
REPUBLICA MOLDOVA
CONSILruL RAIONAL CIMI$LIA

PROIECT

DECIZIE Nr.

din .10 i*n"L
2JtW

2021

cu privire la aprobarea Acordului de colaborare

in conformitate cu:

- afi. 43 alin. (3) din Legea m.43612006 privind administra{ia publica locala;

- art. l0 din Legea nr.54712003 asistenlei sociale;

- Legea nr. 338/1994 privind drepturile copilului;
- Legea nr. 14012013 privind protectia special[ a copiilor aflafi in situalie de risc ai a

copiilor separa{i de p[rin{i;
- Acordul de colaborare dintre AO ,,Parteneriate pentru fiecare copil", AO,,Centrul

Nafional de Formare, Asistenla, Consiliere gi Educafie din Moldova"
gi Consiliul Raional CimiElia, care igi exprimd dorinfa de a stabili un parteneriat de

lungl durat[.

Avdnd drept scop edificarea unei societdfi in care fiecare fatd gi baiat iqi reahzeazd

potenfialul la maximum cu respect qi demnitate, Consiliul Raional Cimiglia

DECIDE:

1. Se aprobl Acordul de colaborare dintre Asocia{ia Obqteascl ,,Pafteneriate pentru

fiecare copil", AO ,,Centrul Nalional de Formare, Asistenfa, Consiliere qi Educafie

din Moldova" gi Consiliul Raional Cimiqlia.

2. Se deleag[ Preqedintelui raionului Cimiqlia, dlui Mihail Ol6rescu dreptul de a semna

Acordul de colaborare dintre AO ,,Pafteneriate pentru fiecare copil", AO ,,Centrul
Nafional de Formare, Asistenfa, Consiliere gi Educalie din Moldova" gi Consiliul

Raional Cimiglia,

3. Se aprobd crearea unui Comitet local de conducere la nivelul raionului pentru

implementarea Proiectului ,, Edificarea unei societdfi in care fiecare fata qi biiat igi

realizeazd, potenlialul la maximum cu respect gi demnitate" in urm[toarea

componen![:

Vadim Torgai - vicepregedinte al raionului;

Motroi Mihail - qef, Direcfia Asistenfd Sociala gi Proteclie a Familiei;

Nadejda Ciobanu - specialist in protec{ia copiilor aflali in situalii de risc, DASPF;

Sergiu Suhan - viceprimar or.Cimiqlia;

Garaba Gabriela - qef interimar, Direclia inv[flmint General Cimiqlia;

Svetlana Moroz - ONG,,Tineri pentru tineri";

Mihail Tretiacov - comisar-qef, Inspectoratul de Polilie Cimglia;

Olga Gorban - gef, Direcfia Finanfe Cimiglia;

Valentina Cojocaru - psiholog, Direcfia Asistenfl Sociald Ei Protecfie a Familiei.



4. Comitetul nou creat va activa in strictd conformitate cu Acordul de Colaborare qi

legisla(ia in vigoare, iar in caz de eliberare din func{iile publice de(inute, a unor

membri ai Comitetului respectiv, atribuflile lor in cadrul acestuia vor fi exercitate

de persoanele nou-desemnate in func$ile respective, fEr6 a fi aprobatd o altd decizie.

Controlul asupra execut[rii prezentei decizii se atribuie dlui Vadim Torgai,

vicepregedinte al raionului.

Prezenta decizie se publicd in Registrul de stat al actelor locale gi se aduce la

cunogtinf[:
-Direcfiei Asisten{I SocialI qi Protec(ia a Familiei;
-Direcliei Inv6{6mint General Cimiqlia;
-Inspectorafului de Polilie Cimiglia;
-Persoanelor vizate;

-Prin publicarea pe pagina web a Consiliului raional Cimiqlia wril[1iua11amtil:an"rJ

5.

6.

Pregedintele qedin{ei

Contrasem neaz5:

Secretarul consiliului

Coordonat:
Vicepreqedinte al raionului

Avizat:

Secretarul consiliului

$ef, Seclia Administrafie Publicd

Specialist principal, Serviciul Juridic

Proiect elaborat:

$ef, Direclia Asistenli Sociali gi Proteclie a tu.

