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DECIZIA Nr.5/

din

runie 2022

Cu privire la aprobarea incheierii Acordului de Colaborare

in temeiul prevederilor art.43 (i) lit. t) al Legii m.436 din 28.1,2.2006 privind administralia
publica localA, art.10, 118-126 Codul Administrativ nr.1 1612018, art.40 pct.6-7 din Codul Educaliei
15212014 in scopul dezvoltarii sportului de pcrformanld in rindul copiilor, inclusiv promovarea
modului sdndtos de viald prin introducerea curriculumului qcolar la disciplina "Educalie fizic[ qi
fotbal" pentru clasele primare precum gi deschiderea claselor specializate pentru elevii claselor
gimnaziale C ons i I iul Raional
DECIDE:

1.

2.
3.
4.
5.

Se aprobd Acordul de Colaborarc intrc Federalia Moldoveneascd de Fotbal, Consiliul
Raionul Orhei qi Institulia Publicd Liceul'feoretic ,,Ion Luca Caragiale"(anexa nr.1)
Se imputerniceqte Preqedintele Raionului Orhei, dl Dinu J'urcanu, sd semneze Acordului
de Colaborare prevdzut in punctul i.
Direclia Gencrald llducalie, dna Silvia Mustovici, vaprezenta spre aprobare la qcdinla
ulterioard a Consiliului raional planul de mdsuri pcntru implemcntarea prcvederilor
Acordului.
Prezenta Decizie se include in Registrul de Stat al actelor locale, cu drept de atac in
Judecdtoria Orhei in termen de 30 zile de la publicare in condiliile codului administrativ.
Vicepregedintele raionului dna Irina Bogaciuc, comisia consultativd de specialitate
educalie. asistenld sociald, sdndtate publicd, culturd, tineret qi sport (dl. A.Capbdtut), vor
asigura controlul executdrii prezentei Decizii.

Preqedintele qedinfei
Secretarul Consiliului Raional

Coordonat:

D.lurcanu

-

Serghei Caraman

pregedinlele raionului

I.Bogaciuc vicepregedintele raionului
M.Cravcenco

Yizat:

- vicepregcdintele

raionului

S.Caraman-secretarul Consiliului Raional
- ;ef, Direc[ia Generali Finan{e
S.Mustovici - gef Direc{ia General6 Educalie

G.Colun

M.Batrincea

Elaborat
S.Caraman

-

Qef,Serviciu

juridic

AnexI
la Decizia Consiliului Raional Orhei
nr.5/_ dlr;.07.06.2022

ACORD DE COLABORARE
intre Federafia Moldoveneascl de Fotbal, Consiliul raional Orhei qi Institufia de invifimint
Liceul teoretic ,,Ion Luca Caragiale" privind dezvoltarea sportului prin instituirea claselor
specializate qi implementarea Curriculumului la disciplina ,rEducafie fizici Ei fotbal', pentru
clasele primare, precum Ei disciplina ,rFotbal,'pentru elevii
claselor specializate de fotbal.

1. Plr(ile participante la acordul de colaborare
L Prezentul acord de colaborare este incheiat intre Federafia Moldoveneasci de Fotbal (FMF),
reprezentatd de cdtre dl Leonid Oleinicenco, in calitate de Preqedinte al FMF, Consiliul raional Orhei,
reprezentat de cdtre dl. Dinu Jurcanu, in calitate de Preqedinte al Consiliului raional, qi Institufia de

I

invl{Imflnt Liceul Teoretic ,olon Luca Caragiale",

reprezentat6 dna Maria Chiglaru
calitate de Directoare a Instituliei de invdfdmdnt (in continuare p64i).

