
  Republica Moldova                   Республика Молдова   

   CONSILIUL           СОВЕТ 

  MUNICIPAL BĂLŢI            МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ 

                   
 

   

DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

nr. _____ 

din _______2020 
Proiect 

 

 

 

Cu privire la aprobarea Acordului de colaborare încheiat  

între Consiliul municipal Bălți și Asociația Obștească  

„Dreptul de a fi” 

 

           În conformitate cu art. 14 alin.(1), lit. j), p1, y), alin. (2) din Legea RM nr. 436-XVI din 

28.12.2006 privind administraţia publică locală, Legea RM nr. 837 din 17.05.1996 cu privire la 

asociațiile obștești, art. 10, alin. (3), lit. f) art. 11, alin. (1) din Legea cu privire la servicii sociale 

nr. 123 din 18.06.2010, Legea RM nr. 60 din 30.03.2012 privind incluziunea socială a persoanelor 

cu dizabilități, Hotărîrea Guvernului RM nr. 723 din 08.09.2017 privind Programul național de 

incluziune socială a persoanelor cu dizabilității (2017-2022) și a planului de acțiuni de 

implementare a Programului și în scopul realizării Strategiei de incluziune socială a persoanelor 

vulnerabile din municipiul Bălți pe anii 2019-2021, aprobată prin decizia Consiliului municipal 

Bălți nr. 16/6 din 28.12.2018, în baza adresării  Asociației Obștești „Dreptul de a fi” nr. 03-13/3801 

din 16.07.2020, Certificatului de utilitate publică din 29.10.2018, precum și recunoscând interesul 

comun privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități în comunitate și crearea serviciilor 

sociale suplimentare pentru categoria respectivă de persoane, prin intermediul consolidării 
eforturilor comune de colaborare cu sectorul neguvernamental, - 

 

Consiliul municipal Bălţi DECIDE: 
 

1. Se aprobă Acordul de colaborare între Consiliul municipal Bălți și Asociația Obștească 

„Dreptul de a fi”, conform anexei. 

2. Se pune în sarcina primarului municipiului Bălți, dl Renato Usatîi, se semneze Acordul 

colaborare între Consiliul municipal Bălți și Asociația Obștească „Dreptul de a fi”.  

3. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina comisiilor consultative de 

specialitate pentru educație, protecţie socială și sănătate publică, pentru drept şi disciplină. 

 

 

Preşedintele şedinţei a IX 

ordinare a Consiliului mun. Bălţi                           

 

Contrasemnează: 

Secretarul al Consiliului mun. Bălţi                          Irina Serdiuc 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa  

la decizia Consiliul mun. Bălţi 

                    nr. _______ din _______2020 

 

Acord de colaborare 

 
Consiliul municipiului Bălţi în persoana primarului municipiului Bălți, dl Renato 

Usatîi, care acţionează în baza Legii RM nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia 

publică locală, cu sediul mun. Bălţi, str. Independenţei, 1, pe de o parte, numită în continuare 

Consiliul,  

şi AO „Dreptul de a fi”, în persoana dnei Natalia Proţiuc, preşedinte, care acţionează 

în baza statutului asociaţiei, cu sediul juridic mun. Chişinău, str. Pietrarilor nr.14/4 ap.42, locul 

destinaţiei mun. Bălţi, str-la A.Donici, 16, codul fiscal 1010620008716 pe de altă parte, numită 

în continuare Asociaţie, 

în baza prevederilor Legii nr. 60 din 30.03.2012 privind incluziunea socială a 

persoanelor cu dizabilităţi, Programului naţional de incluziune socială a persoanelor cu 

dizabilităţi (2017 -2022) şi a planului de acţiuni de implementare a Programului, aprobat prin 

Hotărîrea Guvernului RM nr.723 din 08.09.2017 și a Strategiei de incluziune socială a 

persoanelor vulnerabile din municipiul Bălţi pe anii 2019-2021, aprobat prin decizia 

Consiliului municipal Bălţi nr. 16/6 din 28.12.2018 şi în urma identificării intereselor comune 

privind incluziunea socială şi extinderea serviciilor sociale pentru copii/persoane adulte cu 

dizabilităţi de toate vârstele, 

în continuare numite Părți, au încheiat prezentul Acord de colaborare, numit în 

continuare Acord, cu respectarea următoarelor condiții: 

 

Articolui 1. Scopul şi obiectivele  
1.1. Colaborarea reciprocă orientată spre organizarea și implementarea unor proiecte și 

activități în comun ce țin de integrarea, reabilitarea și adaptarea persoanelor cu dizabilități de 

orice vârstă și de orice categorie în societate, precum și a familiilor acestora. 