Gheorghe Netedu

Vadim Torgai

Gheorghe Netedu

- Mariana Vasluia:r

Viorica Ciuntu

Motroi



NotI informativl
la proiectul de decizie nr. 

-l_din 

-2021

cu privire la aprobarea Acordului de colaborare

in scopul susfinerii dezvoltdrii unui sistem integrat de servicii care si consolideze

familia pentru a putea ingriji proprii copii, iar in situalii in care acest lucru nu e posibil sI

asigure copiilor ingrijire familial[ alternativd potrivitl, in conformitate cu:

- Legea nr. 338/1994 privind drepturile copilului,

- Legea nr. 14012013 privind protec{ia copiilor afla{i in situalie de risc ai a copiilor

separafi de pirinfi.
Pentru a exprima dorinla de a stabili un parteneriat de lungi durat6. Pornind de la

responsabilitSlile gi obligafiile Republicii Moldova in domeniul protectiei drepturilor

copilului pe care qi le-a asumat prin apartenen{a la diverse organisme intemafionale,

precum Consiliul Europei qi Organizalia Naliunilor Unite precum gi ratificarea mai multor

acte internafionale in domeniul protec{iei drepturilor copilului. Recunoscdnd necesitatea

unificirii qi coordondrii eforturilor in vederea asiguririi protec{iei drepturilor copiilor

avdnd labazdConvenfia Nafiunilor Unite privind Drepturile Copilului, Legislalia nafional[

in domeniul drepturilor copilului qi asisten(ei sociale.

Consiliul Raional(DASPF qi DIG Cimiglia) 9i PPFC, CNFACEM (PA(ile) iqi exprima

acordul s[ inregistreze in prezentul document perceperea lor comund qi angajamentul

asumat in asigurarea dreptului copilului de a creEte intr-un mediu familial sigur gi protejat,

lipsit de sirlcie gi exploatare.

$et Direcfia Asistenfl Sociall
qi Protec{ie a Familiei M Mihail Motroi
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ACORD DE COLABORARE

dintre

AO,,Parteneriate pentru fiecare copil",

Ao "centrul Nalional de Formare, Asistenla, consiliere si Educalie din Moldova"

si

Consiliul Raional Cimiglia

I

t:

i

Data semndrii ACORDULUI 202L

A
cltF0cErllCONSILIUL RAIONAL

clMrSLrA



CUPRINS



PARTTLE sEMNATARE ALE AcoRDUtut

Consiliul Raional Cimiglia, in continuare Consiliul, cod fiscal 100760100g915 situat pe adresa: or.
CimiSlia, bd' $tefan Cel Mare, L2, reprezentat de Mihail Olirescu, Pre5edintele raionului Cimislia;

Asociatia obgteasci ,,Parteneriate pentru fiecare copil", in continuare "AO ,,ppFC,,,,, 
inregistrati

la MinisterulJustiliei al Republicii Moldova la26.03.2010 (certificat de inregistrare MD 022g6), cod
fiscal 101'062000209L, cu sediul in mun. Chiginiu, str. M. Kogilnicea ng, 75, reprezentati de
Daniela M5m5lig5, Pregedinte;

9i

Asocialia obgteasci "Centrul Naf ional de Formare, Asistenfi, Consiliere si Educa!ie din
Moldova", in continuare AO "CNFACEM", inregistratl la Ministerul Justiliei al Republicii Moldova
la 30.10.2009 (certificat de inregistrare MD 4415), cod fiscal 1009620002370, cu sediul in mun.
ChiSiniu, str. C. Virnav, 28, ap.5, reprezentati de Alexandru Donos, pregedinte; numite in
continuare P5r!i,

Exprimdnd dorinlo de a stabili un parteneriat de lungd durotd;

Pornind de la responsabilitSlile gi obligaliile Republicii Moldova in domeniul protecliei drepturilor
copilului pe care 5i le-a asumat prin apartenenfa la diverse organisme internalionale, precum
Consiliul Europei ;i Organizalia Naliunilor Unite precum 5i ratificarea mai multor acte
internalionale in domen iu I protecliei dreptu rilor copirului;

