
  Republica Moldova             Республика Молдова  
  CONSILIUL   СОВЕТ
  MUNICIPAL BĂLŢI     МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ

                 

DECIZIA
РЕШЕНИЕ

nr. _____
din ____________ 2020

Proiect

Cu privire la aprobarea proiectului
Acordului de parteneriat dintre Asociația Obștească
,,CCF Moldova – Copil, Comunitate, Familie”
și Consiliul municipal Bălți

În temeiul art. 14 alin. (2) lit. j), y) din Legea Nr. 436 din 28.12.2006 privind administraţia
publică locală, Legea Nr. 837 din 17.05.1996 cu privire la asociațiile obștești, Legea Nr. 338 din
15.12.1994 privind drepturile copilului, Convenția ONU cu privire la Drepturile Copilului din
20.11.1989 ratificată de Republica Moldova la 12.12.1990, având în vedere adresarea Asociației
Obștești  ,,CCF Moldova – Copil,  Comunitate,  Familie”  nr.  03-15/3785 din 15.07.2020 și  în
scopul  implementării  în  municipiul  Bălți  a  proiectului  transfrontalier  ,,Acces  la  servicii  de
sănătate pentru fiecare copil prin vizite la domiciliu”, —

Consiliul municipal Bălţi DECIDE:

1. Se aprobă proiectul Acordului de parteneriat dintre Asociația Obștească ,,CCF Moldova –
Copil, Comunitate, Familie” și Consiliul municipal Bălți, conform anexei.

2. Se împuternicește primarul municipiului Bălți:
2.1. să  semneze  Acordul  de  parteneriat  dintre  Asociația  Obștească  ,,CCF Moldova  –

Copil, Comunitate, Familie” și Consiliul municipal Bălți;
2.2. să  creeze  Grupul  lucru  privind  implementarea  în  municipiul  Bălți  a

proiectului ,,Acces la servicii de sănătate pentru fiecare copil prin vizite la domiciliu”;
2.3. să  delege  persoana  de  contact  din  partea  municipiului  Bălți  pentru  coordonarea

relațiilor de parteneriat. 
3. Se  pune  în  sarcina  IMSP Centrul  Medicilor  de  Familie  Municipal Bălți,  implementarea

Acordului de parteneriat  dintre Asociația Obștească ,,CCF Moldova – Copil,  Comunitate,
Familie” și Consiliul municipal Bălți prin asigurarea implementării vizitelor la domiciliu și
integrarea conținuturilor de reabilitare bazată pe comunitate, pe teritoriul municipiului Bălți.

4. Prezenta decizie poate fi contestată la Judecătoria Bălți (sediul Central, str. Hotinului, nr. 43)
în termen de 30 zile de la data comunicării,  potrivit prevederilor Codului administrativ al
Republicii Moldova nr. 116/2018.

5. Controlul asupra executării  prezentei  decizii  se pune în sarcina comisiilor consultative de
specialitate: pentru colaborare cu alte autorități, înfrățire, turism, culte și alte activități social-
culturale; pentru drept și disciplină; pentru educație, protecție socială și sănătate publică.

Preşedintele şedinţei a VII
ordinare a Consiliului mun. Bălţi

Contrasemnează:
Secretar interimar al Consiliului mun. Bălţi Ludmila Dovgani



Anexa
la decizia Consiliului mun. Bălți 

nr.___din________2020

ACORD DE PARTENERIAT

Acordul  de  parteneriat  este  încheiat  între  asociația  obștească  CCF  Moldova –  Copil,
Comunitate, Familie, înregistrată la Ministerul Justiției al Republicii Moldova, nr. 2952, din
08.04.2004,  reprezentant  oficial  al  organizației  Hope and Homes for  Children din Marea
Britanie  (HHC UK), în persoana președintelui organizației,  Liliana Rotaru,  care activează în
baza statutului şi Consiliul Municipal Bălți, în persoana primarului municipiului Bălți, domnul
Renato Usatîi, care activează în baza Legii cu privire la Administrația Publică Locală, nr. 436-
XV din 28 decembrie 2006.

1. Dispoziții generale

CCF/HHC  Moldova,  asociație  obștească,  activează  în  baza  Convenției  ONU  cu  privire  de
Drepturile Copilului, ratificată și semnată de Republica Moldova în 1993 și în baza legislației
naționale. CCF/HHC Moldova în parteneriat cu HHC Marea Britanie și Star of Hope România
sprijină  copiii  aflați  în  dificultate  să  se  dezvolte  într-un  mediu  familial  cu  respect  pentru
realizarea  drepturilor  lor,  un mediu în care copiii  își  pot realiza potențialul  complet  și  oferă
instrumentele practice pentru o schimbare pozitivă în viața copilului, familiei și comunității.

