
DECIZIE

Nr.___ din ________ 2020

„Cu privire aprobarea Acordului de parteneriat între Asociația Obștească 
„Lumina Renașterii Omului – LuRenOm” şi Primăria comunei Cărpineni”

Examinând nota informativă a primarului comunei Cărpineni privind aprobarea 
Acordului de colaborare între Asociația Obștească ”Lumina Renașterii Omului – 
LuRenOm” şi Primăria comunei Cărpineni;
În temeiul art. 14, alin. (2), lit. j) din Legea privind administrația publică locală nr. 
436 din 28.12.2006;
Consiliul Local Cărpineni D E C I D E:

1. Se aprobă Acordul de parteneriat și anexele acestuia între Asociația Obștească 
„Lumina Renașterii Omului – LuRenOm” şi Primăria comunei Cărpineni 
pentru realizarea unor activități de reabilitare ecologică a localității; 
restabilirea ecosistemelor, prin acoperirea terenurilor degradate și zonelor 
sensibile cu plantări forestiere; proiectarea și realizarea unei „Pepiniere 
Didactice” în com. Cărpineni. 

2. Se împuternicește Primarul dl. Cărpineni, să semneze Acordul de parteneriat 
între Asociația Obștească „Lumina Renașterii Omului – LuRenOm” şi 
Primăria comunei Cărpineni.

3. Se desemnează, Primarul, dl Cărpineanu Ion responsabil pentru implementarea
Acordului de parteneriat.

4. Controlul executării deciziei revine Comisiei Agricultură, Industrie, Protecția 
Mediului și Amenajarea Teritoriului

Președintele ședinței _____________

Contrasemnează

Secretarul 

Consiliului comunei Cărpineni         Victor DECUSEARĂ



DECIZIE

Nr.___ din ________ 2020

„Cu privire împădurirea unei porțiuni din terenul cu nr. cadastral 5324315.436”

În scopul dezvoltării şi protecției terenului degradat (supus alunecărilor) cu nr. 
cadastral 5324315.436, amplasat în regiunea Seliște, partea de vest în raport cu iazul 
din acest sector, examinând nota informativă a primarului comunei Cărpineni privind
împădurirea unui teren cu suprafața de _____ ha menționat în baza acordului de 
parteneriat cu Asociația Obștească ”Lumina Renașterii Omului – LuRenOm”;
În temeiul art. 14, alin. (2), lit. b) din Legea privind administrația publică locală nr. 
436 din 28.12.2006;
Consiliul Local Cărpineni D E C I D E:

1. Se aprobă împădurirea unei porțiuni din terenul cu nr. cadastral 5324315.436, 
suprafața porțiunii constituie ____ ha, amplasat în regiunea Seliște, în baza 
acordului de parteneriat cu Asociația Obștească ”Lumina Renașterii Omului – 
LuRenOm”.

2. Se desemnează primarul com. Cărpineni, dl Cărpineanu Ion, responsabil pentru
implementarea prezentei decizii în baza acordului de parteneriat sus-menționat.

3. Controlul executării deciziei revine Comisiei Agricultură, Industrie, Protecția 
Mediului și Amenajarea Teritoriului.

Președintele ședinței _____________

Contrasemnează

Secretarul 

Consiliului comunei Cărpineni         Victor DECUSEARĂ



Notă informativă privind aprobarea Acordului de parteneriat între Asociația
Obștească „Lumina Renașterii Omului – LuRenOm” şi Primăria comunei

Cărpineni, împădurirea unui teren de minim 10 ha și crearea unei pepiniere
didactice în comuna Cărpineni

În contextul schimbărilor climatice și ținând cont de planul Guvernului 
pentru reabilitarea suprafețelor degradate, terenuri care nu sunt utilizate în circuitul
economic, pentru mărirea eficienței economice, se propune pentru împădurire o 
suprafață de minim 10 ha de teren.

