
  Republica Moldova                    Республика Молдова   

   CONSILIUL                 СОВЕТ 

  MUNICIPAL BĂLŢI             МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ 

                   
 

 

   

DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

nr. 3/8 

din  31.03.2016 

 

 

Cu privire la aprobarea proiectului Acordului de parteneriat  

între Consiliul municipal Bălţi şi AO „Asociaţia Femeilor  

de Afaceri din mun.Bălţi” şi Centrul Naţional de Asistenţă  

şi Informare a ONG-urilor din Moldova „Contact” 

 

În conformitate cu art. 14, alin.1), alin.2), lit.j), alin.3) al Legii RM „Privind administraţia publică 

locală” nr. 436-XVI din 28.12.2006, art.8, alin.2, art.33, alin.3) al Legii RM „Cu privire la asociaţiile 

obşteşti” nr.837 din 17.05.1996, în baza cererii nr.28 din 23.11.2015 din partea AO „Asociaţia 

Femeilor de Afaceri din mun.Bălţi” şi a certificatului de utilitate publică din 30.10.2014 şi în scopul 

implementării proiectului „Transparenţă şi responsabilitatea autorităţilor publice prin activităţi comune 

ale mass-media şi ONG-urilor locale şi regionale”, finanţat de Uniunea Europeană, - 

 

Consiliul municipal Bălţi DECIDE: 

 

1. Se aprobă proiectul Acordului de parteneriat între Consiliul municipal Bălţi şi AO „Asociaţia 

Femeilor de Afaceri din mun.Bălţi” şi Centrul Naţional de Asistenţă şi Informare a ONG-urilor 

din Moldova „Contact” (se anexează). 

2. Se pune în sarcina primarului municipiului Bălţi, dlui Renato Usatîi semnarea Acordului de 

parteneriat între Consiliul municipal Bălţi şi AO „Asociaţia Femeilor de Afaceri din mun.Bălţi” şi 

Centrul Naţional de Asistenţă şi Informare a ONG-urilor din Moldova „Contact”. 

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

specialitate pentru educaţie, protecţie socială şi sănătate publică, pentru drept şi disciplină şi 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

Preşedintele şedinţei III        

ordinare a Consiliului mun. Bălţi                           Boris MARCOCI 

 

Contrasemnează: 

Secretarul Consiliului municipal Bălţi                   Irina SERDIUС 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexă la decizia 

Consiliului municipal Bălţi 

nr. 3/8 din 31.03.2016 

 

PROIECTUL ACORDULUI DE PARTENERIAT ŞI COLABORARE 

 

CONSILIUL MUNICIPAL BĂLŢI (în continuare CMB) în persoana Primarului Renato USATÎI, 

care acţionează în baza Legii cu privire la Administraţia Publică Locală  

şi 

ASOCIAŢIA OBŞTEASCĂ ASOCIAŢIA FEMEILOR DE AFACERI DIN MUNICIPIUL 

BĂLŢI (în continuare – ONG), înregistrată la 03 Octombrie 2002, reprezentată de Preşedintele ONG,  

Tatiana PUGA, care acţionează în baza statutului   

şi 

 

CENTRUL NAŢIONAL DE ASISTENŢĂ ŞI INFORMARE A ONG-URILOR DIN MOLDOVA 

„CONTACT” (în continuare – Centrul CONTACT), înregistrată la 17 noiembrie 2005, reprezentată 

de Directorul Executiv Serghei Neicovcen, care acţionează în baza statului 

 

au semnat prezentul Acord prin care au convenit asupra următoarelor: 

 

1. CADRU GENERAL 

Părţile au căzut de acord privind condiţiile, modul şi termenele colaborării în implementarea 

activităţilor din cadrul proiectului “Transparenţa şi responsabilitatea autorităţilor publice prin activităţi 

comune ale mass-media şi ONG-urilor locale şi regionale” în municipiul Bălţi, conform planului de 

activităţi din cadrul proiectului Anexa 1 la prezentul Acord. 

 

Scopul proiectului “Transparenţa şi responsabilitatea autorităţilor publice prin activităţi comune ale 

mass-media şi ONG-urilor locale şi regionale” este de a contribui la consolidarea rolului societăţii 

civile şi mass-media în monitorizarea şi prevenirea corupţiei la nivel local în Republica Moldova prin 

formarea de capacităţi comune a ONG-urilor, mass-media şi autorităţilor locale de a implementa 

iniţiative participative.  