Recunoscdnd necesitatea unificirii gi coordonirii eforturilor in vederea asiguririi protec!iei
drepturilor copiilor ovind la bozd Convenlia Naliunilor Unite privind Drepturile Copilului, legislalia
nalionalS in domeniul drepturilor copilului gi asistenlei sociale;

sunt de acord sd inregistreze in prezentul acord perceperea lor comunS 5i angajamentul asumat in
asigurarea dreptului copilului de a creSte intr-un mediu familial sigur gi protejat, lipsit de sdricie gi

exploatare.

1. PRINCIPI!LEACORDULUI

1.1. in procesul de realizare a prevederilor prezentului Acord Consiliul, AO'ppFC,,si AO
"CNFACEM" se vor ghida de urmitoarele principii:

respectarea drepturilor 5i a interesului superior al copilului;
respectarea dreptului copilului de a cregte gi a se educa in familie;
respectarea identitS[ii copilulu i;
protectia copilului impotriva abuzului, neglijirii gi exploatirii;
respectarea opiniei copilului 5i luarea in considerare a acesteia, lindndu-se cont de v6rsta 5i
gradul siu de maturitate;
abordarea non-discriminatorie;

abordarea complexi gi individualizati a copilului;
respectarea demnititii umane;

asigurarea accesului familiilor la forme de sprijin adecvate pentru cregterea, bunistarea 5i
protectia copiilor;

interventia timpurie la nivel comunitar, limitati in timp;
abordarea multidisciplinarl a cazului;

confidenlialitatea informa!iei;

solidaritatea socia l5;

parteneriatul;

transparenta in procesul de luare a deciziilor.

J



2. OBIECTUL SITERMENUL DE VALABILITATE ALE ACORDULUT

2'7' PSrtile sunt de acord si conlucreze la implementarea proiectului ,,Edificarea unei societd!i
in care fiecare fati 5i biiat igi realizeazi potenlialul la maximum cu respect gi demnitate,,
(in continuare Proiectul) finanlat de Uniunea EuropeanS, care are drept scop final
asigurarea faptului ci p6ni in ianuarie 2024, copiii in Republico Moldova sunt trotoli cu
respect 5i demnitote co titulori de drepturi depline, in conformitate cu Convenfio
orgonizaliei Nofiunilor lJnite privind drepturile copilului. in acest context, Consiliu gi Ao
"PPFC" vor colabora 5i vor ?ntreprinde eforturi comune in scopul consoliddrii sistemului
local de proteclie sociold de o rdspunde prompt la ingrijordrile gi riscurile privind
bundstoreo copiilor 5i de o oferi asistenfd continud gi durabitd copiilor sifomiliilor.

2'2' Proiectul va acorda suport structurat raionului Cimiglia pentru a aplica o abordare sistemicl
fa!5 de prevenirea primarS, consolidarea pi men!inerea familiei drept preconditii cheie
pentru dezvoltarea pe termen lung. Consiliul va fi suslinut sd extindi la nivel local politicile
aprobate de cStre Guvern prin consolidarea capacitSlilor institutiilor gi specialistilor locali
de a dezvolta servicii bazate pe familie, programe psihosociale inovatoare de suport pentru
copiiin situalie de risc, victime ale violenlei gi copii cu pSrinli migranli.

in perioada iunie 2021 - ianuarie 2024, Proiectul va oferi autoritifilor publice din raionul
Cimiglia asisten!5 tehnici in consolidarea sistemului local de protecfie a copilului
contribuind la:

a. Suslinerea autoritiilor publice locale (APL)in dezvoltarea unui sistem eficient pi coerent de
proteclie socialS prin dezvoltarea unei game de servicii de sprijin familial gi de ingrijire
alternativi de tip familial;

b' Suslinerea APL in dezvoltarea practicilor inovatoare care vizeazS copiii in situalie de risc,
copiii victime ale violenlei pi pe cei rimagifSrS ingrijire ca rezultat a migraliei pirin{ilor;

c. Consolidarea principiului participirii copiilor in prestarea serviciilor sociale pentru copii gi

familii, precum 5i crearea Consiliului Consultativ al Copiilor ca o platformd de participare a
copiilor;

d' Facilitarea parteneriatelor durabile intre APL gi orgnizaliilor societS!ii civile (OSC) la nivel
local pentru a asigura implementarea eficientS a programelor de prevenire gi a celor
specializate;

