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Anexd
la decizia Consiliului mun. B[lti
nr. I 1/10 din 29.09.2020

ACORD DE COLABORARE
intre Unitatea administrativ teritoriali municipiul Bilti,
reprezentat de Consiliul municipal Bnlfi, pe de o parte, ;i
Asociafia Ob;teascl ,,TINERGIE - Perspective ;i Dezvoltare'', pe de alti parte

iJ.-/O-

2o2o
Data semndrii
Locul semndrii: municipiul Balli

Unitatea administrativ teritoriali municipiul Bil{i, din numele cireia, in
conformitate cu legea in vigoare z Republicii Moldova, vine Consiliul municipal Bnl{i, in
persoana primarului interimar al municipiului Bilfi, a dlui Nicolai Grigor$in, pe de o parte,
rsi

Asociafia Ob;teascl ,,TINERGIE - Perspective ;i Dezvoltnre", in continuare
Asocialie, IDNO 1019620007103, in persoana preqedintelui Asocialiei, a domnului Nicolai
Cervencov, pe de altd parte,
numite in continuare ,,Pa4i",
in limita competenlelor qi atribuliilor ce le revin, au convenit sd incheie prezentul Acord
de colaborare (in continuare - Acord) asupra urmdtoarelor:

Capitolul I. SCOPUL, OBIECTIVFLE $I PRINCIPIILE COLABORARII
1.1. Scopul prezentului Acord este de a uni efortul Parfilor in domeniul elabordrii

;i implementdrii

proiectelor, planurilor qi strategiilor orientate spre dezvoltarea copiilor, adolescenlilor Ei
tinerilor din mun. Bdlli, precum gi largirea posibilitalilor pentru realizarea potenlialului 1or.
1.2. Obiectivele colabordrii:
- participarea la elaborarea politicilor municipale in domeniile: educalie, colaborare cu
societatea civilS, voluntariat, asistenld socialS etc.;
- dezvoltarea Ei implementarea metodelor inovatoare de lucru cu tinerii in domeniul: educaliei
formale gi non-formale, orientdrii profesionale, protecliei sdndtdlii, protecliei mediului
inconjurator Ei organtzdrii timpului liber;
- crearea, implementarea qi dezvoltarea programelor care sporesc nivelul de acces la
informalii Ei servicii pentru copii, adolescenli Ei tineri in domeniul sdndtdlii, educaliei, carierei
qi timpului liber;
- elaborarea Ei implementarea de proiecte pentru crearea unui mediu prietenos de dezvoltare
pentru copii, adolescenli ;i tineri (spafii co-working, teatre, terenuri de sport, etc.);
- organrzarea activitdlilor orientate spre dezvoltarea abilitalilor qi potenlialului creativ aI
copiilor, adolescenlilor qi tinerilor;
- crearea oportunitalilor de aplicare a cunoqtinfelor, abilitalilor ;i experienlelor acumulate;
- dezvoltarea qi promovarea miEcdrii de voluntariat in rAndul copiilor, adolescenlilor qi
tinerilor.
1.3. in procesul de realizare aprevederilor prezentului Acord, Parlile se vor ghida de urmdtoarele
principii:
eficienld - presupune asigurarea unui raport optim intre resursele utilizate qi rezultatele

";t:::;:;!*y;;*;:tl,':,t,m,,.,oui..,iveror

specince stablite de c6treparli pentru
fiecare activitate realizatd in comun, in sensul oblinerii rezultatelor scontate;
participare - fiecare Parte se implicd in realizarea prevederilor prezentului Acord in mdsura
posibilitdlilor qi a responsabilitdlilor asumate;

responsabilitate - fiecare Parte va executa
cu bund credinfd, diligen{a responsabilitate
;i
obligafiile asumate;
transparenld - Pdrfile vor da dovadd de deschidere
in procesul de colaborare, de elaborare gi
de implementare a proiectelor comune, prin
consultalii reciproce qi replicare a practicilor
bune.

