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PREAMBUL 

 

Prezentul Memorandum de Înţelegere (în continuare - Memorandum) reflectă 

înţelegerea şi acordul părţilor (numite în continuare Părţi) privind colaborarea 

reciprocă întru implementarea proiectului “Consolidarea mecanismelor de prevenire 

și dejudiciarizare pentru copiii sub vârsta minimă a răspunderii penale și copiii în 

conflict cu legea” (în continuare - Proiect) în cadrul implementării Strategiei de 

reformă a sectorului justiției pe anii 2011-2016 şi a Planului de acţiuni al acesteia.  

 

ÎN TIMP CE,  

 

A. UNICEF, în conformitate cu Statutul său şi Declaraţia de Misiune, lucrează cu 

guverne, organizaţii obștești şi alţi parteneri în peste o sută nouăzeci şi una de 

ţări pentru a promova drepturile copiilor la supravieţuire, protecţie, dezvoltare şi 

participare şi se ghidează de Convenţia ONU privind drepturile copilului.  

 

B. UNICEF colaborează strâns cu Guvernul Republicii Moldova în conformitate cu 

Acordul-cadru de cooperare şi Programul de Ţară pentru 2013-2017.  

 

C. UNICEF colaborează îndeaproape cu Ministerul Justiției în garantarea dreptului 

copiilor de acces la justiție echitabilă și prietenoasă copiilor, cu accent deosebit 

pe copiii în conflict cu legea și copiii victime și martori ai infracțiunilor.  

 

D. IRP, înregistrată la Ministerul Justiţiei drept Asociația Obștească “Institutul de 

Reforme Penale”, cu numărul de înregistrare 1009620000457 din 10.05.2001, 

este împuternicită să ofere asistenţă eficientă şi practică autorităţilor publice de 

nivel central şi local în reformarea sistemului justiției, cu accent pe justiția pentru 

copii, inclusiv prin prevenirea comportamentului delincvent, promovarea 

dejudiciarizării și a alternativelor la detenție, elaborarea și implementarea 

programelor de reintegrare în comunitate, dezvoltarea serviciilor și a capacităților 

profesioniștilor în domeniu.  

 
E. Toate Părţile la prezentul Memorandum vor intra într-un acord strategic pentru a 

găsi teren comun de lucru în promovarea și instituționalizarea mecanismelor de 

prevenire și dejudiciarizare pentru copiii aflați sub vârsta minimă a răspunderii 



2 

penale și copiii în conflict cu legea, prin implicarea diferitor părţi interesate şi a 

publicului larg.  

 

ASTFEL, în baza încrederii reciproce şi în spiritul colaborării prieteneşti, Părţile 

convin asupra următoarelor: 

 

1. Toate Părţile acceptă să colaboreze pe diferite priorităţi de program, conform 

specificaţiilor Anexei la prezentul Memorandum. Anexa va defini activităţile 

specifice şi strategia de implementare, conform înţelegerii între Părţi.  

 

2. Toate Părţile se vor înştiinţa reciproc cu regularitate în privinţa activităţilor 

întreprinse în baza acestui Memorandum, în cadrul ședințelor comune 

trimestriale în vederea evaluării gradului de implementare a activităților, sau în 

ședințe ad-hoc în dependență de necesități. În acest scop, va fi creat un grup 

operativ care va evalua progresul activităților de proiect.  

 

3. Ministerul Justiției şi IRP vor asigura un nivel adecvat de vizibilitate1 privind 

sprijinul tehnic oferit de UNICEF pentru diferite activităţi de proiect. Folosirea 

logoului va fi aprobată preventiv de UNICEF. 

 

4. Toate Părţile vor asigura la timp rapoarte de progres ale Proiectului conform 

înţelegerii din cadrul documentului de proiect anexat la prezentul 

Memorandum.  

