
    Republica Moldova                          Республика Молдова
             CONSILIUL               СОВЕТ
     MUNICIPAL BĂLŢI            МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ

         

DECIZIA
РЕШЕНИЕ

№ ______
от ____________ 2021 г.

Проект
Перевод

Об утверждении Соглашения о сотрудничестве между
Административно-территориальной единицей - муниципием Бэлць,
представленной Советом муниципия Бэлць, и 
Общественным объединением «Asocia ia pentru Drepturile Omului Lex XXIț »

В соответствии  с  положениями  ч.  (1)  и  п.  j)  ч.  (2)  ст.  14  Закона  РМ о  местном
публичном  управлении  №  436-XVI  от  28.12.2006  г.,  Законом  РМ  о  некоммерческих
организациях № 86 от 11.06.2020 г., Законом РМ о молодёжи № 215 от 29.07.2016 г.,  на
основании петиций от координатора программ Общественного  объединения  «Asocia iaț
pentru  Drepturile  Omului  Lex  XXI»  (№  03-18/770  от 29.01.2021 г.  об  инициировании
сотрудничества по реализации проекта «Youth 2.0» в рамках конкурса грантов «Alumni
Small Grants», организованного Посольством США в РМ, и № 03-18/3915 от 08.06.2021 г.
об информировании отбора на финансирование проекта «Youth 2.0»,  ответного письма
примара мун. Бэлць Усатого Р.Г. (№ P-03-18/770 от 10.02.2021 г.) и письма от 28.05.2021
г.,  выданного  Посольством  США  в  РМ,  о  подтверждении  реализации  Общественным
объединением «Asocia ia pentru Drepturile Omului Lex XXIț » проекта «Youth 2.0», а также,
осознавая общий интерес в отношении участия молодёжи муниципия Бэлць в процессе
принятия решений на местном уровне, -

Совет муниципия Бэлць РЕШИЛ:
 
1. Утвердить Соглашение о сотрудничестве между Административно-территориальной

единицей  -  муниципием  Бэлць,  представленной  Советом  муниципия  Бэлць,  и
Общественным объединением  «Asocia ia pentru Drepturile Omului Lex XXI», согласноț
приложению.

2. Уполномочить исполняющую обязанности примара муниципия Бэлць г-жу Дубицкую
Татьяну подписать Соглашение  о  сотрудничестве  между  Административно-
территориальной единицей муниципием Бэлць, представленной Советом муниципия
Бэлць, и Общественным объединением  «Asocia ia pentru Drepturile Omului Lex XXI».ț

3. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на специализированные
консультативные комиссии по образованию, социальной защите и здравоохранению,
по праву и дисциплине.

Председательствующий на X
очередном заседании Совета мун. Бэлць 

Контрассигнует:
Секретарь Совета мун. Бэлць                                     Ирина Сердюк



Приложение
к решению Совета мун. Бэлць

№_____от________2021 г.

ACORD DE COLABORARE
între Unitatea administrativ teritorială municipiul Băl i, ț

reprezentat de Consiliul municipal Bălţi, 
i ș

Asocia ia Ob tească „Asocia ia pentru Drepturile Omului Lex XXI”ț ș ț

Data semnării:  _________ 2021
Locul semnării: municipiul Băl iț

Unitatea  administrativ  teritorială  municipiul  Băl i,  reprezentat  de  Consiliulț
municipal Bălţi, în persoana Primarului interimar al municipiului Băl i,  a doamnei Tatianaț
Dubi kaia, pe de o parte,ț

şi
Asociaţia Ob tească „Asocia ia pentru Drepturile Omului Lex XXI”, ș ț în continuare

Asociaţia, IDNO 1018620000749, în persoana preşedintei Asocia iei, a doamnei Diana Grosu,ț
pe de altă parte,

numite în continuare „Părţi”, 
în limita  competen elor  i  atribu iilor  ce le  revin,  pornind de la inten ia  i  interesulț ș ț ț ș

comun al Păr ilor, au convenit să încheie prezentul Acord de colaborare (în continuare - Acord)ț
asupra următoarelor:

Capitolul I. SCOPUL I OBIECTUL ACORDULUIȘ

1.1. Scopul prezentului Acord constă în colaborarea Păr ilor în cadrul proiectului „Youth 2.0”, ceț
a ob inut finan are de la Ambasada Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova.ț ț

1.2. Proiectul „Youth 2.0” (în traducere „Tineret 2.0”) a fost depus de către Asocia ia pentruț
Drepturile Omului Lex XXI în cadrul concursului de granturi „Alumni Small Grants”, lansat
de către Ambasada SUA în Republica Moldova, la data de 11 decembrie 2020. 

