
 

  Republica Moldova                     Республика Молдова   

  CONSILIUL                   СОВЕТ 

  MUNICIPAL BĂLŢI              МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ 

                   

 

   

DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

Nr. 3/9 

din 29.03.2012 

 

 

       

                              

Cu privire la aprobarea Acordului de colaborare  

între primăria municipiului Bălţi, Centrul Social  

„Viaţă cu Speranţă” şi Asociaţia Obştească  

Asociaţia „Respiraţia a Doua pentru Oamenii în  

Etate şi Inactivi din municipiul Bălţi” 

 

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

28.12.2006, 

Examinând Acordul de colaborare între primăria municipiului Bălţi, Centrul Social „Viaţă cu Speranţă” şi 

Asociaţia Obştească Asociaţia „Respiraţia a Doua pentru Oamenii în Etate şi Inactivi din municipiul 

Bălţi”, propus prin scrisoarea comună a Centrului Social „Viaţă cu Speranţă” şi Asociaţia Obştească 

Asociaţia „Respiraţia a Doua pentru Oamenii în Etate şi Inactivi din municipiul Bălţi” din 13.03.2012, 

înregistrată la instituţia primarului mun. Bălţi sub nr. 03-13/666 din 13.03.2012, 

                                    

 

CONSILIUL MUNICIPAL BĂLŢI DECIDE: 

  

1. Se aprobă Acordul de colaborare între primăria municipiului Bălţi, Centrul Social „Viaţă cu 

Speranţă” şi Asociaţia Obştească Asociaţia „Respiraţia a Doua pentru Oamenii în Etate şi Inactivi 

din municipiul 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 drept şi disciplină. 

 

 

 

 

 

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 municipal Bălţi 

nr. 3/9 din 29.03.2012 

 

 

ACORD DE COLABORARE 

Acest acord de colaborare este  semnat pe  ____________________________ 

 

I. PĂRŢILE SEMNATARE ALE ACORDULUI 
 

Primăria municipiului Bălţi situată pe adresa: mun. Bălţi, str.Independenţei, 1, mun. Bălţi; 

Centrul social „Viaţa cu speranţă” situat pe adresa: mun. Bălţi, str. Victoriei, 7 ”a”, 

Asociaţia Obştească “Respiraţia a Doua pentru Oamenii în Etate şi Inactivi din municipiul Bălţi” 

situat pe adresa: mun. Bălţi, str.Bucovinei, 101. 

 

II. PREAMBUL 

Acest acord de colaborare încheiat de Primăria municipiului Bălţi în persoana primarului dl Vasili 

Panciuc, Centrul social „Viaţa cu speranţă” în persoana directorului centrului dna Ecaterina Russu, 

Asociaţia Obştească “Respiraţia a Doua pentru Oamenii în Etate şi Inactivi din municipiul Bălţi” în 

persoana preşedintelui dna Irina Baicalov – propune o activitate de colaborare şi egal parteneriat orientat 

spre desfăşurarea activităţilor de dezvoltare a serviciilor sociale şi suport social a persoanelor care trăiesc 

cu HIV/SIDA, prevenire a infecţiei HIV/SIDA, elaborarea strategiilor şi activităţilor de promovare a 

modului sănătos de viaţă, de modificare a comportamentelor riscante de infectare cu HIV prin elaborarea 

şi implementarea măsurilor de prevenire şi asigurare a tratamentului, îngrijirilor şi suportului persoanelor 

care trăiesc cu HIV/SIDA, crearea serviciilor contemporane, sensibilizarea opinii publice privind 

imaginea pozitiva a persoanelor cu probleme cu HIV/SIDA. Organizarea activităţii Centruluii social ” 

Viaţa cu speranţă”. 

Prezentul Acord este scris şi semnat în limba de stat, în trei exemplare, care are  aceiaşi putere 

juridică.  

 

III. OBIECTIVELE ACORDULUI:  

Colaborare reciprocă orientată spre organizarea şi implementarea unor proiecte şi activităţi în 

comun ce ţin de reabilitarea şi integrarea socială a beneficiarilor, precum şi activităţi informative şi 

distractive pentru beneficiarii din comunitate; crearea şi oferirea serviciilor sociale persoanelor 

afectate/infectate de HIV/SIDA, dezvoltarea colaborării cu AO „Respiratia a doua pentru Oameni in Etate 

si Inactivi”, AO„Sansa plus” si AO „Credinta Nord” în baza acordurilor de colaborare pentru a asigura 

standardizarea şi similaritatea serviciilor prestate pentru implicarea activă a beneficiarilor din raioanele 

din nordul Moldovei (Briceni, Donduşeni, Drochia, Edineţ, Glodeni, Făleşti, Floreşti, Ocniţa, Rîşcani, 

Sîngerei, Soroca) si mun. Balti in cadrul prestarii serviciilor in Centrul social din mun. Balti; 

 

IV. TERMENUL DE ACŢIUNE AL ACORDULUI:  

Prezentul acord capătă putere juridică din momentul semnării lui de toate părţile şi va fi  valabil 

timp de trei ani de la data încheierii. 

