
    Republica Moldova                          Республика Молдова
             CONSILIUL               СОВЕТ
     MUNICIPAL BĂLŢI            МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ

         

DECIZIA
РЕШЕНИЕ

№ ______
от ____________ 2022 г.

Проект
Перевод

Об утверждении Соглашения о сотрудничестве
с Общественной  Ассоциацией «Национальный центр 
по предотвращению насилия над детьми (CNPAC) в области защиты 
ребёнка-жертвы/свидетеля преступлений» 

     
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 от 15.12.1994 г. о правах ребенка, Законом
№ 140 от 14.06.2013 об особой защите детей,  находящихся в ситуации риска,  и детей,
разлучённых  с  родителями, Законом №  137 от 29.07.2016  г. о  реабилитации  жертв
преступлений, Постановлением Правительства РМ № 708 от 27.12.2019 г. об утверждении
Рамочного  положения об  организации  и  функционировании Регионального  центра
комплексной  помощи  детям-жертвам/свидетелям  преступлений и  Минимальных
стандартов качества,  решением Совета муниципия  Бэлць за № 9/7 от 19.12.2019 г. «Об
утверждении соглашения  о  сотрудничестве  с  Общественной  Ассоциацией
«Национальный  центр   по предотвращению  насилия  над  детьми»  (CNPAC)  в  новой
редакции»,  Постановлением Правительства РМ № 270 от 08.04.2014 г. oб утверждении
Инструкции  по  механизму  межсекторального  сотрудничества  в  области  выявления,
оценки,  направления,  помощи  и  мониторинга  детей-жертв  и  потенциальных  жертв
насилия,  пренебрежения,  эксплуатации  и  торговли, и  принимая  во  внимание  проект
соглашения  о  сотрудничестве  в  области  защиты  детей/жертв  преступлений,
представленный  Национальным  центром  по  предотвращению  насилия  над  детьми
(CNPAC),  призванный  создать  основу  для  сотрудничества  по  обеспечению  доступа  к
детям-жертвам/свидетелям  преступлений  в  зону  обслуживания  специализированных
услуг,  предоставляемых  Региональным  центром  комплексной  помощи
детям-жертвам/свидетелям  преступлений,  расположенным  в  мун.  Бэлць по  ул.
Болгарской, 77/7,-

Совет муниципия Бэлць РЕШИЛ:
 
1. Утвердить  Соглашение  о  сотрудничестве с  Общественной  Ассоциацией

«Национальный центр по предотвращению насилия над детьми (CNPAC) в области
защиты ребёнка-жертвы/свидетеля преступлений, согласно приложению.

2. Поручить примару муниципия Бэлць, Николаю Григоришину:
2.1.  подписать  соглашение о  сотрудничестве c  Общественной  Ассоциацией

«Национальный  центр  по  предотвращению  насилия  над  детьми  (CNPAC)  в
области защиты детей-жертв/свидетелей преступлений.

2.2. обеспечить  транспортировку  бенефициаров  из  бельцкой  зоны  обслуживания  в
Региональный  центр  комплексной  помощи  детям-жертвам/свидетелям
преступлений, расположенный в мун. Бэлць, по ул. Болгарской, 77/7.



3. Расходы по оказанию специализированных услуг в рамках Центра несет CNPAC, на
основании Договора № 12-LD от 27 января 2022 г., подписанного с Министерством
труда  и  социальной  защиты,  относительно  приобретения  услуг  для  обеспечения
функционирования  Регионального  центра  комплексной  помощи
детям-жертвам/свидетелям преступлений, мун. Бэлць по ул. Болгарской, 77/7, а также
учреждения,  подписавшие  Соглашение  о  межсекторальном  сотрудничестве  и
комплексном подходе к  детям-жертвам/свидетелям преступлений от  6 апреля 2021
года.

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

Председательствующий на XII
внеочередном заседании Совета
муниципия Бэлць 

Контрассигнует:
Секретарь Совета
муниципия Бэлць                                  Ирина Сердюк



Приложение
 к решению Совета мун. Бэлць

№ ____ от_____________2022 г.