-

Masnic, in

2. Obiectivele acordului de colaborare
2.1 Scopul principal al prezentului acord de colaborare este dezvoltarca sportului de performanf6 in
rdndul copiilor, inclusiv promovarea modului s[ndtos de viaf6, prin introducerea Curriculumului qcolar
la disciplina ,,Educafie fizicd, qi fotbal" (in continuare Curriculum gcolar) pentru clasele primare,
precum qi deschiderea claselor specializate pentru elevii claselor gimnaziale.
2.2 FMF are drept obiectiv realizarea misiunii sociale prin educalie in domeniul sportului, scopul de
bazd'frind oblinerea performantelor de c[tre tinerele talente autohtone qi participarea lor la competi]iile
municipale, nationale qi internafionale. Pentru realizarea acestui obiectiv, FMF qi Consiliul raional
Orhei (in continuare - Consiliul raional) urmeazd sd susfind echipele de copii, creindu-le condilii pentru
organizarea lectiilor de antrenament gi participarea la diverse competilii unde vor reprezenta cu
demnitate localitatea gi Republica Moldova, in general.
2.3 Consiliul raional qi Institulia de inv6ldmdnt Liceul Teoretic ,,lon Luca Caragiale" (in continuare
Institulia de inv6!5m6nt) vor susfine implementarea Curriculumului qcolar, vor pune la dispozifia FMF
incdperi pentru amplasarea inventarului sportiv qi vor crea condifii favorabile pentru organizarea
lecfiilor de
t

-

-

antrenament.

3. Responsabilitlfile pIr{ilor
3.I FMF:
a) va organiza cursuri de formare pentru profesorii de educatie fizicd;
b) va organiza lec[ii deschise qi seminare pentru cadrele didactice incluse in realizarea Curriculumului
!
qcolar qi responsabile de clasele specializate de fotbal;
c) va pune gratis la dispozilia Consiliului raional Ei Instituliei de inv6!6mdnt literatur[ metodicl gi va
asigura cu echipament elevii qi cadrele didactice responsabile de clasele specializate de fotbal;
d) va stimula suplimentar cadrele didactice qi elevii pentru organizarea calitativd a lectiilor de educafie
frzicd, conform Curriculumului qcolar;
e) va acorda licenla de categori&,0D" dupd absolvirea cursului respectiv, cadrelor didactice implioate in
proiect;
f) va organiza in comun cu Institufia de invlf[mdnt selecfia copiilor cu aptitudini in domeniul fotbalului,
pentru inscrierea acestora in clasele specializate in conformitate cu rezultatele selec{iei realizate;
g) va difuza liber informalie despre activitatea sa;
h) va stabili de comun acord cu Consiliul Raional qi Institulia de invdfdmdnt orarul desfdqurdrii lecliilor
de

t

antrenament;

i) va promova imaginea p[rfilor implicate in proiect, prin toate mijloacele

posibile,

in

perioada

participdrii la competilii;
va realiza activitdli de prevenire qi combatere a violenlei in sport, va respecta spiritul de fair-play qi a
toleranlei;
k) va respecta toate cerinlele legisla{iei in vigoare aferente domeniului de implementare a proiectqlui.

j)

3.2 Consiliul Raional qi Institu(ia de invi{imint:
a) vor stabili, de comun acord cu FMF, qi vor include in orarul lecliilor disciplinele ,,Educa{ie fizica Ei
fotbal" pentru clasele primare Ei disciplina,,Fotbal" pentru clasele gimnaziale specializate de fotbal;
b) vor stabili orarul clasei specializate in aga mod ca primele leclii sE fie disciplina,,Fotbal";
c) vor crea condilii favorabile privind organizareaprocesului de instruire a claselor specializate punfind
la dispozitia FMF inclperi, s[li sportive, vestiare (inclusiv duq cu ap6 caldd), terenuri pentru desfbqurarea
orelor de antrenament;
d) vor asigura elevii claselor specializate de fotbal cu alimentafie de doud ori pe zi (mic dejun qi prdnz
cald) din contul mijloacelor financiare alocate prin decizia cu privire la aprobarea anuala a bugetului;
e) vor intocmi qi vor prezenta FMF listele claselor (b6ieti, fete) in care se va practica disciplinele
,,Educafie fizicd qi fotbal" - clasele primare gi,,Fotbal" in clasele specializate;
f) vor organiza cdte o clasd specializatd cu profil sportiv anual, incepdnd cu clasa aY-a;
g) vor contribui la crearea condiliilor de participare a elevilor din institulie la diverse competilii
municipale, nafionale qi internafionale;
h) vor acorda asisten!5 qi suport, in limita competenfelor sale, laorganizarea competiliilor interne qi altor

activit6li;
i) vor examina conform competenlelor, in termenii stabilili de legislalia in vigoare, demersurile adresate
de citre FMF;
j) vor emite ordine/deciziildispozilii privind participarea elevilor qi a cadrelor didactice la cantonalnente
qi diverse competilii sportive;
k) vor crea condilii prielnice pentru participarea cadrelor didactice la diverse cursuri de formare;
l) vor acorda ajutor FMF in organizarea lecfiilor deschise;
m) vor respecta toate cerinlele legislafiei in vigoare aferente domeniului de implementare a proiectului..
3.3 Institulia de invdldmdnt va prezenta semestrial darea de seamd privind implementarea proiectului in
cadrul institulie, cu informarea corespunzdtoare a FMF privind rezultatele oblinute;
4. Coordonare

