
REPUBLICA MOLDOVA PECnYBJlHKA MOJ1AOBA

CONSILIUL RAIONAL 
LEOVA PAHOHHblH COBET JIEOBA

Proiect

DECIZIA nr. 4,7

din 24.09.2020 or.Leova
Cu privire la aprobarea Acordului de Colaborare 
dintre Asociaţia Obştească „Forţa Susţinerii”
şi Consiliul Raional Leova

în conformitate cu art. 43 alin (1), lit. t) al Legii nr. 436 -  XVI din 28.12.2006, 
privind administraţia publică locală; art.69 lit.a,f,h a Hotărârea Guvernului 523 din
11.07.2011 cu privire la aprobarea Programului de dezvoltare a educaţiei incluzive în 
Republica Moldova pentru anii 2011-2020; a Strategiei „Educaţia 2020,, obiectivul 
specific 1.6, acţiunea prioritară 1.6.2; cap.II.p.56 obiectivul 2.2 din Programul Naţional 
de incluziune socială a persoanelor cu dizabilităţi pentru anii 2017-2022; art 7, lit.d,g,h; 
art.9, p.6; art.32,33 din Codul Educaţiei aprobat prin Hotărârea Guvernului 152 din 
17.07.2014; a Planului strategic de dezvoltare a educaţiei incluzive în raionul Leova 
pentru anii 2015-2020, Consiliul raional Leova

DECIDE:
l.Se aprobă Acordul de Colaborare dintre Asociaţia Obştească „Forţa Susţinerii” 
şi Consiliul Raional Leova pentru perioada implementării proiectului „Pentru că ne 
pasă!” (septembrie 2020-august 2021).

2.Se deleagă preşedintelui raionului Leova, dlui N. Priţcan dreptul de a semna Acordul 
de Colaborare dintre AO „Forţa Susţinerii” şi Consiliul Raional Leova.

3.Controlul executării prezentei decizii se pune în seama dnei Abona Briciag, 
vicepreşedintele raionului Leova.

Preşedintele şedinţei 
Consiliului raional

Secretarul 
Consiluilui raional
Avizat specialist principal Ceoric Roxana

Elena Copoţ
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Forţa Susţinerii

Asociaţia Obştească 
„Forţa Susţinerii”
MD-6301, ’ 
or. Leova, 
str. Doina nr. 18 
e-mail:
forta.sustinerii@yaho 
Q-corn
c/f: 1016620001487 
tel. 069731491

nr.____ d in ________ 2019 or.Leova

ACORD DE COLABORARE

în scopul implementării 
proiectului “Pentru că ne pasă !”

1. Preambul

1 .Prezentul Acord este încheiat între Consiliul Raional Leova (în continuare „Consiliul Raional”,) 
şi A.O. „Forţa Susţinerii „ (în continuare „ A.O. ”) în scopul implementării la nivel raional a 
proiectului “Pentru că ne pasă !”
2. în cadrul proiectului Părţile prezentului Acord îşi iau angajamentul să contribuie la sporirea 
nivelului de implicare a AO Forţa Susţinerii în dezvoltarea strategică a domeniului incluziune 
socio-educaţională în r. Leova, la promovarea drepturilor copiilor cu dizabilităţi din r. Leova, la 
sensibilizarea comunităţilor cu referire la problematica copiilor cu dizabilităţi, la promovarea 
transparenţei şi responsabilităţii APL II în vederea respectării politicilor cu referire la incluziunea 
socio-educaţională a copiilor cu dizabilităţi. Astfel, proiectul „ Pentru că ne pasă! ” va contribui 
la promovarea colaborării şi a parteneriatului dintre AO şi Consiliul Raional în vederea 
identificării şi soluţionării problemelor legate de implementarea incluziunii socio-educaţionale a 
copiilor cu dizabilităţi şi cu cerinţe educaţionale speciale din r. Leova.

II. Responsabilităţile generale ale Părţilor

Pentru realizarea prevederilor prezentului Acord , părţile vor întreprinde următoarele acţiuni:

A.O „ Forţa Susţinerii „ :

mailto:consiliu@leova.md


1. va organiza activitatea de elaborare a Conceptului de dezvoltare a serviciilor socio- 
educaţionale în r. Leova pentru perioada 2021-2025 ;

2. va constitui 4 grupuri de promotori ai educaţiei incluzive prin organizarea a 8 ateliere practice 
în scopul sensibilizării elevilor din 4 instituţii educaţionale din raion privind problematica 
copiilor cu dizabilităţi;

3. va organiza concursul de fotografie pentru elevi şi publicul larg şi va realiza expoziţia 
fotografică ,. Pentru că ne pasă!” cu expunerea ulterioară a acesteia în instituţiile din 
subordinea Consiliului Raional şi în localităţile partenere;

4. va contribui la consolidarea parteneriatelor inter-instituţionale în vederea sensibilizării opiniei 
publice şi a factorilor de decizie cu referire la necesitatea incluziunii socio- educaţionale a 
copiilor cu dizabilităţi severe prin organizarea unei mese rotunde;

