
  Republica Moldova                    Республика Молдова   

   CONSILIUL                 СОВЕТ 

  MUNICIPAL BĂLŢI             МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ 

                   
 

 

   

DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

nr.7/20  

din 27.07.2016  
 

 

Cu privire la aprobarea proiectului Acordului 

 de colaborare între Instituția Privată Centrul Evreiesc  

de Binefacere „HĂSĂD IAACOV”și Direcția învățămînt,  

tineret și sport a Primăriei mun.Bălți 

 
 În conformitate cu art.14 alin. (2) lit. j) al Legii RM privind administrația publică locală nr. 436-

XVI din 28.12.2006,  Legea RM  cu privire la asociațiile obștești  nr. 837 din 17.05.1996  și  în scopul 

asigurării accesului la studierea intensivă a limbii engleze a elevilor din familiile social-vulnerabile, 

care au cunoștințe de bază a limbii respective, - 

 

Consiliul municipal Bălţi DECIDE: 

 

1. Se aprobă proiectul Acordului de colaborare între Instituția Privată Centrul Evreiesc de 

Binefacere „HĂSĂD IAACOV” și Direcția învățămînt, tineret și sport a Primăriei mun.Bălți 

(se anexează). 

2. Se pune în sarcina DÎTS a Primăriei mun.Bălți, dnei Tatiana Dubițkaia, semnarea Acordului de 

colaborare între Instituția Privată Centrul Evreiesc de Binefacere „HĂSĂD IAACOV” și 

Direcția învățămînt, tineret și sport a Primăriei mun.Bălți. 

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

specialitate pentru educație, protecție socială și sănătate publică, pentru drept și disciplină, și 

pentru colaborare cu alte autorități, înfrățire, turism, culte și activități social-culturale. 

 

 

 

 

 

Preşedintele şedinţei a VII       

extraordinare a Consiliului mun. Bălţi                                                           Dmitri PASAT 

                         

Contrasemnează: 

Secretar al Consiliului municipal Bălţi        Irina SERDIUС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Anexă 

la decizia Consiliului mun. Bălți 

nr.7/20 din 27.07.2016 

 

ACORD DE PARTENERIAT 

 

 

”____”___________2016                                                                                                      nr. __ 

mun. Bălți 

 

I.Părţile Acordului de Colaborare: 

 

1.1. Instituția Privată Centrul Evreiesc de Binefacere „HĂSĂD IAACOV” cu sediul în 

mun.Bălți, str-la Music Pinchenzon, 6, reprezentată de Dna Polina Raspitina, director, şi Direcția 

învățămînt, tineret și sport a Primăriei mun.Bălți, cu sediul în mun.Bălți str. Independenței,1, 

reprezentat de Dna Tatiana Dubițkaia, șef DÎTS, au convenit, prin voinţa lor unanimă, să încheie 

prezentul acord de parteneriat, cu reprezentarea următoarelor clauze: 

 

II. Obiectul Acordului 

 

2.1. Obiectul prezentului acord îl constituie cooperarea dintre IP CEB „HĂSĂD IAACOV” şi DITS 

a Primăriei mun.Bălți  în cadrul proiectului internațional The English Access Microscholarship 

Program (Access), susținut de Departamentul de Stat al SUA (în continuare - Proiect), în scopul 

sporirii accesului elevilor din familii social-vulnerabile la studierea avansată a limbii engleze gratis, 

diversificării și sporirii calității ofertei educaționale de predare a limbii engleze în instituțiile de 

învățămînt din subordinea DÎTS. 

2.2.Parteneriatul se va desfăşura în conformitate cu legislaţia în vigoare, cu păstrarea confidenţialităţii 

asupra datelor personale, de orice natură, care privesc programul comun de activitate. 

2.3 Semnarea prezentului Acord exprimă disponibilitatea şi dorinţa Părţilor de a coopera, în scopul 

coordonării acţiunilor şi eforturilor susţinute de implementare a unor activităţi cu caracter de instruire, 

socio-educativ, asistenţă tehnică şi consultanţă în vederea studierii limbii engleze, în baza programelor 

elaborate de specialiști-profesioniști, aprobate de Ambasada SUA în RM, care ar conduce la 

îndeplinirea obiectivelor. 

 

III. Obligaţiile părţilor 

 

3.1 Arealul parteneriatului se referă la activităţile descrise în continuare. 

 

3.2 IP CEB „HĂSĂD IAACOV”  

 

va asigura: 

- elaborarea şi expedierea pentru coordonare către DÎTS, în prealabil cu cel puţin 5 zile pînă la 

demararea procesului de implementare a Proiectului a Planului de activități care urmează a fi 

desfăşurate cu beneficiarii proiectului; 

- asigurarea  programelor elaborate de speciliști-profesioniști, aprobate de Ambasada SUA în RM; 

- organizarea și desfășurarea unui curs de instruire după orele de curs cu durata totală de 360 ore; 

-instruirea gratis a beneficiarilor Proiectului; 

- organizarea sesiunilor de formare a profesorilor care vor desfășura procesul de instruire în mod 

gratuit,  

- asigurarea cu suport didactic a procesul de instruire; 

- prezentarea rapoartelor semestriale despre activităţile efectuate, precum şi analiza în comun cu DITS 

a progreselor, regreselor şi impedimentelor întîlnite. 