În acest scop, pentru a nu utiliza resurse financiare proprii, Primăria a 
identificat Asociația Obștească ”Lumina Renașterii Omului – LuRenOm” drept 
partener care va suporta parțial cheltuielile pentru material săditor și manopera 
aferentă împăduririi acestei suprafețe. Terenul respectiv a fost identificat în 
regiunea Seliște.

În scopul educării tinerei generații în stilul relațiilor armonioase cu natura și 
protecției mediului înconjurător, propunem crearea unei pepiniere didactice, unde 
copiii din localitate vor putea avea lecții practice în domeniul dendrologiei. 

Prin urmare, solicităm aprobarea Acordului de parteneriat cu Asociația 
Obștească ”Lumina Renașterii Omului – LuRenOm”.



Acord de parteneriat
____ _____________________ 2020, com. Cărpineni, r-l Hâncești

Art. 1. Părțile
1.1 Asociația Obștească „Lumina Renașterii Omului – LuRenOm”, cu sediul 

în Republica Moldova, municipiul Chișinău,  str. Alecu Russo, nr. 55/4, ap. 43, tel. 
079317686, e-mail: office@arboretum.live, reprezentata prin Alexandru V. 
SAINSUS, în calitate de Președinte în baza Statutului – în calitate de 
Implementator 

și
1.2 Administrația Publică Locală Cărpineni, cu sediul în Republica Moldova, 

sat. Cărpineni, str. Independenței 54, tel. 0269 26019; 067368440, e-mail: 
primaria.carpineni@gmail.com, reprezentata de primarul Ion Cărpineanu , care 
activează în baza Hotărârii Judecătoriei Hâncești din 06.11.2019 în urma validării
alegerilor locale din 03.11.2019 – în calitate de Partener Gazdă

au convenit următoarele:

Art. 2. Scopul Acordului de Parteneriat
Prin semnarea prezentului Acord de Parteneriat, părțile își exprima acordul și 

interesul pentru colaborare în vederea implementării programului „Reabilitarea 
ecosistemelor prin educație”, precum și a asigurării sustenabilității acestuia, și 
a promovării principiilor de responsabilitate socială în rândul organizațiilor, APL-
urilor și altor părți cointeresate, prin transferul de know-how, implementare de 
instrumentele și sub-proiecte formulate și concepute de Implementator. 

Art. 3. Obiectul
Obiectul acestui parteneriat îl reprezintă stabilirea modului de conlucrare 

între părți pentru a realiza prevederile și sub-proiectele programului 
„Reabilitarea ecosistemelor prin educație”, repartizarea rolurilor și 
responsabilităților părților, precum și modalitatea de abordare a altor părți 
cointeresate (finanțatori, sponsori, structuri și fonduri de Stat)

Art. 4.  Principiile de buna practică ale parteneriatului
4.1 Partenerii trebuie să contribuie la realizarea funcționării activităților din 

cadrul programului, să își asume roluri bine definite în cadrul lui, așa cum este 
definit în cadrul acestui Acord de Parteneriat și anexele atașate.

4.2 Părțile trebuie să se consulte în mod regulat și să se informeze asupra 
tuturor aspectelor privind activitatea ce face obiectul Acordului de parteneriat.
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4.3 Partenerii trebuie să desfășoare activitățile cu respectarea standardelor 
profesionale și de etică cele mai înalte, respectiv cu maximum de profesionalism, 
eficientă și vigilență, în conformitate cu cele mai bune practici în domeniul vizat. 

Art. 5. Durata acordului
5.1 Acordul de Parteneriat intră în vigoare în momentul semnării lui de către 

cele doua Părți.
5.2. Părțile se obligă să deruleze prezentul Acord de Parteneriat pe o perioadă 

de cel puțin 5 ani de la data semnării, cu prolongarea lui automată pe un termen 
similar, în cazul că nici una din părți nu a înaintat solicitare de încetare a 
acordului.