5. va organiza 12 şedinţe ale Grupului de Lucru pentru Educaţia Incluzivă, constituit prin 
dispoziţia preşedintelui raionului;

6. va contribui la consolidarea capacităţilor resurselor umane în domeniul incluziunii socio- 
educaţionale a copiilor cu dizabilităţi severe;

7. va facilita informarea, consilierea individuală şi de grup , sprijinul părinţilor copiilor cu 
dizabilităţi severe prin continuarea activităţii Grupului de Suport pentru părinţi „Vocea 
părinţilor-viitorul copiilor,, cu accent pe sporirea nivelului de implicare al părinţilor în 
revendicarea drepturilor copiilor săi;

8. va organiza, în comun cu APL 11 minimum de 2 ori, pe perioada implementării proiectului 
întâlniri ale grupului de părinţi cu conducerea raionului pentru vociferarea problemelor şi 
înaintarea propunerilor de identificare a soluţiilor în viziunea părinţilor;

9. va colabora cu administraţia publică locală, ONG-ri şi alţi actori sociali în vederea incluziunii 
socio -  educaţionale a copiilor cu dizabilităţi;

Consiliul Raional Leova :

10. va susţine şi facilita. în condiţiile legii, implementarea proiectului în corespundere cu scopul 
şi sarcinile Acordului;

11. va coordona activitatea subdiviziunilor din subordinea Consiliului Raional pentru crearea, 
dezvoltarea şi implementarea activităţilor prevăzute în proiect;

12. va facilita cooperarea eficientă a A.O. cu subdiviziunile din subordinea Consiliului Raional, 
autorităţile administraţiei publice locale de nivelul întâi şi actorii sociali din localităţile din 
care vor fi selectaţi beneficiarii direcţi ai proiectului;

13. va asigura, în conformitate cu legislaţia în vigoare, accesul A.O. la informaţia necesară pentru 
implementarea eficientă a proiectului, cât şi pentru asigurarea calităţii în luarea deciziilor în 
conformitate cu obiectivele prezentului acord;

14. va dispune crearea Grupului de Lucru pentru Educaţia Incluzivă prin includerea suplimentară 
în componenţa sa a 3 părinţi ai copiilor cu dizabilităţi şi va coordona activitatea acestuia;

15. va oferi suport logistic în organizarea activităţii de elaborare a Conceptului de dezvoltare a 
serviciilor socio-educaţionale în r. Leova pentru perioada 2021-2025 ;

16. va aproba Conceptul de dezvoltare a serviciilor socio-educaţionale în r. Leova pentru perioada 
2021-2025 elaborat în cadrul proiectului cu monitorizarea ulterioară a implementării acestuia;

17. va participa la minimum 2 întâlniri, pe perioada implementării proiectului ale grupului de 
părinţi cu conducerea raionului pentru vociferarea problemelor şi înaintarea propunerilor de 
identificare a soluţiilor în viziunea părinţilor;

18. va asigura durabilitatea şi eficienţa activităţilor demarate/continuate în cadrul proiectului prin 
intermediul subdiviziunilor şi instituţiilor din subordine (implementarea Conceptului, 
activitatea Grupului de Lucru pentru Educaţia Incluzivă. activitatea grupului de suport pentru 

părinţi);



III. Mecanismul de conlucrare a Părţilor

1. Părţile vor desemna cîte o persoana responsabilă de coordonarea şi monitorizarea realizării 
prevederilor Acordului, care vor acţiona în numele lor pentru implementarea proiectului.

2. Părţile se vor informa reciproc despre toate activităţile legate de implementarea proiectului 
şi se vor consulta lunar, în cazul unor circumstanţe care pot afecta realizarea obiectivelor acestuia, 
inclusiv pentru a revedea, atunci cînd se impune, planul de implementare aprobat.

IV. Mecanismul de soluţionare a conflictelor dintre părţi:

1. în cazul oricăror litigii, conflicte sau reclamaţii cu privire la anumite aspecte apărute pe 
parcursul implementării proiectului, Părţile se vor întâlni pentru a ajunge la o înţelegere amiabilă, 
prin negocieri directe, depunând toate eforturile pentru implementarea prevederilor Acordului.

V. Dipoziţii finale:
1. Prezentul Acord este încheiat pe o perioada 01.10.2020-31.08.2021 şi intră în vigoare la 

data semnării lui de către ambele Părţi;
2. Acordul poate înceta oricând la iniţiativa Părţilor, în baza notificării cu 10 (zece) zile 

înainte de data încetării producerii efectelor juridice.

3. Acest Acord de colaborare se semnează în limba de stat a Republicii Moldova, în două 
exemplare, cîte unul pentru fiecare Parte.