 
La încetarea acestui acord, Primăria mun. Bălţi va asigura continuitatea activităţilor începute în 

cadrul acestui acord pentru promovarea parteneriatului social, atingerea scopului Centrului social ” Viaţa 

cu speranţă” de a oferi servicii integrate specializate şi suportul social pentru PTH şi familiei acestora în 

situaţii dificile pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii PTH, reducerea ratei morbidităţii şi mortalităţii 

persoanelor cu HIV/SIDA, reabilitarea socială şi (re)integrarea lor în societate, referirea la alte servicii din 

cadrul sistemului de protecţie socială deja existenţe conform necesităţilor în mun. Bălţi şi Nordul 

Moldovei: Briceni, Donduşeni, Drochia, Edineţ, Glodeni, Făleşti, Floreşti, Ocniţa, Rîşcani, Sîngerei, 

Soroca. 

 
V. RESPONSABILITĂŢILE PĂRŢILOR: 



Părţile sînt obligate să-şi onoreze responsabilităţile conform prevederilor prezentului Acord şi vor 

menţine un dialog deschis despre probleme şi succesele implementării acordului, consultîndu-se reciproc 

în măsurile de eficientizare a acestora. 

În baza prezentului acord părţile poartă răspunderea prevăzută de legislaţia în vigoare a Republicii 

Moldova. 

         Partenerii semnatari ai prezentului Acord vor asigura executarea: 

 

Primăria mun. Bălţi: 

- va ofere în locaţiune o încăpere cu suprafaţa totală de 21.10 m.p. în incinta Centrului social „Viaţa cu 

speranţa” din str. Victoriei, 7 ”a”, pentru amplasarea Asociaţiei Obştească „Respiraţia a Doua pentru 

Oamenii în Etate şi Inactivi din municipiul Bălţi” cu eliberarea plăţii pentru locaţiune. Încăperea data este 

utilizata atât de membrii Asociaţiei, cât şi de angajaţii Centrului; 

- va asigura promovarea parteneriatului social; 

- va asigura informarea populaţiei despre gama de servicii oferite în cadrul Centrului în mass- media 

municipală ; 

- va asigura referirea beneficiarilor din regiunea de nord către Centrul social, contribuind la ridicarea 

calităţii vieţii lor şi acoperirea necesităţilor persoanelor infectate/afectate de HIV/SIDA prin intermediul 

Secţiei Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei; 

- va participa ca copartener la toate proiectele implimentate de Centrul social „Viaţa cu speranţă” şi 

Asociaţia Obştească “Respiraţia a Doua pentru Oamenii în Etate şi Inactivi din municipiul Bălţi”; 

- va implica Asociaţia Obştească “Respiraţia a Doua pentru Oamenii în Etate şi Inactivi din municipiul 

Bălţi” la implimentarea altor proiecte. 

 

Centrului social ” Viaţa cu speranţă”: 

- va elabora programe instructive / traininguri pentru colaboratorii Centului și bineficiari; 

- va elabora materiale informaţionale şi promoţionale ale serviciilor pentru persoane afectate şi infectate 

de HIV/SIDA; 

- va acorda asistenţă specializată pentru  persoane care trăiesc cu HIV  şi familiei acestora la nivel de 

municipiu şi cel regional (Briceni, Donduşeni, Drochia, Edineţ, Glodeni, Făleşti, Floreşti, Ocniţa, Rîşcani, 

Sîngerei, Soroca) cu programe de zi; 

- va asigura reabilitarea socială şi (re)integrarea în societate a persoanelor care trăiesc cu HIV; 

- va asigura referirea persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA la alte servicii din cadrul sistemului de 

protecţie socială deja existenţe conform necesităţilor în mun. Bălţi; 

- va acorda asistenţă în perfectarea sau restabilirea actelor beneficiarilor; 

- va asigura formarea continuă a aderenţei la tratamentul ARV; 

- va oferi programe informaţionale şi de recreaţie pentru beneficiari Centrului; 

- va asigura reabilitarea şi recuperarea fizică a beneficiarilor; 

- va elabora în comun cu beneficiarii Centrului planuri individuale de asisitenţă pentru  persoane afectate 

şi infectate de HIV/SIDA; 