 

2. RESPONSABILITĂŢILE PĂRŢILOR 

Părţile semnatare îşi asumă responsabilitatea să întreprindă următoarele acţiuni, după cum 

urmează: 

 

2.1. Consiliul municipal Bălţi  

a) să asigure deschiderea de a participa în activităţile proiectului;  

b) să anunţe participanţii şi sa-i convoace la activităţile din cadrul proiectului; 

c) să asigurare spaţiu pentru desfăşurarea sesiunilor, şedinţelor publice; 

d) să creeze condiţii pentru alimentarea participanţilor la seminar; 

e) să desemneze o persoană - coordonatorul local din cadrul CMB; 

f) să faciliteze elaborarea, discutarea, adoptarea în cadrul Consiliului municipal Bălţi şi 

implementarea planului local de prevenire a corupţiei, elaborat în comun cu societatea 

civilă din localitate. 

 

 

2.2. Asociaţia obştească / Mass media 

a) asigurarea organizaţională şi logistică a procedurii de prezentare a proiectului în comunitate 

(sesiuni de informare) şi de semnare de către Centrul CONTACT şi CMB a contractului de  

colaborare; 

b) asigurarea organizaţională şi logistică a  sesiunilor de instruire a CMB;  



c) implicarea  în procesul de elaborare a planului  local de prevenire a corupţiei;  

d) acordarea  asistenţei CMB în procesul de pregătire şi adoptare a planului la Consiliul 

municipal Bălţi;   

 

2.3.Centrul CONTACT 

a) să asigurare metodologic şi informaţional toate activităţile din planul de acţiuni; 

b) să elaboreze şi să prezinte spre aprobare Acordul de colaborare dintre Centrul CONTACT şi 

CMB;  

c) să asigure deplasarea, alimentarea şi cazarea experţilor din cadrul proiectului; 

d) să asigurare alimentarea participanţilor şi pauzele de cafea în cadrul seminarelor; 

e) să elaboreze şi să pună la dispoziţia mass-media locale şi naţionale a comunicatelor  de presă 

pentru activităţile din teritoriu; 

f) să efectueze în timp util a tuturor plăţilor pentru asigurarea logistică a activităţilor din teritoriu; 

g) să asigure facilitarea elaborării planului de prevenire a corupţiei la nivel local; 

h) să asigurare activităţile cu tehnica necesară (complex multimedia şi multiplicare audio), baner 

şi invitaţii pentru distribuire, rechizite şi materiale distributive necesare pentru seminar (mape, 

blocnoate, pixuri, carioci etc.). 

 

3. FORŢA MAJORĂ 

3.1. Nici una dintre părţile la prezentul Acord nu răspund de neexecutarea la termen şi/sau de 

executarea în mod necorespunzător, total sau parţial, a oricărei obligaţii care îi revine în baza 

prezentului Acord, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiei respective a 

fost cauzată de forţa majoră, aşa cum este definită de lege. 

3.2. Partea care invocă forţa majoră este obligată să notifice celelalte părţi, în termen de 3 zile, 

producerea evenimentului şi să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecinţelor lui. 

3.3. Dacă în termen de 10 zile de la producere, evenimentul respectiv nu încetează, partea ce invocă 

forţa majoră este total exonerată de îndeplinirea acestei obligaţii, iar celelalte părţi nu vor 

pretinde daune-interese. 

 

4. LITIGII 

4.1. Partenerii consimt să soluţioneze pe cale amiabilă toate disensiunile legate de implementarea 

prezentului Acord de parteneriat şi colaborare. 

4.2. În cazul în care soluţionarea litigiilor ce ar putea apărea între părţile prezentului Acord nu este 

posibilă pe cale amiabilă, ele vor fi supuse spre soluţionare instanţelor judecătoreşti competente. 

 

5. INTRAREA ÎN VIGOARE  

5.1. Prezentul Acord intră în vigoare  la momentul semnării de către părţi. 

 

 

6. DISPOZIŢII FINALE 

6.1. Acordul de parteneriat şi colaborare este semnat în trei exemplare originale, în limba română, 

câte unul pentru fiecare parte. 

