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proiect

DECIZIA Nr.3/-Q
din 07 aprllie 2022

Cu privire la Acordul de Parteneriat

in temeiul prevederilor art. 43 (l) lit. t) al Legii nr.436 din 28.12.2006 privind administralia
public[ local, in scopul promovdrii gi suslinerii proiectelor socio-educative dedicate tinerii generalii,
Consiliul Raional

DECIDE:

1.

2.
3.
4.

Se aprobd Acordul de Parteneriat intre Consiliul Raionul Orhei qi AO ,,Centrul de Teatru
din Moldova".
Se imputerniceqte PreEedintele Raionului Orhei, dl Dinu Jurcanu, pentru semnarea
Acordului de Parteneria intre Consiliul Raionul Orhei Ei AO ,,Centrul de Teatru din
Moldova.
Se imputernice;te dna Elena Guler, qef Seclia Culturd de a pune in aplicare prevederile
legate de parteneriat in cadrul prezentului Acord.
Vicepregedintele raionului dna Tatiana Platon, comisia consultativd de specialitate
educalie. asistenli sociald, sindtate public[, cultur[, tineret ;i sport (dl. A.Capbdtut), vor
asi gura contro lul executdri i pr ezentei Dec izi i.

Pregedintele qedinfei
Secretarul Consiliului Raional

Coordonat:

t

D.f,urcanu - pregedintele raionului
T.Platon - vicepregedintele raionului
vicepregedintele raionului

.Caraman-secretarul Consiliului Raional
- gef Seclia Cultur[

Yizat

M.Bhtrincea
E,laborat:E.Guler

Serghei Caraman

x

-

$ef, Serviciul Juridic

NOTA INFORMATIVA
la Proiectul de decizie ,,Cu privire la acordul de parteneriat"

1.

Denumirea autorului qi dupi caz, a participanfilor la elaborarea proiectului
$eful Sec{iei Culturd

2.

Condifiile ce au impus elaborarea proiectlui de decizie qi finaliti{ile urmirite

Proiectul de decizie este elebaorat in temeiul prevederilor art. 43
28.12.2006 privind administralia publicd local6.

(i) lit. t) al Legii

nr.436 din

3. Principalelc prcvedcri ale proicctului qi eviden(ierea elementelor noi
Proiectul de decizie presupune aprobarea unui acord de parteneriat intre parli: AO ,,Centrul de
Teatru din Moldova gi Consiliul raional Orhei in scopul integrlrii sociale a copiilor care nu dispun
de un suport afectiv familial.

4. Fundamentarea economico

- financiari

Implementarea Proiectului de decizie nu va necesita cheltuieli suplimentare.

5.

Modul dc incorporare a actului in cadrul normativ in vigoare
Proiectul de decizie presupune aprobarea deciziei ,,Cu privire la acordul de parteneriat"

6.

Avizarea Ei consultarea publicl a proicctului de decizie
in conformitate cu art. 32 din Legea nr. 100 din 22 decembrie 2017 ,,Cu privire la actele
normative", proiectul deciziei "Cu privire la acordul de parteneriat" a fost avizat de pregedintele
raionului, vicepreqedintele raionului, Secretarul Consiliului Raional, Secfia Cultur6, geful
serviciului juridic
in scopul respectdrii prevederilor Legii nr.239 din 13 noiembrie privind transparenfa
procesului decizional proiectul deciziei este plasat pe pagina web a Consiliului raional www.or.md
la directorul Transparenld decizionald, secliunea Consultdri publice ale proiectului.

7. Consultarea expcrtizei juridice
in temeiul art.37 al Legii nr. 100 din22 decembrie 2017 ,,Cu privire la actele normative,
proiectul de decizie "Cu privire acordul de parteneriat" a fost expus expertizei juridice de cdtre
specialistul principal al aparatului preqedintelui fiurist). Structura gi conlinutul actului corespunde
normelor de tehnicd legislativ6.
in acest context, reieqind din cele expuse, proiectul de decizie se propune spre avizare
comisiilor consultative de specialitate qi aprobare in cadrul qedinfei Consiliului Raional.

