
  Republica Moldova                               Республика Молдова   
   CONSILIUL                        СОВЕТ 

  MUNICIPAL BĂLŢI                      МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ 

 

 

DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

nr. 2/31 
din 28.03.2013 

 
 
Cu privire la aprobarea Memorandumului  
de cooperare între primăria municipiului Bălţi,  
Asociaţia Obştească ”Demos„ şi Organizaţia  
Obştească pentru Copii şi Tineret ”Moştenitorii„ 
 
 

În temeiul art. 14 alin. (2) lit.  j) din Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 
28.12.2006, art. 33, 331, 332 din Legea cu privire la asociaţiile obşteşti nr. 837-XIII din 17.05.1996, 
Examinând Memorandumul de cooperare între primăria municipiului Bălţi, Asociaţia Obştească ”Demos„ şi 
Organizaţia Obştească pentru Copii şi Tineret ”Moştenitorii„,- 

 
 

CONSILIUL MUNICIPAL BĂLŢI DECIDE: 
 

1.  Se aprobă Memorandumul de cooperare între primăria municipiului Bălţi, Asociaţia Obştească ”Demos„ 
şi Organizaţia Obştească pentru Copii şi Tineret ”Moştenitorii„ (se anexează). 

2.  Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina comisiilor consultative de specialitate 
pentru învăţământ, protecţie socială, sănătate publică şi muncă, şi pentru drept şi disciplină. 

 
 
 
Preşedintele şedinţei a II-a       
ordinare a Consiliului mun. Bălţi      Serghei BEJENARI 
 
Contrasemnează: 
Secretar al Consiliului şi municipiului Bălţi     Irina SERDIUC 
 
Pus la curent: 
Primarul mun. Bălţi        Vasili PANCIUC 
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Aprobat  
 prin decizia Consiliului municipal Bălţi  

nr. 2/31  din 28.03.2013 
 
 

                                   

 

MEMORANDUM DE COOPERARE 

 

 
mun. Bălţi                                                                                                                                             28.03.2013 
 
Părţile semnatare: 
Primăria municipiului Bălţi, reprezentată de dl Vasili Panciuc, Primar, 

Asociaţia Obştească „Demos”, reprezentată de dna Liliana Samcov, Director executiv, 

Organizaţia Obştească pentru Copii şi Tineret „Moştenitorii”, reprezentată de dl Nicolae Moscalu, 

Preşedinte 

 
au încheiat prezentul Memorandum,  
 

� În contextul necesităţii de îmbunătăţire a procesului decizional şi a promovării unei democraţii 
participative, 

� Apreciind rolul şi locul societăţii civile în dezvoltarea democratică a Republicii Moldova,  
� În contextul prevederilor Concepţiei de Cooperare între Parlament şi Societatea Civilă1,  şi necesităţii 

stabilirii unei cooperări eficiente între APL şi societatea civilă în cadrul implementării politicilor sociale 
naţionale şi locale pentru reducerea sărăciei şi promovarea incluziunii sociale, 

documentul reprezintînd cadrul local pentru parteneriat şi dialog continuu între părţi. 

Memorandumul stabileşte scopul, obiectivele, principiile şi mecanismul de conlucrare între  

Primăria municipiului Bălţi, Asociaţia Obştească „Demos” şi Organizaţia Obştească pentru Copii şi Tineret 
„Moştenitorii”, Asociaţii partenere, toate numite în continuare Părţi interesate. 

Scopul şi Obiectivele: 

Memorandumul are drept scop stabilirea unui parteneriat continuu şi eficient între Părţile interesate în vederea 
consolidării capacităţilor locale în promovare şi implementare de politici şi servicii sociale pentru creşterea 
calităţii vieţii tinerilor defavorizaţi.   

Pentru realizarea scopului enunţat părţile semnatare îşi propun următoarele obiective: 

� Promovarea parteneriatului între Primăria municipiului Bălţi şi Asociaţiile partenere, precum şi a 
dialogului multi-sectorial pentru îmbunătăţirea serviciilor de asistenţă socială adresate tinerilor 
defavorizaţi din municipiul Bălţi ca componentă a politicilor publice în domeniul protecţiei sociale 
realizate la nivel local; 

� Mobilizarea şi participarea comunităţii la identificarea problemelor sociale locale cu care se confruntă 
tinerii defavorizaţi şi a soluţiilor pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii acestora; 

� Monitorizarea şi evaluarea rezultatelor acţiunilor şi serviciilor sociale adresate tinerilor defavorizaţi. 

� Consolidarea capacităţii societăţii civile pentru dezvoltarea şi prestarea serviciilor sociale de calitate; 

                                                 
1 aprobată prin Hotărârea Parlamentului nr.373-XVI din 29 Decembrie 2005 
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� Îmbunătăţirea calităţii serviciilor existente şi dezvoltarea pieţei serviciilor sociale în aria teritorială a  
municipiului Bălţi. 