6.2. Toate înţelegerile suplimentare referitor la realizarea prezentului Acord se vor face în scris, în 

formă de contracte de colaborare, care vor avea forţă juridică din momentul semnării pentru 

părţi. În cazul în care Contractul este semnat între două din cele cele trei părţi semnatare ale 

prezentului Acord, părţile semnatare se angajează să notifice şi să consulte partea terţă. 

Notificările verbale nu se iau în considerare de nici una dintre părţi. 

6.3. În cazul în care contractul de colaborare semnat lezează interesele unei dintre părţi, aceasta poate 

cere desfacerea contractului pe cale amiabilă sau în conformitate cu prevederile punctului 6.2. 

6.4. Din momentul semnării Acordului de parteneriat şi colaborare, toate înţelegerile verbale la care 

au ajuns părţile îşi pierd valabilitatea. 

6.5. Acordul poate fi modificat cu acordul comun al partenerilor. Modificarea prezentului Acord se 

face numai prin act adiţional încheiat între părţile contractante. Modificările intră în vigoare şi 

sunt obligatorii pentru părţi din momentul semnării actului de modificare a acordului. 

 

 



 

 

7. TERMEN DE VALABILITATE 

7.1. Acordul de Parteneriat şi Colaborare este încheiat pe termenul implementării proiectului 

“Transparenţa şi responsabilitatea autorităţilor publice prin activităţi comune ale mass-media şi 

ONG-urilor locale şi regionale” 31 decembrie 2016. 

7.2. Prezentul Acord poate fi anulat de către oricare dintre părţi, cu condiţia notificării prealabile 

scrise a celorlalte părţi şi rambursării tuturor mijloacelor aflate în proprietatea părţii 

corespunzătoare, inclusiv achitarea unei despăgubiri pentru prejudiciile cauzate părţii respective. 

Acordul îşi pierde valabilitatea după expirarea a 30 zile din momentul notificării. 

 

 

Rechizitele şi semnăturile 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consiliul municipal Bălţi  

 

 

 

 

Renato USATÎI   _________________ 

Primar 

 Centrul Naţional de Asistenţă şi Informare  

a ONG-urilor din Moldova CONTACT 

 

 

 

Serghei Neicovcen _________________ 

Director executiv 

Asociaţia Obştească ”Asociaţia Femeilor de Afaceri 

din municipiul BălŢi ” 

 

Tatiana PUGA   _________________ 

Preşedintă 



Anexa 1 

 

La Acordul de Parteneriat şi Colaborare din  „_____” decembrie 2016  încheiat între  

CONSILIUL MUNICIPAL BĂLŢI, şi ASOCIAŢIA OBŞTEASCĂ ASOCIAŢIA FEMEILOR 

DE AFACERI DIN MUNICIPIUL BĂLŢI, şi CENTRUL NAŢIONAL DE ASISTENŢĂ ŞI 

INFORMARE A ONG-URILOR DIN MOLDOVA „CONTACT”  

  

 

În cadrul proiectului vor fi desfăşurate următoarele activităţi: 

1. Efectuarea a 6 sesiuni de informare în comunităţile selectate. 

2. Desfăşurarea a 6 cursuri de instruire pentru 120 de reprezentanţi ai autorităţilor publice. 

3. Efectuarea a două studii cu privire la nivelul de percepţie a corupţiei la nivel local. 

4. Editarea Ghidului de elaborare şi implementare a  planurilor de acţiuni anti-corupţie la nivel 

local. 

5. Elaborarea şi adoptarea a 6 planuri de acţiuni anti-corupţie la nivel local. 

6. Prezentare a unor formulare detaliate (ONG - mass-media) pentru monitorizarea punerii în 

aplicare a planului de acţiuni anti-corupţie la nivel local si acordarea de 6 granturi mici (pîna la 

6000 Euro). 

7. Punerea în aplicare şi monitorizarea Programului de Granturi Mici. 

8. Realizarea unei campanii media cu privire la iniţiativele anticorupţie la nivel local (Elaborarea 

şi difuzarea a 3 clipuri video scurte cu privire la corupţie anti la nivel local, Publicarea a cel 

puţin 18 articole în mass-media, Dezvoltarea şi editarea de materiale de vizibilitate). 

9. Organizarea şi desfăşurarea două premii naţionale ale celor mai bune practici privind 

monitorizarea şi prevenirea corupţiei la nivel local. 

10. Elaborarea şi publicarea unei broşuri de cele mai bune practici privind monitorizarea şi 

prevenirea corupţiei. 

 

 