1.2. Realizarea efectivă şi garantată în apărarea şi promovarea drepturilor persoanelor cu 

dizabilităţi de orice categorie şi vârstă, precum şi a familiilor acestora în conformitate cu 

atribuţiile specifice bilaterale şi cu legislația în vigoare a R. Moldova. 

1.3. În baza parteneriatului şi stimei bilaterale Părţile vor colabora reciproc şi avantajos în 

temeiul solidarităţii sociale şi în interesul societăţii, vor asigura cu success  realizarea integrării  

sociale a persoanelor cu dizabilităţi de orice categorie şi vârstă, precum şi a familiilor acestora 

prin participare în toate domeniile de activitate fără discriminare, la acelaşi nivel cu membrii 

societăţii, în temeiul respectării drepturilor şi libertăţii omului. 

1.4. Îmbunătățirea accesului persoanelor cu dizabilități la măsuri de protecție socială în 

comunitate. 

1.5. Promovarea activităților îndreptate spre asigurarea și protejarea drepturilor persoanelor cu 

dizabilități și incluziunea socială a acestora. 

 

Articolul 2. Principiile colaborării 

2.1. Părțile acestui Acord își construiesc relațiile pe următoarele principii: 

- legalitate; 

- transparență; 

- egalitate; 

- parteneriat; 

- beneficii reciproce; 

- responsabilitate reciprocă. 

 

Articolul 3. Responsabilităţile părţilor 

3.1. Rolurile şi responsabilităţile Consiliului: 

3.1.1. Să contribuie la implementarea proiectelor realizate de AO „Dreptul de a fi” direcționate 

spre îmbunătățirea nivelului de trai al persoanelor cu dizabilități. 



3.1.2. Să asigure dezvoltarea parteneriatului social cu subdiviziunile subordonate, în vederea 

realizării prevederilor prezentului Acord și să faciliteze colaborarea, schimbul de informații și 

bune practici. 

3.1.3. Să faciliteze crearea și dezvoltarea serviciilor sociale alternative în municipiul Bălți prin 

oferirea încăperilor și asigurarea suportului disponibil. 

3.1.4. Să acorde sprijin la identificarea şi selectarea persoanelor cu dizabilităţi de orice 

categorie şi vârstă, precum şi a familiilor acestora, care vor beneficia de servicii de reabilitare, 

reintegrare, incluziune în comunitate, prin implicarea Direcţiei generale asistenţă socială şi 

protecţia familiei. 

3.1.5 Să asigure referirea beneficiarilor din grupurile social-vulnerabile, contribuind la 

îmbunătățirea calității vieții lor și acoperirea necesităților persoanelor cu nevoi speciale, prin 

intermediul Direcţiei generale asistenţă socială şi protecţia familiei. 

3.1.6. Să disemineze informația despre activități și rezultate pe pagina oficială a primăriei. 

3.1.7. Să rezilieze prezentul Acord în cazul în care nu este respectat. 

 

3.2. Rolurile şi responsabilităţile Asociaţiei: 

3.2.1. Să contribuie la creşterea incluziunii sociale a persoanelor cu dizabilităţi de orice 

categorie şi vârstă, prin promovarea și desfășurarea activităților cultural-educative, sportive 

etc. 

3.2.2. Să se implice în procesul de identificare a donatorilor, elaborare a proiectelor  şi atragere 

a fondurilor pentru realizarea programelor de acordare a ajutorului umanitar și creare a 

serviciilor sociale alternative pentru persoanele cu dizabilități.  

3.2.3. Să participe la activități de sensibilizare și conștientizare privind necesitățile și nevoile 

persoanelor cu dizabilități din municipiu. 