l'4'Pa1ile vor executa cu bund credinJd obligaliile asumate,
in conformitate cu legislafia in

vigoare, ptezentul Acord
Ei, dupd caz, acordurile semnate ulterior.
vederea asigurdrii coordondrii eforturilor, Pd4ile
se vor inforrna reciproc referitor la
ac{iunile intreprinse in vederea rearizdrir prezentului
Acord.
l '6' P64ile sunt dispuse sd conlu creze
sub forma suportului reciproc, schimbului de
informalii.
experientA li asistenfd reciprocd.
1'5'

in

capitolul II. TERMENUL DE ACTIUNE AL ACORDULUI
2'7' Ptezentul
capdtd. putere juridica din momentul semnarii
lui de toate P6{ile gi va fi
valabil timp de {cord
3 ani de la d,ataincheierii.
2'2' Prezentul Acord se reinnoiegte in mod tacit, pentru
perioade succesive de cdte 1 an, d,acd
niciuna dintre Pa4i nu notificd celeilalte Pa4i,
in scris, intenlia sa d.-;
sv s a.rr,rn1u
s\
prezentul Acord,
cu minimum 60 de zile inaintea expirdrii perioadei
de vala;iii;;,;.
2'3 ' Prezentul Acord poate sd incete ze iniinte
de termen in urmdtoarele cazuri:
- neexecutareaobligaliilorasumate;
- Asocialia iEi incete azd. activitatea in domeniul educafiei;
- desfiinfarea Asocia{iei ca persoand juridicd.
CAPitOIUI

III. RESPONSABILTTATILE PARTILOR

3'1' Pa4ile se obliga sa-$i onoreze responsabilitalile.conform

prevederilor prezentului Acord gi
vor men{ine un dialog deschis privind problemele gi
ruci;;;I.
i-pr."rentdrii Acordului,
consultandu-se

reciproc in veder.u ifi.i. nti)ariirelafiilor de
colaborare.
3'2'Pdr!ile vor organizaEi desffuurain comun diverse
activitdli, ce fin de scopu lprezentului Acord
Ei intru realizarea acestuia;
3.3. Rolurile gi responsabilitalile pdrJilor:

3'3'1' ale Consiliul municipal Brl{i, in persoana primarului
municipiului Blfi:
a) sd suslina iniliativele ptoput. de Asocialie sd contribuie,
in mdsura posibilitdlilor,
Ei
la implementarea proiectelor real izate de Asociafie,
care corespund scopului prezentului Acord;
b) sd asigure prezentarea informaliilor solicitate de Asocialie, in
condifiile legislaliei in
vigoare gi pentru realizarea prezentului Acord;
c) sd faciliteze implicarea subdiviziunilor structurale ale primdriei
municipiului Bdlli,
domeniile de activitate ale cdrora
lin de educafie, colaborare cu societatea civild, voluntariat,
asistenld sociald' sau, dup d' caz,alte domenii
conform necesitalilor, in activitali/proiecte comune
care corespund scopului prezentului Acord.
Facilitarea implicarii este posibil6 in bazasolicitdrii
prealabile in scris a Asocialiei pe numele primarului;

d)

sd numeascd o persoand de contact, care
va asigura o comunicare eficient6 intre

pa4i
qi va furniza Asociafiei, in condiliile legii,
informalii solicitate de aceasta pentru intocmirea
actelor de finanlare sau, dupd caz, realizarea
activitdtilor comune ce corespund scopului
prezentului Acord;

e)

sd asigure dezvoltareaparteneriatului cu
centrele de tineret din municipiu,

in vederea
realizdrri prevederilor prezentului Acord
sa
faciliteze
colabo rarea, schimbul de informatii
Ei
si
de bune practici cu acestea;

0

sd disemineze pe pagina oficiald a Primariei
mun. Balfi, sau, dup d, caz,pe paginile
oficiale ale subdiviziunilor structurale ale primdriei,
informalii despre activitdt ile realizate in

cadrul acestui Acord, precum gi alte informalii, rapoarte de activitate ale Asocialiei prezentate
de aceasta.

Ob;tqti,,TINERGIE - Perspective ;i Dezvoltare":
a) sd informeze in scris primarul mun. B6lti despre ideile de proiect qi/sau despre alte
iniliative ale Asocailiei de a fi implementate in comun Ei ce corespund scopului prezentului

