
  Republica Moldova             Республика Молдова  
  CONSILIUL        СОВЕТ
  MUNICIPAL BĂLŢI     МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ     

DECIZIA
РЕШЕНИЕ

nr. 9/26
din 28.06.2022

Cu privire la aprobarea Memorandumului de înțelegere 
încheiat între Unitatea administrativ-teritorială municipiul Bălți, 
reprezentată de Consiliul municipal Bălţi 
și Asociația Obștească „MP”

În  conformitate  cu  prevederile  art.  14  alin.  (1)  lit.  j),  alin.  (3)  din  Legea  RM nr.  436  din
28.12.2006  privind  administrația  publică  locală,  Legea  RM  nr.  86  din  11.06.2020  cu  privire  la
organizațiile  necomerciale,  Legea  RM  nr.  82  din  25.05.2017  a  integrității,  Legea  nr.133 din
08.07.2011 privind  protecția  datelor  cu  caracter  personal, Legea  nr.  241 din  15.11.2007 a
comunicațiilor electronice,  având în vedere scrisoarea președintelui organizației  Mediapoint nr. 03-
18/2224 din 28.03.2022 și scrisoarea de răspuns nr. P-03-18/2224 din 20.04.2022, în scopul asigurării
condițiilor  adecvate  pentru implementarea cu succes  a proiectului  online „Alerte.md în municipiul
Bălți”, -

Consiliul municipal Bălţi DECIDE:

1. Se  aprobă  Memorandumul  de  înțelegere  încheiat  între  Unitatea  administrativ-teritorială
municipiul  Bălți,  reprezentat  de  Consiliul  municipal  Bălţi  și  Asociația  Obștească  „MP”,
conform anexei. 

2. Se  pune  în  sarcina  Primarului  municipiului  Bălți  dlui  Grigorișin  Nicolai  să  semneze
Memorandumul de înțelegere încheiat între Unitatea administrativ-teritorială municipiul Bălți,
reprezentat de Consiliul municipal Bălţi și Asociația Obștească „MP”.

3. Controlul asupra executării prezentei decizii se atribuie comisiilor consultative de specialitate
pentru educație, protecţie socială și sănătate publică, pentru drept şi disciplină.

Preşedintele şedinţei a IX
ordinare a Consiliului Cristina Craevscaia-Derenova
municipal Bălţi

Contrasemnează:
Secretar al Consiliului
municipal Bălţi                                                                           Irina Serdiuc



Anexă
la decizia Consiliului municipiului Bălţi

                         nr. 9/26 din 28.06.2022

Memorandum de înțelegere 
încheiat între Unitatea administrativ-teritorială municipiul Bălți, 

reprezentată de Consiliul municipal Bălţi 
și Asociația Obștească „MP”

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 
Asociația  Obștească „MP”,  cu sediul  în  municipiul  Chișinău,  str.  31 August  1989,  nr.  98,

autentificată  prin  cod unic  de  înregistrare  nr.  1011620002755,  în  persoana președintelui  Andrei
FORNEA, pe de altă parte, 

în continuare Părți, 
având în vedere intenția de cooperare bilaterală în vederea realizării scopului propus,
luând în considerare necesitatea implicării active a cetățenilor din municipiul Bălți în identificarea
problemelor și soluțiilor la nivel local,
conștientizând importanța digitalizării interacțiunii dintre cetățeni și administrația publică locală din
municipiul Bălți,

au convenit asupra încheierii prezentului Memorandum de înțelegere.

Articolul I
Principiile colaborării

1.1. Părțile își exprimă acordul de cooperare pe următoarele principii:
- echitate: parteneriatul între Părți se va baza pe dialog, transparență și respect reciproc;
-  transparență:  Părțile  vor  da  dovadă  de  deschidere  în  procesul  de  colaborare  bilateral  pentru

implementarea  proiectului  online  „Alerte.md în  municipiul  Bălți”,  prin  consultări  reciproce  și
replicarea practicilor bune;

- informare reciprocă: Părțile se vor informa reciproc și se vor consulta asupra chestiunilor de interes
comun;

- conlucrare: Părțile își vor uni eforturile în condiții de eficiență și eficacitate în vederea îndeplinirii
scopului prezentului Memorandum;

- confidențialitate: Părțile vor asigura securitatea datelor cu caracter personal ale beneficiarilor și ale
altor subiecți implicați;

-  implicare:  fiecare  Parte  se  va  implica  în  realizarea  prevederilor  prezentului  Memorandum,  în
măsura posibilităților și a responsabilităților asumate;

-  responsabilitate: fiecare Parte va executa cu bună credință, diligență și responsabilitate obligațiile
asumate.

Articolul II
Obiectul Memorandumului

2.1 Scopul Memorandumului de înțelegere este de a asigura condiții adecvate pentru implementarea
cu succes  a  proiectului  online  „Alerte.md în municipiul  Bălți”,  care constă  în  facilitarea  unei
administrări  inteligente a municipiului  Bălți  și eficientizarea,  prin intermediul soluțiilor  TIC, a
interacțiunilor dintre cetățeni și administrația publică locală din municipiul Bălți, după caz și cu
alte instituții/ organizații/ întreprinderi din raza municipiului Bălți, fondatorul cărora este Consiliul
municipal Bălți.

