
 
                                                                                    APROBAT 

                                                                                          Prin Decizia Consilului raional  Ungheni 
                                                                                               Nr.   --------------------din ____________2020 

 
 

Acord de colaborare între 

 Societatea de Cruce Roșie din Moldova și Consiliul Raional Ungheni. 

Dispoziții generale; 

Societatea de Cruce Roșie din Moldova reprezintă o asociație obștească benevolă,care în 

corelație cu autoritățile administrației publice, realizează funcții auxiliare în domeniul 

umanitar în baza Convențiilor de la Geneva din 1949 și a Protocoalelor adiționate la acestea 

din 1977, denumite în continuare Convențiile de la Geneva, a Statutului Societății de Cruce 

Roșie din Moldova, Legii Republicii Moldova privind Societatea de Cruce Roșie din Moldova 

nr. 139-XY din 10.05.2001 

Scopul colaborării; 

Colaborarea Părților –  Societatea de Cruce Roșie din Moldova și Consiliul Raional Ungheni - 

în domeniile de activitate comune pentru a asigura ; 

 a) coordonarea eficientă a acțiunilor întreprinse în cadrul operațiunilor de acordarea a 

ajutorului umanitar persoanelor civile; 

b) utilizarea rațională a forțelor și resurselor destinate pentru pregătirea și răspuns la 

dezastre. 

Direcțiile principale de activitate; 

Societatea de Cruce Roșie din Moldova își realizează atribuțiile și scopurile bazîndu-se pe 

principiile = umanitate, neutralitate, imparțialitate, voluntariat,unitate și universalitate 

=principii Fundamentale ale Mișcării Internaționale de Cruce Roșie și Semilună Roșie, care 

prevăd; 

a) să acorde asistență victimelor conflictelor armate, precum populației sinistrate în urma 

calamităților naturale și altor circumstanțe excepționale, să creeze în acest scop grupuri de 

asistență; 



b) să restabilească legătura dintre membrii familiilor separați în urma conflictelor armate, 

tensiunilor politice, calamităților naturale și altor circumstanțe excepționale, să acorde asistență 

necesară pentru reintegrarea familiilor; 

c) să organizeze colectarea donațiilor de binefacere de la populație, întreprinderi, instituții și 

organizații, să distribuie aceste donații  în localitățile din raion ; 

d) să primească , să păstreze și să distribuie ajutorul umanitar primit de la  Societatea de 

Cruce Roșie din Moldova; 

e) să participe la recepționarea, păstrarea și distribuirea ajutorului umanitar primit de la 

alte organizații Internaționale și străine; 

f) să instruiască și să pună la dispoziție  personalul necesar pentru operațiunile de acordare 

a ajutorului umanitar; 

g) să realizeze și să susțină programele sociale în domeniul învățămîntului, ocrotirii sănătății 

și asistenței sociale pentru cele mai vulnerabile categorii de cetățeni; 

h) să acorde asistență refugiaților în colaborare cu autoritățile administrației publice; 

i) să participe la acțiunile de difuzare a cunoștințelor  și informațiilor referitoare la dreptul 

umanitar internațional și să asigure implementarea acestuia la nivel local; 

m) să colaboreze cu autoritățile administrației publice de toate nivelurile în scopul 

îndeplinirii misiunii sale umanitare; 

SUSȚINEREA DIN PARTEA STATULUI; 

Consiliul raional Ungheni; 

a) să asigure spațiu pentru sediu cu acomodare filialei de Cruce Roșie Ungheni pentru o 

bună desfășurare a activităților pe întreg teritoriului raionului; 

b) să asigure spațiu pentru depozitarea ajutorului umanitar sosit de la Crucea Roșie din 

Moldova  și de la cetățenii din localitate pentru distribuire persoanelor vulnerabile și 

sinistraților în caz de necesitate și urgență; 

d) să acorde asistență  Societății de Cruce Roșie din Moldova  în vederea realizării cu succes 

a programelor acestea; 

Amendamente; 



Cu acordul comun al Părților, prezentul Acord poate fi modificat, fapt ce se documentează 

printr-un proces verbal semnat de ambele Părți și sunt parte indispensabilă a prezentului 

Acord. 

Dispoziții finale; 

Prezentul Acord este încheiat pe o perioadă nelimitată de timp și întră în vigoare la data 

semnării de către ambele Părți. 

 

Adresa juridică a Părților 

Societatea de Cruce Roșie Moldova   Consiliul Raional Ungheni 

Mun. Chișinău     Mun. Ungheni 

str.Gh.Asachi 67 – A    str. Națională,11  

tel/fax + 373 (22) 72 96 44     + 373 ( 236) 2 20 58 

e-mail:redcross.md@gmail.com  e-mail: consiliul@ungheni.md  

  

Președinte   Larisa Bîrcă                                 Președintele raionului         Ghenadi Mitriuc   

   

 