Art. 6. Drepturi și obligații ale partenerilor
6.1 Drepturi și obligații ale Implementatorului
a) Să colaboreze cu Partenerul Gazdă și să sprijine derularea în bune condiții a

activității pe toata durata derulării Acordului de parteneriat.
b) Să pună la dispoziția Partenerului Gazdă cadrul necesar desfășurării 

activităților descrise în prezentul Acord de parteneriat.
c) Să comunice Partenerului Gazdă  orice eveniment intervenit în derularea 

activității desfășurate conform prezentului Acord de parteneriat.
d) Să gestioneze în mod corect bugetele proiectelor asumate împreună cu 

Partenerul Gazdă;
d) Să solicite și să primească în timp util de la Partenerul Gazdă toate 

informațiile și actele necesare bunei desfășurări a activităților din proiect;
e) Să solicite și să primească în timp util de la Partenerul Gazdă contribuție 

materială, tehnică și umană (în limita posibilităților acestuia), pentru buna 
desfășurare a proiectelor realizate pe teritoriul Partenerului Gazdă;

f) Să ofere în cadrul realizării acestui Acord, întreaga competență și expertiză 
a colaboratorilor și sub-contractanților săi;

g) Să pregătească și să aplice la diverse finanțări și programe din numele 
Partenerului Gazdă

6.2. Drepturi și obligații ale Partenerului Gazdă
a) Să ducă la îndeplinire activitățile pentru care s-a angajat prin prezentul 

Acord de parteneriat, asigurând prin angajații săi și resursele disponibile, 
funcționalitatea programului și buna execuție a tuturor obligațiilor asumate în 
cadrul proiectelor lansate;

b) Să pună la dispoziția Implementatorului materiale și resurse solicitate de 
către acesta, în limita posibilităților existente;

c) Să coordoneze cu Implementatorul orice eveniment intervenit în derularea 
activităților desfășurate ce vizează Acordul de parteneriat.

d) Să primească în timp util informații de la Implementator pentru a-și putea 
îndeplini în mod corespunzător atribuțiile asumate prin proiect. 



e) Să acopere cheltuielile de deplasare a colaboratorilor Implementatorului în 
teritoriul APL-ului și alte destinații ce vizează responsabilități pentru realizarea 
prevederilor Acordului, în cazurile în care acestea nu sunt acoperite de alți 
finanțatori;

f) Să pună pe ordinea de zi și să adopte în timp util, deciziile necesare pentru 
desfășurarea sub-proiectelor semnate în cadrul acestui Acord;

g) Să faciliteze comunicarea colaboratorilor Implementatorului cu APL-urile 
vecine și alte structuri din cadrul Raionului, pentru realizarea activităților și sub-
proiectelor Acordului;  

h) În cazul în care aceasta vizează zonele de intervenție a acestui Acord, să 
coordoneze cu Implementatorul comunicarea cu alte structuri externe și să  
conecteze Implementatorul la aceste discuții.

Art.  7.  Responsabilitățile  părților  în  implementarea  Acordului  de
Parteneriat 

Responsabilitățile  fiecărei  părți  în  cadrul  acțiunilor  derulate  în  comun  în
cadrul proiectului vor fi următoarele: 

Implementator: 

a) Asigurarea managementului sub-proiectelor în perioada de implementare și
post implementare a programului;

b) Întocmirea rapoartelor de activitate la cererea Finanțatorilor;
c) Conceptualizarea și gestionarea grupurilor țintă;
c) Coordonarea activităților de organizare a activităților din cadrul 

programului;
d) Asigură promovarea și vizibilitatea acțiunilor realizate în cadrul 

programului;
e) Asigurarea transparenței tuturor documentelor și disponibilitatea lor.

Partenerul Gazdă:

a) Va ratifica prezentul Acord în ședința Consiliului Local, în termen de 30 zile 
calendaristice, după semnarea lui; 

b) Aprobă deciziile necesare desfășurării programului și sub-proiectelor;
c) Acoperă co-finanțările și cheltuielile curente;
d) Asigură promovarea și vizibilitatea acțiunilor realizate în cadrul 

programului la nivel local;
e) Asigură continuitatea rezultatelor proiectelor după finalizarea acestora și 

pe termen lung.



