
Anexa nr.3 

                                                                                         la Decizia Consiliului Raional Cahul 

nr.03/12-V din 9 iunie 2022 

 

ACORD DE COLABORARE 
între 

Asociația Obștească ”AZI” din mun. Cahul 

și 

Consiliul Raional Cahul 
 

 

Art. 1 PĂRȚILE ACORDULUI 

 

Asociația Obștească ”AZI”, cod fiscal 8043341, adresa de corespondență MD-3909, mun. 

Cahul, str. C. Negruzzi 46/1, et.1, Republica Moldova, reprezentată de către Tatiana Seredenco, 

directoare executivă, pe de o parte, 

și 

Consiliul Raional Cahul, cu sediul în mun. Cahul, MD-3909, str. Piața Independenței 2, 

reprezentat de Nicolae Dunas, președintele raionului Cahul, pe de altă parte, au încheiat 

prezentul Acord de Colaborare. 

 

Art. 2 PREMISE ȘI NOȚIUNI GENERALE 

 

Ținându-se cont de tendințele internaționale și naționale cu privire la incluziunea socială, 

tratatele și convențiile internaționale la care Republica Moldova face parte și care prevăd 

respectarea drepturilor fundamentale ale omului și ale persoanelor cu dizabilități: 

 Legea privind administrația publică locală nr.436/2006; 

 Legea asistenței sociale, nr. 547/2003; 

 Legea cu privire la serviciile sociale, nr. 123/2010; 

 Legea privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități nr. 60/2012; 

 Convenția Organizației Națiunilor Unite privind Drepturile Persoanelor cu 

Dizabilități, ratificată de către Republica Moldova prin Legea nr. 166 /2010; 

 

Art. 3  OBIECTUL ACORDULUI 

 

3.1 Colaborarea între părți are drept scop general promovarea și facilitarea desfășurării 

procesului incluziunii în rândul persoanelor cu dizabilități, în contextul cadrului legal municipal 

în domeniul promovării şi respectării drepturilor persoanelor cu dizabilități.  
 

3.2 Colaborarea între părţi se concentrează asupra dezvoltării abilităților și participarea 

persoanelor cu dizabilități din regiunea de Sud a țării în procesele decizionale locale, astfel încât 

aceștia să-ți ceară drepturile, participând activ la viața comunității.  
 

3.3 Părțile consideră respectarea drepturilor, incluziunea socio-profesională și socio-educațională 

a persoanelor cu dizabilități, drept obiectiv prioritar. 
 

3.4 Dezvoltarea capacităților profesionale ale angajaților din serviciile sociale pentru persoane cu 

dizabilități din raionul Cahul. 
 

3.5 Prevenirea stigmatizării şi discriminării persoanelor cu dizabilități. 

 

Art. 4 RAPORTURILE  ÎNTRE  PĂRȚI 

 

4.1 Ambele  părţi a prezentului Acord au un raport de paritate din moment ce nu există relaţii de 

subordonare.  

 

 



Art. 5 OBLIGAȚIUNI 

 

5.1 Asociația Obștească ”AZI” se obligă: 

 Să promoveze accesul liber și sigur al persoanelor cu dizabilități la informație; 

 Pin acivitățile propuse să abiliteze și încurajeze persoanele cu dizabilități să se exprime 

liber, fără frică; 

 Să încurajeze persoanele cu dizabilități să se afirme drept persoane cu spirit civic și cu 

gândire critică, capabili să-și apere drepturile. 

 Să promoveze și fortifice comunicarea și colaborarea dintre populație, grupuri de 

inițiativă, organizații obștești cu actorii și liderii formali locali; 

 Să promoveze democrația participativă și va spori nivelul de educație incluzivă; 

 Să organizeze seminare de instruire, activități de consolidare a capacităților în rândul 

persoanelor cu dizabilități; 

 Să reactualizeze și să mențină grupul de beneficiari ai ONG-ului. 