ACORD DE COLABORARE
încheiat între Unitatea administrativ-teritorială municipiul Bălți 

și Centrul Național de prevenire a Abuzului Față de Copii

”____” __________2022  Nr. ________

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 
Centrul Național de prevenire a Abuzului Față de Copii (în continuare CNPAC), cu

sediul în municipiul Chișinău, str.Ion Creangă 1, bir.12 ,autentificat prin cod unic de înregistrare
nr.  1011620002696,  care  activează  în  baza  statutului,  în  persoana  Președintelui  Daniela
Sîmboteanu, pe de altă parte

denumite în continuare Părți,

urmărind scopul stabilirii unor relații bilaterale de colaborare în domeniul protecției copilului
victimă/ martor a infracțiunilor,
recunoscând necesitatea  unificării  şi  coordonării  eforturilor  în  vederea  protecției  copiilor
victime/martori ai infracțiunilor, respectării drepturilor fundamentale ale acestora și asigurarea
accesului copiilor victime la servicii specializate,
fiind convinși că serviciile oferite în cadrul Centrului asigură respectarea interesului superior al
copilului, previn revictimizarea și/sau retraumatizarea copiilor în procesul de colectare a probele
în cauzele penale,
acționând în conformitate cu normele și principiile legislației naționale aplicabile fiecărei părți și
în limitele competenței lor,

au convenit să încheie prezentul acord de colaborare, asupra celor ce urmează: 

CAPITOLUL 1.  SCOPUL COLABORĂRII

1.1.  Scopul prezentului Acord constă în crearea cadrului de cooperare între părți în vederea
asigurării  accesului  copiilor  victime/martori  ai  infracțiunilor  din  zona  de  deservire   Bălți  la
servicii  specializate  acordate  de  către Centrul  regional  de  asistență  integrată  copiilor
victime/martori a infracțiunilor, amplasat în mun. Bălți, str. Bulgară 77/7. 
1.2.  Misiunea prezentului Acord vizează neadmiterea retraumatizării și victimizării secundare
a copiilor victime/martori a infracțiunilor în procesul de colectare a probelor în dosarele penale.

CAPITOLUL 2.  PRINCIPII DE COLABORARE

2.1.   Părțile își organizează și desfășoară activitatea de colaborare în baza următoarelor principii:
a. respectării interesului superior al copilului: părțile se angajează să acționeze în interesul
superior al copilului la realizarea tuturor activităților și să asigure respectarea acestui principiu de
către toate structurile, serviciile, instituțiile și persoanele implicate în realizarea acestui Acord;
b. confidențialității:  în  procesul  de  implementare  a  prezentului  Acord,  Părțile  își  asumă
responsabilitatea să respecte confidențialitatea datelor cu caracter personal ale copilului și ale
tuturor persoanelor implicate în acordarea serviciilor de asistență specializată în cadrul Centrului;
c. nediscriminării:  părțile  se  angajează  să  colaboreze  în  vederea  oferii serviciilor  de
asistență  specializată tuturor  copiilor  victime/martori  a  infracțiunilor,  fără  deosebire  de  rasă,



culoare,  naționalitate,  origine  etnică,  limbă,  religie  sau  convingeri,  sex,  vârstă,  dizabilitate,
opinie, apartenență politică sau orice alt criteriu similar;
d. celerității:  părțile  se  angajează  să  acționeze  rapid  pentru  ca  copiii  victime/martori  a
infracțiunilor să beneficieze, neîntârziat, de servicii de asistență specializată în cadrul Centrului;
e. schimbului de informații și consultării reciproce: cooperarea și coordonarea activităților
planificate prin acest Acord, va fi asigurată de părți prin informarea reciprocă continuă și prin
comunicare deschisă;
f. partajării  cheltuielilor:  în  procesul  oferiri serviciilor  de  asistență  specializată copiilor
victime/martori  a  infracțiunilor, Părțile  convin  să  partajeze  cheltuielile  în  limita  alocațiilor
bugetare planificate anual pentru asistența copiilor victime/martori ai infracțiunilor.