- eliberarea beneficiarilor a certificatelor ce confirmă cunoașterea limbii engleze de către Ambasada 

SUA în RM la finele instruirii;  

- asigurarea cheltuielilor aferente desfășurării activităților Proiectului; 



- respectarea legislaţiei în vigoare, precum şi luarea în considerare a prevederilor regulamentelor, 

ordinelor, dispoziţiilor şi indicaţiilor Ministerului Educației, ce au referinţă la activităţile 

implementate. 

 

3.3. DITS a Primăriei mun.Bălți 

  

va asigura: 

- identificarea beneficiarilor  Proiectului - elevilor din familii social-vulnerabile din instituțiile din 

subordine; 

- acordarea spațiului pentru desfășurarea procesului de instruire în Liceul Teoretic ”M.Lomonosov”, 

în a doua jumătate a zilei, fără a tergiversa procesul de instruire de bază; 

- asigurarea accesului la internet și tehnică de calcul în spațiul identificat pentru desfășurarea 

activităților de instruire; 

- accesul reprezentanţilor IP CEB ”HĂSĂD-IAACOV” în instituţia nominalizată, în scopul realizării 

obiectivelor propuse; 

- participarea administrației instituției de învățămînt nominalizate la realizarea activităţilor comune: 

formări, conferinţe, mese rotunde, şedinţe de lucru, activităţi curente etc; 

- monitorizarea implementării activităţilor sus-menţionate în corespundere cu conceptele aprobate; 

- mediatizarea evenimentelor comune pe site-ul oficial DITS. 

 

3.4 În relaţiile sale de parteneriat, părţile se obligă să ofere reciproc şi la cererea uneia dintre părţi, 

informaţia necesară pentru buna desfăşurare a activităţii părţilor; 

 

IV. Durata Acordului 

 

4.1.Parteneriatul dintre IP CEB ”HĂSĂD IAACOV” şi DÎTS a Primăriei mun. Bălţi, este stabilit 

începând cu 1 octombrie 2016 pînă la 31 mai 2018.  

 

V. Încetarea acordului 

 

5.1 Parteneriatul încetează în următoarele cazuri: 

 trecerea timpului pentru care a fost încheiat; 

 la acordul părţilor; 

 desfiinţarea obiectivului sau realizarea scopului său; 

 neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obiectului de activitate şi ale altor clauze a 

prezentului Acord; 

 alte cazuri prevăzute de lege. 

5.2 Prezentul Acord poate fi denunţat în mod unilateral cu un preaviz de 30 zile. 

                                             
VI. Forţa majoră 

 

6.1 Nici una dintre părţile partenere nu răspunde de neexecutarea la termen sau/şi executarea în mod 

necorespunzător a oricărei obligaţii care îi revine în baza prezentului Acord, dacă a fost cauzată de 

forţa majoră: calamităţi naturale, incendii, cutremure; 

6.2 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. 

  
VII. Soluţionarea litigiilor 

 

7.1 Toate litigiile ce vor apărea în urma acestui Acord se vor soluţiona pe cale amiabilă. 

7.2 În cazul litigiilor la care părţile nu vor găsi un numitor comun, părţile sunt libere să întrerupă 

executarea contractului conform prevederilor pct. V al prezentului Acord. 

 

VIII. Prevederi  finale 

 

8.1 Modificarea prezentului Acord se face prin act adiţional încheiat între părţile  contractante. 



8.2 Asocierea altor persoane juridice sau fizice la realizarea obiectivului prezentului Acord, se face 

numai cu acordul asociaţilor. 

8.3 Prezentul Acord reprezintă voinţa părţilor şi înlătură orice altă înţelegere verbală dintre acestea, 

anterioară sau ulterioară încheierii lui. 

8.4 Prezentul Acord s-a încheiat într-un număr de 2(două) exemplare, cîte unul pentru fiecare parte. 

                                       

 

 

Semnăturile părţilor: 

 

IP CEB ”HĂSĂD-IAACOV”, 

mun.Bălți, str-la Music Pinchenzon, 6, 

 

Polina Raspitina, Director   _____________ 

 

                                              L.Ș      

DITS a Primăriei mun.Bălți, 

 mun.Bălți str. Independenței,1 

                                                                                         

Tatiana Dubițkaia, șef   _______________                                        

 

                                        L.Ș   

 

 

 

 

                   