5.2 Consiliul Raional Cahul se obligă: 

 Să contribuie la  dezvoltarea și susținerea activităților din cadrul ONG-ului, organizate și 

predestinate persoanelor cu dizabilități; 

 Să cunoască necesitățile / problemele, performanțele persoanelor cu dizabilități; 

 Să participe la activitățile organizate în raion; 

 Să susțină promovarea și să respecte drepturile persoanelor cu dizabilități; 

 Să ofere spațiu / local pentru organizarea activităților; 

 Să susțină promovarea procesului de facilitare a incluziunii în rândul persoanelor cu 

dizabilități; 
 Să asigurе о соореrаrе eficientă dintre toate structurile locale, raionale responsabile de protecția 

drepturilor persoanelor cu dizabilități; 

 Să asigure integrarea în sistemul actual de educație incluzivă la nivel rational; 

 Să faciliteze și sustină campanii de sensibilzare și iпfоrmаrе а publicului larg referitor la 

promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilități. 

 

Art. 6 NOTIFICĂRI 

 

6.1 În înțelesul prezentului Acord, orice notificare (înștiințare) adresată de o PARTE celeilalte, 

va fi considerată valabilă, dacă va fi transmisă acestei ultime PĂRŢI la adresa menționată în 

Art.1 al prezentului Acord. 

6.2 Notificarea se va realiza prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire. Notificarea se 

consideră primită de destinatar la data menționată de oficiul poștal. 

6.3 Dacă notificarea se trimite prin fax, ea se consideră primită în prima zi lucrătoare următoare 

celei în care a fost expediată. 

6.4 Convorbirile telefonice şi comunicările verbale nu au valoare de notificare, dacă nu sunt 

acoperite de condițiile şi modalitățile prevăzute în aliniatele precedente ale acestei secțiuni.  

 

Art. 7 DURATA 

 

Prezentul Acord general are o durată de 1 an (un an), începând cu data semnării acestuia. În 

cazul în care apare necesitatea de a introduce modificări, acestea vor fi introduse printr-un 

acord scris, semnat de ambele părţi. Părţile se obligă să reglementeze activităţile prevăzute în 

prezentul Acord  prin intermediul Acordurilor Specifice, de o durată inferioară sau egală cu 

cea a Acordului General. La sfîrşitul prezentului Acord, acesta va putea fi reînnoit doar prin 

voinţa exprimată în scris a părţilor. 

 

Art. 8  ÎNCETAREA COLABORĂRII 

 

Prezentul Acord General poate fi încetat din următoarele motive: 



 

 La expirarea termenului prevăzut. 

 La comunicarea în scris a uneia din părţi în cazul nerespectării a unei clauze a prezentului 

Acord. 

 Modificarea   prevederilor  prezentului  Acord poate  avea  loc  doar  în  baza  acordului 

comun  al  părţilor  exprimat  în  scris. În  cazul  in  care  un  astfel  de  acord  nu  a fost  

obţinut litigiilor  între  părţile  contractante  vor  fi  soluţionate  în  conformitate  cu  

legislaţia  civilă   în  vigoare   a  RM. 

 

Art. 9 SEMNĂTURILE PĂRȚILOR 

 

Prezentul Acord a fost încheiat într-un număr de două exemplare, în limba de stat a Republicii 

Moldova,  câte unul pentru fiecare semnatar al Acordului, fiecare dintre ele fiind considerate 

originale şi împreună constituind unul şi același înscris. 

 

Pentru Ascoțiația Obștească ”AZI” 

Directoare Executivă: 

 

Tatiana Seredenco _________________ 

 

L.Ș. 

 

 

 

Data ____________ 

Pentru Consiliul Raional Cahul 

Preşedintele raionului:  

 

Nicolae Dunas _____________________ 

 

L.Ș. 

 

 

 

Data __________  

 

Preşedintele şedinţei  

Consiliului Raional Cahul                                     Tatiana SEREDENCO         

   

 

      Contrasemnează: 

          Secretarul  

Consiliului Raional Cahul                                        Cornelia PREPELIȚĂ 
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