1.3. Scopul  proiectului  „Youth  2.0”  (în  continuare  -  proiect)  este  consolidarea  participării
tinerilor  din  Băl i  în  procesul  decizional  local,  implicarea  tinerilor  în  cartografiereaț
problemelor locale de interes pentru tineri i în identificarea solu iilor la aceste probleme.ș ț

1.4. Termenul proiectului constituie iunie 2021 – iunie 2023.
1.5. În cadrul proiectului, vor fi desfă urate de Asocia ie un ir de activită i, indicate la pct. 3.4.,ș ț ș ț

precum i  un  program de  stagiere,  organizat  în  prima  jumătate  a  anului  2022  de  cătreș
Asocia ie, pe o durată de 3 luni, cu implicarea a cel pu in 10 stagiari tineri din Băl i, selecta iț ț ț ț
de Asocia ie.ț

1.6. Programul  de  stagiere  este  adresat  tinerilor1,  interesaţi  să  interacţioneze  cu  consilierii
municipali  ai  Consiliului  municipal  Băl i  (în  continuare  CMB)ț  i  func ionarii  ș ț Primăriei
municipiului Băl i (în continuare primărie), să participe activ în procesul decizional local, ț în
scopul solu ionării la nivel local a problemelor de interes pentru tineri.ț

1.7. În cadrul programului de stagiere, tinerii stagiari:

- se  vor  familiariza  cu  cadrul  legal  ce  reglementează  activitatea  administra iei  publiceț
locale;

- se  vor  informa  despre  activitatea  CMB,  a  primarului  i  a  primăriei:  organizarea  iș ș
desfă urarea  edin elor  comisiilor  consultative  de  specialitate,  edin elor  CMB,ș ș ț ș ț

1 conform Legii RM nr. 215/2016 cu privire la tineret „tînăr/ă – persoană cu vîrstă cuprinsă între 14 i 35 de ani”ș



elaborarea  deciziilor  CMB  i  a  dispozi iilor  primarului,  organizarea  i  desfă urareaș ț ș ș
consultărilor publice etc.;

- î i  vor  forma  capacită i  de  comunicare  i  interac iune  cu  consilierii  municipali  iș ț ș ț ș
reprezentan ii primăriei.ț

Capitolul II. TERMENUL DE AC IUNE AL ACORDULUIȚ

2.1. Termenul de ac iune al Acordului constituie data semnării acestuia de către ambele Părţi iț ș
se va încheia la 31.08.2023.

2.2. Prezentul Acord poate să înceteze înainte de termen:
- la ini iativa unei Păr i;ț ț
- în cazul dacă Asocia ia î i încetează activitatea;ț ș
- în cazul unei for e majore.ț

2.3. Partea, ce ini iază încetarea Acordului, va în tiin a cealaltă Parte despre acest fapt, cu celț ș ț
pu in 1 lună înainte de termenul indicat de încetare;ț

2.4.  Termenul  indicat  la  pct.  2.1.  poate  fi  extins,  prin acord adi ional,  în  caz de situa ii  sauț ț
necesită i motivate ce in de implementarea proiectului.ț ț

Capitolul III.  RESPONSABILITĂ ILE PĂRŢILORȚ

3.1. Părţile se obligă să-şi onoreze responsabilităţile, asumate conform prezentului Acord.
3.2. Păr ile vor colabora în vederea: ț

 cre terii nivelului de participare a tinerilor în procesul decizional la nivel local;ș
 implicării  tinerilor  în  cartografierea  problemelor  locale  de  interes  pentru  tineri  i  înș

identificarea solu iilor la aceste probleme; ț
 mediatizării, prin intermediul paginilor-web i a altor resurse oficiale sociale media aleș

