
 
REPUBLICA  MOLDOVA 

               
CONSILIUL RAIONAL UNGHENI 

   
MD-3600, or.Ungheni, str.Naţională, 11 

tel/fax (236) 2-27-26, e-mail: consiliul.raional@mail.ru 
 

 
  

                                                                   DECIZIE  
  

nr. 7/9                                                                                 din 16.12.2021 
  
 
 
Cu privire la aprobarea Memorandumului de Înțelegere 
între Entitatea Națiunilor Unite pentru Egalitate de Gen 
și Abilitatea Femeilor și Consiliul raional Ungheni 
  
  
  În temeiul Legii privind administraţia publică locală nr. 436, art. 43, lit.t, alin.1, din 28.12.2006;  

Având în vedere prevederile articolul 2 şi articolul 7 alin. (1) lit. b) din Legea Nr. 45/2007 cu 
privire la prevenirea şi combaterea violenţei în familie și Strategiei naționale de prevenire și 
combatere a violenței față de femei și violenței în familie pentru perioada 2018-2023 și a 
Planul național de acțiuni pentru anii 2018-2020 privind implementarea strategiei naționale, 
privind obiectivul specific 2.2. „Crearea serviciilor de protecție și asistență pentru victimele 
infracțiunilor privind viața sexuală” 
În scopul creării Serviciului specializat pentru victimele violenței sexuale în raionul Ungheni; 

 
 

Consiliul raional Ungheni 
 

D E C I D E: 
 

1. Se aprobă Memorandumul de Înțelegere Între Entitatea Națiunilor Unite pentru Egalitate de 
Gen și Abilitatea Femeilor și Consiliul raional Ungheni,  conform anexei. 
 
2. .  Se deleagă dl Ghenadi Mitriuc, președintele raionului Ungheni, dreptul de a semna, din 
partea Consiliului raional Ungheni Memorandumul de Înțelegere Între Entitatea Națiunilor Unite 
pentru Egalitate de Gen și Abilitatea Femeilor și Consiliul raional Ungheni. 
 
3.  Controlul asupra executării prezentei  decizii se atribuie dlui Ghenadi Mitriuc, preşedintele 
raionului. 

 
 
 

                Preşedintele şedinţei                                                      Gheorghe PETIC 
 
 
 Contrasemnează: 
 Secretarul Consiliului raional                         Rodica  LIȚCAN 
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MEMORANDUM DE ÎNȚELEGERE 
între 

ENTITATEA NAȚIUNILOR UNITE PENTRU 
EGALITATE DE GEN ȘI ABILITAREA 

FEMEILOR 
și 

CONSILIUL RAIONAL UNGHENI 
 

Cu privire la colaborarea în cadrul Proiectului EVA – Promovarea egalității de gen în 
raioanele Cahul și Ungheni (iulie 2020 - 31 decembrie 2022). 
 

    Preambul 
 

Prezentul Memorandum de Înțelegere (în continuare „Memorandum”) este încheiat între 
Entitatea Națiunilor Unite pentru Egalitate de Gen și Abilitarea Femeilor (UN Women) 
și Consiliul Raional Ungheni (Partener). UN Women și Consiliul Raional Ungheni fiind 
denumite drept „Parte”, în mod separat, și „Părți” în comun. 
 
Memorandumul are drept scop stabilirea unei colaborări dintre UN Women și Consiliul 
Raional Ungheni în implementarea Proiectului „Promovarea egalității de gen în raioanele 
Cahul și Ungheni” (în continuare „Proiect”), finanțat de Uniunea Europeană, co-finanțat de 
UN Women, și implementat de UN Women Moldova în parteneriat cu UNICEF 
Moldova. Colaborarea va consta în dezvoltarea unui serviciu specializat pentru victimele 
violenței sexuale în cadrul Spitalului Raional Ungheni. 
Memorandumul corespunde angajamentelor asumate de Republica Moldova cu privire la 
armonizarea legislației naționale la acquis-ul comunitar în domeniile egalității de gen,  anti 
discriminare, precum și combaterea violenței împotriva femeilor (Acordul de Asociere RM-
UE). 
 
Recunoscând că în baza Obiectivelor ONU de Dezvoltare Durabilă din Agenda 2030 în 
Moldova un accent important se va pune pe reducerea tuturor formelor de violență, în 
special violența în familie și violența sexuală. 
 
Conștientizând angajamentele asumate de Republica Moldova prin semnarea și ratificarea 
Convenției Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea violenței împotriva 
femeilor și a violenței domestice 1, care prevede inclusiv  înființarea centrelor de criză 
pentru victimele violenței sexuale  care sunt ușor accesibile, în număr suficient pentru a 
furniza examinarea medicală şi medico-legală, asistență post-traumatică şi consiliere bazate 
pe abordare centrată pe necesitățile victimei. 
 