 

ROLURI ŞI RESPONSABILITĂŢI  

 

5. Părţile sunt de acord să îndeplinească responsabilităţile respective în 

conformitate cu prevederile Memorandumului şi cu respectarea principiilor 

răspunderii şi transparenţei depline, controalelor interne corespunzătoare şi 

mecanismelor specificate de supraveghere.  

 

6. UNICEF Moldova subscrie să: 

- Ofere sprijin financiar Proiectului în sume ce nu depăşesc bugetele 

planificate, conform specificaţiilor din descrierile proiectului din Anexa la 

prezentul Memorandum;  

                                                        
1 Vizibilitatea sprijinului tehnic oferit de UNICEF va fi asigurată pe toate documentele conexe proiectului şi în 
diferite comunicate de presă  
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- Ofere sprijin specializat pentru MJ în coordonarea Proiectului; 

- Monitorizeze şi să controleze implementarea Proiectului în continuu; 

- Participe în promovarea şi prezentarea activităţilor şi rezultatelor 

Proiectului prin intermediul evenimentelor de comunicare. 

 

7. Ministerul Justiției subscrie să: 

- Monitorizeze implementarea Strategiei de reformă a sectorului justiției pe 

anii 2011-2016 şi a Planului său de acţiuni în continuu, asigurându-se că 

Proiectul generează rezultate pentru beneficiul copiilor vulnerabili şi 

părinţilor lor, inclusiv pentru copiii aflați sub vârsta minimă a răspunderii 

penale și copiii în conflict cu legea, şi planificând acţiuni ulterioare în baza 

rezultatelor de monitorizare; 

- Asigure, prin instrucţiuni şi decizii relevante, instituţionalizarea şi 

sustenabilitatea mecanismului de dejudiciarizare, precum şi a proceselor 

dezvoltate în cadrul colaborării; 

- Participe în promovarea şi prezentarea activităţilor şi a rezultatelor 

Proiectului prin intermediul evenimentelor comune de comunicare. 

 

8. Institutul de Reforme Penale subscrie să: 

- Implementeze Proiectul în conformitate cu descrierile, bugetele şi 

termenele prevăzute în Anexa la prezentul Memorandum, precum și să 

raporteze în baza acestuia; 

- Gestioneze fondurile oferite și să raporteze într-o manieră cuvenită şi 

transparentă; 

- Asigure co-finanţare pentru implementarea Proiectului; 

- Raporteze orice dificultăţi şi schimbări în implementarea Proiectului în 

conformitate cu regulile și procedurile UNICEF;  

- Organizeze vizite comune trimestriale de monitorizare în teritoriu; 

- Asigure respectarea deplină a prevederilor privind vizibilitatea Proiectului 

şi să coordoneze activităţile relevante de comunicare publică cu UNICEF.  

 

FOLOSIREA BRANDULUI UNICEF ŞI COMUNICAREA DESPRE PARTENERIAT 

 

9. Părţile vor promova parteneriatul în rândul părţilor interesate şi vor asigura 

vizibilitatea activităţilor şi a rezultatelor Proiectului. 
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10. Pentru a promova parteneriatul, MJ şi IRP vor putea folosi logoul UNICEF 

pentru a anunţa părţile interesate despre activităţile specifice ale Proiectului. 

Conţinutul comunicării va necesita aprobarea UNICEF.  

 

11. Parteneriatul va fi prezentat pe paginile electronice ale tuturor Părţilor, iar 

UNICEF, pe pagina sa, va crea link-uri la paginile electronice ale partenerilor.  

 

12. Nici o parte nu va abuza, ştirbi sau încălca în alt mod brandul sau semnătura 

respectivă a organizaţiei. Prevederea va rămâne în vigoare după expirarea 

sau rezilierea prezentului Memorandum.  

 

13. Acordarea prezentului drept nu constituie o aprobare din partea UNICEF sau 

ONU a activităţii sau a serviciilor MJ sau IRP.  