4.1 in scopul realizdrii prezentului acord, pdrfile vor desemna persoanele responsabile, din cadrul
organizaliilor respective, pentru efectuarea pregdtirilor necesare qi executarea prevederilor acordului dat,
organizarea eficientd a procesului instructiv-educativ qi participarea reuqiti a elevilor la dverse
competilii municipale, nalionale qi internalionale.
4.2 Pd$ile vor realiza prevederile prezentului acord la un nivel inalt asigurdnd o comunicare Ei un proces
de colaborare permanent;
4.3 Nici una dintre p5r[i nu are dreptul sd transmitd obliga]iunile qi drepturile sale de acord unor terte
persoane, fErd ingtiinlarea gi acordului in scris a celeilalte p64i;
,
5. Durata contractului
5.1 Prezentul acord este semnat pentru o perioadd de 5 ani;
5.2 Acordul se consider6 prelungit pentru aceeaqi perioadd, incazulin care nici una dintre p6(i, cel pulin
cu o lund inainte de expirarea termenului, nu qi-a declarat intenlia de a-l rezilia;
5.3 in cazul nerespectdrii prevederilor prezentului acord, acesta poate fi intrerupt de oricare dintrd p[r[i,
printr-o informare in scris cu cel pulin 3 luni inaintea expirdrii termenului convenit.
6. Protec{ia datelor cu caracter personal
6.1 PA4ile trebuie si respecte normele qi obligaliile impuse de dispoziliile in vigoare, privind proteclia
datelor cu caracter personal. PA4ile pot utiliza datele personale ale semnatarilor in limita contractului pe
care l-au incheiat, acesta fiindbaza legald a prelucrdrii. Orice prelucrare suplimentard sau in alt scop
face obiectul unui acord separat de prelucrare a datelor, incheiat intre Pdrti. De asemenea perioada de
stocare a datelor personale prelucrate prin contract este limitatd la perioada corespondentd realizdrii
obiectului principal al contractului. Pdrfile vor lua toate mdsurile tehnice gi in special organizatorice
necesare, in ceea ce priveqte obligaliile asumate prin aceastd, clauzd

- vor impiedica persoanele neautorizate sd ob{ind acces la sistemele de prelucrarea datelor cu care
sunt
prelucrate sau utilizate datele cu caracter personal;
- vor preveni utilizarea frrd autorizalie a sistemelor de prelucrare adatelor;
l
- se vor asigura cd persoanele care au dreptul sd utilizeze un sistem de prelucrare a datelor au acces
numai la datele la care au drept de acces qi cd datele cu caracter personal nu pot fi
citite, copiate,
modificate sau eliminate_frrd, a:utoriza[ie in cursul prelucrlrii sau utilii6rii qi dupa stocare;
- se vor asigura cd datele cu caracter personal nu pot fi citite, copiate, modificate sau
eliminate frra
autoriza[ie in timpul transmiterii electronice sau transportului qi c6 este posibil s6
verifice. qi s6
stabileascd cdtre care organisme se doreqte sd se efectueie transferul datelor
cu caracter personal prin
mijloace de transmitere a datelor;
-- se vor asigura cd pot verifica qi stabili dacl gi
de cdtre cine au fost introduse, modificate sau eliminate
datele cu caracter personal inldin sistemele de prelucrare a datelor;
- se vor asigura cd.,incazul unei acliuni de prelucrare a datelor cu caracter personal,
datele sunt prelucrate
'
strict in conformitate cu prezentul contractul incheiat intre pa4i;
,
- se vor asigura cd datele cu caracter personal sunt protejate de distrugere sau pierdere
accidentald.
- se vor asigura cd datele colectate in scopuri diferite pot fi prelucrate separat.
7. Confiden(ialitate

