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ACORD DE PARTBNBRIAT
prlvlnd dezyoltarea centrelOf Oe Ungfet

CAPITOLUL I
P{rfile semnatare1' Prezentul acord de parteneriat, denumit in continuare acord,este semnat intre

Ministeryl^ Edycafiei, Culturii gi Cercetirii al Republicii Moldov a, care activeaz,a irbazaHotdrdrii Guvernului nr. ogf ain 30.08.2017, cu sediul in mun. chiginiu, piala MarirAdun[ri Nafionale 1, codul fiscal 100960 1000i56, reprezenrar prin ministrul LilianaNicolaescu-Onofrei, 9i Consiliul municjpat Bllfl, care activeaz|inbazalegii RM privindadministralia public locald nr.436-XVI din 28:l'2,2006, cu sediul in mun, Balfi, stradaIndependentiei 1, codul fiscal 1015601000259 , reprezentat prin primarul Nicolainlungon$ln.

CAPITOLUL II
Obiectul acordului de parteneriat?' Obiectul prezentului acord il constiruie .oop.rur.u dintre p6rfile semnatare privind

dezvoltarea gi extinderea serviciilor pentru tineri, prestate de centrele de tineret din mun,Billi

CAPITOLUL III
Drepturile qi obligafiite ptrrfitor

Ministerul Bducafiei, Culturii qi -ercettrrii iqi asurnl urmltoarele obligafii:3' Acordarea suportului metodologic qi tehnic pentru colsolid area qi clezvoltarea
institulional4 de c6tre Consiliul municipal Bdl[i a centrelor de tineret din municipiul BdUi.4' Oferirea suportului tehnico-material subdiviziunii strucfurale a primariei mun. Ilalli,
responsabila de domeniul tineretului, in vederea dotdrii centrelor de tineret cu echipament
IT qi mobilier.

5' Oferirea sprijinului financiar subdiviziunii strucfurale a Primiriei mun. Bilfi, responsabila
de domeniul tineretului, in vederea co{inanfdrii, in baza principiului de paritate, a
Programului municipal de granturi pentru finauiarea prin concurs a iriiliativelor/proiectelor
de tineret ale organizafiilor de tineret qi grupurilor de iniliativ[ ale tiner]ilor (in continL]Are --
Program municipal de granfuri pentru tinerr),6' Organizlltu qi desfdqurarea aciiuitnlilor de dezvoltare profesionald, precum gi acoperirea
cheltuielilor pentru participare (cu excepfia cheltuielilor de cleplasare pe reritoriul
Republic_ii Moldova) a angajafilor subdiviziunii strucrurale a prim6riei '*un, 

B;iF:
responsabild de domeniul tineretului qi a specialiptilor in lucrul cu rinerii din cadrul
centrelor de tineret.

7 ' Acoperirea cheltuielilor pentru participarea angajafilor centrului de tineret la activitdfi,
schimburi 9: experienla qi cle bune practici piiuinO dezvoltarea gi prestarea servrciilor
pentru tineri in cadrul unei platforune comune de interacliune a centrelor de tineret,

consiliul municipal Bllfi iqi asum[ urmtrtoarele obligafii:B' Elaborarea, aprobarea Ei implementarea politicilor publice locale cle clezvoltare qi extipderea serviciilor de tineret, astfel incdt sd fie rpoiit in plan teritorial numdrul tinerilor
beneficiari.

9. Asigurarea intrefinerii centrelor de tineret.l0' Acoperirea cheltuielilor de deplasare la activitdlile de dezvoltare profesionala a angaJa{ilor
subdiviziunii strucfurale a Primdriei mun. eat1i, responsabild de domeniul tineretulgi 

'.,si 
a

specialiEtilor de tineret din cacJrul centrelor cle tineiet in vederea ozuoriarif ;i exii,,cterii
serviciilor de tineret.



