
Anexa nr.1
                                                                                         la Decizia Consiliului Raional Cahul

nr.03/12-V din 9 iunie 2022

ACORD DE PARTENERIAT nr. ___
_____ 2022

Părțile
Partea I: Asociația Obștească Centrul „Contact-Cahul”, persoană juridică înregistrată оn
conformitate cu legislația Republicii Moldova, reprezentată de Directorul Executiv Mihail
Cucereanu, care acționează оn baza Statutului, IDNO: 1014620005986,  cu adresa juridică: str.
Frunze 57/11, municipiul Cahul
și
Partea II: Consiliul Raional Cahul, cu sediul: str. Piața Independenței 2, municipiul Cahul,
IDNO: 1007601010297, reprezentată de președintele raionului domnul Nicolae Dunas
au оncheiat prezentul acord de parteneriat.
Cele două instituții au hotărвt să colaboreze оn implementarea oricărui program de activitate și de
finanțare, de comun acord, administrat de una sau alta din pвrți. Împărțirea responsabilităților оntre
cele două instituții se va face după caz, conform contractului cadru, care poate fi o anexă la
prezentul acord de parteneriat.
Principiile Acordului de Parteneriat оntre Părți sunt următoarele: Legalitatea, Egalitate,
Nediscriminarea, Transparența, Implicarea activă.

Obiectivul acorduluiI.
Prin prezentul Acord de Parteneriat, partenerii оși exprimă voința și sprijinul reciproc care prevede
organizarea și desfășurarea оn comun a activităților sociale, de informare, de sensibilizare a
cetățenilor pentru promovarea valorilor democratice оn societate și pentru elaborarea și
implementarea programelor și proiectelor оn diverse domenii precum sunt:

Edificarea unei societăți civile durabile оn Republica Moldova, care să reprezinte eficienta)
interesele cetățenilor;
Dezvoltarea locală și regională prin facilitarea participării cetățenilor la identificarea şib)
soluţionarea problemelor din comunitate, consolidarea capacităților actorilor locali și
realizarea inițiativelor comunitare;
Abilitarea cetățenilor, inclusiv a grupurilor vulnerabile, promovarea drepturilor fundamentalec)
ale omului și a principiilor egalității de gen, dezvoltarea filantropiei și responsabilității sociale;
Facilitarea cooperării intre autorităţile publice, organizaţiile societăţii civile, sectorul ded)
afaceri, mass media și cetăţeni pentru a spori transparența și responsabilitatea оn procesele de
guvernare;
Consolidarea cooperării transfrontaliere și transnaționale, promovarea principiilor și valorilore)
europene.

Scopul și obiectivele AcorduluiII.
Scopul prezentului Acord este stabilirea unui cadrul general de cooperare оntre Consiliul Raional
Cahul și AO Centrul ”Contact-Cahul” care prevede un șir de acțiuni bilaterale axate pe:

formarea și dezvoltarea abilitaților actorilor sociali оn domeniul planificării strategice-
participative, elaborarea, implementarea și monitorizarea strategiilor de dezvoltare durabilă a
comunităților;
sensibilizarea societății, promovarea și desfășurarea activităților de susținere a democrației,-
statului de drept și Drepturilor Omului оn Republica Moldova, promovarea nediscriminării și
principiilor egalității de gen;
analiza problemelor de ordin social, economic, de mediu, etc., cu care se confruntă Republica-
Moldova;
asistență comunităților și facilitarea proceselor  de dezvoltare locală la toate etapele aferente-
elaborării de proiecte: identificarea оn comun cu comunitatea a ideilor de proiecte, elaborarea
fișelor de proiecte și scrierea solicitărilor de finanțare;



mobilizare și organizare comunitară, sprijinirea cetățenilor оn identificarea problemelor care le-
afectează viața, cercetare pentru găsirea soluțiilor și realizarea intervențiilor pentru
soluționarea problemelor;
formarea de capacități a principalilor actori a procesului de dezvoltare regională оn elaborarea-
de proiecte cu impact regional și atragerea de fonduri pentru interesele și nevoile
comunităților;
încurajarea constituirii parteneriatelor public-private și valorificarea potențialului de acțiune-
comun;
educație civică și electorală, formarea capacităților aleșilor locali pentru o mai bună-
guvernare;
consolidarea capacităților organizațiilor societății civile și altor actori locali pentru facilitarea-
accesului cetățenilor la servicii publice de calitate, elaborarea și monitorizare a politicilor
publice, advocacy și watchdog;
educație digitală și antreprenorială, sprijinirea antreprenorialului social;-
activități de promovare a egalității de gen оn politicile publice locale;-
organizarea de instruiri, tabere de vară tematice, ateliere de lucru, mese rotunde, seminare,-
traininguri, stagii, atвt оn ţară, cвt şi оn străinătate pentru realizarea scopurilor propuse;
realizarea și difuzarea programelor de radio şi TV;-
editare şi difuzarea de publicații, rapoarte, ghiuri de practici asociative, ziare, reviste,-
literatură tematică şi buletine specializate;
susținerea și promovarea filantropiei și sponsorizărilor.-

Dispoziții finaleIII.
Prezentul acord este perfectat оn două exemplare, cвte unul pentru fiecare dintre părți,3.1
ambele avвnd valoare juridică egală.
Acordul este оncheiat pentru o perioadă nedeterminată.3.2

Partea I

AO Centrul “Contact-Cahul”

IDNO: 1014620005986
Adresa: str. Frunze 57/11, mun. Cahul
tel: 029984842

Mihail CUCEREANU

Partea II

Consiliul Raional Cahul

IDNO: 1007601010297
Adresa: str. Piața Independenței 2, mun. Cahul
tel: 029931400

Nicolae DUNAS

Preşedintele şedinţei
Consiliului Raional Cahul                                     Tatiana SEREDENCO

      Contrasemnează:
          Secretarul
Consiliului Raional Cahul                                        Cornelia PREPELI ȚĂ


		2022-06-14T17:25:53+0300
	Moldova
	MoldSign Signature


		2022-06-14T17:28:25+0300
	Moldova
	MoldSign Signature




