
ACORD DE COLABORARE 
între Asociaţia Obştească „Eco-Răzeni” 

şi Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă Ialoveni 

Nr. ____  / ____ 

 

or. Ialoveni                                                  11 aprilie 2014 

Prezentul Acord este întocmit şi încheiat pentru a confirma colaborarea 
Asociaţiei Obşteşti „Eco-Răzeni” (în continuare Asociaţie) cu Agenţia pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă Ialoveni (în continuare Agenţia) în organizarea 
activităţilor ce ţin de promovarea drepturilor persoanelor, în special a tinerilor cu 
dizabilităţi şi tinerilor şomeri de lungă durată, privind accesul la studii / instruiri 
profesionale şi angajarea în câmpul muncii.  

Colaborarea prevede implicarea comună în desfăşurarea de activităţi 
multiple, schimb de experienţă, care are ca scop întărirea parteneriatului dintre 
instituţiile de stat abilitate şi organizaţiile non-guvernamentale în vederea 
promovării şi angajării în câmpul muncii a persoanelor cu dizabilităţi, în special a 
tinerilor cu dizabilităţi şi tinerilor şomeri de lungă durată. 

 
Scopul semnării Acordului: 
Colaborarea cu Agenţia privind incluziunea profesională a tinerilor cu 

dizabilităţi şi a tinerilor şomeri de lungă durată prin realizarea comună a 
următoarele activităţi:  

 organizarea şedinţelor de lucru privind schimbul de informaţii şi experienţă 
între instituţii şi specialiştii acestora;  

 promovarea conceptului de antreprenoriat social ca şi măsură activă de 
stimulare a ocupării tinerilor cu dizabilităţi şi a tinerilor şomeri de lungă durată; 

 organizarea meselor rotunde privind promovarea incluziunii sociale şi 
profesionale a tinerilor cu dizabilităţi şi a tinerilor şomeri de lungă durată;  

 asistarea tinerilor cu dizabilităţi şi a tinerilor şomeri de lungă durată în procesul 
de instruire profesională şi angajare în câmpul muncii. 

 

Asociaţia ca parte al acestui Acord şi-a propus realizarea următoarelor 

activităţi: 

 diseminarea informaţiei obţinute în cadrul vizitelor de studiu în străinătate şi 
parteneriatului existent între Asociaţie şi Organizaţia Volkshilfe Solidaritat din 
Austria, prin organizarea meselor rotunde şi a şedinţelor de lucru cu specialiştii 
Agenţiei; 



 crearea de noi locuri de muncă în cadrul Întreprinderii sociale „Floare de cireş” 
SRL din Răzeni pentru tinerii cu dizabilităţi în căutarea unui loc de muncă şi 
tinerii şomeri de lungă durată din localităţile raionului Ialoveni; 

 participarea la organizarea anuală a unui Tîrg al locurilor de muncă pentru 
tineri, prin invitarea tinerilor cu dizabilităţi aflaţi în căutarea unui loc de muncă 
şi a tinerilor şomeri de lungă durată (logistica, invitarea tinerilor cu dizabilităţi, 
distribuire / mediatizare evenimentului, invitarea potenţialelor angajatori); 

 asistarea cel puţin a 50 de tineri cu dizabilităţi şi tineri şomeri de lungă durată 
în accesul la instruiri profesionale şi angajarea în câmpul muncii; 

 informarea opiniei publice despre asistarea la angajarea în câmpul muncii a 
tinerilor cu dizabilităţi şi a tinerilor şomeri de lungă durată (istorii de succes); 

 promovarea conceptului de antreprenoriat social şi acordarea serviciilor de 
consultanţă şi asistenţă pentru iniţierea activităţilor de antreprenoriat social în 
localităţile raionului Ialoveni. 

 

Agenţia ca parte al acestui Acord şi-a propus realizarea următoarelor 

activităţi: 

 participarea specialiştilor Agenţiei la mesele rotunde şi şedinţele de lucru 
pentru schimbul de informaţii şi de experienţă privind angajarea în cîmpul 
muncii a tinerilor cu dizabilităţi şi tinerilor şomeri de lungă durată; 

 diseminarea informaţiei privind experienţa de angajare a tinerilor cu dizabilităţi 
şi tinerilor şomeri de lungă durată; 

 organizarea tîrgurilor locurilor de muncă (negocierea şi invitarea agenţilor 
economici cu locuri vacante şi a persoanelor aflate în căutarea unui loc de 
muncă, a tinerilor cu dizabilităţi şi tinerilor şomeri de lungă durată, 
mediatizarea evenimentului, ş.a.); 

 asistarea în comun cu Asociaţia a cel puţin 50 de tineri cu dizabilităţi şi tineri 
şomeri de lungă durată în accesul la instruire profesională şi angajare în câmpul 
muncii; 

 mediatizarea serviciilor de ocupare şi angajarea în cîmpul muncii a tinerilor cu 
dizabilităţi şi tinerilor şomeri de lungă durată prin intermediul mijloacelor mass-
media; 

 promovarea conceptului de antreprenoriat social şi acordarea serviciilor de 
consultanţă şi asistenţă pentru iniţierea activităţilor de antreprenoriat social în 
localităţile raionului Ialoveni.  
 

Principii de colaborare: relaţiile de colaborare vor purta un caracter de 

informare, consultanţă şi instructiv cu elemente de know-how în domeniul 

angajării în cîmpul muncii a tinerilor cu dizabilităţi şi tinerilor şomeri de lungă 

durată; 



 acţiunile ce ţin de implementarea activităţilor propuse vor fi planificate de 
comun acord; 

 acţiunile vor fi implementate şi organizate în parteneriat, ţinând cont de cele 
stipulate mai sus; 

 raportarea activităţilor se va face ţinând cont de prevederile Acordului, cu 
menţionarea numelor ambelor instituţii participante. 

 

Modalităţi de colaborare: 

 La începutul realizării activităţilor propuse se va face în comun planificarea 
în detaliu, conform agendelor de lucru. 

 La finele activităţilor ambele organizaţii vor fi responsabile de prezentarea 
rapoartelor de activitate şi a rezultatelor înregistrate în urma activităţilor. 

 

Perioada de colaborare: 

 Prezentul Acord este încheiat în două exemplare originale pentru fiecare din 
părţi şi au aceeaşi valoare juridică. 

 Prezentul Acord a fost încheiat pînă la 31 decembrie 2015, întrând în vigoare 
din momentul semnării lui de către ambele părţi.  

 Modificarea sau rezilierea Acordului poate fi făcută cu acordul ambelor părţi. 

 Orice divergenţe sau neînţelegeri apărute pe parcursul implementării 
activităţilor comune vor fi soluţionate pe cale amiabilă. 

 

Asociaţia Obştească 

”Eco-Răzeni” 

 

str. Ştefan cel Mare 49/1b, sat.Rezeni  

Tel.: 026895146, fax: 026873325 

E-mail: ecorazeni@gmail.com 

 

Agenţia pentru Ocuparea  

Forţei de Muncă Ialoveni 

 

str. Alexandru cel Bun 49, or. Ialoveni 

Tel./fax  026823452  

E-mail: aofm.ialoveni@anofm.md 

      Sergiu GURĂU, Preşedinte                                 Ion BALAUR, Şef 
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