2.2 Obiectivele Memorandumului de înțelegere:
2.2.1 Asociația  Obștească  „MP”,  prin intermediul  proiectului,  va oferi  celeilalte  Părți  o  serie  de



instrumente TIC care vor permite raportarea problemelor, propunerilor civice, lansarea sondajelor
în format online;

2.2.2 Primăria  municipiului  Bălți  va gestiona versiunea locală  a  proiectului  online „Alerte.md în
municipiul Bălți”, prin recepționarea și soluționarea problemelor locale raportate de către cetățeni,
urmărind inițiativele lansate de cetățeni și organizațiile locale, încurajând astfel implicarea activă a
bălțenilor. 

 
Articolul III

Responsabilităţile Părţilor
3.1. Asociația Obștească „MP” se angajează:
3.1.1 să asigure buna desfășurare a proiectului online „Alerte.md în municipiul Bălți”, în vederea

atingerii obiectivelor propuse;
3.1.2 să asigure mentenanţa tehnică a platformei Alerte.md/ Bălți;
3.1.3 să instruiască responsabilul/ ii din Primăria municipiului Bălți privind gestionarea platformei

Alerte.md/ Bălți;
3.1.4 să acorde asistență și consultanță de la distanță privind gestionarea platformei Alerte.md/ Bălți;
3.1.5  să  acorde  suport  informațional  necesar  implementării  proiectului  online  „Alerte.md  în

municipiul Bălți”;
3.1.6 să lanseze o campanie de promovare a proiectului online „Alerte.md în municipiul Bălți”;
3.1.7 să susțină promovarea constantă a proiectului online „Alerte.md în municipiul Bălți”;
3.1.8 să transmită în gestiunea Primăriei municipiului Bălți versiunea locală a platformei Alerte.md/

Bălți.

3.2 Consiliul municipal Bălți, în persoana Primarului municipiului Bălți, se angajează:
3.2.1  să  delege  o  persoană/  persoane  responsabilă(e)  din  Primăria  municipiului  Bălți  de

implementarea proiectului  online „Alerte.md în municipiul  Bălți”  și de administrarea versiunii
locale a platformei Alerte.md/ Bălți;

3.2.2 să acorde suportul necesar implementării proiectului online „Alerte.md în municipiul Bălți”;
3.2.3 să asigure publicarea pe platforma Alerte.md/ Bălți a problemelor locale, semnalate și raportate

online de către cetățenii bălțeni, în cel mai scurt timp posibil, dacă acestea respectă regulile de
utilizare a platformei publicate pe site;

3.2.4 să administreze prompt problemele semnalate și raportate online de către cetățeni pe platforma
Alerte.md/  Bălți,  prin  soluționarea  acestora  și/  sau  prin  oferirea  unui  răspuns  care  justifică
imposibilitatea soluționării problemei;

3.2.5 să asigure informarea cetățenilor privind progresul soluționării problemei/ lor raportate, prin
actualizarea statutului problemei și/ sau prin intermediul comentariilor, lăsate pe platformă;

3.2.6 să monitorizeze soluționarea problemelor locale din Bălți, semnalate și raportate online de către
cetățeni pe platforma Alerte.md/ Bălți;

3.2.7 să susțină, în măsura posibilităților, implementarea inițiativelor cetățenești, lansate de bălțeni și
organizațiile locale, care se bucură de susținerea comunității;

3.2.8 să preia în gestiunea Primăriei mun. Bălți versiunea locală a platformei Alerte.md/ Bălți.

Articolul IV
Coordonare

4.1  Întru  realizarea  prezentului  Memorandum  de  înțelegere,  Părțile  vor  desemna  persoane
responsabile care vor urmări executarea acestuia.
4.2 Părțile convin că vor avea o contribuție cât mai eficientă, asigurând o comunicare permanentă și
un proces de colaborare transparent întru realizarea scopului propus.



Articolul V
Data semnării și durata Memorandumului de înțelegere

5.1 Prezentul Memorandum de înţelegere este semnat la data de __________2022 și intră în vigoare
la data semnării acestuia de către Părți.

5.2 Memorandumul de înţelegere va rămâne în vigoare pentru o perioadă de 2 (doi) ani din ziua
semnării, dacă nu se convine altfel sau dacă una din Părți nu va notifica în scris cealaltă Parte,
cu o lună în prealabil, despre intenția sa de reziliere a acestuia.

5.3  Părțile  pot  conveni  asupra  extinderii  prezentului  Memorandum  de  înțelegere,  printr-un  act
adițional și în baza consimțământului scris.

Articolul VI
Dispoziții finale

6.1 Memorandumul de înțelegere nu cade sub incidența legislației referitor la contracte și obligații, în
vigoare în Republica Moldova.

6.2 Prezentul Memorandum de înțelegere conține 3 (trei) pagini, este încheiat în două exemplare, în
limba  de stat, câte unul pentru fiecare Parte, ambele fiind identice și având aceeași forță juridică.

6.3 Toate  modificările şi completările  la  prezentul  Memorandum  de  înțelegere  vor  fi operate
printr-un acord adițional între Părți.

Consiliul municipal Bălţi
piaţa Independenței nr. 1
Mun. Bălţi, RM, MD-3100,
Tel: 0231-2-64-50
Cod fiscal: 1007601003161
  
Primar  
Nicolai GRIGORIȘIN

___________________________________

        L.Ș

Asociația Obștească „MP”
str. 31 August 1989, nr. 98
Mun. Chișinău, RM, MD-2004,
Tel: +373 69664890
Cod fiscal: 1011620002755

Președinte  
Andrei FORNEA

__________________________________
L.Ș.
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