3.2.4. Să asigure dezvoltarea relațiilor de colaborare cu comunitatea, alte asociații obștești din 

țară și de peste hotare.  

3.2.5. Să organizeze seminare, traininguri, conferinţe pentru moderatori  (în scop de 

perfecţionare sau de instruire a persoanelor și voluntarilor), beneficiari, familiile acestora şi 

persoane din societatea civilă care sunt implicate în dezvoltarea serviciilor sociale pentru 

persoane cu dizabilităţi. 

3.2.6. Să organizeze diferite întâlniri, acţiuni, concursuri pentru diferite categorii de persoane 

cu scop de a educa atitudine adecvată faţă de persoanele cu dizabilităţi de orice categorie şi 

vârstă, precum şi familiile acestora. 

3.2.7. Să asigure accesul liber la informaţie privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor. 

 

Articolul 4: Forţa majoră 

4.1. Nici una dintre Părţile la prezentul Acord nu răspund de neexecutarea în termen şi/sau de 

executarea în mod necorespunzător, total sau parţial, a oricărei obligaţii care îi revine în baza 

prezentului Acord, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiei respective 

a fost cauzată de forţa majoră, aşa cum este definită de lege. 

4.2. Partea care invocă forţa majoră este obligată să notifice celeilalte Părţi, în termen de 3 zile, 

producerea evenimentului şi să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecinţelor lui.  

4.3. Dacă în termen de 10 zile de la producere, evenimentul respectiv nu încetează, Partea care 

invocă forţa majoră este total exonerată de îndeplinirea acestei obligaţii. 

 

Articolul 5: Litigii 

5.1. Relaţiile dintre părţi vor fi guvernate de principiul echităţii, bunei voinţe şi dezvoltării 

relaţiilor de colaborare durabilă. 

5.2. Părţile consimt să soluţioneze pe cale amiabilă toate disensiunile legate de implementarea 

prezentului Acord de colaborare. 

5.3. În cazul în care soluţionarea litigiilor care puteau apărea între părţile prezentului Acord nu 

este posibilă pe cale amiabilă, ele vor fi supuse spre soluţionare instanţelor judecătoreşti 

competente. 

 

Articolul 6: Dispoziţii finale. 



6.1. Prezentul Acord de colaborare se încheie pentru o perioadă de 5 ani și întră în vigoare la 

momentul semnării de către Părți. 

6.2. Modificările şi completările în prezentul Acord de colaborare se vor efectua la cererea 

oricărei părţi, cu acceptul celeilalte, prin act adiţional încheiat între Părţile contractante. 

Modificările intră în vigoare şi sunt obligatorii pentru Părţi din momentul semnării actului de 

modificare a Acordului. 

6.3. Prin acordul Părţilor, prezentul Acord poate fi anulat şi înainte de termen din următoarele 

cauze: 

- rezilierea pentru neexecutarea obligaţiilor;  

6.4. Partea care a decis să rezilieze Acordul de colaborare înainte de termen este obligată să 

expedieze în adresa celeilalte Părţi o înştiinţare cu privire la rezilierea acestuia cu cel puţin 3 

luni înainte de rezilierea acordului. 

6.5. La expirarea termenului Acordului de colaborare, AO „Dreptul de a fi” are dreptul prioritar 

la încheierea contractului pe un nou termen. 

6.6. Prezentul Acord de colaborare este semnat în două exemplare, în limba de stat, câte unul 

pentru fiecare PARTE. 

 

 

 

      AO “Dreptul de a fi”      Consiliul  municipal Bălţi 

     Sediul juridic:       

mun .Chişinău, str. Pietrarilor, 14/4 ap. 42   mun. Bălţi, str. Independenţei 1 

 Locul destinaţiei: 

mun. Bălţi, str-la A.Donici, 16 

      tel. (0231) 067196319                  tel. (0231) 2-31-81 

www.a.o.dreptul@gmail.com               www.balti.md  

 

 

 

Natalia Proţiuc, preşedinte                          Renato Usatîi, primar 

 

„_____” __________2020                              „_____” ___________2020 

 

   L.Ş.                                  L.Ş. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.a.o.dreptul@gmail.com
http://www.balti.md/




 


