
Anexa nr.2
                                                                                         la Decizia Consiliului Raional Cahul

nr.03/12-V din 9 iunie 2022

                                             ACORD DE PARTENERIAT nr. ___
_____ 2022                                                                                                                 mun. Cahul

Părțile
Partea I  AO ”Pas cu Pas regiunea Sud”, cu sediul în mun. Cahul , MD-3901, str. Şos.
Prieteniei 18 ap.1, reprezentată legal prin dna Svetlana CIOBANU, în calitate de
director/administrator
şi
Partea II Consiliul Raional Cahul, cu sediul оn mun. Cahul, MD-3909, str. Piața Independenței
2,  reprezentată legal prin dl Nicolae DUNAS, în calitate de președinte al raionului Cahul.
Preambul
       Activitățile  stipulate în prezentul acord de parteneriat au la bază principiile legalității, bunei –
credințe, echității și egalității, în condițiile legii.
Principiile Acordului de Parteneriat оntre Părţi sunt următoarele:

Legalitatea — toate activitățile desfășurate se vor baza pe prevederile stipulate în legi,1.
hotărвri de Guvern, alte acte normative;

Egalitatea — părțile semnatare dispun de drepturi egale, pot interveni cu diferite2.
propuneri, idei eficiente.

Nediscriminarea — nici o persoană nu va fi discriminată în vreun fel, indiferent de originea3.
etnică, națională sau socială, rasă, sex, vвrstă, limbă, religie, opinie politică.

Transparența — presupune informarea permanentă a comunității cu privire la activitățile4.
realizate, prin postări reciproce, cu acordul părinților / reprezentanților legali.

Implicarea activă — Părțile se vor implica active în organizarea și desfășurarea5.
activităților, prevăzute în acest acord.
                                                                   I Obiectivul acordului
       Prin prezentul Acord de Parteneriat , partenerii оși exprimă voința și sprijinul reciproc  care
prevede organizarea și desfășurarea оn comun a activităților sociale de informare și sensibilizare a
populație pentru promovarea unui mod sănătos de viață și pentru  dezvoltarea societăţii prin
elaborarea şi implementarea unor programe оn diverse domenii: sănătate publică, drepturile
omului, juridică, economie, educație, democrația participativă și buna guvernare.

        II Scopul și obiectivele Acordului
       Scopul prezentului Acord este stabilirea unui cadru general de cooperare între Consiliul
Raional Cahul și AO ”Pas cu Pas regiunea Sud” care prevede un șir de acțiuni bilaterale axate pe:

Îmbunătățirea calității vieţii grupurilor-cheie vulnerabile (copii, tineret şi populaţia
generală) aflaţi оn dificultate, cu risc de marginalizare şi excluziune socială;

Reabilitarea prin asistenţă complexă medico-socială şi juridică a grupurilor-cheie
vulnerabile;
Elaborarea, asigurarea şi implementarea programelor de instruire, accesului la sursele de
informare pentru grupurile-cheie vulnerabile, copii şi tineret, populaţia generală cu scopul
ridicării nivelului de cunoştinţe şi formarea unui model comportamental
adecvat/corespunzător faţă de HIV/SIDA, hepatitele virale C, tuberculozei, dependenţei
de droguri şi a altor boli periculoase din punct de vedere social;

Promovarea valorilor societăţii deschise;

 Dezvoltarea statului de drept;

Promovarea democrației participative;

 Incluziunea și protecția sociale a persoanelor vulnerabile din r-nul Cahul;

Promovarea democraţiei, drepturilor omului, economiei de piaţă şi sprijinul dezvoltării



societăţii civile şi transparenţa activităţii administraţiei publice;
Contribuirea la aplicarea standardelor privind drepturile omului în domenii specifice,
participarea la elaborarea şi evaluarea politicilor şi a cadrului legal cu privire la drepturile
omului, realizarea activităţilor de instruire, desfăşurarea campaniilor de advocacy şi
informare;
Facilitarea schimbărilor în comunităţi prin promovarea celor mai bune practici de
dezvoltare durabilă în interesul cetăţenilor din raionul Cahul;

Educarea, dezvoltarea şi integrarea socio-profesională, promovarea conceptului şi
procesului de instruire pe tot parcursul vieţii;

Promovarea şi dezvoltarea practicilor de incluziune socială, serviciilor sociale pentru
creşterea capacităţii de inserţie pe piaţa muncii şi a responsabilităţii sociale, programelor
de antreprenorial social dedicate grupurilor-cheie vulnerabile, care contribuie la bunăstarea
comunităţii de beneficiari.

Mobilizarea şi organizarea comunitară prin sprijinirea cetăţenilor оn identificarea
problemelor și soluţiilor;

Promovarea valorilor democratice şi sprijinirea participării active a cetăţenilor la viaţa
publică;
Oferirea unui complex de servicii psihosociale şi medicale grupurilor-cheie vulnerabile,
conform legislaţiei în vigoare

Contribuirea la crearea centrelor comunitare pentru grupurile-cheie vulnerabile, cluburilor
pentru tineret, adulți etc. pentru propagarea unui mod de viaţă sănătos şi acordarea
asistenţei necesare în timp util;

Sensibilizarea, motivarea, stimularea şi reechilibrarea psihologică a copiilor şi tinerilor din
familiile social vulnerabile în depăşirea comportamentelor deviante pentru diminuarea
factorilor de risc care afectează sănătatea şi dezvoltarea acestora; 

Oferirea serviciilor de prevenire pentru toate grupurile cu risc sporit de infectare cu HIV
(GRSI).

III Dispoziţii finale
3.1. Prezentul acord  este perfectat în două exemplare, cвte unul pentru fiecare dintre părţi,

ambele avвnd valoare juridică egală.
3.2. Termenul de valabilitate este un an calendaristic din momentul semnării prezentului

acord, cu dreptul de prelungire.  Acordul se consideră prelungit pe o perioadă de un an în caz că
nici una dintre părţi nu avizează în  formă scrisă cealaltă parte despre rezilierea acestuia.

Partea 1 Partea 2
AO ”Pas cu Pas regiunea Sud Consiliul Raional Cahul

Adresa: str. Şos. Prieteniei 18 ap.1
Tel.: 068318830

Adresa: str. Piața Independenței 2
Tel.: 0299 31-400

Cod fiscal: 1013620010088 Cod fiscal: 1007601010297

Svetlana CIOBANU Nicolae DUNAS
        ________________       ________________
              (semnătura)                (semnătura)

Preşedintele şedinţei
Consiliului Raional Cahul                                     Tatiana SEREDENCO

      Contrasemnează:
          Secretarul
Consiliului Raional Cahul                                        Cornelia PREPELIȚĂ
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