 

ANUNŢAREA PARTENERIATULUI  

 

14. UNICEF și MJ vor face un anunţ în presă pentru a lansa şi promova 

parteneriatul în baza prezentului Memorandum. Mesajele de parteneriat 

privind lansarea vor fi emise de fiecare parte, respectiv, prin intermediul unui 

purtător de cuvânt desemnat.  

 

DECLARAŢIILE ŞI GARANŢIILE DIN PARTEA IRP 

 

15. IRP declară şi garantează UNICEF că la elaborarea, producerea, marketingul 

sau distribuirea livrabilelor Proiectului nu a fost folosită munca copiilor. IRP 

subscrie că încălcarea declaraţiilor şi garanţiei din această Clauză reprezintă 

încălcarea unei condiţii esenţiale a prezentului Memorandum.  

 

CONFIDENŢIALITATEA 

 

16. Părţile vor lua toate măsurile rezonabile, corespunzătoare principiilor lor, 

pentru a păstra confidenţialitatea termenelor şi a condiţiilor prezentului 

Memorandum şi nu le vor divulga unei entităţi care nu este Parte, fără 

permisiunea expresă a tuturor Părţilor; cu condiţia, totuşi, că această 

obligaţiune de confidenţialitate şi nedivulgare nu se va răsfrânge asupra 

informaţiei care: (a) este cunoscută de Partea care o divulgă înainte de data 
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de intrare în vigoare a prezentului Memorandum; (b) intră în domeniul public 

nu din vina Părţii care o divulgă; sau (c) se cere a fi divulgată de Partea care 

o divulgă. IRP recunoaşte că UNICEF este o organizaţie internaţională, 

interguvernamentală, care şi-a asumat angajamente faţă de transparenţă şi 

dezvăluirea operaţiunilor şi activităţilor sale.  

 

TERMENE ŞI REZILIERE  

 

17. Prezentul Memorandum este semnat pentru perioada începând cu 2 august 

2016 până la 31 decembrie 2017.  

 

18. Prezentul Memorandum va rămâne în vigoare până la sfârşitul perioadei de 

parteneriat; cu specificarea că (a) în cazul în care termenii sunt încălcaţi de 

una dintre Părţi, Partea sau Părţile care nu au admis încălcări pot solicita în 

scris Părţii care a încălcat să remedieze încălcarea în decurs de treizeci (30) 

de zile şi în cazul în care Partea care a admis încălcarea nu va remedia 

încălcarea în termenul specificat, sau în cazul în care încălcarea nu poate fi 

remediată, Partea sau Părţile care nu au admis încălcări pot să rezilieze 

imediat prezentul Memorandum în scris, fără a aduce atingere vreunui drept 

care ar fi putut fi stabilit Părţii care a admis încălcarea.  

 

19. În cazul unor circumstanţe specifice valabile2 definite în scris, termenul 

prezentului Memorandum poate fi întrerupt de oricare dintre Părţi, printr-o 

înştiinţare în scris cu cel puțin trei (3) luni înainte.  

 

NERENUNŢARE LA PRIVILEGII ŞI IMUNITĂŢI  

 

20. Nimic din prezentul Memorandum nu va fi considerat renunţare, expresă sau 

implicită, la privilegiile şi imunităţile Organizaţiei Naţiunilor Unite şi a organelor 

sale auxiliare, inclusiv UNICEF, fie în baza Convenţiei cu privire la Privilegii şi 

Imunităţi a Naţiunilor Unite sau altfel, şi nici o prevedere din prezentul 

Memorandum nu va fi interpretată sau aplicată într-un mod sau într-o măsură 

neconsecventă cu astfel de privilegii şi imunităţi.  