2'3. AO "PPFC", AO "CNFACEM" gi Consiliul vor acliona in conformitate cu prevederile
prezentului acord, realizind activitilile preconizate in Anexa 1..

3. RESPONSABTLITAT|rE PARTENERTLOR SEMNATAR!

Consiliul se angajeazi s5:

3'1. asigure buna desfS$urare a Proiectului, instituind, odati cu semnarea prezentului acord, un
Comitet local de conducere care si includi factorii de decizie gi conducitorii institu!iile
relevante pentru atingerea obiectivelor stabilite de citre ambele pir!i;

3.2. asigure o cooperare eficienti dintre toate structurile locale responsabile de bunistarea gi
protectia copilului: APL de nivelul l, Direclia asisten{5 socialS qi proteclie a familiei Cimi;lia
(DASPF); Direclia invSlSmAnt General Cimiglia (DiGc), Direc[ia Finanle Cimiplia, centrul de
Sinitate Cimi'lia (cSC), Inspectoratul raional de Polilie, Consiliul raional pentru protecfia
drepturilor copilului, Comisia raionalS pentru proteclia copilului aflat in dificultate, Serviciul
de asistenli psihopedagogicl etc, pentru a majora la maxim eficacitatea serviciilor de



prevenire a separArii copilului de familie sau reintegrare in familia biologicl sau extinsl,
serviciilor de ingrijire de tip familial, precum gi asigurarea unui mediu prietenos gi non-
violent in gcolile de culturi generali;

3.3. asigure consolidarea sistemului de prevenire a separirii copiilor de familie, a mecanismelor
de cooperare intersectorialS pentru prevenirea primar; a riscurilor 5i asigurarea bunistlrii
copilului, 9i pentru identificarea, evaluarea referirea, asistenJa gi monitorizarea copiilor
victime 5i potentiale victime ale violenlei, neglijirii, exploatirii gitraficului;

3.4. asigure dezvoltarea 5i integrarea in sistemul actual de proteclie a copilului a unor
programe de educatie parentalS precum 5i sd consolideze Serviciul social de sprijin pentru
familiile cu copii;

3.5. asigure dezvoltarea gi integrarea in sistemul actual de protecfie a copilului a unui program
de asistenli psihosocialS pentru copii din familii afectate de abuz de alcool;

3.6. asigure dezvoltarea 5i integrarea in sistemul educalional a unui program educalional
pentru copii in situalie de risc, victime ale violentei si copii rimapi fird ingrijire ca rezultat
al migra[iei pirin]ilor;

3.7. asigure dezvoltarea 9i integrarea in sistemul educafional a unui program de consiliere si
reabilitare pentru copii victime ale violentei, ingrijitorii copiilor, precum si copii
traumatizali ca rezultat al migraliei pirinlilor;

3.8. asigure consolidarea Serviciului de asisten!5 parentalS profesionistS, diversificind tipurile
de plasament pentru a acoperi toate necesitifile copiilor;

3.9' si incurajeze participarea societ;Iii civile in procesul de elaborare 5i implementare a
politicilor cu privire la drepturile copilului, inclusiv contractarea serviciilor sociale;

3'10. asigure resursele umane necesare pentru buna func!ionare a serviciilor/programelor
dezvoltate;

3.11. asigure planificarea in bugetul DASPF/DGiC a cheltuielilor anuale pentru
serviciile/programele dezvoltate in misura identificirii resurselor financiare;