Crearea Consiliului Municipal al Tinerilor qi antren areaacestuia in procesul de planificare,
dezvoltare gi evaluare a serviciilor de tinerei din razateritoriului administrar.
Aprobarel regul-amentului, precum Ei planificarea, alocarea resurselor frnanciare destin€rreorganiz[rii 9i desldqurdrii Programuiui municipal de granfuri pentru tineri din razateritoriului administrat.
stabilirea prioritalilor de finanlare a Programului municipal de granftrri pentru tineri in
baza evaludrii lual9 a situafiei tinerilot Jin raza teritoriufui administrat gi a consulrdrilor
desfdgurate cu consiliul Municipal al Tinerilor.
coordonarea activitalii subdiviziunii strucfurale a Primhriei mun. B6lfi, responsabi,td cledomeniul tineretului, in vederea monitori zdrii qi asigurarii valorificdrii confonne &suporfului financiar acordat de Ministerul Educafie, Culrurii gi Cercet6rii in veder,:a
implementariiProgramuluimunicipaldegranturipentrutineri.
Desemnarea unui centru de tineret din municipiui nat1i, pentru a oferi suport centrel,or cletineret locale privind serviciile de asistenfd acordate tinerilor ?n implementar,:tr
iniliativelor/proiectelor, suslinute prin Progru*ui municipal de granfuri pentru tineri.
Coordonarea activitalii subdiviziunii structurale a primariei ,iun. nai1i, responsabi16 ,Je
domeniul tineretului, in vederea asigurdrii Ei monitorizdrii cooperdrii intre centrele ,Je
tineret din municipiul Bdlli privind serviciile de asistenla acordate rineril'r in
implementarea iniliativelor/proiectelor susfinute prin Programul municipal de grantrrri
pentru tineri
Coordonarea activitdlii subdiviziunii strucfurale a Primdriei mun. Bdlfi, responsabild rje
domeniul tinerefului, in vederea formdrii gi asigurdrii funclionatitalii comisiei de
examinare gi selectare a iniliativelor/proiectelor tinerilor prezentate in cadrul programului
municipa[ de granfuri pentru tineri, in care vor fi incluEi, pe de o parte, reprezenta'1i
subdiviziunilor strucfurale ale Primdriei mun. Bdlfi, centrelor de tineret gi, pe de alrd par1e,
cu o pondere de 50% plus unu, reprezentanfi ai Consiliului Municipal al Tinerilor.
Prezentarea rapoartelor semestriale cltre Ministerul Educafiei, Culrurii Ei Cercetdrii privilcl
rezultatele oblinute in dezvoltarea qi extinderea serviciilor cie tineret, precum gi ln
valorificarea resurselor financiare transf'erate, conform contractului cle grant, clestinat
irnplementSrii Programului municipal de granturi pentru tineri.

CAPITOLUL ry
Dispozifii linale i

Bunurile (echipamentul IT Ei mobiiierui) destinate dotarii centrelor de tineret vor fi
transrnise din administrarea Ministerului Educafiei, Culturii gi Cercetarii in aciminisrrar:jr]
subdiviziunii strucfurale a Primariei mun. BAlti in conformitate cu prevederile pct. 5 clin
anexa nr. 1 la Hotirdrea Guvernului nr. 901 din 31.12.2015, exilusiv pentru dotarear
sentrelor de tineret dacd spaliile acestora intrunesc condiliile de siguranj6 Ei iolosinla.
Suportul financiar acordat de Ministerul Educafiei, Culrur;i Ei 

' 
iercetarii pentru

implementarea Programului municipal cle granturi pentru tineri va fi transferat Ia bugetgl
municipal, ca urmare a validdrii rezultatelor concursului, Ei va constitui o sumd echivalenta
cu alocaliile din bugerul autoritdlilor aclministrafiei publice locale, dar care nu va clepdgi
100 000,00 (una sutd mii) de lei anual,
Suporful financiar al Ministerului Educaliei, Culturii Ei Cercet[rii destinat implementiu-ii
Programului municipal de granturi pentru tineri urmeazd a fi valorificat in conformitate cu
categoriile de cheltuieli eligibile stipulate in Hotir6rea Guvernului nr. l1l3l2010 privirrcl
aprobarea unor rndsuri de suslihete a activitafilor pentnr tineret, FlotdrArea Guvernului nr.

115-l 
12A02 despre aprobarea Regulantentului cu privire la normativele de chelfuieli peptrl

desf6purarea conf'erinfelor, sirnpozioanelor, t'estivalurilor etc. de cdtre instituliile pgblice
finanlate de la bugeful public nafional,

CAPITOLUL V
Durata Ei rezilierea acordului de parteneriat22' Pentru neexecutarea sau executarea necorespunzdtoare a obligafiilor stipulate ip prezentrrl

acord, plrfile poartd rispundere conform legislaliei in vigoare.
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23. in caz de divergenfd intre o clauzd a prezentului acord qi dispozifiile legislafiei in vigoare
se aplic[ dispoziliile legislaliei in vigoare.

24, Prezentul acord intrd in vigoare la data semn6rii gi este valabil pdnd la 31 .12.2022.
25. Prezentul acord poate fi modificat prin acte adifionale aprobate de cdtre ambele p64i. ,

26. Pe parcursul perioadei prev[zute la punctul 24, fiecare dintre p64i poate reveni asupr€
opfiunii de incetarc a calit[1ii de parte in prezentul acord, comunicdnd aceasta celeilalte
p64i cu 30 de zile inainte de termenul stabilit, dar nu mai tdrziu de 90 de zile inainte de

incheierea anului bugetar
27. Subdiviziunea strucfurald a Prim[riei se obligd s6 restituie bunurile (echipamentul I'i' E

mobilierul) primite de la Ministerul Educafiei, Culturii qi Cercet6rii pentru dotar:er
centrelor de tineret dacd prezentul acord va fi reziliat inainte de termenul 'expiririi dir
cavza Consiliului municipal B Alfi.

28. Prezentul acord este incheiat in doul exemplare, cdte unul pentru fiecare parte semnatard.

Ministerul Educafiei, Culturii
Ei Cercettrrii

al Republicii Moldova

Consiliul municipal Bnlfi

Lillana Nicolaescu-Onofrei,
Ministrul Educafiei, Culturii
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