7.1 P64ile, inclusiv persoanele implicate se obliga sa nu dezvdluie, direct sau indirect, Informafiile
Confidenfiale altor persoane (cu excepfia Bdncii), subcontractanfilor sai si/sau angaja{ilor s6i,
indiferent
de motivul invocat pentru dezviluirea informaliilor respective.
7 .2 Pil4ile si angajafii sdi vor trata Informafiile Confidenfiale primite
drept secret profesional si se obliga
sa nu dezviluie nici una din aceste informalii primite sau aspecte legate de acesie
informalii, total sau
parfial, nici unei alte pdr,ti si sa nu foloseascd nici o informalie in folisul personal sau
al alieipersoane
si sa ia toate masurile necesare pentru a impiedica terlii sa le poatd .urrouit. sau exploata. Inforrnaliile
Confidenliale sunt informafii care includ,fdrda se limita la, informalii dlspre Banca, idei,
concepte,
secrete profesionale, tehnici, proiecte, specificalii, planuri strategice, planuii de
acoperire teritoriala,
planuri de marketing/ financiare I de afaceri, comisioane, dobdnzl,proiecte de planuritarifare,
precum
si orice alte informatii tehnice, financiare sau de afaceri,grafice, ,u-lour"u bunuiilor-obiect
al evaludrii,
tipul, amplasarea acestora, informatii scrise, orale sau sub orice alta forma materiala dezvdluite de
cltre
partea care define informa]iile respective ori dobdndite de cdtre acesta
ca urmare a efectuarii sau ci efect
al executlrii serviciului de evaluare.
8. Anticorup(ie
seobligd sd ia toate mdsurile necesare qi rezonabile pentru evitarea corupliei qi a mitei.
l.]
faaite
8'2 In consecinf[, nu vor oferi, promite sau acorda, gi nu va determina un terf s6 ofeie, s[promitd
sau s6
acorde, prin intermediul angajafilor, membrilor din conducerea acestora sau terfilor,
beneficii sau alte
avantaje (respectiv, numerar, cadouri de valoare sau invitalii care nu au in principal scopuri profesionale,
cum ar fi la evenimente sportive, concerte, evenimente culturale, bilete, ivia aigajafilor
sau membrilor
din conducerea FMF sau societd{ilor afiliate de aprovizionare, inclusiv rudelor aciitoru gi
altor persoane
aflate in rela{ii strdnse similare acestora.
8.3. FMF are dreptul, in cazul oricdrei incdlcdri a Clauzei anticorup{ie, gi in urma unui
avertismenl scris
prealabil rdmas ftrd'rezultat, sdrczilieze toate contractele existenti ftrd,preaviz.in cazulunei
incdlc6ri
grave, nu este necesar un avertisment prealabil.
9.1 Angajamente
9.1 Fiecare parte se obligd qi va solicita, membrilor, directorilor, managerilor, angaja[ilor/inv6fdtorilor,
afiliafilor qi subcontractanfilor sdi qi reprezentanfilor acestora (denumili in continuar";'Te4" pi4i',):
- Sd respecte Regulile prin luarea unor mdsuri adecvate pentru punerea in aplicare gi menfineria efectiva
a unui cadru de conformitate prevEzut in articolele 6,7 gi 8 a prezentului ctntract;
- Ca PA4ile terte ;i fiecare persoand implicatd in orice mod in executarea prezentului
Contract va respecta
Regulile qi cd toate mijloacele necesare utilizate de cdtre Parte pentru executarea prezentului Contract
sunt conforme cu Regulile indicate in articolel e 6,7 qi 8 a prezentului contract.

10.1 Dispozi{ii finale
l0.l Nici o parte sau reprezentant a oricirei dintre pdrti nu are dreptul sd facd declarafii, reprezentdri,
)
promisiuni neprevdzute in prezentul acord, respectdnd intocmai prevederile

acestuia.

10.2 Pa4ile vor respecta legislalia in vigoare qi alte acte normative referitoare la executarea
obligaliunilor prezentului acord.
10.3 Modificlrile qi completdrilelaprezentul acord se efectueazl cu consimldm6ntul pdrlilor gi
devin
parte integratd din momentul semn[rii acestora.
10.4 Prezentul acord de colaborare a fost semnat \a27.05.2022,in limba rom6nd, in 3 exergrplare
echivalente.