3.L2. in cazul alocirii de AO "PPFC" a unor fonduri, echipamente, altor resurse sd garanteze
utilizarea acestora doar pentru atingerea scopului gi obiectivelor conlinute in acest Acord 5i
pentru implementarea activitSlilor specificate in Anexa 1. in cazul deciziei de alocare a

resurselor financiare pentru implementarea proiectului, Consiliu va asigura deschiderea
unui Cont trezorerial pentru acumularea mijloacelor binegti 5i gestionarea gi raportarea
conform bugetului aprobat de ambele pirli, Detaliile privind transferul, gestionarea Si

raportarea cu privire la cheltuieli vor fi agreate de pir!i printr-un acord adilional la acest
Acord de Parteneriat;

3.L3. prezinte, prin intermediul DASPF 5i DG1C raportul narativ gi statistic trimestrial despre
implementarea activititilor sub aspectul de realizare a obiectivelor Proiectului, pini pe

data de 30 a ultimei luni din trimestru;

3.1'4. colecteze 5i analizeze datele referitoare la situalia beneficiarilor din raion gi si participe
impreuni cu partenerul finanlator la procesul continuu de evaluare, monitorizare a

progresu I u i in registrat in cad ru I proiectu I u i d ezvoltat;

3.15. faciliteze 5i suslini campanii de sensibilizare gi informare a publicului larg referitor la
efectele negative ale institulionalizirii asupra dezvoltSrii copilului 5i necesitatea creqterii lui
in familie;

.5



3'15. promoveze activ pe pagina web a Consiliului, ale direcliilor de profil, pe relelele sociale
existente activitdtile desfS5urate in cadrul proiectului; si participe la emisiuni radio 5i/sau
TV tematice; si ofere interviuri pentru presa localS, regionali gi cea nalionalE; si acorde
suport la organizarea vizitelor de studiu ale jurnali5tilor in teritoriu; sI utilizeze
instrumentele de comunicare dezvoltate in cadrul proiectului (logo, baner, leaflet, alte
materiale de informare); s5 menlioneze ?n interviuri donatorul gi Ao ,,ppFC,,; si solicite
suport pe domeniul comunicare de la AO 

,,ppFC,,;

3'17' informeze Ao "PPFC" in scris, cit mai curind posibil, despre orice circumstanfe locale care
ar putea impiedica capacitatea Consiliului de a administra proiectul;

3'18' asigure, la solicitarea AO "PPFC", buna organizare a vizitelor de administrare a proiectului
din partea donatorului cu participarea reprezentan!ilor Ministerului EducaJiei, Culturii gi
Cercetirii, Ministerului SindtSlii, Muncii 5i Protecliei Sociale Familiei;

3'19' promoveze la nivel local gi national experienla pozitivi acumulati in rezultatul
implementSrii proiectului.

AO "PPFC" se angajeazi si:

3'20' ofere Consiliului asistent; tehnic5 in implementarea Proiectuluiin raionul Cimiglia, conform
anexei L;

3'2L' sustini autorit5lile locale in evaluarea serviciilor destinate copilului 5i familiei, elaborarea
unui plan strategic de dezvoltare a sistemului de servicii axat pe cresterea copilului in
familie 5i implementarea lui;

3'22' sus{ini autoritilile locale in evaluarea necesitSlilor de instruire a factorilor de decizie gi
profesioni5tilor care activeazi in domeniul protecliei copilului, elaborarea unui program de
instruire gi implementarea lui;

3'23' sustini autoritS!ile locale in dezvoltarea capacitSlilor persoanelor de decizie, a specialigtilor
din domeniul protecliei copilului in: evaluarea necesitSlilor gi planificare strategici,
managementul serviciilor gi mecanisme de suport, dezvoltarea li prestarea serviciilor de
suport familial 5i consolidare a competenlelor parentale, cu accent pe intervenlie timpurie,
dezvoltarea gi prestarea serviciilor de asisten!5 psihosocialS pentru copiii din familii
afectate de abuz de alcool, prestarea serviciilor alternative de tip familial in conformitate
cu standardele minime de calitate, aplicarea unui sistem eficient de prevenire a separrrii
copilului de familie, stabilirea gi consolidarea conlucririi intersectoriale in prevenirea
primari 5i asigurarea bunSstirii copilului precum 5i ?n prevenirea neglijirii 5i a violenlei fafd
de copil, alte aspecte in funclie de necesitSlile identificate pe p.r.r^ je cdtre proiect;