- va organiza seminare/lecţii pentru elevii instituţiilor gimnaziale/liceale cu tematica: prevenirea 

răspîndirii viciilor sociale, inclusiv HIV/SIDA; organizarea modului sănătos de viaţă, etc.; 

- va organiza şi va planifica acţiuni de terapie prin muncă: cusut, croitorie, lucru la calculator; terapiei 

creative; meloterapiei, etc.; 

- va pune la dispoziţia Asociaţiei echipamentul şi mobilierul, pentru organizarea activităţilor orientate spre 

satisfacerea obiectivelor Centrului social şi prezentului Acord; 

- va contribui la întreţinerea într-o stare bună a încăperilor Centrului, precum şi la  

respectarea normelor sanitaro-igienice stabilite de legislaţia în vigoare; 

- va participa la procesul de planificare a activităţilor în comun cu angajaţii Asociaţiei pentru beneficiarii 

centrului/ persoane afectate şi infectate de HIV/SIDA şi la implementarea/evaluarea a Serviciului, 

identificând rezultate obţinute, obstacolele întîlnite şi oportunităţile de îmbunătăţire; 

- va include programul de activitate al Asociaţiei în programul de activitate a Centrului social „Viaţa cu 

speranţa” din mun. Bălţi; 

- va întocmi şi va prezinta organelor abilitate: rapoarte, dări de seamă, care conţine date despre activitatea 

Centrului, Asociaţiei, programele realizate, etc.; 

- va asigura monitorizarea şi evaluarea cazului după ieşirea beneficiarului din Centru în comun cu 

angajaţii Asociaţiei; 

- va pune la dispoziţia beneficiarilor, angajaţilor Asociaţiei, voluntarilor transport pentru executarea 

sarcinilor acxate; 



Asociaţia Obştească “Respiraţia a Doua pentru Oamenii în Etate şi Inactivi din municipiul Bălţi”: 

- va acorda asistenta tehnica, metodologică şi cu resurse umane Centrului; 

- va organiza în comun cu salariaţii Centrului social ”Viaţa cu speranţa”, în localul Centrului, situat pe 

adresa: mun. Bălţi, str. Victoriei, 7 ”a”, activităţi orientate spre satisfacerea obiectivelor prezentului Acord 

şi ce ţin de necesităţile specifice ale beneficiarilor; 

- va utiliza echipamentul din cadrul Centrului, pentru organizarea activităţilor orientate spre satisfacerea 

obiectivelor prezentului Acord şi regulamentului de funcţionare a centrului; 

- va contribui în măsura posibilităţilor (conform bugetului anual aprobat de către Fundaţia SOROS) cu 

sprijin financiar la întreţinerea Centrului, la acoperirea cheltuielilor administrative (achitarea cheltuielilor 

pentru resurse termoenergetice: energie electrică şi termică; serviciilor comunale: apă şi canalizare, etc.), 

precum şi la organizarea unor activităţi pentru beneficiari; 

- va oferi instruiri şi consultaţii pentru angajaţii Centrului, Asociaţiei şi voluntarilor; 

- va ofere materiale informaţionale şi promoţionale de prevenire a infecţiei HIV/SIDA, promovare a 

modului sănătos de viaţă, sensibilizarea opinii publice privind imaginea pozitiva a persoanelor cu 

probleme cu HIV/SIDA; 

- va identifica potenţialii beneficiari ai centrului şi va redirecţiona cazurile de intervenţie; 

- va atrage beneficiarii din raioanele de Nord al Republicii Moldova (Briceni, Donduşeni, Drochia, Edineţ, 

Glodeni, Făleşti, Floreşti, Ocniţa, Rîşcani, Sîngerei, Soroca) şi mun. Bălţi în programele Centrului; 

- va organiza şi va efectua consultarea/consilierea persoanelor infectate şi afectate cu HIV/SIDA fără 

plată; 

- va asigura activităţi pentru persoane infectate şi afectate de HIV/SIDA- ”Clubul de cunoştinţă”; 

- va organiza şi va desfăşura programe de dezvoltare şi susţinere pentru copii infectaţi/afectaţi de 

HIV/SIDA; 

- va distribui materiale informaţionale şi promoţionale ale serviciilor pentru persoane afectate şi infectate 

de HIV/SIDA; 

- va acorda ajutor material în formă de pachete de produse alimentare persoanelor infectate cu HIV/SIDA, 

îmbrăcăminte  şi încălţăminte, rechizite pentru copii infectaţi şi afectaţi de HIV/SIDA; 

- va asigura formarea continuă a aderenţei la tratamentul ARV prin intermediul voluntarilor; 

- va acorda servicii de consiliere psihologică, medicală, juridică pentru persoanele infectate/afectate 