Păr ilor, a activită ilor realizate în cadrul proiectului i a respectivului Acord.ț ț ș
3.3.  Rolurile  şi  responsabilităţile  Consiliului  municipal  Băl i,  în  persoana  Primaruluiț
municipiului Băl i:ț
3.3.1. va manifesta o abordare pro-activă privind participarea tinerilor în procesele decizionale

la nivel local.
3.3.2. va  contribui,  în  măsura  posibilită ilor,  la  organizarea  de  Asocia ie  a  programului  deț ț

stagiere (pct. 1.5. - 1.7.) i a întâlnirilor (4 întâlniri, câte 2 în fiecare an de proiect) întreș
tineri,  consilierii  municipali,  conducerea  primăriei  i  func ionarii  primăriei,  privindș ț
problemele  locale  de  interes  pentru  tineri  i  solu iile,  identificate  de  tineri  la  acesteș ț
probleme.

3.3.3. va facilita participarea, în măsura posibilită ilor, a persoanelor de conducere a primăriei, aț
consilierilor  municipali,  a  reprezentan ilor  subdiviziunilor  structurale  ale  primăriei  laț
programul  de  stagiere,  la  întâlnirile  cu  tinerii,  la  emisiuni  televizate  i  la  forumulș
organizat în cadrul proiectului.  Participarea la activită ile men ionate a persoanelor deț ț
conducere a primăriei, reprezentan ilor subdiviziunilor structurale ale primăriei se va faceț
numai în baza solicitării scrise prealabile a Asocia iei pe numele Primarului mun. Băl i,ț ț
iar participarea consilierilor municipali – numai în baza unei în elegeri prealabile în parteț
între pre edinta, managerul de proiect al Asocia iei cu consilierii municipali.ș ț

3.3.4. va oferi gratuit spa iu, în incinta primăriei, pe perioada de implementare a proiectului, înț
baza demersului prealabil expediat de Asocia ie pe numele Primarului mun. Băl i, pentruț ț
organizarea  i  desfă urarea  întâlnirilor  cu  tinerii,  edin elor  de  lucru  cu  tinerii,ș ș ș ț
programului de stagiere.

3.4.  Rolurile şi responsabilităţile Asociaţiei Ob te ti „Asocia ia pentru Drepturile Omuluiș ș ț
Lex XXI”:

3.4.1. va organiza şi implementa ac iunile prevăzute în proiect, i anume:ț ș



a) organizarea  a  10  discu ii  cu  tinerii  băl eni  pe  marginea  subiectelor  de  interes  pentruț ț
ace tia,  în  cadrul  cărora  cel  pu in  100  de  tineri  vor  fi  implica i  în  cartografiereaș ț ț
problemelor locale i a solu iilor poten iale la aceste probleme.ș ț ț

b) organizarea unui forum cu participarea a cel pu in 40 de tineri băl eni i factori de decizieț ț ș
locali.

c) organizarea  a  5  emisiuni  de  televiziune  în  cadrul  cărora  problemele  i  solu iileș ț
identificate de tinerii băl eni vor fi împărtă ite cu publicul larg.ț ș

d) desfă urarea a cel pu in 4 întâlniri  (câte  2 în fiecare an de proiect)  cu tinerii  băl eni,ș ț ț
consilierii municipali i func ionarii primăriei, privind problemele locale de interes pentruș ț
tineri i solu iile, identificate de tineri la aceste probleme.ș ț

e) implicarea a cel pu in 20 de tineri băl eni în consultările bugetului local, organizate anualț ț
de către Consiliul municipal Băl i (câte cel pu in 10 persoane în fiecare an).ț ț

f) organizarea, în prima jumătate a anului 2022, a programului de stagiere, pentru cel pu inț
10 stagiari tineri băl eni.ț

3.4.2. va mobiliza şi implica tinerii băl eni în activită ile proiectului (întâlniri dintre tineri iț ț ș
reprezentan i  ai  administra iei  publice  locale,  stagiere  a  tinerilor,  emisiuni  televizate,ț ț
edin e în jurul problemelor de interes local pentru tineri).ș ț

3.4.3. va monitoriza continuu implementarea proiectului.
3.4.4. va participa la ini iativeleț  administra iei publice locale, care au scopuri identice cu celeț

ale proiectului.
3.4.5. va întocmi i va prezenta Primarului mun. Băl i raportul de activitate privind activită ileș ț ț

desfă urate,  rezultatele  colaborării  în  cadrul  respectivului  Acord,  precum  i  alteș ș
informa ii relevante, în cel mult 6 luni de la sfâr itul anului pentru care este întocmit.ț ș