3'24' faciliteze parteneriate durabile intre autoritS!ile locale gi organizafiile societetii civile la
nivel local pentru a asigura implementarea programelor de prevenire gi a celor specializate;

3'25' ofere materiale informative dezvoltate in cadrul proiectului (sigla, baner, leaflet gi alte
materiale; si informeze despre vizitele de studiu ale jurnali5tilor; si transmiti orice
informalie relevantS pentru buna comunicare a ac[iunilor proiectului;

3'26' promoveze la nivel local 5i nalional experienla pozitivi acumulati in rezultatul
implementlrii proiectu lui.

AO "CNFACEM" se angajeazi si:

3'27 ' ofere consiliului asistenf5 tehnici in implementarea proiectului in raionul Cimislia, conform
anexei L;



3.28' suslinS autoritSlile locale in dezvoltarea gi implementarea unui program educalional
pentru copii in situafie de risc, victime ale violentei si copii rimagi firS ingrijire ca rezultat
al migraliei pirinlilor;

3.29. sus[ini autoritS]ile locale in dezvoltarea gi implementarea unui program de consiliere si
reabilitare pentru copii victime ale violentei, ingrijitorii copiilor, precum si copii
traumatizali ca rezultat al migraliei pirinfilor;

3.30. sustini consolidarea capacitS!ilor DGiC pentru a asigura copiilor un mediul gcolar
prietenos, incluziv gi non-violent gi a asigura prevenirea primari a riscurilor privind
bunistarea copilului;

4. ADMINISTRARE

4,L. DASPF 5i DGiC sunt delegate de citre Consiliu ca institulii responsabile de implementarea
Proiectu lui.

4.2' DASPF ii revine rolul de facilita gi susline consolidarea sistemului de servicii sociale in scopul
eficientizirii prevenirii separlrii copilului de familie gi asiguririi unui mediu familial protector
gi sigur.

4'3. DGiC ii revine rolul de a facilita 5i susline asigurarea unui mediu prietenos, non violent in
5colile de culturi generalS.

4.4. Comitetul local de conducere creat la nivel de raion prin decizia Consiliului, va avea in
responsabilitate facilitarea, suslinerea gi administrarea implementSrii proiectului.
Componenta nominalS a Comitetului va fi coordonati gi stabiliti de comun acord, iar in
calitate de preSedinte al Comitetului de conducere va fi delegat vicepregedintele raionului pe
probleme sociale. Pirlile se vor informa reciproc, in scris, cu privire la orice schimbiri in
cadrul componenlei Comitetului de conducere cu doui siptdmini inainte de producerea
schimblrilor. in acest caz, precum giin alte cazuri modificarea scrisi poate fi fScutd gi prin fax
sau pogtS electronicS.

4.5. AO "PPFC" 5i AO "CNFACEM" igi rezervi dreptul de a desemna, la rindul sIu, un coordonator
local de proiect.

5. DURABILITATE

5.1. Consiliul va asigura durabilitatea a serviciilor/programelor pentru copii 5i familii dezvoltate in
cadrul proiectului in funclie de resursele financiare disponibile in bugetul raional.

6. COMMUNTCARE $t BRANDTNG

Pirtile vor pistra confiden(ialitatea in ceea ce privegte orice chestiune sau informa{ie pe
care o vor detine ca rezultatul incheierii prezentului Acord, cu excep{ia cazului cind aceasti
informatie deja !ine de domeniul public. Pirlile vor asigura ci personalul, contractorii 5i
asociatii lor vor avea aceleagi obligalii de confidentrialitate.