Pentru Consiliul Raional Leova, 
Republica Moldova

Pentru A.O. „ Forţa Susţinerii,

în or. Leova 

La data:

In or. Leova 

La data:

Preşedintele Raionului Leova 
Nicolae Pritcan

Preşedintele A.O. „Forţa Susţinerii,, 
Aurelia Nucă

Semnătura: LS Semnătura: LS



Notă informativă

la proiectul dc decizie Cu privire la Acordul de colaborare 
Susţinerii” şi Consiliul Raional Leova în cadrul proiectului

dintre Asociaţia Obştească „Forţa 
Pentru că ne pasă! ”

Proiectul „ Pentru că ne pasă! ” îşi propune să promoveze colaborarea şi a parteneriatul dintre 
AO Forţa Susţinerii şi APL de nivelul 11 şi 1 în vederea identificării şi soluţionării problemelor 
legate de implementarea incluziunii socio-educaţionale a copiilor cu dizabilităţi şi cerinţe 
educaţionale speciale din r. Leova. Prin implementarea proiectului dat AO îşi propune să 
contribuie la sporirea nivelului de implicare în elaborarea Conceptului privind dezvoltarea 
serviciilor socio-educaţionale în r. Leova; promovarea drepturilor copiilor cu dizabilităţi şi 
sensibilizarea a 4 comunităţii din r. Leova; promovarea transparenţei şi responsabilităţii APL II în 
vederea respectării politicilor cu referire la incluziunea socio-educaţională a copiilor cu 
dizabilităţi; sporirea nivelului de implicare a părinţilor copiilor cu dizabilităţi în respectarea 
drepturilor copiilor săi.

Finanţator: Uniunea Europeană şi Ministerul Federal de Cooperare Economică şi 
Dezvoltare al Germaniei, contract nr. 2018/397-510 din 17.Q8.2018;
Implementator: A.O. „ Forţa Susţinerii”

Perioada de implementare: septembrie.2020 -  august, 2021 I
Suma proiectului: 23800 euro

în acest sens,
Pentru realizarea obiectivelor, AO îşi propune:
- să contribuie la elaborarea Conceptului cu privire la dezvoltarea serviciilor socio-educaţionale 
în r. Leova pentru perioada 2021-2025. Echipa proiectului va monitoriza anual includerea 
întrebării cu referire la implementarea Conceptului la şedinţele CR şi va participa la şedinţele 
respective;

- să desfăşoare activităţi de sensibilizare şi de promovare a drepturilor copiilor cu dizabilităţi 
(câte 2 ateliere în fiecare instiuţie de învăţământ, total 8 ateliere). Elevii, participanţi la ateliere 
vor constitui ulterior grupurile de promotori ai educaţiei incluzive în şcolile de provinienţă;

- în 4 instituţii de învăţământ şi pentru publicul larg din r. Leova va fi lansat concursul de 
fotografii cu genericul „ Pentru că ne pasă!... Cele mai reuşita fotografii vor fi realizate în format 
panou care vor fi expuse în cadrul a 10 expoziţii. Fotografiile vor fi expuse în holul CR, a 
Primăriilor, şcolilor, bibliotecilor, a Centrului Medicilor de Familie (total 10 instituţii) din raion, 
după un grafic fluctuant.

- să asigure în cadrul proiectului dat continuitatea activităţii Grupului de Lucru pentru Educaţia 
Incluzivă (GlpEI) cu accent pe asigurarea transparenţei cheltuielilor pentru educaţia incluzivă în 
raion. în componenţa grupului vor fi incluşi suplimentar 3 părinţi ai copiilor cu dizabilităţi. Vor 
fi puse în dezbatere subiecte ce ţin de asigrarea dreptului la educaţie, protecţie socială, sănătate a 
copiilor cu dizabilităţi şi responsabilizarea APL I şi II în real zarea atribuţiilor în domeniul 
incluziunii socio-educaţionale. în cadrul şedinţelor va fi solicitată opinia diverselor subdiviziuni 
prin prezentarea notelor informative cu referire la realizarea politicilor de stat şi locale în vederea 
incluziunii socio-educaţionale a copiilor cu dizabilităţi;

- să asigure continuarea activităţii grupului de părinţi, cu accent pe sporirea nivelului de 
implicare al părinţilor în revendicarea drepturilor copiilor să} (copii cu dizabilităţi) în număr de 
15. Lunar, echipa proiectului va realiza şedinţe cu grupul de părinţi;
-mnimum de 2 ori. pe perioada implementării proiectului vor fi organizate întâlniri ale grupului 
de părinţi cu conducerea raionului. Propunerile înaintate de către grupul de părinţi vor fi



analizate şi identificate soluţii şi în cadrul GlpEi. Părinţii vor fi încurajaţi şi însoţiţi să participe 
la şedinţele CR în cadrul cărora vor fi abordate subiecte legate de drepturile copiilor cu 
dizabilităţi.

în acest sens, se propune spre aprobare proiectul de decizie Cu privire la Acordul de colaborare 
dintre Asociaţia Obştească „Forţa Susţinerii” şi Consiliul Raional Leova în cadrul 
proiectului „ Pentru că ne pasă!

Preşedinte A.O. „Forţa Susţinerii,, Aurelia Nucă


