consiliului Raional Strășeni responsabilă 

de domeniul tineretului în vederea asigurării și monitorizării cooperării între centrele de 

tineret din raionul Strășeni privind serviciile de asistență acordate tinerilor în implementarea 

inițiativelor/proiectelor susținute prin Programul raional  de granturi pentru tineri.  

16. Coordonarea activității subdiviziunii structurale a Consiliului Raional Strășeni responsabilă 

de domeniul tineretului în vederea formării și asigurării funcționalității Comisiei de 

examinare şi selectare a inițiativelor/proiectelor tinerilor prezentate în cadrul Programului 

raional  de granturi pentru tineri, în care vor fi incluși, pe de o parte, reprezentanți ai 

Consiliului Raional Strășeni, ai centrelor de tineret și, pe de altă parte, cu o pondere de 50% 

plus unu, reprezentanți ai Consiliului Raional  al Tinerilor.  

17. Prezentarea rapoartelor semestriale Ministerul Educație, Culturii și Cercetării privind 

rezultatele obținute în dezvoltarea și extinderea serviciilor de tineret, precum și în 

valorificarea resurselor financiare transferate, conform contractului de grant, destinat 

implementării Programului raional  de granturi pentru tineri.  

 

CAPITOLUL IV  

Dispoziții finale  

18. Bunurile (echipamentul IT și mobilierul) destinate dotării Centrului Raional de Tineret 

Strășeni vor fi transmise din administrarea Ministerul Educație, Culturii și Cercetării în 

administrarea Consiliului Raional Strășeni în conformitate cu prevederile pct. 5 din anexa nr. 

1 la Hotărârea Guvernului nr. 901 din 31 decembrie2015, exclusiv pentru dotarea centrelor de 

tineret, dacă spațiile acestora întrunesc condițiile de siguranță și folosință.  

19. Suportul financiar acordat de Ministerul Educație, Culturii și Cercetării pentru implementarea 

Programului raional  de granturi pentru tineri va fi transferat la bugetul raional, ca urmare a 



validării rezultatelor concursului, și va constitui o sumă echivalentă cu alocațiile din bugetul 

Consiliului Raional  Strășeni, dar care nu va depăși 100 000,00 (una sută mii) de lei anual.  

20. Suportul financiar al Ministerul Educație, Culturii și Cercetării destinat implementării 

Programului raional  de granturi pentru tineri urmează a fi valorificat în conformitate cu 

categoriile de cheltuieli eligibile stipulate în Hotărârea Guvernului nr. 1213/2010 privind 

aprobarea unor măsuri de susţinere a activităţilor pentru tineret, Hotărârea Guvernului nr. 

1151/2002 despre aprobarea Regulamentului cu privire la normativele de cheltuieli pentru 

desfăşurarea conferinţelor, simpozioanelor, festivalurilor etc.   

  

CAPITOLUL V  

Durata și rezilierea acordului de parteneriat  

21. Pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor stipulate în prezentul 

acord, părțile poartă răspundere conform legislației în vigoare.  

22. În caz de divergenţă între o clauză a prezentului acord şi dispoziţiile legislaţiei în vigoare, se 

aplică dispoziţiile legislaţiei în vigoare.  

23. Prezentul acord intră în vigoare la data semnării și este valabil până la 31 decembrie 2022.  

24. Prezentul acord poate fi modificat prin acte adiționale aprobate de către ambele părți.  

25. Pe parcursul perioadei prevăzute la punctul 23, fiecare dintre părți poate reveni asupra 

opțiunii de încetare a calității de parte în prezentul acord, comunicând aceasta celeilalte părți 

cu 30 de zile înainte de termenul stabilit, dar nu mai târziu de 90 de zile înainte de încheierea 

anului bugetar.  

26. Consiliul Raional Strășeni se obligă să restituie bunurile (echipamentul IT și mobilierul) 

primite de la Ministerul Educație, Culturii și Cercetării pentru dotarea centrelor de tineret, 

dacă prezentul acord va fi reziliat înainte de termenul expirării din cauza Consiliului Raional 

Strășeni. 

27. Prezentul acord este încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte semnatară.  

  

  

Pentru şi în numele 

Ministerul Educație, Culturii  

și Cercetării  

al Republicii Moldova, 

  

  

   

  

Monica BABUC,  

Ministerul Educație, Culturii 

și Cercetării 

al Republicii Moldova 

    

Pentru şi în numele  

Consiliului Raional Strășeni, 

  

  

  

  

  

Mihail POPA 

Preşedintele raionului Strășeni 

Data semnării:   Data semnării:   

Înregistrat sub nr.  Înregistrat sub nr.  

  

  

  



NOTA INFORMATIVĂ 

la proiectul deciziei Consiliului raional  ”Cu privire la aprobarea Acordului de 

Parteneriat privind dezvoltarea Centrului Raional de Tineret Strășeni” 

 

I. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului şi finalităţile urmărite  
 

Proiectul deciziei „Cu privire la aprobarea Acordului de Parteneriat privind dezvoltarea 

Centrului Raional de Tineret Strășeni” a fost elaborat de Secţia comunicare și relații publice 

în contextual continuării procesul de implementare a Programului de Dezvoltare a Centrelor 

de tineret pentru anii 2017-2022 și vine ca răspuns la necesitățile trasate în Strategia 

Națională de dezvoltare a Sectorului de Tineret 2020 de a crea un mecanism viabil de 

susținere financiară a Centrelor de tineret din partea autorităților publice care ar asigura 

funcționalitatea acestora și dezvoltarea serviciilor de tineret de informare, orientare, 

consiliere, educarea şi petrecerea timpului liber al tinerilor, în scopul pregătirii integrării 

sociale şi profesionale. 

 

II. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi 

 

     Semnarea Acordului de Parteneriat privind dezvoltarea Centrului Raional de Tineret 

Strășeni dintre Ministerul Educației, Culturii și  Cercetării și Consiliul raional Strășeni, va 

acorda Consiliului raional suport pe 3 dimensiuni: dezvoltarea profesională a resurselor 

umane din cadrul centrului de tineret, suport pentru dezvoltarea bazei tehnico-materiale 

(echipament IT și mobilier) și sprijin financiar în vederea dezvoltării Programului raional de 

granturi pentru inițiativele/proiectele de tineret ale organizațiilor de tineret și grupurilor de 

inițiativă ale tinerilor. 

 

III. Fundamentarea economico-financiară 

 

     Implementarea prezentului proiect nu va necesita cheltuieli suplimentare.  

 

IV. Impactul proiectului 

 

    Suportul acordat de către Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Centrului Raional de 

Tineret Strășeni, prin intermediul fondatorului acestuia, Consiliul raional Strășeni, va duce la 

crearea unui climat favorabil tinerilor, avînd un impact major şi de perspectivă asupra 

tinerilor, deoarece vizează responsabilitatea acestora şi investirea, în calitate de cetăţeni 

activi, cu drepturi şi obligaţii depline, apţi de a decide şi de a dirija propria viaţă.  

 

V. Consultarea publică a proiectului 

 

     În scopul respectării prevederilor Legii nr. 239 din 13 noiembrie 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”. 

     Proiectul deciziei se prezintă comisiilor consultative de specialitate pentru avizare şi se 

propune Consiliului raional pentru examinare şi adoptare în şedinţă. 

 

 

Șef al Secției comunicare și relații publice                             Barbă Sergiu 


