ACORD DE COLABORARE nr. PGM T-VI/13/______
17 aprilie 2013

or. Ialoveni
PREAMBUL

În baza:
- Contractului de grant nr. 101 din 16 iulie 2012 semnat între Fundaţia Est-Europeană din
Moldova şi Asociaţia Obştească „Eco-Răzeni” şi
- Programul de acţiuni în domeniul tineretului pentru anul 2013, aprobat de Preşedintele
Raionului Ialoveni în ianuarie 2013.
Conştientizînd necesitatea încurajării şi creşterii participării tinerilor la dezvoltarea socială şi
economică a comunităţilor în care locuiesc prin oferirea de suport financiar pentru realizarea
iniţiativelor şi proiectelor tinerilor din raionul Ialoveni, precum şi în vederea sporirii respectului faţă
de sine şi a încrederii tinerilor prin dezvoltarea abilităţilor: de conducere, lucru în echipă, luare a
deciziilor, soluţionare a problemelor, comunicare şi negociere, Părţile, bazîndu-se pe relaţii de
colaborare, care s-au stabilit în virtutea intereselor comune, precum şi atingerii scopurilor comune, au
convenit asupra semnării prezentului Acord de colaborare care include Părţile indicate mai jos:
I. PĂRŢILE SEMNATARE
Prezentul ACORD DE COLABORARE este încheiat între:
Asociaţia Obştească „Eco-Răzeni” (organizaţie umbrelă a Fondului pentru Tineri Ialoveni),
înregistrată la Consiliul Local Răzeni, r. Ialoveni, sub nr. 1010620000123 la 18 noiembrie 2001,
numită în continuare Asociaţie, reprezentată de Dl Sergiu Gurău, preşedinte
şi Grupul de iniţiativă al tinerilor „______________________________________________” din
localitatea ________________________, numit în continuare Grup de iniţiativă, reprezentat de
__________________ (b/i seria A nr. ____________, c/p _____________________), lider şi
__________________ (b/i seria A nr. ____________, c/p _____________________), mentor.

II. OBIECTUL ACORDULUI DE COLABORARE
Prezentul ACORD DE COLABORARE va servi drept cadru pentru realizarea în perioada
17 aprilie – 17 iunie 2013, a activităţilor conţinute în proiectul depus de către Grupul de iniţiativă, în
cadrul Programului de granturi mici pentru tineri (runda a VI-a) al Fondului pentru Tineri Ialoveni şi
selectat pentru finanţare parţială.
III. CADRUL DE COLABORARE
 Facilitarea accesului tinerilor la informaţii, educaţie şi oportunităţi de dezvoltare personală;
 Creşterea gradului de participare a tinerilor la viaţa culturală a comunităţii;
 Sporirea participării tinerilor la dezvoltarea comunităţii şi dezvoltarea parteneriatelor locale;
 Protecţia mediului ambiant şi promovarea modului sănatos de viaţă;
 Promovarea spiritului de voluntariat şi solidarităţii în rîndurile tinerilor;
 Mass media de/pentru tineret;
 Crearea infrastructurii pentru odihnă şi agrement destinat tinerilor.
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IV. RESPONSABILITĂŢILE PĂRŢILOR
Prezentul ACORD defineşte rolurile ambelor Părţi, care consimt să-şi consolideze eforturile
în vederea implementării obiectivelor comune:
Asociaţia îşi asumă următoarele responsabilităţi:
1. Să susţină logistic şi metodologic încurajarea şi creşterea participării tinerilor la dezvoltarea socială
şi economică a comunităţilor în care locuiesc.
2. Să efectueze în termeni rezonabili decontările pentru bunurile şi serviciile necesare implementării
proiectului, după caz, să asigure livrarea acestora în localitatea Grupului de iniţiativă;
3. Să susţină financiar Grupul de iniţiativă în baza Concursului de proiecte, conform Devizului de
cheltuieli prevăzut în Anexa nr. 1, în valoare de ________ lei 00 bani (______________________
lei 00 bani) în cadrul proiectului „__________________________________________________”.

Grupul de iniţiativă îşi asumă următoarele responsabilităţi:
1. Să asigure vizibilitatea Fondului pentru Tineri Ialoveni în cadrul activităţilor prin utilizarea siglei şi
a mesajelor instituţionale şi respectînd prevederile Anexei nr. 2 la prezentul Acord.
2. Să asigure buna gestionare a bunurilor şi serviciilor alocate.
3. Să realizeze proiectul conform obiectivelor, planului de acţiuni şi în termenii stabiliţi în
conformitate cu proiectul depus spre finanţare şi să prezinte în termen de 15 zile din momentul
finalizării proiectului Raportul narativ (în conformitate cu Anexa nr. 3 la prezentul Acord) şi un
Raport financiar privind alte resurse atrase (în conformitate cu Anexa nr. 4 la prezentul Acord).
4. Grupul de iniţiativă va desemna persoanele responsabile de gestionarea bunurilor şi serviciilor
oferite de Asociaţie, care vor prezenta evaluarea proiectului conform prevederilor prezentului
Acord.
Asociaţia poate retrage finanţarea proiectului în cazurile cînd:
- desfăşurarea proiectului nu corespunde scopului şi obiectivelor enunţate;
- se confirmă că Raportul narativ nu este veridic;
- Grupul de iniţiativă nu respectă angajamentele specificate sub formă de contribuţie proprie;
- bunurile şi serviciile alocate sunt utilizate pentru un interes privat sau susţinerea unui partid politic,
bloc electoral sau candidat la o funcţie în cadrul autorităţilor publice.
V. DISPOZIŢII FINALE
1. Prezentul Acord îşi produce efectele din data semnării şi este valabil pînă la 01 iulie 2013.
2. Prezentul Acord nu poate fi modificat (completat), decît printr-un acord suplimentar semnat de
Părţi, care se anexează la Acord.
3. Toate Anexele sînt părţi integrante ale prezentului Acord.
4. Fiecare Parte va desemna o persoană responsabilă pentru implementarea prezentului ACORD.
5. Prezentul Acord se întocmeşte în 2 exemplare, fiecare avînd aceeaşi putere juridică.
Asociaţia Obştească „Eco-Răzeni”
Preşedinte ____________ /Sergiu Gurău/
semnătura
numele, prenumele
L.Ş.

Grupul de iniţiativă „_________________________”

Lider ___________ /________________________/
semnătura

numele, prenumele

Mentor _____________ /________________________/
semnătura
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numele, prenumele

