
    Republica Moldova                          Республика Молдова
             CONSILIUL               СОВЕТ
     MUNICIPAL BĂLŢI            МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ

         

DECIZIA
РЕШЕНИЕ

№ ______
от ____________ 2022 г.

Проект
Перевод

Об утверждении Соглашения о сотрудничестве с А.О. CCF 
Молдова-ребенок, община, семья в области выявления
и оказания помощи несопровождаемым детям,
детям группы риска, прибывшим с территории Украины
во время объявления в Украине военного положения

В соответствии с ч. (1),  п. h),  п. p1), п. y) ч. (2) ст. 14 Закона РМ о местном публичном
управлении  №  436-XVI  от  28.12.2006  г.  Законом  №  86  от  11.06.2020  г.  о  некоммерческих
организациях, Законом. № 338-XIII от 15.12.1994 о правах ребенка, Законом № 140 от 14.06.2013 г.
об  особой защите  детей,  находящихся  в  ситуации риска,  и  детей,  разлучённых с  родителями,
Законом № 270  от  18.12.2008  г.  об  убежище в  Республике  Молдова  Положением  о  создании
механизма меж секторального сотрудничества по выявлению, оказанию помощи и наблюдению за
детьми  из  группы  риска  с  территории  Украины  во  время  объявления  в  Украине  военного
положения, утвержденное Положением CSE № 14 от 14.04.2022 г. Постановлением Правительства
РМ  №  270  от  08.04.2014  г.  об  утверждении  Инструкции  по  механизму  меж  секторального
сотрудничества в области выявления, оценки, направления, помощи и мониторинга детей-жертв и
потенциальных жертв насилия, пренебрежения, эксплуатации и торговли, и принимая во внимание
обращение в Министерство труда и социальной защиты населения с №. 10/1862 от 03.06.2022 о
реализации проекта соглашения А.О.CCF Молдова-ребенок,  община,  семья о сотрудничестве в
области  выявления  и  оказания  помощи  несопровождаемым  детям,  детям  группы  риска,
прибывшим  с  территории  Украины  во  время  объявления  в  Украине  военного  положения,
предназначенным  для  оказания  помощи  наиболее  уязвимым  группам  беженцев,  в  частности
несопровождаемым детям и детям из группы риска, путем обеспечения защиты детей от любых
форм  жестокого  обращения,  включая  оказание  экстренной  помощи  детям-беженцам
(идентификация, направление, доступ к услугам),- 

Совет муниципия Бэлць РЕШИЛ:

1. Утвердить  Соглашение  о  сотрудничестве  с  А.О.CCF  Молдова-ребенок,  община,  семья  в
области  выявления  и  оказания  помощи  несопровождаемым  детям,  детям  группы  риска,
прибывшим с  территории Украины во  время  объявления  в  Украине  военного  положения,
согласно приложению.

2. Поручить  примару  муниципия  Бэлць,  Николаю  Григоришину,  подписать  соглашение  о
сотрудничестве с А.О.CCF, Молдова-ребенок, община, семья в области выявления и оказания
помощи несопровождаемым детям, детям группы риска, прибывшим с территории Украины
во время объявления в Украине военного положения.

3. Контроль  за  выполнением  настоящего  решения  возлагается  на  специализированные
консультативные комиссии по сотрудничеству с другими органами, побратимству, туризму,
культам  и  социально-культурной  деятельности  по  образованию,  социальной  защите  и
здравоохранению, по праву и дисциплине.

Председательствующий на VII
внеочередном заседании Совета
муниципия Бэлць

Контрассигнует:
Секретарь Совета
муниципия Бэлць        Ирина Сердюк



Приложение
 к решению Совета мун. Бэлць 
№ ____ от_____________2022

ACORD DE COLABORARE
încheiat între  Unitatea administrativă - teritorială municipiul Bălți și A.O. CCF Moldova-

copil, comunitate, familie,

”____” __________2022  Nr. ________

PĂRȚILE SEMNATARE ALE ACORDULUI:
1.  Unitatea  administrativ  teritorială  municipiul  Bălți,  reprezentată  de  Consiliul

municipal Bălţi, cu sediul în municipiul Bălţi, piaţa Independenței nr. 1, autentificată prin cod
unic  de  înregistrare  nr.  1007601003161,  în  persoana  Primarului  municipiului  Bălți  Nicolai
GRIGORIȘIN, pe de o parte 