3.3.2. ale Asociafiei

Acord;

b)

in

cazul confirmdrii intenliei APL de a coopera in cadrul unui proiect ce
corespunde scopului prezentului Acord, sd elaboreze in comun propunerea de proiect pentru
depunerea cererii de finantare, in cadrul programelor de granturi lansate pe teritoriul Republicii
Moldova;
se obligd,

c) se obligd sd informeze cu privire la statutul final de aprob are a tuturor cererilor de
finanlare inaintate in parteneriat cu organul administraliei publice locale sau, dupd. caz, crt
subdiviziunile structurale ale prim[riei, nu mai tarziu de 5 zile calendaristice de la anuntarea
oficiald a rczultatelor;
d) sd organizeze, in cazul in care Asocialia primegte finanlare pentru un proiect comun
elaborat qi inaintat, qedinle de lucru, de inforrnare gi de consultare, pe intreaga perioadd a
proiectului, pentru a discuta toate aspectele implementdrii acestuia;
e) sd informezein scris despre progresul proiectelor implementate in parteneriat, precum
qi despre rezultatele intermediare qi finale ale acestora;
' '0 sd asigure transparenla tuturor acliunilor reahzate in cadrul fiecdrui proiect
implementat in parteneriat cu organul administraliei publice locale sau, dupd caz, cu
subdiviziunile structurale ale primdriei;
g) sd prezinte, dupd finalizarea fiecdrui proiectrealizalin parteneriat,un raport cu privire
Iarezultatele acestuia, precum Ei un concept pentru dezvoltare ulterioard a lui;
h) sd participe la elaborarea politicilor municipale in domeniile: educalie, colaborare cu
societatea civild, voluntariat, asistenla sociald, sau, dupd" caz, alte domenii confoffn necesitalilor;
i)
sd intocmeascd gi sd prezinte primarului mun. B6lfi raportul anual de activitate privind
activitdlile desfbsurate, rezultatele colabordrii in cadrul respectivului Acord, precum Ei alte
informalii relevante, in cel mult 6 luni de la sfbrEitul anului pentru care este intocmit.

Capitolul IV. FORTA MAJORA
4.1. Nici una dintre Pd4ile prezentului Acord nu rdspund de neexecutarea in termen qi/sau de
executarea in mod necorespunzdtor, total sau parf ial, a oricdrei obligalii care ii revine in baza
acestuia, dacl,neexecutareasau executarea necorespunzdtoare a obliga{iei respective a fost cauzatd,
de forfa majo16, aga cum este definitd de lege.
4.2. Partea care invocd forta majord este obligatd, sd notifice celeilalte Pa4i, in termen de 3 zile,
producerea evenimentului gi sa ia toate mdsurile posibile in vederea limitdrii consecinfelor lui.
4.3. Dacd in termen de 10 zile de la producere, evenimentul respectiv nu inceteazd., Partea care
invocd forfa majord este total exoneratd de indeplinirea acestei obligalii.

ilr[til"

5.1. in procesul executdrii p,.r.,'!,lLiitlli'I; F#ty3*
conrormitate cu principi'e de
bund credinfd, diligen\d,, parteneriat gi egalitate.
5.2.Toate modificdrile gi completdrile laprezentul Acord trebuie sd fie perfectate in formd scrisd,
semnate de cdtre reprezentanlii imputernicili ai Pd4ilor, qi vor constitui parte integrantd a
respectivului Acord.
5.3. Litigiile apdrute in legdturd cu executareaprezentului Acord vor fi rezolvate de Pa4i pe cale
amiabild. Dacd aceasta nu este posibild, litigiul se va examina in instanla de judecatd in
conformitate cu legislalia in vigoare a Republicii Moldova.
5.4. Acordul cuprinde 4 (patru) pagini ce vor fi semnate, datate gi qtampilate de Parfi.

F-(
5'5' Prezenful Acord este intocmit in z (oour) exemp lare,cdte
parte,
unul pentru fiecare
^rvv(*rv r c'r'v' care au
putere juridicd egald.
5'6' Pa4ile vor elabora Acorduri scrise in care vor fi specificate
tobte aspectele colabordrii, pentru
toate proiectele gi evenimentele implementate in comun
la nivel

,rr*i"iiui.
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CAPitOIUI

VI. ADRESELE $I SBMNATUNTLE PARTILOR

Consiliul municipal Bnlfi

str. Independenfei, I

Asociafia ObEteasci ,,TINERGIE \
Perspective qi Dezvolt
^rer,
adresa juridicd: MD 3100 municipiul Bdlli
str. Komarov, 88

Primarul interim ar almunicipiului B6l{i:

Presedinte:

municipiul Bdlfi

t

,.,

Nicolai Cervencov

ffi