CAPITOLUL 3. RESPONSABILITĂȚILE 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 vederea asigurării bunei cooperări în baza prezentului Acord, Consiliul municipal Bălţi,

prin   intermediul  Direcției  Generale  Asistență  Socială,  Sănătate  și  Protecția  Familiei,  se
angajează:

a. să  asigure  transportarea beneficiarilor din zona de deservire Bălți, Centrului regional de
asistență integrată copiilor victime/martori a infracțiunilor în vederea obținerii serviciilor sociale
de specializare înaltă;
b. să  asigure  referirea  către  Centru  a  copiilor  victime/martori  a  infracțiunilor  cu  caracter
sexual, privind traficul de copii sau violența în familie, contra vieții și/sau sănătății, precum și în
alte cazuri în care interesele justiției sau ale copilului o cer, care au sau pot avea impact grav
asupra integrității fizice și/sau psihice ai acestora;
c. să furnizeze toate informațiile  disponibile în urma evaluării inițiale (după caz, a evaluării
complexe) de către echipa multidisciplinară, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului
nr.  270/2014  cu  privire  la  aprobarea  Instrucțiunilor  privind  mecanismul  intersectorial  de
cooperare pentru identificarea, evaluarea, referirea, asistența și monitorizarea copiilor victime și
potențiale  victime  ale  violenței,  neglijării,  exploatării  și  traficului,  precum  și  în  baza  altor
informații  acumulate  de  la  organul  de  urmărire  penală,  a  convorbirilor  cu  copilul,  cu
reprezentantul legal/persoana de încredere și/sau alte persoane care cunosc informații despre caz;
d. să asigure participarea specialiștilor din cadrul echipei multidisciplinare de la locul de trai
al copilului la ședințele multidisciplinare cu specialiștii Centrului și cu persoanele desemnate.
3.3  În vederea asigurării bunei cooperări în baza prezentului Acord, CNPAC se angajează:
a. să ofere consultanță și asistență autorității tutelare în procesul acordării asistenței integrate
de specializare înaltă copiilor victime/martori a infracțiunilor;
b. să asigure informarea neîntârziată a autorității tutelare teritoriale prin expedierea Fișei de
sesizare,  în cazul adresării  directe  a copilului/reprezentantului  legal/persoanei  de încredere la
Centru;
c. să conlucreze cu  autoritatea tutelară teritorială (să comunice despre conținutul planului de
asistență  specializată  acordată  beneficiarilor  în  cadrul  Centrului  și  despre  rezultatele
implementării acestuia; să transmită copiile rapoartelor de implementare a planurilor de asistență
specializată acordată beneficiarilor în cadrul Centrului);
d. să  organizeze  ședințe  multidisciplinare  a  specialiștilor  Centrului,  cu  participarea  a
specialiștilor din cadrul echipei multidisciplinare de la locul de trai al copilului;
e. să organizeze activități de informare și dezvoltare a capacității specialiștilor în domeniul
intervenției integrate în cazurile de infracțiuni asupra copiilor;

CAPITOLUL 4. COORDONAREA IMPLEMENTĂRII ACORDULUI

4.1.   În vederea facilitării cooperării în baza prezentului acord, Părțile desemnează următoarele
persoane de contact:



a. din  partea  CNPAC,  managerul  Centrului  regional  de  asistență  integrată  a  copiilor
victime/martori ai infracțiunilor Nord, Carolina Bagrin tel.078805031;

b. din partea Consiliul municipal Bălţi, Șeful Direcției Generale Asistență Socială,Sănătate
și Protecția Familiei Bălți,  Veronica Munteanu tel.023123333;

4.2.   Persoanele  desemnate  vor  avea  rolul  de  asigurare  a  realizării   prezentului  Acord  și
menținerea  unei  colaborări  eficiente  pentru  asigurarea  accesului  copiilor  victime/martori  a
infracțiunilor la servicii integrate de specializare înaltă. 