Conștientizând că Convenția ONU pentru eliminarea discriminării față de femei 2,  
articolele 24 și 28 din Constituția Republicii Moldova  prin care statul garantează fiecărui 
om dreptul la viață și la integritate fizică și psihică, precum și Având în vedere prevederile 
articolul 2 şi articolul 7 alin. (1) lit. b) din LEGE Nr. 45/2007 cu privire la prevenirea şi 

                                                           
1 Lege nr. 144 din 14-10-2021 cu privire la ratificarea Convenției Consiliului Europei privind prevenirea și 
combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice (Monitorul Oficial Nr. 256-260 art. 320 din 22 
octombrie 2021). 
2 Adoptată de Adunarea Generala a NațiuniIor Unite prin Rezolutia34/180 din 18 decembrie 1979. În vigoare la 
3 septembrie 1981, conform dispozitiiior art. 27(1.). Ratificată de către Parlamentul Republicii Moldova 
conform Hotărârii nr. 87-XII din 28 aprilie 1994 În vigoare pentru Republica Moldova din 31 iulie 1994. 
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combaterea violenţei în familie și Strategiei naționale de prevenire și combatere a 
violenței față de femei și violenței în familie pentru perioada 2018-2023 și a Planul 
național de acțiuni pentru anii 2018-2020 privind implementarea strategiei naționale, 
privind obiectivul specific 2.2. „Crearea serviciilor de protecție și asistență pentru victimele 
infracțiunilor privind viața sexuală” 
 
ÎNTRUCÂT, UN Women este o entitate a Națiunilor Unite, mandatată să realizeze 
egalitatea de gen și abilitarea femeilor; 

 
ÎNTRUCÂT, UN Women recunoaște importanța colaborării și cooperării cu partenerii în 
vederea realizării mandatului și obiectivelor strategice; 
 
ÎNTRUCÂT, Partenerul este autoritatea publică locală (de nivelul doi) responsabilă de 
asigurarea integrării problematicii egalității de gen precum și a prevenirii și combaterii 
violenței în bază de gen în politici, programe, acte normative, inclusiv asigurarea accesului 
la servicii esențiale de bună calitate; 
 
ÎNTRUCÂT, Părțile recunosc că problematica prevenirii și combaterii violenței în familie 
și în bază de gen depășește aria de responsabilitate a unei singure instituții, fiind necesară o 
abordare și intervenție multidisciplinară și intersectorială; 
 
PRIN URMARE, Părțile convin să coopereze după cum urmează: 
 

Articolul I 
Scopul prezentului Memorandum 
Scopul prezentului Memorandum stabilește termenii și condițiile de cooperare între 
Părți, privind asigurarea protecției imediate și accesul la servicii de urgență şi la justiție 
a victimelor violenței sexuale în conformitate cu standardele internaționale 
și legislația națională, prin următoarele obiective specifice: 

i. Asigurarea serviciilor de asistență medicală, examinare medico-legală, asistență post 
traumatică şi consiliere imediată, pentru victimele violenței sexuale; 

ii. Acordarea serviciilor necesare victimelor violenței sexuale într-o singură locație; 
iii. Asigurarea caracterului multidisciplinar și intersectorial al serviciilor centrate pe 

traumă şi protecție legală pentru victimele violenței sexuale; 
iv. Asigurarea accesului la servicii directe menite să reducă re-traumatizarea victimelor  

violenței sexuale; 
v. Referirea  victimelor violenței sexuale către alte servicii de suport necesare pe termen 

lung. 
 

2. Prezentul Memorandum și orice acord (acorduri) ulterioare încheiate în baza prezentului 
acord constituie întreaga înțelegere între Părți cu privire la subiectul în cauză și înlocuiește 
orice comunicare verbală sau scrisă anterioară la această temă. 

 
Articolul II 
Domeniul de cooperare 

Părțile convin să coopereze în următoarele domenii de activitate: 
1. Crearea și pilotarea unui serviciu specializat pentru victimele violenței sexuale în 
conformitate cu legislația Republicii Moldova, Convenția de la Istanbul, precum și 
conform celor mai bune practici din Uniunea Europeană și Pachetul de servicii 
esențiale pentru femei și fete supuse violenței: 
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a) Dezvoltarea serviciului specializat pentru victimele violenței sexuale, în spațiul alocat din 
cadrul Spitalului Raional Ungheni; 
b) Dezvoltarea cadrului normativ de funcționare a serviciului/centrului: elaborarea 
Regulamentului pentru serviciu conform prevederilor cadrului normativ; proceduri standard 
de operare pentru serviciul specializat pentru victimele violenței sexuale; 
c) Dezvoltarea capacităților pentru toți specialiștii din cadrul serviciului - intervenția și 
coordonarea multidisciplinară; 
d) Pilotarea serviciului pentru victime ale violenței sexuale, în scopul îmbunătățirii 
intervenție și acordării sprijinului specializat. 
 