Art. 8. Notificări
8.1. Orice comunicare între Parteneri în legătura cu prezentul Acord se va face 

în scris, prin intermediul corespondenței oficiale sau prin poșta electronică.

Art. 9. Amendamente la Acordul de Parteneriat 
9.1. Pentru fiecare sub-proiect realizat, Părțile vor încheia câte un 

amendament separat, în care se vor stipula activitățile specifice și 
responsabilitățile concrete și contribuțiile Părților.

9.2. Totodată, pe durata prezentului Acord, părțile au dreptul sa convină în 
scris asupra modificării anumitor clauze, prin acte adiționale, oricând interesele 
lor cer acest lucru, când aceste circumstanțe au loc și nu au putut fi prevăzute în 
momentul în care s-a semnat prezentul Acord de Parteneriat sau când modificarea
anumitor clauze din prezentul acord de parteneriat derivă din modificarea 
clauzelor contractelor de finanțare încheiate între Finanțatori și Implementator. 

9.3. Eventualele amendamente ale Acordului de parteneriat nu trebuie să 
contravină  obligațiilor asumate de către Implementator prin Contractele de 
finanțare încheiate cu Finanțatorii. 

Art. 10. Litigii
Orice dispută care poate lua naștere din sau în legătura cu prezentul Acord 

va fi soluționata pe calea negocierilor între Parți, iar în situația în care acestea nu 
ajung la niciun acord privind soluționarea acestei dispute, aceasta va fi 
soluționata de instanțele competente.

Art.12. Prevederi finale
 Părțile garantează că reprezentanții numiți, ale căror semnături apar mai 

jos, au fost investiți cu toate puterile legale de a semna și executa prezentul Acord 
de Parteneriat. Prezentul Acord a fost întocmit și semnat astăzi, _______ 
_______________________ 2020, în 2 (două) exemplare originale, câte unul pentru 
fiecare parte, ambele având aceeași valoare legală.

Semnături

Implementator Partener Gazdă

Alexandru V. SAINSUS 

Președinte 

AO  ”Lumina  Renașterii  Omului  -
LuRenOm”

Ion Cărpineanu

Primar

Primăria com. Cărpineni

_____ __________________________ 2020

Republica Moldova, municipiul 

_____ __________________________ 2020

Republica Moldova, sat. Cărpineni, str. 



Chișinău,  str. Alecu Russo, nr. 55/4, ap.
43, tel. 079317686, e-mail: 
office@arboretum.live 

Independenței 54, tel. 067368440, e-
mail: primaria.carpineni@gmail.com

Aprobat de Consiliului Local prin 
decizia nr. _____________ din _____ 
__________________________ 2020
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Anexa 1
la Acordul de Parteneriat, din _____ __________________________ 2020

Elaborarea Planului de Reabilitare Ecologică a Localității

Art. 1. Conform prevederilor Acordului de Parteneriat din ____ 
___________________ 2020, Părțile au convenit să inițieze lansarea sub-proiectului 
„Elaborarea Planului de Reabilitare Ecologică a Localității” în teritoriul 
administrat de APL Cărpineni;

Art. 2. Scopul Sub-proiectului 
Este de a identifica resursele și competențele necesare și a realiza un plan 

Complex de Reabilitare Ecologică a Localității;

Art. 3. Responsabilitățile părților:
3.1. Implementatorul
a) Vine cu conceptul, organizarea și gestiunea desfășurării lucrărilor;
b) Pregătește și aplică la diverse finanțări și programe din numele 