Principii:  

 
În procesul de cooperare părţile interesate se vor conduce de următoarele principii: 

Principiul transparenţei. Desfăşurarea într-o manieră transparentă a procesului de elaborare, 
implementare, monitorizare şi evaluare a politicilor în domeniul protecţiei sociale, prin crearea şi 
punerea la dispoziţia părţilor interesate a unor instrumente simple şi accesibile.  
Principiul descentralizării. Descentralizarea serviciilor de protecţie socială la nivelul comunităţilor 
pentru a răspunde mai bine necesităţilor şi problemelor locale.  
Principiul participării. Participarea cuprinzătoare şi incluzivă a părţilor interesate   la toate etapele de 
dezvoltare a politicilor publice în domeniul protecţiei sociale va asigura calitatea şi susţinerea din 
partea societăţii. Acest principiu va fi aplicat în special în contextul elaborării şi promovării cadrului 
normativ al Serviciului Integrare Socio-Profesională.      
Principiul eficienţei. În scopul asigurării unei maxime eficienţe, părţile interesate vor fi implicate în 
procesul de dezvoltare a politicilor la etapele unde pot avea o contribuţie maximă (formularea 
obiectivelor, acţiuni de implementare, indicatori de performanţă etc.)  
Principiul coerenţei. Instituirea unui sistem de monitorizare şi evaluare a procesului de colaborare şi 
crearea unui mecanism de feedback eficient între părţile participante la dialog.  
 

Mecanismul de conlucrare: 

Asociaţia Obştească „Demos” şi Organizaţia Obştească pentru Copii şi Tineret „Moştenitorii”: 

� Vor informa comunitatea locală despre situaţia tinerilor defavorizaţi din aria teritorială a municipiului 
Bălţi şi despre schimbările produse în viaţa acestora prin efortul comun al Administraţiei Publice Locale şi 
a Asociaţiilor partenere; 

� Va realiza Serviciul Integrare Socio-Profesională a tinerilor defavorizaţi din aria teritorială a municipiului 
Bălţi; 

� Va oferi asistenţă consultativă specialiştilor în protecţie socială în tehnici de lucru, metodologie, 
mecanisme, instrumente pentru identificarea grupurilor marginalizate, în colectarea de fonduri pentru 
iniţiere de servicii, în dezvoltarea şi prestarea serviciilor sociale primare şi specializate; 

� Va asigura suport metodologic Primăriei municipiului Bălţi în elaborarea strategiilor locale relevante în 
domeniul parteneriatului social şi a serviciilor sociale; 

� Va contribui la monitorizarea şi evaluarea participativă a serviciilor locale de asistenţă socială; 

� Va oferi Primăriei municipiului Bălţi informaţii despre activitatea anuală a Organizaţiei Obşteşti pentru 
Copii şi Tineret „Moştenitorii”: în realizarea politicilor locale în domeniul protecţiei sociale. 

 Primăria municipiului Bălţi  

Va susţine şi va participa la activităţile de interes comun care urmează a fi realizate conform acestui 
Memorandum la nivel local; 

� Va desemna din cadrul Primăriei o persoană de contact competentă în domeniul protecţiei sociale, care va 
fi responsabilă de conlucrarea cu Organizaţia Obştească pentru Copii şi Tineret „Moştenitorii”; 

� Va facilita organizarea evenimentelor şi a activităţilor civice locale; 

� Va solicita asistenţă în elaborarea strategiilor locale relevante în domeniul parteneriatului social şi a 
serviciilor sociale; 
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� Va contribui cu resurse umane, informaţionale, în dependenţă de necesităţi şi în limita resurselor 
disponibile la realizarea Serviciului Integrare Socio-Profesională a tinerilor defavorizaţi din aria teritorială 
a municipiului Bălţi; 

� Va implica Organizaţia Obştească pentru Copii şi Tineret „Moştenitorii” la monitorizarea şi evaluarea 
participativă a serviciilor locale de asistenţă socială; 

� Va solicita anual Organizaţiei Obşteşti pentru Copii şi Tineret „Moştenitorii” informaţii despre activităţile 
realizate; 

Dispoziţii finale: 

� Prezentul Memorandum intră în vigoare de la data aprobării lui prin decizia consiliului mun. Bălţi şi este 
valabil pînă la 28 februarie 2016, cu posibilitatea de a fi revizuit sau extins.  

� Prezentul Memorandum este semnat în 3 exemplare în limba română şi 1 exemplar în limba engleză.  

� Toate prevederile stipulate în prezentul Memorandum pot fi revăzute de către părţi şi modificate la 
solicitarea şi prin acordul acestora.   

 

 

Aprobat şi semnat de către: 

Primarul 

municipiului Bălţi 

 

 

 
 

VASILI PANCIUC 

Directorul executiv al 

Asociaţiei Obşteşti „Demos” 

 

 

 

 

LILIANA SAMCOV 

Preşedintele 

Organizaţiei Obşteşti pentru 

Copii şi Tineret 

„Moştenitorii” 

 

 

NICOLAE MOSCALU 

„_____”___________2013 „_____”_____________2013 „_____”_____________2013 

 

 
 