$ef Secfia Culturd

k
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Elena GULER

CfrNTRUL
*TfrATMU

J*tSI;SsY&
ACORD DE PARTENERIAT
Asociayia ob;teascd,,Centrul de Teatru din Moldova" (CTM), mai departe

,rcrMn.
Reprezent atd legal de Pregedinta Alina lurcanu.

Consiliului Raional Orhei, mai departe ,,PurteneF".
Reprezent at legal de Pregedintele Raionului Orhei, Domnul Dinu

Au fost convenite urmdtoarele

Articolul

l.l

1.

furcanu

:

Cadrul.

Cadrut acordului de parteneriat constituie Sesiunea de finanfare din bugetul de

stat a Programului anual de Granturi pentru organizaliile de tineret, edilia 2022,

organizatdde Ministerului Educafiei qi Cercetdrii din RM in cadrul cdreia A.O.

intitulat
,,Centrul de Teatru din MoldoYa" adepus proiectul socio- educativ
pentru anul2022'
,,Singur Acasd", Edilia Il, realizarea cdruia este planificatl

Articolul2. Obiectul.
2.1 Obiectul acordului de parteneriat constituie stabilirea angajamentelor dintre

pdrfile prezentului act in vederea bunei realizdi a proiectului depus in respectul

principiilor de buni practicl ale parteneriatului.

Articolul3. Angajamente / Autoritatea publici locali

3.1 Disponibilitatea reprezentanlilor raionului de a insoli echipa de proiect in

cadrul unor emisiuni radio-televizate in vederea sensibilizirii publicului larg cu

privire la efectele migraliei economice in Republica Moldova qi tn cadrul altor
evenimente necesare proiectului.

3.2 incheierea unui acord de parteneriat cu Preqedintele Raionului Orhei, Dinu
lurcanu qi a Preqedintei Centrului de Teatru din Moldova, Alina furcanu, in
vederea realizdriiproiectului socio-educativ,,Singur Acas6", dedicat copiilor de

migranli.
3.3 De a pune la dispozilie un autocar pentru elevii invingitori ai concursului

literar, selectali din localit[file partenere din raionul Orhei, deplasare tur-retur,
spre oragul Vadul lui Vod5.

3.4 De a pune la dispozilie sala festivl a Casei de Culturd raionald pentru arealiza

evenimentut de finat al Proiectului qi anume,prezerfiarea spectacolului dramatic

,,scrisori cdtre mamaqitata" de Dumitru Crudu, a Teatrului Municipal de Pdpuqi
,,Gugu![", trupa Night Gugul6, in cadrul cdruia va a-vea loc decemarea diplomelor,
cdrfilor, darurilor.

Articolul4. Angajamente / A.O. Centrul de Teatru din Moldova
4.1 Echipa A.O. Centrul de Teatru din Moldova se angajeazd sI informeze qi

sl

comunice eficient cu administralia institufiei de invd{dmdnt din localitate
pentru a gisi mijloacele cele mai oportune de implicare a elevilor in procesul de
scriere a eseurilor, poeziilor Ei modalitdlile de receplionare a materialului litetat a

copiilor pentru a fi evaluat.
4.2 Sdpublice materiale literare pe pagina Centrului de Teatru din Moldova
(eseurile, poeziile) lindnd cont de Legea Nr. 133 din 08-07-201

datelor cu caracter personal.

I privind proteclia

4.3 56 pun5 la dispozilia copiilor condilii adecvate de trai qi alimentalie in cadrul

Laboratorului literar ce va avea loc in oraqul vadul lui Vod6. De asemenea, s5 le
ofere proteciie Ei ajutor in caz de necesitate'
4.4 Sd creeze o comunitate online destinati copiilor participan{i in cadrul

Laboratorului literar, sub mentorahrl domnului Dumitru Crudu (dramaturg,
scriitor) in care vor putea comunica qi dezvolta capacitdlile artistice'
4.5 Si inmAneze tuturor copiilor, participanlilor nemijlocili ai proiectului,
diplome de participare, iar copiilor selectaii pentru

a

participa in cadrul

Laboratorul literar, cdte o carte, in care iEi vor regdsi lucrarea literarI'
4.6 Si inmineze diplome de apreciere administraliei publice locale la finalul

proiectului qi si doneze cdteva exemplare de carte bibliotecii sdteqti sau gcolare.