Parteneriatului desfășurat;
c) Gestionează în mod corect și transparent fondurile încredințate;
d) Are dreptul să solicite si să primească, în timp util, de la Partenerul Gazdă 

toate informațiile și actele necesare bunei desfășurări a activităților din proiect, 
suport local și resurse din cele disponibile; 

e) Oferă rapoarte despre activitatea sub-proiectului cu cifre cheie;
f) Promovează și asigură vizibilitatea rezultatelor proiectului și a imaginii 

Partenerului Gazdă;

3.2. Partenerul Gazdă
a) În măsura resurselor disponibile, co-finanțează și/sau susține lucrările de 

proiectare;
c) Oferă suport metodologic și organizațional pentru buna desfășurare a 

activităților sub-proiectului;
d) Promovează și asigură vizibilitatea rezultatelor proiectului și a imaginii 

partenerului Implementator;
e) Transpune recomandările formulate în proiecte concrete din planul de 

acțiuni a APL-ului;

Semnături

Implementator Partener Gazdă

Alexandru V. SAINSUS 

Președinte 

Ion Cărpineanu

Primar



AO ”Lumina Renașterii Omului - 
LuRenOm”

Primăria com. Cărpineni

_____ __________________________ 2020

Republica Moldova, municipiul 
Chișinău,  str. Alecu Russo, nr. 55/4, ap.
43, tel. 079317686, e-mail: 
office@arboretum.live 

_____ __________________________ 2020

Republica Moldova, sat. Cărpineni, str. 
Independenței 54, tel. 067368440, e-
mail: primaria.carpineni@gmail.com

Aprobat de Consiliului Local prin 
decizia nr. _____________ din _____ 
__________________________ 2020
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Anexa 2
la Acordul de Parteneriat, din _____ __________________________ 2020

Plantări Forestiere cu Valoare Adăugată Sporită

Art.1. Conform prevederilor Acordului de Parteneriat din _____ 
__________________________ 2020, Părțile au convenit să inițieze sub-proiectul 
„Plantări Forestiere cu Valoare Adăugată Sporită” pe terenurile degradate și 
de protecție acvatică de pe teritoriul APL Cărpineni;

Art. 2. Scopul Sub-proiectului 
Este de a realiza activități complexe cu scopul restabilirii ecosistemelor, prin 

acoperirea terenurilor degradate și zonelor sensibile cu plantări forestiere, 
inclusiv cele cu Valoare Adăugată Sporită pe terenul cu Nr. cadastral 
5324203.1104 care se află în gestiunea APL Cărpineni;

Art. 3. Responsabilitățile părților:
3.1. Implementatorul
a) Vine cu conceptul, organizarea și gestiunea desfășurării lucrărilor;
b) Realizează activitățile de proiectare a plantărilor forestiere cu experți 

proprii, angajați și, la necesitate, prin sub-contractarea de instituții specializate;
c) Asigură plantările proiectate cu material săditor în limita fondurilor 

alocate; 
     d) Gestionează în mod corect și transparent fondurile încredințate și cele 
atrase;

e) Are dreptul să solicite și să primească, în timp util, de la Partenerul Gazdă 
toate informațiile și actele necesare bunei desfășurări a activităților din proiect, 
suport local și resurse din cele disponibile; 

f) Pregătește și aplică la diverse finanțări și programe din numele 
Parteneriatului desfășurat;

g) Promovează și asigură vizibilitatea rezultatelor proiectului și a imaginii 
Partenerului Gazdă.

3.2. Partenerul Gazdă
a) Identifică terenurile potrivite și adoptă deciziile necesare la nivel de Consiliu

Local; 
b) Co-finanțează și/sau susține lucrările de proiectare, creșterea materialului 

săditor și plantare;
c) Oferă suport metodologic și organizațional pentru buna desfășurarea a 

activităților sub-proiectului;
d) Promovează și asigură vizibilitatea rezultatelor proiectului și a imaginii 

partenerului Implementator;



e) Facilitează implicarea locuitorilor, instituțiilor, ONG-urilor și agenților 
economici din localitate în activitățile desfășurate de sub-proiect;

f) Limitează pășunatul în zona desfășurată și alte activități realizate de 
localnici sau agenții economici locali, ce ar putea aduce daune plantărilor 
realizate; 

g) Asigură protecția și îngrijirea plantărilor realizate pe o perioadă de cel 
puțin 5 ani. 

