
REPUBLICA MOLDOVA 
RAIONUL CĂUŞENI 

CONSILIUL ORĂŞENESC CĂUŞENI

DECIZIA nr.8/34
din 04 noiembrie 2022

Cu privire la aprobarea Memorandumului de 

înţelegere între UTA oraşul Căuşeni şi Asociaţia 

Obştească ” Media Point”
5

Având în vedere:

- Scrisoarea preşedintelui organizaţiei ’’Media Point” nr. 02/1 -  23 -  1073 

din 29.09.2022,

- informaţia prezentată, avizele comisiilor consultative de specialitate a 

Consiliului orăşenesc Căuşeni şi în scopul colaborării eficiente prin schimb de bune 

practici, experienţă şi informaţii în vederea implementării cu succes a proiectului 

online ’’Alerte.md în oraşul Căuşeni”,
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în conformitate cu:

- art. 5 (9), art. 7(1), lit. a) din legea privind organizaţiile necomerciale nr. 

86 din 11.06.2020,

- art. 2, lit. a), 10(1), lit. i) din Legea integrităţii nr. 82 din 25.05.2017.

în temeiul art. 3, 4, 5 (1), 7, 14 (1), lit. j), 20 (5) din Legea privind 

administraţia publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006, Consiliul orăşenesc 

Căuşeni, DECIDE:
5 "

1. Se aprobă Memorandumul de înţelegere între UTA Căuşeni şi Asociaţia 

Obştească ”MP”, conform anexei parte integrantă a prezentei decizii. ,



3. Prezenta decizie poate fi contestată, conform prevederilor art. 19, 164 (1), 

165 (1), 166 din Codul administrativ al Republicii Moldova-tu cerere prealabilă, în 

termen de 30 de zile de la data comunicării, la Consiliul orăşenesc Căuseni cu sediul
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pe adresa: or. Căuseni, str. M. Radu, 3.
/V

In cazul dezacordului cu răspunsul la cererea prealabilă poate fi contestată, 

în termen de 30 zile de la data comunicării, în judecătoria Căuşeni, sediul central, pe 

adresa: or. Căuseni, str. Stefan cel Mare si Sfânt, nr. 86.
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4. Prezenta decizie se comunică:

- Dlui Anatolie Donţu, primarul oraşului Căuşeni;

- Asociaţia Obştească ” Media Point”;
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Populaţiei oraşului prin intermediul plasării pe pagina web a 

Primăriei oraşului Căuşeni şi includerii în Registrul de stat a actelor locale.

PREŞEDINTELE 
ŞEDINŢEI 
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"ŢCREI AREI. CONSILIULUI ORĂŞENESC 
Ala Cucoş-Chiseliţa
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Anexa nr. 1
la Decizia Consiliului orăşenesc Căuşeni 

nr.8/34 din 04 hpieinbrie 2022
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/  o ,  / -

Memorandum de înţelegere 

încheiat între Primăria oraşului Căuseni
9 9

si Asociaţia Obştească „MP”
9 9 9 ” ”

Primăria oraşului Căuseni, cu sediul în oraşul Căuseni, strada Meşterul
9 9 '  5 5 " ?

Radu, nr. 3, autentificată prin cod unic de înregistrare nr. 1007601006151, în 
persoana Primarului oraşului Căuşeni Anatolie DONŢU, pe de o parte

si
9

Asociaţia Obştească „MP”, cu sediul în municipiul Chişinău, str. 31 August 
1989, nr. 98, autentificată prin cod unic de înregistrare nr. 1011620002755, în 
persoana preşedintelui Andrei FORNEA, pe de altă parte,

în continuare Părţi,

având în vedere intenţia de cooperare bilaterală în vederea realizării scopului 
propus,

luând în considerare necesitatea implicării active a cetăţenilor din oraşul Căuşeni 
în identificarea problemelor şi soluţiilor la nivel local,

conştientizând importanţa digitalizării interacţiunii dintre cetăţeni şi administraţia 
publică locală din oraşul Căuşeni,

au convenit asupra încheierii prezentului Memorandum de înţelegere.