Articolul 5. Modalitili.
5.1 Realizarea angajamentelor este obligatorie odatd ce proiectul ,,Singur Acasd"
a fost aprobat

in cadrul Sesiunii de finan(are din bugetul de stat

a

proiectelor

educative desfiEurate de organizaliile necomerciale pentru anul 2022, organizatd
de Ministerului Educa{iei gi Cercetlrii din RM.

5,2 Condiliile, conlinutul qi alte caracteristici ale angajamentelor sus men{ionate
sunt stabilite de comun acord de cltre pd4ile prezentului act in conformitate cu

documentalia de Proiect.
5.3 A.O. Centrul de Teatru din Moldova iqi asum6 respectalea hrturol regulilor

administrative qi legale in legdtur5 cu acliunile pe care le va intreprinde'
5.4 Materialul furnizat in temeiul prezenhrlui acord de parteneriat de Partener
devine proprietatea A.O. Centrul de Teatru din Moldova de drept, care i9i asumS
intreaga responsabilitate ca atare,la semnarea documentului de predare-primire'

Articolul6. Durata acordului de parteneriat6.1 Acordul de parteneriat

intri in vigoare de la data semndrii

proiectului depus, cel tarziu p6n[ la data de

3l decembie

qi

pdnl lafrnalizarea

2022.

Articolul 7 . Clatza de confi denfialitate.
7.1 Fiecare parteva asigura confidenlialitateatuturor informaliilor in posesia
cdrora

intri,

cu privire la activitdlile celeilalte pd\i,precum cu privire la acliuni

qi bugete, cu excepli

a autoizaliei scrise

7.2pdfiIle garunteazd cd

aceastd

qi prealabile a celeilalte pdr{i.

confidenlialitate este respectatd de personalul lor

gi subcontractanfii lor, qi cd iqi vor asuma responsabilitatea in caz de inc6lcare a

angajamentului de personalul tor gi de oricirui subcontractant al acestora.

Articolul 8. Solu{ionare qi reziliere.
8.1 Dupi aprobarea finanfirii proiectului depus,

in canilneexecutirii totale sau

parfiale a uneia sau alteia dintre pd{i a obligaliilor care ii revin in temeiul
prezentului acord de parteneiat, cealalt[ parte poate adresa o notificare celeilalte
pdrfi in vederea indeplinirii angajamentelor sale.
8.2 Soluliolareadeficienlelor de executare a angajamentelor va

fi efectuat[ de

autorul acestora intr-un mod amiabil intr-un termen de 10 zile dup[ receplionarea

notificirii scrise de cealalt[ parte.
SJ

ln caztlin

care parteavizatdnu iqi indeplineqte obligaliile in termen de

l0

de

zile dela notificarea primitd , cealaltdparte poate rezilia acordul de parteneriat,

frrd achitarea oriciror daune
8.4

|n cantlin care proiectul

Ei fdrd a proceda la acliuni

judiciare.

depus este.oprit, acordul de parteneriat va

frreziliat

intr-un termen de 30 de zilede la notificareatrimis[ de A.O. Centrul de Teatru

din Moldova celeilalte pdr{i. Sumele plitite de finanlator care nu au fost utilizate
de Partener in contextul proiectului depus

ii vor fi rambursate. Materialele

furnizatevor fi returnate Partenerului de A.O. Centrul de Teatru din Moldova
DataLa care a fost incheiatprezenitl acord : 22.03.2022

Semniturile p[rlilor

:

Asocialia ob;teascd,Centrul de Teatru din Moldova" (CTM), mai departe

,rCTM'.
Reprezent atd legal de Pregedinta Alina furcanu.

Semndfura

Consiliului Raionsl Orhei, mai departe ,,Partenet".
Reprezentat legat de Pregedintele Raionului Orhei, Domnul Dinu furcanu
Semndtura

Data22.03 2022