Articolul III 
Contribuția și responsabilitățile UN Women Moldova 
1. Va acorda tot suportul de expertiză, tehnic și financiar pentru crearea și dezvoltarea 

serviciului specializat pentru victime ale violenței sexuale. 
2. Va asigura financiar și va executa serviciile de proiectare/design al întregului spațiu 

alocat din cadrul Spitalului Raional Ungheni. 
3. Va asigura financiar și va executa lucrările de renovare a spațiului alocat în cadrul 

spitalului raional pentru crearea serviciului. 
4. Va asigura dotarea/amenajarea spațiului destinat serviciului specializat pentru victimele 

violenței sexuale cu echipamente și mobilier necesar. 
5. Va asista la elaborarea cadrului normativ/regulatoriu a serviciului. 
6. Va asista la inițierea procesului de acreditare a serviciului specializat pentru victime ale 

violenței sexuale. 
7. Va oferi instruire inițială/specializată pentru toți specialiștii din cadrul serviciului - 

intervenția și coordonarea multidisciplinară. 
8. Va susține financiar angajarea personalului necesar pentru pilotarea serviciului în 

perioada 2022-2023. 
9. Va continua susținerea serviciului specializat pentru victime ale violenței sexuale cel 

puțin până în anul 2026. 

 
Articolul IV 
Contribuția și responsabilitățile Consiliului Raional Ungheni 
1. Va aloca serviciului specializat pentru victimele violenței sexuale un spațiu  în incinta 

Spitalului Raional Ungheni, situat la adresa: m. Ungheni, strada Națională 37. 
2. Va aproba prin decizia Consiliului Raional prezentul Memorandum de Înțelegere și 

alocarea spațiului pentru serviciul specializat pentru victimele violenței sexuale, 
conform articolului IV aliniatul 1, al prezentului Memorandum. 

3. Spațiul alocat va fi destinat exclusiv serviciului specializat pentru victimele violenței 
sexuale pentru cel puțin o perioadă de 5 ani, după finalizarea proiectului. 

4. Va desemna o persoana care va fi responsabil tehnic de supraveghere și monitorizare a 
lucrărilor de proiectare și renovare a spațiului, pentru a se asigura calitatea lucrărilor de 
renovare (un angajat al Secției de Construcție/ spital). 

5. Va asigura costurile pentru serviciile de apă, căldură, electricitate, canalizare, evacuarea 
și depozitarea deșeurilor de la serviciul specializat. 

6. Va asigura detașarea specialiștilor pentru asistența victimelor violenței sexuale, după 
cum urmează: medici ginecologi, asistente medicale, infirmiere, asistent/ă social/ă, 
psiholog la necesitate în baza unui plan de răspuns coordonat, precum și orice alt 
cadru/specialist medical, necesar unei intervenții medicale complexe, în funcție de 
cerințele cazului. 
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ARTICOLUL V 
Implementarea Memorandumului 

1.Părțile pot negocia cu bună credință termenii oricărui acord ulterior care ar putea fi 
solicitat pentru implementarea activităților. Un astfel de acord adițional va specifica 
rolurile și responsabilitățile fiecărei Părți, precum și costurile sau cheltuielile aferente 
activităților și modul în care acestea vor fi suportate de către Părți. Un astfel de acord/ 
acorduri va deveni parte integrantă a prezentului Memorandum. 

2.Părțile se angajează să conlucreze pentru atingerea scopului și domeniului de cooperare  
stipulate în prezentul act. 

3.Părțile sunt de acord să întreprindă toate măsurile necesare pentru a facilita activitățile 
Proiectului și, daca este necesar, să-și exercite autoritatea în fața obstacolelor sau 
rezistenței (care ar putea fi de ordin administrativ, logistic, juridic, organizațional etc.) și 
să depună toate eforturile pentru a le înlătura. 

 
Articolul VI 
Comunicarea dintre Părți și comunicarea Părților cu publicul 

4.Părţile vor crea condiţiile necesare pentru schimbul permanent de informaţii între 
ele şi vor comunica în mod deschis şi onest despre situaţiile care ar putea afecta cursul 
normal al activităţilor realizate în baza acestui Memorandum. 