Articolul I

Principiile colaborării

1.1. Părţile îşi exprimă acordul de cooperare pe următoarele principii:

- echitate: parteneriatul între Părţi se va baza pe dialog, transparenţă şi respect 
reciproc;



- transparenţă: Părţile vor da dovadă de deschidere în procesul de colaborare 
bilateral pentru implementarea proiectului online „Alerte.md în oraşul 
Căuşeni”, prin consultări reciproce şi replicarea practicilor bune;

- informare reciprocă: Părţile se vor informa reciproc şi se vor consulta asupra 
chestiunilor de interes comun;

- conlucrare: Părţile îsi vor uni eforturile în condiţii de eficientă si eficacitate în
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vederea îndeplinirii scopului prezentului Memorandum;

- confidenţialitate'. Părţile vor asigura securitatea datelor cu caracter personal ale
beneficiarilor şi ale altor subiecţi implicaţi;

- implicare: fiecare Parte se va implica în realizarea prevederilor prezentului 
Memorandum, în măsura posibilităţilor şi a responsabilităţilor asumate;

- responsabilitate', fiecare Parte va executa cu bună credinţă, diligenţă şi 
responsabilitate obligaţiile asumate.

Articolul II 

Obiectul Memorandumului

2.1 Scopul Memorandumului de înţelegere este de a asigura condiţii adecvate 
pentru implementarea cu succes a proiectului online „Alerte.md în oraşul 
Căuşeni”, care constă în facilitarea unei administrări inteligente a oraşului 
Căuşeni şi eficientizarea, prin intermediul soluţiilor TIC, a interacţiunilor 
dintre cetăţeni şi administraţia publică locală din oraşul Căuşeni, după caz şi cu 
alte instituţii/ organizaţii/ întreprinderi din raza oraşului Căuşeni.

2.2 Obiectivele Memorandumului de înţelegere:

2.2.1 Asociaţia Obştească „MP”, prin intermediul proiectului, va oferi celeilalte 
Părţi o serie de instrumente TIC care vor permite raportarea problemelor, 
propunerilor civice, lansarea sondajelor în format online;

2.2.2 Primăria oraşului Căuşeni va gestiona versiunea locală a proiectului online 
„Alerte.md în oraşul Căuşeni”, prin recepţionarea şi soluţionarea problemelor 
locale raportate de către cetăţeni, urmărind iniţiativele lansate de cetăţeni şi 
organizaţiile locale, încurajând astfel implicarea activă a locuitorilor.

Articolul III 

Responsabilităţile Părţilor



3.1. Asociaţia Obştească „MP” se angajează:

3.1.1 să asigure buna desfăşurare a proiectului online „Alerte.md în oraşul 
Căuşeni”, în vederea atingerii obiectivelor propuse;

3.1.2 să asigure mentenanţa tehnică a platformei Alerte.md/ Căuseni;

3.1.3 să instruiască responsabilul/ ii din Primăria oraşului Căuşeni privind 
gestionarea platformei Alerte.md/ Căuseni;

3.1.4 să acorde asistenţă şi consultanţă de la distanţă privind gestionarea 
platformei Alerte.md/Causeni;

3.1.5 să acorde suport informaţional necesar implementării proiectului online 
„Alerte.md în oraşul Căuşeni”;

3.1.6 să lanseze o campanie de promovare a proiectului online „Alerte.md în 
oraşul Căuseni”;
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3.1.7 să susţină promovarea constantă a proiectului online „Alerte.md în oraşul 
Căuşeni”;

3.1.8 să transmită în gestiunea Primăriei oraşului Căuşeni versiunea locală a 
platformei Alerte.md/Causeni.

