
    REPUBLICA  MOLDOVA                                            РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
      CONSILIUL  RAIONAL    РАЙОННЫЙ  СОВЕТ
                 STRĂŞENI             СТРЭШЕНЬ
           
                                                                                         
                                                     DECIZIE nr. 6/ 

                   din  24  septembrie  2021                                
                                                         
Cu privire la aprobarea Acordului de colaborare
dintre Consiliul raional Strășeni și Asociația 
Obștească ”Alianța pentru Dolna” privind 
crearea și implementarea serviciului „Echipa
Mobilă-servicii calitative de suport pentru persoane
cu dizabilități și familiile lor la ele acasă”                           

      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 ”Alianța
pentru Dolna”, examinând nota informativă, Consiliul raional DECIDE:

     1. Se aprobă Acordul de colaborare dintre Consiliul raional Strășeni și Asociația
Obștească  ”Alianța  pentru  Dolna”  privind Crearea și  implementarea  serviciului
„Echipa  Mobilă-servicii  calitative  de  suport  pentru  persoane  cu  dizabilități  și
familiile lor la ele acasă”, 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  ”Alianța  pentru  Dolna”  privind  crearea  și  implementarea  serviciului
„Echipa  Mobilă-servicii  calitative  de  suport  pentru  persoane  cu  dizabilități  și
familiile lor la ele acasă”.                          
     3.  Se  desemnează  Direcția  generală  asistență  socială  responsabil  pentru
implementarea prezentului acord.
     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                                                   Nina RUSU

      



Anexa

 la Decizia consiliului raional Strășeni

nr. 6/    din 24 septembrie 2021

ACORD DE COLABORARE
dintre Consiliul raional Strășeni și Asociația Obștească

 “Alianța pentru Dolna”
 privind  crearea şi implementarea serviciului 

 „Echipa Mobilă-servicii calitative de suport pentru persoane cu dizabilități și
familiile lor la ele acasă ”

 (pentru persoane din grupuri vulnerabile)

I. Preambul
Prezentul Acord este încheiat între  Consiliul Raional Strășeni,  reprezentat prin
președintele raionului Pavel Tamaciuc, care activează în baza Legii nr. 436/2006
privind administrația publică locală,  şi A.O. “Alianța pentru Dolna”, în persoana
doamnei ------- care activează în baza statutului, în scopul implementării la nivel de
raion  a  proiectului  „Echipa  Mobila-servicii  calitative  de  suport  pentru
persoanele cu dizabilitati si familiile lor la ele acasă”. 

În  cadrul  proiectului  Părţile prezentului  Acord îşi  propun  să  contribuie  la
integrarea în comunitate a persoanelor din grupuri vulnerabile şi la îmbunătăţirea
calităţii vieţii acestora. Pentru realizarea scopului pe care şi l-au propus Părţile îşi
iau angajamentul de a crea şi dezvolta servicii sociale destinate persoanelor din
grupurile vulnerabile. 

II.  Responsabilităţile generale ale Părţilor

În vederea realizării prevederilor prezentului Acord, 

A.O. “Alianța pentru Dolna”:

1)  va facilita crearea, dezvoltarea şi implementarea la nivel de raion a serviciilor
sociale pentru persoane din grupuri vulnerabile;

2)  va consolida capacităţile instituţionale şi ale resurselor umane prin organizarea
şi desfăşurarea seminarelor de instruire şi a meselor rotunde pentru factorii de
decizie,  specialiştii  din  subdiviziunile  administrative  ale  Consiliului  raional,
prestatorii  de  servicii,  personalul  care  va  lucra  în  serviciile  din  cadrul
comunităţii şi persoanele din grupuri vulnerabile;
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3)  va colabora cu administrația  publică locală,  ONG-le şi  alţi  actori  sociali  în
vederea  prevenirii  stigmatizării  și  izolării  sociale  a  persoanelor  din  grupuri
vulnerabile;

4)  va oferi sprijin tehnic şi consultanță în planificarea, monitorizarea şi evaluarea
activităţilor de creare, dezvoltare şi prestare a serviciilor sociale la nivel de raion
şi comunităţi;

5)  va acorda suportul şi va participa de comun acord cu Consiliul raional Strășeni
la  selectarea  personalului  care  va  lucra  în  serviciile  sociale  create  în  cadrul
comunităţii de A.O. “Alianța pentru Dolna”.