și 
2. A.O. CCF Moldova-copil, comunitate, familie, cu sediul în municipiul mun. Chişinău, şos.
Hînceşti 64/V ap. 28, birou: str. A. Puşkin 16, of. 5-6, autentificat prin cod unic de înregistrare
nr. _________________care activează în baza statutului, în persoana Președintelui, pe de altă
parte Liliana Rotaru, Președinte

PREAMBUL
A.O.  CCF  Moldova-copil,  comunitate,  familie  în  colaborare  cu  UNICEF  Moldova  vine  să
susțină autoritățile publice centrale și locale în asistența oferită refugiaților din Ucraina, și în
special copiilor neînsoțiți și copiilor în situație de risc.
În  conformitate  cu  Angajamentele  de  bază  ale  UNICEF  pentru  copii  în  acțiuni  umanitare,
UNICEF sprijină autoritățile centrale și locale în realizarea responsabilităților de bază ca răspuns
la o criză umanitară, oferă asistență copiilor și familiilor afectate, facilitează activitatea actorilor
umanitari și asigură mobilizarea resurselor interne și internaționale prin expertiza sa tehnică, de
coordonare  și  promovare.  Procedând  astfel,  UNICEF  se  angajează  să  respecte  următoarele
principii umanitare în operațiunile sale: umanitate, imparțialitate, neutralitate și independență.
Prezentul acord este încheiat în conformitate cu următoarele acte normative:

1. Constituția Republicii Moldova, adoptată la 29 iulie 1994;
2. Codul familiei nr.1316/2000;
3. Legea privind drepturile copilului nr.338/1994;
4. Legea asistenței sociale nr.547/2003;
5. Legea cu privire la serviciile sociale nr.123/2010;
6. Legea privind protecția specială a copiilor aflați în situație de risc și a copiilor separați

de părinți nr. 140/2013;
7. Legea privind azilul în Republica Moldova nr. 270/2008;
8. Regulamentul  privind  instituirea  mecanismului  intersectorial  de  cooperare  pentru

identificarea, asistenta și monitorizarea copiilor în situație de risc, veniți de pe teritoriul
Ucrainei în perioada declarării stării de război în Ucraina, aprobat prin Dispoziției CSE
nr. 14 din 14 aprilie 2022;

9. ORDIN MMPS nr.  36  din  05.05.2022 cu  privire  la  aprobarea  modelului  actului  de
evaluare rapidă a interesului superior al copilului aflat în situație de risc, venit de pe
teritoriul Ucrainei în perioada declarării stării de război în Ucraina.

Bazându-se pe:
1. Declarația Universală a Drepturilor Omului (1948);
2. Convenția ONU privind Drepturile Copilului (1989);



3. Documente  de  politici  UE  privind  drepturile  copilului,  inclusiv  Carta  drepturilor
fundamentale  a  Uniunii  Europene,  Agenda  UE  pentru  drepturile  copilului,
Strategia ,,Europa 2020’’ etc.

Capitolul I. PRINCIPII DE COLABORARE
1. Protecția drepturilor copilului;
2. Prevenirea oricărei forme de violență împotriva copilului, violenței bazate pe gen;
3. Suport oferit în baza necesităților evaluate;
4. Comunicare transparentă și eficientă;
5. Evidența datelor (codificate) cu privire la intrările refugiaților din Ucraina;
6. Colaborare intersectorială;
7. Respectarea principiului de confidențialitate.