11. Rechizitele bancare Ei adresele

Consiliul Raional Orhei
Str. M. Eminescu,2, or. Orhei
MD 3505

TREZMD2X
Cod fiscal 1007601005523
MD92TRPDAC I44 I 14A14943 AD

PreEedinte,

Dinu IURCANU

juridice ale plrfilor

Federafia Moldoveneascl de
Fotbal
mun. Chiqindu, str. Tricolorului
39,MD 2012
Cod fiscal 1009620000480
Cod TVA 0505997
MD09ML0000000022 5 1300617
BC,,Moldindconbanko' S.A.,
fiI. "STABIL" Chiqindu,
BIC: MOLDMD2X300

Preqedinte F.M.F.,
Leonid OLEINICENCO

Institu{ia de invlflmint Liceul
teoretic,fon Luca Caragiale"
s. Str. Vasile Lupu 60/1, or. Orhei
MD I 8TRPDAC335 I I OA I 3656AC
Cod fiscal: 101262001 1000
Ministerul Finanlelor
Trezordria de Stat
Cod bancar TREZMD2X '

-

Director,
Maria Chiqlaru-Masnic,

NOTA INFORMATIVA
la proiectul de decizie ,,Cu privire la aprobarea incheierii Acordului de Colaborare"

l. Denumirea autorului qi dupl caz,) a participanfilor la elaborarca proiectului
Vicepreqedintele raionului responsabil de domoniul educalie ;i sdndtatc publica
2. Condifiile ce au impus elaborarea proiectului de dccizie qi finalitl{ilc urmirite
Proiectul de decizie este elaborat in conformitate cu prevederile art.43 alin.(2) al Legii
nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administralia publicd local5, afi.L0, l18 - 126 din Codului
Administrativ nr.l 1612018, art.40 pct.6-7 din Codul Educaliei 15212014
3. Principalele prevederi ale proiectului si evidcn{ierea elementclor noi
Proiectul deciziei prevede aprobarca Acordului dc Colaborarc intrc Fcdcralia Moldoveneascd
de Fotbal, Consiliul Raionul Orhei Ei Institulia Publica Liceul feoretic ,,Ion Luca Caragialc", in
scopul dezvoltArii sportului de performan![ in rindul copiilor, inclusiv promovarea modului sdndtos
de via![ prin introducerea curriculumului gcolar la disciplina "llducafie fizicd Ei fotbal" pentru clascle
primare precum Ei deschiderea claselor specializate pentru elevii claselor gimnazialc
4. Fundamcntarea cconomico financiari
Implementarea proicctului de dccizie prevede alocdri dc mijloacc financiarc din bugetul raional
pentru asigurarea elevilor claselor specializatc dc fotbal cu alimentafic(mic dejun qi prinz cald).
5. Modul de incorporare a actului in cadrul normativ in vigoarc.
Proiectul deciziei se ?ncorporeazd.in sistemul actelor normative si nu nccesitd
abro gareal modihcarea altor decizii
6. Avizarea qi consultarca publici a proiectului dc decizie
inbaza celor expuse, proiectul deciziei " Cu privire la aprobarea incheierii Acordului de
Colaborare" a fost avrzat de preEedintele raionului, vicepreEedintele raionului responsabil de
domeniile educalie Ei sdndtate publicS, vicepreqedintele raionului responsabil dc domeniul buget qi
finanfe, secretarul Consiliului raional, qeful Direclici Generale llducalic, $eful Direclici Generalc
Finanle, $eful Serviciului juridic.
In scopul respectdrii prevederilor Legii nr.239 din 13 noiembrie 2013 privind transparenla
procesului decizional proiectul deciziei este plasat pe pagina web a Consiliului raional www.or.md
la directoriul Transparenld decizionald, secliunea Consultdri publice ale proiectului.
7. Consultarea expertizei juridice
in temeiul art.37 din Legea nr.100 din22 dccembrie 2Ol7 cu privire la actcle normative
proiectul dcciziei a fost cxpus cxpertizci juridicc dc cdtre spccialistul principal al aparatului
preqedintelui raionului (iurist). Structura ;i conlinutul actului corcspundc normclor de tehnicf,
legislativd.
Reiegind din cele expuse, proiectul de decizie se propune spre avizarc comisiilor consultative
de specialitate qi aprobare in cadrul gedintei Consiliului raional.
Vicepreqedintele raionului

1/

Irina Bogaciuc