Consiliul  raional  Strășeni,  prin  intermediul  Direcției  generale  asistență
socială:

1)  va  susţine  şi  facilita,  în  condiţiile  legii,  implementarea  proiectului  în
corespundere cu obiectivele Acordului;

2)  va facilita cooperarea eficientă a A.O. “Alianța pentru Dolna” cu subdiviziunile
din subordinea Consiliului raional, autorităţile administraţiei publice locale de
nivelul întâi şi actorii sociali, unde vor fi create şi dezvoltate serviciile sociale
din cadrul proiectului;

3)  va  participa  de  comun acord  cu  A.O.  “Alianța  pentru  Dolna”  la  selectarea
personalului care va lucra în serviciile sociale create în cadrul comunităţii de
A.O. “Alianța pentru Dolna”;

4)  va monitoriza serviciile sociale create şi dezvoltate în comunităţile selectate la
nivel de raion;

5)  va asigura, în conformitate cu legislaţia în vigoare, accesul A.O. “Alianța pentru
Dolna” la informaţia necesară la implementarea proiectului  pentru asigurarea
calităţii în luarea deciziilor în conformitate cu obiectivele prezentului acord;

6)  va asigura întocmirea, în conformitate cu legislaţia în vigoare, a documentelor
necesare la implementarea programului;

7)  va  asigura  durabilitatea  şi  eficienţa  serviciilor  sociale  create  în  cadrul
proiectului, prin preluarea funcţionării acestora la nivel de raion/primărie şi a
bunelor practici dezvoltate cu privire la prestarea lor.

III. Mecanismul de conlucrare a Părţilor
 

Părţile vor desemna cîte o persoană responsabilă de coordonarea şi monitorizarea
realizării  prevederilor  Acordului,  care  vor  acţiona  în  numele  lor  pentru
implementarea proiectului.

Părţile se vor informa reciproc despre toate activităţile legate de implementarea
proiectului  şi  se  vor  consulta  lunar,  în  cazul  unor  circumstanţe  care  pot  afecta
realizarea obiectivelor acestuia, inclusiv pentru a revedea, atunci cînd se impune,
planul de implementare aprobat.  
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IV. Mecanismul de soluţionare a litigiilor

În cazul oricăror litigii, dispute sau reclamaţii cu privire la anumite aspecte apărute
pe parcursul implementării proiectului, Părţile se vor întâlni pentru a ajunge la o
înţelegere  amiabilă,  prin  negocieri  directe,  depunând  toate  eforturile  pentru
implementarea prevederilor prezentului Acord.  

Prezentul  Acord este  semnat  în  limba  de  stat  a  Republicii  Moldova,  în  două
exemplare, câte unul pentru fiecare Parte. 

“Consiliul raional Strășeni”

Preşedintele raionului Strășeni
Pavel TAMACIUC

Semnătura: ____________ LȘ

      A.O. “Alianța pentru Dolna”

      Director executiv
      ----------

      Semnătura: ____________ LȘ
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Nota informativă
la proiectul  deciziei Consiliului raional „Cu privire la aprobarea Acordului de colaborare  dintre

Consiliul raional Strășeni și Asociația Obștească ”Alianța pentru Dolna” privind crearea și
implementarea serviciului „Echipa Mobilă-servicii calitative de suport pentru persoane  cu

dizabilități și familiile lor la ele acasă””

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 Strășeni și
Asociația Obștească ”Alianța pentru Dolna” privind crearea și implementarea serviciului „Echipa Mobilă-
servicii calitative de suport pentru persoane  cu dizabilități și familiile lor la ele acasă”” a fost elaborat în
baza demersului Asociației Obștești, privind încheierea acordului de colaborare. Astfel, potrivit art. 43 lit.
t)  al Legii  nr.436/2006 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 servicii de calitatea persoanelor cu dizabilități. 
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  de  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, Direcția generală asistență socială,
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.

Specialist principal al Serviciului juridic                                                              