Capitolul IV. MECANISMUL DE CONLUCRARE A PĂRŢILOR
4.1. Părţile vor desemna câte o persoană responsabilă de coordonarea şi monitorizarea realizării

prevederilor Acordului i a responsabilită ilor Păr ii ce îl desemnează.ș ț ț
4.2. În procesul executării prezentului Acord, Părţile vor acţiona în conformitate cu principiile de

bună  credinţă,  transparen ă,  legalitate,  confiden ialitate,  responsabilitate,  parteneriat  şiț ț
egalitate.

4.3.  În  vederea  asigurării  coordonării  eforturilor,  Părţile  se  vor  informa reciproc  referitor  la
acţiunile  întreprinse  în  cadrul  proiectului  i  prezentului  Acord,  în  vederea  creării  unuiș
parteneriat constructiv i corect.ș

4.4.  Părţile  sunt  dispuse  să  conlucreze  sub  forma  suportului  reciproc,  asistenţei  reciproce,
schimbului de informaţii i bunelor practici, dialogului deschis, bazat pe încredere şi respectș
reciproc,  consultându-se  reciproc  în  vederea  eficientizării  rela iilor  de  colaborare  i  înț ș
vederea implementării proiectului.

Capitolul V. FORŢA MAJORĂ

5.1. Nici una dintre Părţile prezentului Acord nu răspund de neexecutarea în termen şi/sau de
executarea în mod necorespunzător,  total sau parţial,  a oricărei  obligaţii  care îi revine în
baza acestuia, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiei respective a
fost cauzată de forţa majoră.

5.2.  „Forţa  majoră”  reprezintă  orice  situaţie  excepţională,  neprevăzută  sau  orice  eveniment
produs  independent  de  voinţa  Părţilor,  care  le  împiedică  pe  acestea  să-şi  îndeplinească
oricare dintre responsabilită i. „Forţa majoră” nu presupune eroare sau neglijenţă din parteaț
unei  Părţi/  a  partenerilor/  a  angajaţilor.  Echipamentele  şi  materialele  defectate,  lipsa
acestora, conflictele de muncă, grevele sau dificultăţile financiare nu pot fi invocate ca forţă
majoră.

5.3. Partea, care invocă „forţa majoră”, este obligată să notifice celeilalte Părţi, în termen de 3
zile, despre producerea evenimentului şi să ia toate măsurile posibile în vederea limitării
consecinţelor lui.



5.4. Dacă „for a majoră” nu încetează, iar Partea, care invocă „forţa majoră”, nu- i mai poateț ș
executa responsabilită ile asumate, prezentul Acord poate fi încetat, cu notificarea celeilalteț
Păr i.ț

Capitolul VI. CLAUZE FINALE

6.1.  Toate  modificările  şi  completările  la  prezentul  Acord  vor  fi  perfectate  în  formă scrisă,
semnate de către reprezentanţii împuternici i ai Părţilor, şi vor constitui parte integrantă aț
respectivului Acord.

6.2. Litigiile apărute în legătură cu executarea prezentului Acord vor fi rezolvate de Părţi pe cale
amiabilă.  Dacă aceasta  nu este posibilă,  litigiul  se va examina în instanţa de judecată  în
conformitate cu legislaţia în vigoare a Republicii Moldova.

6.3. Acordul cuprinde 4 (patru) pagini ce vor fi semnate, datate şi ştampilate de Păr i.ț
6.4. Prezentul Acord este întocmit în 2 (două) exemplare,  în limba română, câte unul pentru

fiecare Parte, ambele având aceea i putere juridică.ș

Capitolul VI. АDRESELE ŞI SEMNĂTURILE PĂR ILORȚ

Consiliul municipal Băl iț

municipiul Băl i, str. Independen ei, 1ț ț

Primarul interimar al municipiului Băl i:ț
Tatiana Dubi kaiaț

____________________

AO „Asocia ia pentru Drepturile Omului ț
Lex XXI”
municipiul Băl i, str. Nicolae Iorga, 38 ap. 43ț

Pre edinta Asocia iei: ș ț
Diana Grosu

____________________


