Consiliul va respecta regulile de vizibilitate ale proiectului stabilite de Uniunea Europeana

5i AO "PPFC". lncluderea logo-urilor celor doua organizalii gi a textului standard care
vizeazi Proiectul, in toate materialele produse (scrise sau editate) gi prezentate in cadrul
evenimentelor publice organizate in cadrul proiectului, dar gi in afara lui, este obligatorie.
Expunerea panoului informativ despre Proiect (oferit gratis de AO "ppFC")in cadrul oricdrui
eveniment desfS5urat sub egida Proiectului este, de asemenea, obligatorie. Formatul
materialelor gi foile de antet sunt anexate la Acord.

5.1.

6.2.



6.4.

7.t.

7.3.

8.1.

9.1.

9,3.

Nici una din pir{i nu va utiliza numele sau logotipulceleilalte pir!i firi a obline in prealabil
o autorizare.

Nici una din p54i nu va intreprinde activitili care ar putea prejudicia sau ar putea afecta
reputa[ia celeilalte pirli.

7. FORTA MAJORA

Pirlile nu poartd rispunderea pentru neexecutarea sau executarea parliale a condiliilor
prezentului Acord dacS aceasta este consecinla intervenirii unei forle majore.

Pirtile consideri drept forld majorS: conflicte armate, cataclisme naturale, epidemii,
actiuni teroriste, interdic!ii introduse de organe guvernamentale, care ar face imposibili
activitatea de mai departe a uneia sau a ambelor pirli contractante.

Partea afectati de for(5 majorS va ingtiinla cealalti parte despre aparilia cazului de forli
majori in decurs de cinci zile calendaristice de la aparilia acesteia.

8. LtTlGil

Toate litigiile ce pot rezulta ?n legdtura cu executarea sau interpretarea Acordului se vor
soluliona de pdrli pe cale amiabili,

Daci acest lucru nu va fi posibil solulionarea lor va fi de competenta instan{ei de judecati
in conformitate cu legislalia in vigoare a Republicii Moldova.

9. CLAUZE FINATE

Prezentul Acord conf ine o percepere deplini gi este un Acord complet intre pi;.1i in ceea ce
priveSte subiectul acestuia, gi se aplicl intru excluderea tuturor acordurilor sau
intelegerilor precedente scrise sau verbale.

Prezentul Acord poate fi modificat sau completat numai printr-un acord adilional semnat
de reprezentan!ii imputernicili ai pirlilor.

Prezentul Acord va fi interpretat in conformitate cu legislalia Republicii Moldova.

Consiliul Raional Cimislia Ao <Parteneriate pentru Ao ncentrul Nafional de Formare,

fiecare copi!> Asistenla, consiliere si Educatie din

Moldova>

Prepedintele raionului

Cimiplia, Semnitura:

Pregedinte, Semndtura : Pre;edinte, Semnitura:

5,3.

7.2.

8.2.

9.2.

L. $.

Data

L, $.
L. S.

Data Data



ANEXA 1

Sumarul Proiectului

,,Edificarea unei societililn care fiecare fati gi bdiat igi realizeazi potenfialul la maximum cu
respect gidemnitate,,

Organizafii implementatoare: AO ,,Parteneriate pentru fiecare copil", AO ,,Centrul Nafional de
Formare, Asisten!5, Consiliere si Educalie din Moldova,,

Parteneri: Ministerul s5n;t5lii, Muncii gi Protecliei sociale; Ministerul Educa!iei, culturii 5i
Cercetirii; autoritSlile publice locale de nivelul ll din raioanele Cantemir, Taraclia, Cimiglia pi gtefan
VodI

Perioada de implementare: 1 Februarie 2o2t- 31 lanuarie 2024

Buget total: 631578 EURO

Contribufia AO "PPFC":31579 EURO

Proiectul va acorda suport structurat Guvernului Republicii Moldova gi celor 4 raioane (Cantemir,
Cimiglia, Taraclia 5i $tefan Vodi) pentru a aplica o abordare sistemici fald de prevenirea primard,
consolidarea gi menlinerea familiei drept precondiIii cheie pentru dezvoltarea naIionali pe
termen lung' Guvernul Republicii Moldova va fi suslinut si extindi la nivel nalional politicile
aprobate ce presupun practici inovatoare, care au demonstrat un impact pozitiv asupra bunistirii
copiilor,