5.Părțile convin să facă schimb de informații și documente relevante necesare pentru 
implementarea prezentului Memorandum, subiect al restricțiilor și aranjamentelor pe care 
oricare dintre Părți le poate solicita în vederea asigurării confidențialității anumitor 
informații și documente. 

6.Părțile pot recunoaște și dezvălui prevederile acestui Memorandum, informațiile cu 
privire la Activități, în conformitate cu politicile actuale ale fiecărei Părți și cu acordul 
prealabil scris al celeilalte Părți. 

7.În cadrul evenimentelor publice, conferințelor media sau întâlnirilor de orice fel, 
reprezentanții fiecărei Părți pot vorbi despre colaborarea aferentă acestui Memorandum, 
dar strict în numele său. Orice comunicare unilaterală de către o Parte cu privire la acest 
Memorandum sau la Activitățile întreprinse în temeiul acestuia va fi împărtășită cu 
persoana responsabilă de comunicare a celeilalte Părți pentru revizuire, aprobare cu cel 
puțin cinci (5) zile lucrătoare înainte de emitere. 

8.În scopul de a coordona cu succes şi de a realiza activităţile, fiecare dintre Părţi va 
desemna o persoană care va acţiona din numele Părţii şi va avea 
autoritatea şi responsabilitatea deplină pentru cooperare. 

9.Pentru coordonarea cu succes a Memorandumului, 
- UN Women Moldova va fi reprezentată de Svetlana Andrieș, specialistă programe, 
contacte: svetlana.andries@unwomen.org, mobil: 069553309; 
- Consiliul Raional Ungheni va fi reprezentat de Lazar Tatiana, vicepreședinte,  contacte: 
lazar-tatiana@mail.ru, mobil: 068062504; Popovici Vladimir, șef interimar, IMSP 
Spitalul raional Ungheni, contacte:  imsp-sr-ungheni@mail.ru, mobil: 069245829. 
 

Articolul VII 
Soluționarea disputelor 

1. Părțile vor depune toate eforturile pentru soluționarea pe cale amiabilă a oricărei dispute, 
controverse sau revendicări care ar decurge din prezentul Memorandum. 

2. Invaliditatea sau inopozabilitatea oricărei prevederi din prezentul Memorandum nu va 
afecta valabilitatea sau aplicabilitatea oricărei altei prevederi din prezentul Memorandum. 
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Articolul VIII 
Notificări și adrese 

Toate notificările făcute în baza prezentului Memorandum vor fi în formă scrisă și vor fi 
considerate realizate dacă sunt livrate Părții la adresa specificată mai jos: 
 
Pentru UN Women: 
UN Women Moldova 
Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 202, et. 3 
Chișinău, Republica Moldova 
E-mail: info.md@unwomen.org 
 
Pentru Consiliul Raional Ungheni: 
Mun. Ungheni, str. Națională, 11 
E-mail: consiliul.raional@mail.ru; cr.ungheni2020@gmail.com 
 
Articolul IX 
Durata/ Valabilitatea, Rezilierea, Modificarea 

3. Prezentul Memorandum va intra în vigoare la data semnării acestuia de 
către reprezentanții ambelor Părți și va produce efecte până în 31 decembrie 2022, cu 
excepția cazului când este reziliat mai devreme de oricare dintre Părți în conformitate cu 
alineatul (2) de mai jos sau dacă proiectul este extins de către donator. 

4. Oricare dintre Părți poate rezilia prezentul Memorandum la propria discreție și se va 
strădui să ofere celeilalte Părți o notificare prealabilă scrisă cu trei luni înainte. Orice acord 
ulterior încheiat în temeiul prezentului Memorandum poate fi reziliat, de asemenea, în 
conformitate cu prevederile privind rezilierea menționată în aceste acorduri. În acest caz, 
părțile trebuie să întreprindă măsurile necesare pentru asigurarea faptului că Activitățile 
din cadrul acestui acord și/sau ale oricăror altor acorduri ulterioare sunt finalizate la timp și 
corespunzător. 

5. Prezentul Memorandum poate fi modificat în baza unui acord comun al Părților reflectat în 
formă scrisă. 

6. Prezentul Memorandum este semnat în două exemplare originale în limbile engleză și 
română, câte unul pentru fiecare parte. 

 
DREPT PENTRU CARE SUBSEMNAȚII, reprezentanți legali ai Părților, aplică 
semnăturile mai jos. 
 
Pentru UN Women: 
Dna Dominika STOJANOSKA 
Reprezentantă de țară 
UN Women Moldova 
__________________________ 
 
Pentru Consiliul Raional Ungheni: 
Dl Ghenadi MITRIUC, președintele 
raionului Ungheni 
___________________________ 