4.3.  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  5. CHELTUIELILE DE IMPLEMENTARE A ACORDULUI

5.1. Consiliul  municipal Bălţi  să asigurare transportarea  beneficiarilor din zona de deservire
Bălți  către  Centrul  regional  de  asistență  integrată  copiilor  victime/martori  a  infracțiunilor,
amplasat în mun. Bălți, str. Bulgară 77/7. Cheltuielile pentru acordarea serviciilor specializate în
cadrul Centrului sunt suportate de către CNPAC, în baza Contractului nr. 12 - LD din 27 ianuarie
2022 semnat cu Ministerul Muncii și Protecției Sociale privind achiziția de servicii de asigurare
a  funcționalității  Centrului  regional  de  asistență  integrată  a  copiilor  victime/martori  a
infracțiunilor, mun. Bălți, str. Bulgară 77/7, precum și de instituțiile semnatare a Acordului de
cooperare intersectorială și abordare integrată a copiilor victime/martori a infracțiunilor, din 6
aprilie 2021.

CAPITOLUL 6. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

6.1.  Pentru neexecutarea prezentului Acord, Părțile poartă răspunderea prevăzută de legislația în
vigoare a Republicii Moldova. 

 
CAPITOLUL 7. MODALITĂȚILE DE MODIFICARE ŞI ÎNCETARE A ACORDULUI

7.1  Prezentul Acord poate fi modificat sau reziliat prin consimțământul ambelor Părți;

7.2.  Rezilierea unilaterală a Acordului poate avea loc ca urmare a nerespectării prevederilor lui
de către una din Părți sau în cazul în care una din Părți se află în imposibilitate de a continua
colaborarea. În această situație, Părțile vor anunța, în prealabil, în formă scrisă, despre intenția de
desfacere a Acordului cu un preaviz de o lună.

CAPITOLUL  8. DISPOZIȚII FINALE

8.1. Prezentul Acord se încheie pe durată nedeterminată și intră în vigoare din momentul 
semnării lui de către Părți.

8.2. Toate chestiunile legate de aplicarea dispozițiilor prezentului Acord vor fi soluționate, pe
cale amiabilă, prin consultări și negocieri. 

8.3.  Fiecare Parte poate notifica în scris celeilalte Părți intenția sa de a înceta prezentul Acord.
În acest caz, Acordul încetează să mai producă efecte după 30 de zile de la data primirii de către
cealaltă Parte a anunțului respectiv.



8.4.  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.

8.5.  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

Centrul Național de Prevenire a Abuzului
față de Copiii
Str.Ion Creangă 1, bir.12
Mun.Chișinău, RM, MD-2069,
Tel: 022-75-88-06
Cod fiscal: 1011620002696

Primar
Nicolai GRIGORIȘIN

Președinte
Daniela SÎMBOTEANU
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	5.1. Consiliul municipal Bălţi să asigurare transportarea beneficiarilor din zona de deservire Bălți către Centrul regional de asistență integrată copiilor victime/martori a infracțiunilor, amplasat în mun. Bălți, str. Bulgară 77/7. Cheltuielile pentru acordarea serviciilor specializate în cadrul Centrului sunt suportate de către CNPAC, în baza Contractului nr. 12 - LD din 27 ianuarie 2022 semnat cu Ministerul Muncii și Protecției Sociale privind achiziția de servicii de asigurare a funcționalității Centrului regional de asistență integrată a copiilor victime/martori a infracțiunilor, mun. Bălți, str. Bulgară 77/7, precum și de instituțiile semnatare a Acordului de cooperare intersectorială și abordare integrată a copiilor victime/martori a infracțiunilor, din 6 aprilie 2021.
	CAPITOLUL 8. DISPOZIȚII FINALE
	8.1. Prezentul Acord se încheie pe durată nedeterminată și intră în vigoare din momentul semnării lui de către Părți.
	8.2. Toate chestiunile legate de aplicarea dispozițiilor prezentului Acord vor fi soluționate, pe cale amiabilă, prin consultări și negocieri.
	8.3. Fiecare Parte poate notifica în scris celeilalte Părți intenția sa de a înceta prezentul Acord. În acest caz, Acordul încetează să mai producă efecte după 30 de zile de la data primirii de către cealaltă Parte a anunțului respectiv.
	8.4. 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.
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