La nivel local, proiectul va lucra in 4 raioane pentru a reconfigura sistemul local de ingrijire a

copilului prin consolidarea colaboririi dintre structurile gi serviciile existente de prevenire primari
gi consolidare a familiei in vederea asiguririi protecliei gi ingrijirii afectuoase a copiilor. proiectul
va consolida capacitS!ile instituliilor gi specialigtilor locali de a dezvolta servicii/programe
psihosociale inovatoare de suport pentru copii in situa[ie de risc, victime ale violenlei pi copii cu
pirin[i migran]i. O prioritate va fi consolidarea participSrii copiilor in serviciile sociale adresate
acestora' Organizaliile locale ale societS|ii civile vor fi ajutate si mobilizeze actori comunitari, si
instituie parteneriate durabile qi sI fie parteneri cheie ai APL in dezvoltarea programelor pi

serviciilor.

Scopul proiectului: Copiii in Republica Moldova sunt tratati cu respect gi demnitate ca titulari de
drepturi depline, in conformitate cu Convenlia Organizaliei Naliunilor Unite privind drepturile
copilului

Proiectul are la bazi doui obiective generale cu urmitoarele acliuni generale:

Obiectuvul 1. Promovarea coordonirii intersectoriale gi a sinergiilor existente pentru a asigura
proteclia drepturilor copiilor gi bunistarea lor.

Ac!iuni:

Suslinerea guvernului in revizuirea legislaliei pentru a asigura abordarea / integrarea
aspectelor legate de violenla asupra copiilor 9i bundstarea lor;

Suslinerea MECC, MSMPS gi 35 APL in punerea in aplicare la nivel de !ari a mecanismului
de cooperare intersectoriali pentru prevenirea primari a riscurilor privind bunistarea
copilului in scopul solulionirii prompte a ingrijoririlor ce !in de bunistare, precum li a

prevenirii riscului de violen!5 asupra copiilor;



Dezvoltarea gi implementarea campaniilor de sensibilizare.

Obiectivu! 2. Suslinerea a 4 APL in consolidarea sistemului local de proteclie socialS de a rispunde
prompt la ingrijoririle 5i riscurile privind bunistarea copiilor gi de a oferi asistenld continutr 5i
durabili copiilor gi familiilor

Acfiuni:

Suslinerea a 4 APL in dezvoltarea unui sistem eficient 5i coerent de protectie sociali prin
dezvoltarea unei game de servicii de sprijin familial gi de ingrijire alternativS de tip familial;

Suslinerea a 4 APL in dezvoltarea practicilor inovatoare care vizeazd copiii ?n situalie de
risc, copiii victime ale violenlei gi pe cei rimagi firi ingrijire ca rezultat a migraliei
pirin!ilor;

Consolidarea principiului participirii copiilor in prestarea serviciilor de ingrijire a copilului,
precum gi extinderea in cele 4 APL a activitSlii Consiliului Consultativ al Copiilor ca o
platforml de participare a copiilor;

Facilitarea parteneriatelor durabile intre APL gi OSC la nivel local pentru a asigura
implementarea eficienti a programelor de prevenire gi a celor specializate din 4 raioane ale
RM.

Rezultate preconizate ale proiectului:

Acte juridice revizuite;

Ghiduri metodologice gi programe de instruire privind prevenirea primari a riscurilor
privind bunistarea copilului elaborate gi integrate;

ProfesioniSti din toate sectoarele instruiliin implementarea legislaliei de prevenire primari
a riscurilor privind bunistarea copilului;

Reprezentanlii mass-media instruili pentru a promova activ drepturile pi bunistarea
copiilor;

Programe inovatoare bazate pe cercetirile cu privire la traumi dezvoltate, testate gi

integrate;

Profesionigti gi practicieni locali instruifi gi aplici servicii sociale imbunltifite gi abordiri
inovatoare;

Copii imputernicili ca apiritori ai drepturilor copilului;

OSC-urile locale sprijinite pentru a deveni parteneri cheie in furnizarea de servicii pentru
copii.
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