HIV/SIDA prin intermediul specialiştilor angajaţi de către Asociaţie; 

- va organiza şi va acorda servicii de îngrijire socială la domiciliu pentru persoanele cu HIV/SIDA, 

”grupuri de ajutor reciproc”(consultare, controlul terapiei antiretrovirale, îngrijire, reabilitare, ); 

- va asigura formarea si dezvoltarea echipei voluntarilor din rindurile rudelor PHS si a comunitatii; 

- va asigura returnarea banilor PHS din raioanele nordului Republicii Moldova (Briceni, Donduşeni, 

Drochia, Edineţ, Glodeni, Făleşti, Floreşti, Ocniţa, Rîşcani, Sîngerei, Soroca) pentru calatorii cu scopul 

fregventarii cabinetului pentru ARV terapie din mun. Balti; 

- va monitoriza executarea planurilor individuale de asisitenţă pentru  persoane afectate şi infectate de 

HIV/SIDA elaborate de angajaţii Centrului în comun cu beneficiarii Centrului şi va asigura intervenţii în 

caz de necesitate; 

- va organiza şi va asigura participarea voluntarilor, beneficiarilor la măsuri culturale, artistice şi muzicale; 

organizarea şi desfăşurarea seminarelor/întrunirilor pentru elevii instituţiilor gimnaziale/liceale, şcoli 

profesionale, colegii, instituţii universitare cu tematica: prevenirea răspîndirii viciilor sociale, inclusiv 

HIV/SIDA; organizarea modului sănătos de viaţă; drogurile şi consecinţele lor, etc; 

- va asigura executarea acţiunilor planificate de terapie prin muncă: cusut, croitorie, lucru la calculator; 

terapiei creative; meloterapiei, etc.; 

- va întocmi şi va prezinta specialiştilor Centrului (asistent social, lucrător medical (medic-infecţionist), 

consultant de la egal la egal) - rapoarte, dări de seamă, care conţine date despre activităţile întreprinse pe 

parcursul lunii, programele realizate, propuneri de readresare a cazurilor, etc.; 

- va asigura monitorizarea şi evaluarea cazului după ieşirea beneficiarului din sistem în comun cu salariaţii 

Centrului; 

- va oferi suport informaţional şi tehnic instituţiilor guvernamentale şi neguvernamentale din domeniul 

social, de susţinere a persoanelor afectate şi infectate de HIV/SIDA; 

- va participa la elaborarea politicilor în domeniul asistenţei sociale. 

 

 

 

 

 



 

VI. PERSOANELE RESPONSABILE DE IMPLEMENTAREA ACORDULUI:  

Persoanele responsabile de implementarea proiectului, desemnate de părţi sunt: din partea Centrul 

social „Viaţa cu speranţă”, dna Ecaterina Rusu,  din partea primăriei mun. Balti, dl Vladimir Semenţul, 

şeful Secţiei Asistenţa Socială şi Protecţia Familiei şi din partea Asociaţia Obştească “Respiraţia a Doua 

pentru Oamenii în Etate şi Inactivi din municipiul Bălţi”, dna Irina Baicalov. 

 

VII. MODALITĂŢILE DE MODIFICARE ŞI ÎNCETARE ALE ACORDULUI 

 

Prezentul acord poate fi  modificat sau reziliat numai prin consimţămоntul tuturor părţilor.  

Rezilierea unilaterală a acordului poate avea loc numai în urma nerespectării prevederilor lui de 

către una din părţi.  

La soluţionarea chestiunilor nereglementate prin prezentul acord părţile vor acţiona pe baza 

principiului bunei înţelegeri şi se vor călăuzi de legislaţia în vigoare a Republicii Moldova. 

 

VIII. PREVEDERI FINALE 

 
Nici o parte nu are împuternicirile de a lua decizii pentru cealaltă, sau de a-şi asuma obligaţii din 

partea celeilalte părţi. 

Prezentul Acord este scris şi semnat în limba de stat a Republicii Moldova şi limba rusă, care au 

aceeaşi putere juridică.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primăria mun. Bălţi                                      

 

Semnătura___________     

           L.Ş.       

Numele, prenumele: Vasili Panciuc    

Funcţia: Primar                                                                                                            

Centrul social „Viaţa cu speranţă”                       

 

Semnătura_______________ 

    L.Ş. 

Numele, prenumele: Ecaterina Russu                                        

Funcţia: Director 
 

Asociaţia Obştească “Respiraţia a Doua 

pentru  

Oamenii în Etate şi Inactivi din 

municipiul Bălţi”        

 

Semnătura_______________ 

    L.Ş. 

Numele, prenumele: Irina Baicalov 

Funcţia: Preşedinte 
 