                                  Capitolul II. SCOPUL ȘI OBIECTIVELE ACORDULUI
2.1. Prezentul acord este încheiat în scopul identificării și asistenței copiilor neînsoțiți, copiilor în
situație de risc, veniți de pe teritoriul Ucrainei în perioada declarării stării de război în Ucraina,
la punctele de trecere a frontierei de stat, pe sensul de intrare și ieșire.
2.2.  Suportul  va  fi  orientat  către  cele  mai  vulnerabile  grupuri  de  refugiați,  în  special,  copii
neînsoțiți și copii în situație de risc asigurând protecția copiilor împotriva oricărei forme de abuz,
inclusiv asigurând asistență de urgență pentru copiii refugiați (identificare, referire, accesul la
servicii).
2.3. În prezentul Acord noțiunile principale utilizate au următoarele semnificații:
copil în situație de risc - copilul în privința căruia, ca urmare a evaluării efectuate la traversarea
frontierei  de  stat,  se  constată  circumstanțe  specifice  că  acesta  poate  fi  expus  riscurilor  de
încălcare  a  drepturilor  stabilite  de  cadrul  normativ  național  și  internațional,  inclusiv  de  a  fi
traficat;
copil neînsoțit - persoană cu vârsta sub 18 ani, fără capacitate deplină de exercițiu, care intră pe
teritoriul Republicii Moldova inclusiv și copilul identificat pe teritoriul Republicii Moldova care
nu este însoțit de o persoană adultă care să fie responsabilă pentru el prin Iege sau un act juridic.

Capitolul III. RESPONSABILITATEA PĂRȚILOR
3.1 Părțile se obligă să-şi onoreze responsabilitățile conform prevederilor prezentului Acord şi

vor menține un dialog deschis în timpul realizării activităților comune, inclusiv vor comunica
reciproc despre realizări şi insuccese, consultându-se în privința măsurilor de eficientizare a
acțiunilor de colaborare. 

3.2 În cazul în care o parte este vizată într-o investigație penală cu privire la fapte de abuz și 
exploatare sexuală sau este condamnată pentru săvârșirea faptelor de abuz și exploatare 
sexuală sau complicitatea la săvârșirea faptelor date, cealaltă parte își rezervă dreptul de 
rezoluțiune unilaterală a acordului.

3.3 Părțile  vor  depune  eforturi  maxime  pentru  a  soluționa  în  mod  amiabil  orice  dispută,
controversă sau revendicare, care va reieși sau se va referi Ia prezentul Acord.

3.4 În vederea asigurării bunei cooperări în baza prezentului Acord, A.O. CCF Moldova-copil,
comunitate, familie    se angajează:
a.  Să asigure plata cheltuielilor cu privire la achitarea suplimentelor la salariul personalului

care  se  deplasează  la  punctele  de  trecere  a  frontierei  în  scopul  acordării  suportului
copiilor neînsoțiți sau copiilor în situație de risc, în baza demersului, conform modelului
din Anexa  la prezentului acord. Cuantumul achitării fiind de 1000 lei/per zi (24 ore),
indiferent de numărul deplasărilor la punctele de trecere a frontierei  pe parcursul zile
respective, incluzând toate taxele aferente

b. să  asigure   plata  cheltuielilor  de  transport  suportate  pentru  asigurarea  deplasării
personalului la punctele de trecere a frontierei  pe sensul de ieșire și intrare în scopul



acordării  suportului  copiilor  neînsoțiți  sau   copiilor  în  situație  de  risc,  la  necesitate,
deplasarea pentru plasarea copiilor într-o formă de protecție, se va efectua reieșind din
tariful 7 lei/km, incluzând toate cheltuielile,  în baza demersului conform modelului din
Anexa la prezentul Acord cu anexarea obligatorie a copiei foii de parcurs.
 (Pentru deplasările la punctele de trecere a frontierei care au fost susținute financiar
și  logistic  prin  intermediul  serviciilor  BLUE DOT prestate  de  partenerii  UNICEF,
cheltuielile nu vor fi plătite repetat.)

3.5.    În vederea asigurării  bunei  cooperări  în baza  prezentului  Acord, Consiliul  municipal
Bălţi, în persoana Primarului municipiului Bălți Nicolai GRIGORIȘIN se angajează:

a. să asigure deschiderea unui cont trezorerial cu destinație specială,  întru implimentarea
prezentului acord;

b. să asigurare expedierea obligatorie a actul de predare-primire conform  Anexei nr. 2 la
Regulamentul  privind  instituirea  mecanismului  intersectorial  de  cooperare  pentru
identificarea, asistenta și monitorizarea copiilor în situație de risc, veniți de pe teritoriul
Ucrainei în perioada declarării stării de război în Ucraina nu mai târziu de data de 5 a
următoarei luni calendaristice;

c. să asigure, în cazurile asistate începând cu  05.05.2022,  prezentarea obligatorie a actului
de evaluare rapidă a interesului superior al copilului aflat în situație de risc, venit de pe
teritoriul Ucrainei în perioada declarării  stării  de război în Ucraina,   inclusiv actul de
autorizare a trecerii frontierei sau alte acte care confirmă asistența oferită copilului;

d. să  informeze   A.O.  CCF  Moldova-copil,  comunitate,  familie despre  producerea
eventualelor schimbări;

e. să garanteze  utilizarea tuturor resurselor financiare, oferite de AO CCF Moldova-copil,
comunitate, familie în legătură cu implementarea acestui proiect, doar pentru atingerea
obiectivelor conţinute în acest acord.

