


                                                            Anexă 
                                                                                                la Decizia nr.    din        2019 

                                                                                          Consiiul raional Ungheni 
 

         
ACORD DE COLABORARE 

  dintre AO ,,Alternative Sociale” și  Consiliul raional Ungheni în cadrul proiectului  
                                                       ,,Ambulanță Socială”  
 
Articolul 1. Părţile semnatare ale Acordului  
 
Consiliul raional Ungheni, situat pe adresa: Republica Moldova, mun. Ungheni, str. Naţională, 11, 
reprezentat de dna Ludmila Guzun, Preşedintele raionului Ungheni;  
şi 
Asociația Obștească Alternative Sociale   c/f 101362000б399 cu sediul în mun. Ungheni,   str. 
Vasile Alecsandri 4A, of.13, reprezentată  de Frasin Adriana - Președinte al asociației.                                                                      

Consiliul raional Ungheni și AO Alternative Sociale exprimînd dorința de a stabili un 
parteneriat avînd la bază Legea Republicii Moldova cu privire la Administraţia Publică Locală, nr. 
436-XV din 28 decembrie 2006, au încheiat prezentul Acord de colaborare cu privire implementarea 
proiectului „Ambulanță Socială” destinat  persoanelor cu dizabilităţi intelectuale și psihosociale.  
Acordul de colaborare are la bază: Convenţia Organizaţiei Naţiunilor Unite privind Drepturile 
Persoanelor cu Dizabilităţi ratificată de către Republica Moldova prin Legea nr. 166 – XVIII din 
09.07.2010, Legea privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi nr.60 din 30.03.2012. şi în 
baza HG nr. 569 din  29.07.2013 cu privire la aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea 
şi funcţionarea Centrului de zi pentru persoane vîrstnice şi a standardelor minime de calitate. 
 
Articolul 2.  Obiectul Acordului 
2.1 Consiliul raional  Ungheni și AO ,,Alternative Sociale” sunt deacord să conlucreze la 
implementarea proiectului “Ambulanță Socială” destinat  persoanelor cu dizabilităţi intelectuale 
și psihosociale din raionul Ungheni, proiect finanțat de Fundația Soros-Moldova din sursele 
financiare primite din contul grantului oferit de Comisia Europeană prin intermediul Delegaţiei 
Uniunii Europene în Republica Moldova(UE)  
2.2 Consiliul raional Ungheni și AO ,,Alternative Sociale” vor colabora și vor întreprinde eforturi 
comune  în scopul atingerii obiectivelor specifice ale proiectului care stabilesc următoarele: 
 Crearea Serviciului  ,, Ambulanță socială”  destinat persoanelor  cu dizabilități intelectuale și  
psihosociale în cadrul Centrului de Reabilitare și Integrare Socială a Bătrînilor din mun. Ungheni (44 
de persoane din localitățile raionului vor beneficia lunar de servicii de igienă personală și 
vestimentară,  tunsori, cu asigurarea transportului tur-retur.) 
 Prevenirea discriminării  persoanelor cu dizabilități intelectuale și celor cu dizabilități psiho-
sociale din raionul Ungheni pe motiv de igienă precară. 
 
       Articolul 3.  Durata de implementare a Acordului 
Realizarea prevederilor prezentului Acord începe la data semnării  de către ambele părţi şi se încheie 
la 31.01.2020. 
 
Articolul 4. Responsabilităţile părţilor 
În vederea realizării prevederilor prezentului Acord 
4.1 Consiliul raional Ungheni va:a)asigura o contribuție financiară în suma de 115 mii lei pentru 

implementarea proiecului „Ambulanță Socială”; 

b)asigura durabilitatea  proiectului începând cu luna februarie 2020  prin intermediul Direcției 
asistență socială și protecție a familiei, garantînd sursele financiare  necesare funcţionării eficiente a 
serviciilor prestate în cadrul proiectului  „Ambulanță Socială”; 
4. 1 AO Alternative Sociale va: 
a) renova, dota cu mobilier şi echipament un spațiu de 50 m2 din cadrul Centrului de Reabilitare și 
Integrare Socială a Bătrînilor, situat în mun. Ungheni, str. G. Meniuc. nr. 8, spațiu unde  va fi dezvoltat 
Serviciul „Ambulanța Socială”; 
b)  achiziționa și adapta o unitate de transport la necesitățile persoanelor în fotoliu rulant care va 
asigura beneficiarii proiectului „Ambulanța Socială” cu transport tur-retur;  