3.2 Primăria oraşului Căuşeni, se angajează:

3.2.1 să delege o persoană/ persoane responsabilă(e) din Primăria oraşului 
Căuşeni de implementarea proiectului online „Alerte.md în oraşul Căuşeni” şi 
de administrarea versiunii locale a platformei Alerte.md/Causeni;

3.2.2 să acorde suportul necesar implementării proiectului online „Alerte.md în 
oraşul Căuseni”;

3.2.3 să asigure publicarea pe platforma Alerte.md/ Căuseni a problemelor locale, 
semnalate şi raportate online de către cetăţenii oraşului, în cel mai scurt timp 
posibil, dacă acestea respectă regulile de utilizare a platformei publicate pe 
site;

3.2.4 să administreze prompt problemele semnalate şi raportate online de către 
cetăţeni pe platforma Alerte.md/ Căuseni, prin soluţionarea acestora şi/ sau 
prin oferirea unui răspuns care justifică imposibilitatea soluţionării problemei;

3.2.5 să asigure informarea cetăţenilor privind progresul soluţionării problemei/
lor raportate, prin actualizarea statutului problemei şi/ sau prin intermediul
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3.2.6 să monitorizeze soluţionarea problemelor locale din păuşeni, semnalate şi 

raportate online de către cetăţeni pe platforma Alerte.md/ CausOnip^P^P



3.2.7 să susţină, în măsura posibilităţilor, implementarea iniţiativelor cetăţeneşti, 
lansate de locuitorii oraşului şi organizaţiile locale, care se bucură de 
susţinerea comunităţii;

3.2.8 să preia în gestiunea Primăriei or.Căuşeni versiunea locală a platformei 
Alerte.md/ Causeni.

Articolul IV 

Coordonare

4.1 întru realizarea prezentului Memorandum de înţelegere, Părţile vor desemna 
persoane responsabile care vor urmări executarea acestuia.

4.2 Părţile convin că vor avea o contribuţie cât mai eficientă, asigurând o 
comunicare permanentă şi un proces de colaborare transparent întru realizarea 
scopului propus.

Articolul V

Data semnării şi durata Memorandumului de înţelegere

5.1 Prezentul Memorandum de înţelegere este semnat la data d e __________ 2022
şi intră în vigoare la data semnării acestuia de către Părţi.

5.2 Memorandumul de înţelegere va rămâne în vigoare pentru o perioadă de 2
(doi) ani din ziua semnării, dacă nu se convine altfel sau dacă una din Părţi 
nu va notifica în scris cealaltă Parte, cu o lună în prealabil, despre intenţia sa 
de reziliere a acestuia.

5.3 Părţile pot conveni asupra extinderii prezentului Memorandum de înţelegere,
printr-un act adiţional şi în baza consimţământului scris.

Articolul VI 

Dispoziţii finale

6.1 Memorandumul de înţelegere nu cade sub incidenţa legislaţiei referitor la 
contracte şi obligaţii, în vigoare în Republica Moldova.

6.2 Prezentul Memorandum de înţelegere conţine 3 (trei) pagini, este înci^eijat în 
două exemplare, în limba de stat, câte unul pentru fiecare Parte, 
identice şi având aceeaşi forţă juridică. v А  К
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6.3 Toate modificările şi completările la prezentul Memorandum de 
înţelegere vor fi operate printr-un acord adiţional între Părţi.

Primăria oraşului Căuşeni

Strada Meşterul Radu, nr. 3, 

oraşul Căuşeni, MD-4300 

Tel: +373 24322233 

Cod fiscal: 1007601006151

Primar

AnatolieDONŢU

L.Ş

Asociaţia Obştească „MP”

sir. 31 August 1989, nr. 98 

тип. Chişinău, RM, MD-2004, 

Tel: +373 69664890 

Cod fiscal: 1011620002755

Preşedinte 

Andrei FORNEA

L.Ş.