f. să ofere  accesul pentru AO „CCF Moldova-copil, comunitate, familie”, a donatorilor și
auditorilor,  ori  de câte  ori  va fi  necesar  la  informaţia  cu privire  utilizarea  fondurilor
primite.

g. să utilizeze numele sau logoului AO „CCF Moldova-copil, comunitate, familie” în scop
de prezentare a acțiunilor prezentului Acord se va face doar cu acordul prealabil al AO
„CCF Moldova-copil, comunitate, familie”.

CAPITOLUL IV. COORDONAREA IMPLEMENTĂRII ACORDULUI
4.1.   Persoanele  desemnate  vor  avea  rolul  de  asigurare  a  realizării   prezentului  Acord  și
menținerea unei colaborări eficiente pentru asigurarea accesului copiilor neînsoțiți și în situație
de risc la servicii de asistență
4.2.  La necesitate, dar nu mai rar de o dată pe semestru, Părțile vor organiza ședințe de lucru
comune pentru a discuta provocările/impedimentele de colaborare precum și pentru a identifica
soluțiile de fluidizare a cooperării.

CAPITOLUL  V. CHELTUIELILE DE IMPLEMENTARE A ACORDULUI
5.1  Cheltuielile  pentru  achitarea  suplimentelor  la  salariul  personalului  care  se  deplasează  la

punctele de trecere a frontierei în scopul acordării suportului copiilor neînsoțiți sau copiilor
în  situație  de risc,  la  prezentarea  actelor  care  confirmă asistența  oferită  copilului,  vor  fi
suportate de  A.O. CCF Moldova-copil, comunitate, familie.

5.2 Cheltuielile de transport suportate pentru asigurarea deplasării  personalului la punctele de
trecere  a  frontierei  pe  sensul  de  ieșire  și  intrare  în  scopul  acordării  suportului  copiilor



neînsoțiți sau  copiilor în situație de risc, se va efectua în temeiul copiei foii de parcurs, fiind
suportate de către A.O. CCF Moldova-copil, comunitate, familie.

Capitolul VI. DISPOZIȚII FINALE
Valabilitatea Acordului:

6.1  Prezentul Acord intră în vigoare la data semnării și este valabil până la 31 Decembrie 2022,
cu posibilitatea de extindere în baza acordului Părților.
6.2. Prezentul Acord poate fi revizuit de comun acord între Părțile partenere în cazul apariției
acestei necesități. Prezentul Acord poate fi modificat sau completat numai în formă scrisă, prin
acordul comun al Părților. 
6.3 Prezentul Acord poate fi reziliat în cazul în care nu sunt respectate principiile de colaborare,
una dintre Părți nu își îndeplinește responsabilitățile sau în caz de forță majoră.
6.4.  Părțile, de comun acord, pot conveni modificarea sau completarea, prin Act adițional, a
dispozițiilor  prezentului  Acord  de  colaborare,  în  funcție  de  necesitățile  de  dezvoltare  a
cooperării.

6.5.  Acordul a fost semnat la __________________________ în două exemplare,  fiecare în
limba română. Textele Acordului sunt identice. 

    Consiliul municipal Bălți

piața Independenței nr.1
Mun.Bălți, RM,  MD-3100,
Tel: 0231-2-64-50
Cod fiscal: 1007601003161

Primar
Nicolai GRIGORIȘIN

A.O.  CCF Moldova-
copil,  comunitate,
familie
adresa:  mun.
Chişinău,  şos.
Hînceşti  64/V  ap.  28,
birou:  str.  A.  Puşkin
16, of. 5-6
Tel: 022243226
Cod 
fiscal:_____________
________

Președinte
Liliana ROTARU
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