Semnături

Implementator Partener Gazdă

Alexandru V. SAINSUS 

Președinte 

AO ”Lumina Renașterii Omului - 
LuRenOm”

Ion Cărpineanu

Primar

Primăria com. Cărpineni

_____ __________________________ 2020

Republica Moldova, municipiul 
Chișinău,  str. Alecu Russo, nr. 55/4, ap.
43, tel. 079317686, e-mail: 
office@arboretum.live 

_____ __________________________ 2020

Republica Moldova, sat. Cărpineni, str. 
Independenței 54, tel. 067368440, e-
mail: primaria.carpineni@gmail.com

Aprobat de Consiliului Local prin 
decizia nr. _____________ din _____ 
__________________________ 2020
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Anexa 3 
la Acordul de Parteneriat, din _____ __________________________ 2020

Pepiniera Didactică

Art. 1. Conform prevederilor Acordului de Parteneriat din ____ ________________ 
2020, Părțile au convenit să inițieze lansarea procesului de proiectare și 
realizare a unei „Pepiniere Didactice” în com. Cărpineni.

Art. 2. Scopul Sub-proiectului 
Este de a oferi către diverse grupuri sociale a localității și localităților vecine 

(școlari, studenți, tineri, pensionari, funcționari ai APL-urilor, proprietari de 
terenuri, agricultori ș.a.) programe și cursuri ecologice adaptate pentru a: 

- populariza activismul ecologic, responsabilitatea locală, implicarea în 
proiecte ecologice de interes local, 

- crește comunitatea cetățenilor ecologic-responsabili, 
- promova și explica măsurile de adaptare la schimbările climatice,
- diversifica flora locală prin introducerea de specii cu valoare adăugată 

înaltă și grad sporit de rezistență la secetă, 
- crește puieți pentru plantările din localitate,
- populariza modelul pepinierei ca afacere mică de familie. 

Art. 3. Responsabilitățile părților:
3.1. Implementatorul
a) Vine cu conceptul, organizarea și gestiunea deplină a obiectivului;
b) Atrage finanțări și resurse pentru buna desfășurarea proiectului;
c) Este în totalmente autonom în activitatea sa și liber de a lua deciziile 

necesare;
d) Gestionează în mod corect și transparent fondurile încredințate;
d) Are dreptul să solicite si sa primească în timp util de la Partenerul Gazdă 

toate informațiile și actele necesare bunei desfășurări a activităților din proiect, 
suport local și resurse din cele disponibile; 

e) Oferă rapoarte anuale despre activitatea Pepinierei cu cifre cheie;
f) Pregătește și aplică la diverse finanțări și programe din numele 

Parteneriatului în desfășurare;
g) Promovează și asigură vizibilitatea rezultatelor proiectului și a imaginii 

Partenerului Gazdă.

3.2. Partenerul Gazdă
a) Identifică și oferă un teren în deplină corespundere cu cerințele proiectului; 
b) În măsura resurselor disponibile, co-finanțează și/sau susține lucrările de 

construcții și amenajare a Pepinierei, dar și cheltuielile lunare de întreținere;



c) Oferă suport metodologic și organizațional pentru buna desfășurarea a 
activităților Pepinierei;

d) Promovează și asigură vizibilitatea rezultatelor proiectului și a imaginii 
partenerului Implementator;

e) Facilitează implicarea instituțiilor și APL-urilor în activitățile desfășurate de
colectivul Pepinierei.

Semnături

Implementator Partener Gazdă
Alexandru V. SAINSUS 
Președinte 
AO  ”Lumina  Renașterii  Omului  -
LuRenOm”

Ion Cărpineanu
Primar
Primăria com. Cărpineni

_____ __________________________ 2020
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