
 

  Republica Moldova                     Республика Молдова   

  CONSILIUL                   СОВЕТ 

  MUNICIPAL BĂLŢI              МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ 

                   

 

   

DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

 

Nr. 3/8 

din  29.03.2012 

 

            

                              

Cu privire la aprobarea Memorandumului de colaborare  

între Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei  

al Republicii Moldova, Filiala din Moldova a Asociaţiei  

„AMICI DEI BAMBINI” şi consiliul municipal Bălţi 

 

În temeiul art. 14 alin. (1), alin. (2) lit. j) din Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 

28.12.2006, art. 6 alin. (3) din Legea privind regimul juridic al adopţiei nr. 99 din 28.05.2010, 

Examinând Memorandumul de colaborare între Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei al 

Republicii Moldova, Filiala din Moldova a Asociaţiei „AMICI DEI BAMBINI” şi consiliul municipal 

Bălţi, propus de Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei al Republicii Moldova prin scrisoarea nr. 

09/370 din 29.02.2012, înregistrată la instituţia primarului mun. Bălţi sub nr. 03-15/629 din 07.03.2012, 

                                    

 

CONSILIUL MUNICIPAL BĂLŢI DECIDE: 

  

1. Se aprobă Memorandumul de colaborare între Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei al 

Republicii Moldova, Filiala din Moldova a Asociaţiei „AMICI DEI BAMBINI” şi consiliul 

municipal Bălţi (se anexează). 

2. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina comisiei consultative de specialitate 

pentru învăţământ, protecţie socială, sănătate publică şi muncă; pentru drept şi disciplină; pentru 

colaborare cu alte autorităţi, înfrăţire, turism, culte şi activităţi social – culturale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preşedintele şedinţei a III-a                                                                       Alexandru PONEATOVSCHI                           

ordinară a Consiliului mun. Bălţi                                                 

 

Contrasemnează: 

Secretar al Consiliului şi municipiului Bălţi           Irina SERDIUC 

                                                                                                      

 

Pus la curen: 

Primarul mun. Bălţi                                                                                     Vasili PANCIUC 
 

 

 



 

APROBAT 

prin decizia consiliului mun. Bălţi 

nr. 3/8 din 29.03.2012 

 

MEMORANDUM DE COLABORARE 

ÎNTRE MINISTERUL MUNCII, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI FAMILIEI AL REPUBLICII MOLDOVA 

FILIALA DIN MOLDOVA A ASOCIAȚIEI “AMICI DEI BAMBINI” 

şi CONSILIUL MUNICIPAL BĂLŢI 

 

- Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei al Republicii Moldova (în continuare MMPSF), situat 

pe adresa: mun. Chişinău, str. V. Alecsandri, 1, MD-2001, reprezentat de dna Valentina BULIGA, 

Ministru 

- Filiala din Moldova a Asociaţiei “Amici dei Bambini”, adresa juridică: str. Calea Ieşilor 13, of. 82  

Chişinău, Republica Moldova, reprezentată de  dna  Stela VASLUIAN, director filială  

- Consiliul Municipal Bălţi, situat pe adresa: piaţa Independenţei, 1 mun. Bălţi, reprezentat de dl Vasili 

PANCIUC, Primar, denumite în continuare Părţi.  

 

Premize: 

 Considerând principiile exprimate de Convenţia Organizaţiei Naţiunilor Unite privind Drepturile  

Copilului (New York, 1989), Convenția de la Haga în materie de cooperare și adopție internațională și 

alte tratate internaţionale cu  privire la drepturile copilului la care a aderat Republica Moldova; 

 

 Ținând cont de necesitatea implementării prevederilor Legii 99/2010 privind regimul juridic al 

adopției, în vigoare în Republica Moldova și  ordinului ministrului muncii,  protecției  sociale și 

familiei nr. 285 din 23 iunie 2011 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de evaluare a 

garanțiilor morale și condițiilor materiale ale solicitanților pentru adopţie; 

 

 Recunoscând importanţa dezvoltării relaţiilor  şi a instrumentelor de colaborare dintre instituţiile  

publice şi societatea civilă naţională şi internaţională pentru asigurarea accesului beneficiarilor la  

servicii sociale de calitate; 

 

 Recunoscând experiența Asociației Amici dei Bambini în domeniul promovării drepturilor copiilor în 

dificultate şi a copiilor rămași fără îngrijire părintească, inclusiv în promovarea reformei sistemului 

rezidenţial şi dezvoltarea serviciilor sociale substitutive de tip familial, precum şi în domeniul 

adopţiei;  

    

Părţile convin asupra următoarelor: 

 Scopul memorandumului 

Prezentul Memorandum de  Colaborare are scopul de  a  contribui la implementarea prevederilor Legii 

99/2010 privind regimul juridic al adopției, cu referinţă specifică la articolul 19 – Pregătirea solicitanţilor 

la adopţie şi a Regulamentului privind procedura de evaluare a garanţiilor morale şi condiţiilor materiale 

ale solicitanţilor pentru adopție, aprobat prin  ordinul  ministrului muncii, protecţiei sociale şi familiei nr. 