c) angaja o echipă formată din 5 profesioniști: (un asistent social, doi lucrători sociali,  frizer și 
conducător auto) asigurînd costurile de salarizare, și contribuții patron (fondul social, prima de 
asigurare obligatorie de asistenţă medicală) pentru perioada 01.08.2019 pînă la 31.01.2020 
d) va presta serviciile de igienă personală, vestimentară,  tunsori, cu asigurarea transportului tur-
retur a beneficiarilor, asigurînd costurile financiare de transport, produse chimice,  
întreținere:(elecricitate, încălzire, apă și canalizare)  pentru perioada 01.08.2019 pînă la 31.01.2020 
e) acorda suport metodologic Direcției asistență socială și protecție a familiei  în vederea planificării 
bugetului pentru Serviciul Ambulanța Socială” necesar funcţionării Serviciului începând cu 2020; 
f) asigura, în conformitate cu legislaţia, accesul specialiştilor din structurile administrative ale 
Consiliului raional la informaţia deţinută de Alternative Sociale privind prestarea Serviciului şi se va 
întruni în şedinţe comune cu reprezentanţii Direcției asistență socială și protecție a familiei, pentru a 
asigura buna funcţionare a Serviciului “Ambulanța Socială”; 
g) păstra confidenţialitatea informaţiilor privind persoanele cu dizabilităţi, care beneficiază de  
Serviciul “Ambulanță Socială” şi familiile acestora.  
4.3 Direcţia asistenţă socială şi protecţia familiei va:  
a) conlucra cu AO ,,Alternative Sociale” referitor la implementarea proiectului “ Ambulanță 
Socială”; 
b) participa, de comun acord cu AO,,Alternative Sociale”, la identificarea și referirea  beneficiarilor 
la serviciile  proiectului  “ Ambulanță Socială”; 
c) prelua din luna februarie 2020 bunurile achiziționate în cadrul proiectului  ,,Ambulanță Socială” 
pentru a presta  în continuare serviciile create în proiect. 
d)  
Articolul 5. Mecanismul de conlucrare a Părţilor 

Părţile vor desemna câte o persoană responsabilă de coordonarea şi monitorizarea realizării 
prevederilor Acordului, care vor acţiona în numele lor pentru implementarea acestuia. 

Părţile se vor informa reciproc despre toate activităţile legate de implementarea Acordului şi 
se vor consulta lunar, sau mai des în funcţie de necesitate, în cazul unor circumstanţe care pot afecta 
realizarea obiectivelor acestuia. În scopul asigurării confidenţialităţii datelor cu caracter personal a 
persoanelor cu dizabilităţi, Părţile încheie, adiţional, un alt Acord privind transmiterea datelor cu 
caracter personal, care stabileşte regulile de prelucrare şi transmitere a datelor cu caracter personal. 

Articolul 6. Căile de soluţionare a litigiilor 

Pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiunilor stipulate în prezentul Acord, 
Părţile poartă răspundere conform legislaţiei în vigoare. 
 
Părţile vor tinde să soluţioneze pe cale amiabilă litigiile şi divergenţele ce pot apărea în urma 
executării prezentului Acord. 
 
Fiecare parte are dreptul de a completa sau modifica Acordul dat după consultarea cu cealaltă Parte şi 
primirea avizului pozitiv în scris. 
 
Prezentul acord este încheiat în 2 exemplare, câte unul pentru fiecare Parte.  
 
 
 
 
 
Pentru Alternative Sociale   
Președinte: 
 
Frasin Adriana ________________ 
LS 
 

 
 
 
 
Pentru Consiliul Raional Ungheni 
Preşedintele raionului:  
 
Ludmila Guzun 
_____________________ 

                                           LS 
 

 
 
 