CCF/HHC Moldova în parteneriat cu Star of Hope România promovează: 

a) Respectarea  și  implementarea  Convenției  ONU  cu  privire  la  Drepturile  Copilului,
ratificată și semnată de Republica Moldova în 1993 și a politicilor naționale în domeniul
protecției copilului;

b) Implementarea  Ordinului  Nr  631  al  MSMPS  din  27.07.2017 referitor  la  vizitele
asistentelor medicale de familie la domiciliu și Ordinului 964 al MSMPS din 2.09.2019
cu privire la aprobarea Standardelor de supraveghere și dezvoltare a copilului în condiții
de ambulatoriu și a carnetului de dezvoltare a copilului (F 112/e);

c) Dezvoltarea parteneriatelor cu autoritățile publice centrale și locale, structurile, instituțiile
și serviciile din cadrul sau subordinea acestora, din domeniul asistenței sociale, educației,
ocrotirii  sănătății  și  ordinii  publice  în  vederea  prevenirii  primare  a  riscurilor  privind
bunăstarea copilului, precum și în vederea prevenirii violenței, neglijării, exploatării și
traficului de copii;

d) Crearea oportunităților de dezvoltare pentru specialiștii din domeniul medical 

2. Scopul acordului:

Prezentul  acord  este  încheiat  în  scopul  implementării  proiectului  transfrontalier  ”Acces  la
servicii de sănătate pentru fiecare copil prin vizite la domiciliu”, realizat de către CCF/HHC
Moldova în parteneriat cu Star of Hope România, finanțat de Comisia Europeană prin Ministerul
Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene din România,  în perioada 1
aprilie 2020 – 30 septembrie 2021, în raioanele Glodeni, Drochia, Dondușeni și municipiul Bălți.

3. Principii:

Prezentul acord va fi implementat cu respectarea următoarelor principii: 
 Respectarea interesului superior al copilului prin asigurarea de către stat a tuturor 

condițiilor;
 Recunoașterea rolului familiei în viața copilului;



 Protecția datelor cu caracter personal;
 Comunicare transparentă și eficientă.

4. Obiectivele acordului:

Oferirea accesului la servicii de sănătate calitative familiilor cu copii cu vârsta până la 3 ani și
femeilor însărcinate în ultimul trimestru de sarcină din municipiul Bălți prin:  

a) Desfășurarea  vizitelor  la  domiciliu  pentru  a  oferi  servicii  de  consiliere  și  servicii  de
sănătate de calitate;

a) Prevenirea  și  abordarea  problemelor  de  dezvoltare  sau  a  riscurilor  de  apariție  a
dizabilităților la etapa incipientă;

b) Îmbunătățirea  abilităților  lucrătorilor  medicali  prin  instruire  și  mentorat  cu  scopul
efectuării vizitelor la domiciliu și reabilitării bazate pe comunitate;

c) Îmbunătățirea  cunoștințelor  și  abilităților  părinților,  astfel  încât  să  fie  capabili  să  le
asigure o mai bună îngrijire și un mediu de dezvoltare prielnic copiilor.

5. Responsabilitățile părților:

5.1 CCF/HHC Moldova va asigura: 

a) Revizuirea  programului  vizite  la  domiciliu  și  integrarea  conținuturilor  de  reabilitare
bazată pe comunitate;

b) Consolidarea capacității angajaților IMSP CMF Bălți în domeniul realizării vizitelor la
domiciliu și a reabilitării bazate pe comunitate; 

c) Mentoratul implementării vizitelor la domiciliu și reabilitării bazate pe comunitate;
d) Desfășurarea  unei  cercetări  pre  și  post  proiect  pentru  a  stabili  care  este  percepția

părinților privind imunizarea copiilor;
e) Informarea Consiliului municipal Bălți referitor la acțiunile realizate în baza acordului de

colaborare la finalul proiectului.

5.2 Consiliul Municipal Bălți va asigura:

a) Susținerea implementării proiectului în conformitate cu obiectivele Acordului;
b) Crearea condițiilor optime implementării proiectului în conformitate cu obiectivele 

Acordului;
c) Delegarea unei persoane de contact pentru coordonarea relațiilor de parteneriat;
d) Facilitarea cooperării CCF/HHC Moldova cu subdiviziunile structurale ale Primăriei 

municipiului Bălți;
e) Suportul, în condițiile legislației în vigoare, întru implementarea vizitelor la domiciliu și 

integrarea conținuturilor de reabilitare bazată pe comunitate;
f) Promovarea activităților proiectului și facilitarea asigurării durabilității acestuia;
g) Prezentarea informației  necesare  pentru  implementarea  proiectului  în  conformitate  cu

Legea  Nr 133 din 8.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal.

6. Căile de soluționare a litigiilor

Pentru soluționarea litigiilor și divergențelor ce pot apărea în urma executării prezentului acord
pârțile vor tinde să le soluționeze pe cale amiabilă.
Fiecare  parte  are  dreptul  de  a  completa  sau  modifica  acordul  dat  doar  după  consultarea  cu
cealaltă parte și primirea avizului pozitiv în scris.



7. Durata acordului

Prezentul acord este încheiat pentru perioada iulie 2020 - decembrie 2021 și devine valabil din
data semnării lui.

8. Dispoziții finale

Prezentul acord este încheiat în 2 exemplare. 

Liliana  Rotaru,                                                                            Renato Usatîi,

Președintele  CCF/HHC Moldova                                                Primar mun. Bălți

X iulie 2020                                                                                      x iulie 2020














	g) Prezentarea informației necesare pentru implementarea proiectului în conformitate cu Legea Nr 133 din 8.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal.