285 din 23 iunie 2011.  

 

 Principiile parteneriatului 

-  Pentru atingerea scopul propus, Părţile vor colabora pentru pregătirea solicitanţilor la adopţia naţională 

şi acordarea suportului necesar autorităţilor teritoriale competente în domeniul adopţiei în procesul de 

evaluare a garanţiilor morale şi a condiţiilor materiale ale solicitanţilor la adopţie conform metodologiei 

aprobate prin ordinul ministrului muncii, protecţiei sociale şi familiei nr. 285 din 23 iunie 2011.    

-  Părţile îşi asumă responsabilitatea de a respecta confidenţialitatea datelor personale ale  candidaților la 

adopţie, care vor fi cunoscute în pofida activităţilor de formare, prevăzute de  prezentul Memorandum 

de Colaborare.  

 

 

 

 



 

 

 Responsabilităţile Părţilor 

-  Pentru atingerea scopului Memorandumului de Colaborare, MMPSF îşi asumă responsabilitatea de:  

a)  a monitoriza realizarea prevederilor prezentului Memorandum; 

b) facilitarea comunicării dintre părţile semnatare ale prezentului Memorandum; 

c)  analiza rezultatelor şi a realizării prevederilor prezentului Memorandum. 

-  Pentru atingerea scopului Memorandumului de Colaborare, Filiala din Moldova a Asociaţiei  Amici 

dei Bambini îşi asumă responsabilitatea de:  

a)  a constitui echipa mobilă cu competențe în formarea potenţialilor adoptatori, cu consultarea prealabilă 

a MMPSF; 

b) a acorda asistenţă autorităţilor teritoriale cu competenţe în domeniul adopţiei în baza solicitărilor 

prealabile privind pregătirea solicitanţilor la adopţie; 

c)  a pregăti şi prezenta MMPSF  rapoarte de activitate a echipei mobile  şi, după caz,  a propunerilor de 

îmbunătăţire a cadrului normativ în domeniu. 

- Pentru atingerea scopului Memorandumului de Colaborare, Consiliul municipal Bălţi îşi asumă 

responsabilitatea de:  

a)  a asigura respectarea termenelor  pentru evaluarea garanţiilor morale și a condiţiilor materiale a 

solicitanţilor la adopţia naţională din propriul teritoriu; 

b)  a solicita în termene rezonabile asistența echipei mobile cu competenţe în formarea solicitanţilor la 

adopţie;  

c)  a informa şi facilita participarea solicitanţilor la adopţia naţională din propriul teritoriu în procesul de 

formare; 

d)  a asigura participarea specialiştilor cu atribuţii în domeniul adopţiei la procesul de instruire a 

solicitanţilor la adopţie, în scopul consolidării capacităţilor profesionale ale acestora;  

e)  a asigura condiţii adecvate pentru organizarea logistică a procesului de formare a solicitanţilor la 

adopţia naţională din propriul teritoriu.  

 

 Durata Memorandumului de Colaborare 

- Prezentul Memorandum de Colaborare este încheiat pentru o perioadă de 1 an, din data semnării lui de 

către toate părţile implicate. 

- Memorandumul poate fi prelungit  printr-un Acord adiţional  pentru o perioadă similară sau determinată 

în timp,  semnat de către Părţi  cu 30 zile înainte de expirarea prezentului Memorandum.  

 

 Modificările Memorandumului 

Prezentul Memorandum de  Colaborare poate fi modificat sau completat cu Acordul unanim al părţilor în 

urma unei evaluări periodice a activităţii prevăzute de acesta.   

 

 Dispoziţii finale 

- Prezentul Memorandum de Colaborare este încheiat în 3 (trei) exemplare, în limba română, pentru 

fiecare parte, fiecare având aceeaşi valoare juridică.  

- Prezentul Memorandum de Colaborare intră în vigoare la data semnării de către Părţi. 

 

SEMNĂTURA PĂRŢILOR: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asociaţia Amici dei Bambini,  

Moldova 

 

_________________ 

Stela VASLUIAN 

____   ______________ 2012 

                 Chişinău 

 

Ministrul Muncii, 

Protecţiei Sociale şi Familiei 

 

_______________ 

Valentina BULIGA 

____   _____________ 2012 

                 Chişinău 

Primarul mun. Bălţi 

 

 

______________  

Vasili PANCIUC  

____   ______________ 2012 

                 Bălţi 