                                                        
2 Prin circumstanţe specifice valabile se au în vedere condiţiile specifice care survin pe parcursul implementării 
proiectului, iar remedierea unor astfel de circumstanţe nu este competenţa partenerului. Astfel de circumstanţe, 
de exemplu, pot fi lipsa finanţării suficiente pentru un an financiar specific, care să permită implementarea 
activităţilor proiectului.   
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SOLUŢIONAREA DISPUTELOR 

 

21. Toate Părţile vor depune eforturi maxime pentru a soluţiona în mod amiabil 

orice dispută, controversă sau revendicare, care va reieşi sau se va referi la 

prezentul Memorandum. În cazul în care Părţile vor dori o soluţionare 

amiabilă prin conciliere, concilierea va avea loc în conformitate cu Regulile 

UNCITRAL de Conciliere în vigoare la moment sau în conformitate cu acele 

proceduri asupra cărora se va conveni. Sub rezerva Clauzei 18, orice astfel 

de dispută, controversă sau revendicare, care nu va fi soluţionată pe cale 

amiabilă în decurs de şaizeci (60) de zile după recepţionarea de către una 

dintre Părţi a solicitării din partea celeilalte Părţi pentru o astfel de soluţionare 

amiabilă, va fi referită de oricare dintre Părţi către arbitraj în conformitate cu 

Regulile UNCITRAL de Arbitraj în vigoare la moment. Părţile vor fi obligate să 

respecte hotărârea de arbitraj emisă ca urmare a acestui proces de arbitraj 

drept adjudecare finală a unei astfel de dispute. Costurile procedurii vor fi în 

egală măsură acoperite de Părţile la dispută. UNICEF în nici un caz nu va fi 

responsabil pentru daune accidentale, indirecte sau pentru venituri şi profituri 

ratate. Tribunalul arbitral nu va avea autoritatea să acorde despăgubiri sau 

dobânzi punitive mai mare de patru procente (4%) pe an, dobânda simplă 

nefiind inclusă. După cum se utilizează în prezentul document, termenul 

“UNICEF” înseamnă UNICEF, iar termenul “UNCITRAL” înseamnă Comisia 

Naţiunilor unite pentru Dreptul Comerțului Internaţional.  

 

ALTE PREVEDERI  

 

22. Prezentul Memorandum este întocmit în limbile engleză şi română ambele 

având aceeași forță juridică. În cazul disensiunilor legate de interpretarea 

textului Memorandumului, versiunea în limba engleză va prevala.  

 

23. Prezentul Memorandum conţine toate convenţiile, stipulările şi prevederile 

convenite de către Părţi în privinţa obiectului acestuia. Nici un agent sau 

reprezentant al oricărei dintre Părţi nu are autoritate să facă, iar Părţile nu vor 

avea obligaţia să respecte, orice declaraţie, reprezentare, promisiune sau 

acord neprevăzute în prezentul document.  
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24. Părţile vor respecta toate legile, regulile şi regulamentele, care se referă la 

executarea obligaţiunilor lor în baza prevederilor prezentului Memorandum.  

 

25. MJ nu va atribui, transfera, făgădui sau efectua alte dispoziţii în raport cu 

prezentul Memorandum sau oricare parte a acestuia sau în raport cu 

drepturile, revendicările sau obligaţiunile sale în baza Memorandumului, cu 

excepţia celor bazate pe discuţii prealabile şi acordul scris al UNICEF. 

 

26. MJ și IRP garantează că nici o persoană oficială din partea UNICEF nu a 

primit şi nu i se va oferi de către MJ și IRP vreun beneficiu direct sau indirect, 

care ia naştere din prezentul Memorandum. MJ și IRP subscriu că încălcarea 

prevederii reprezintă încălcarea unui termen esenţial al Memorandumului. 

 

Drept pentru care, subsemnaţii, fiind împuterniciţi în modul corespunzător, au 

semnat prezentul Memorandum la Chişinău, pe 2 august 2016, în limbile engleză și 

română, în trei copii echivalente.  

 

SEMNĂTURI 

 

Ministerul Justiției al Republicii Moldova  

Vladimir Cebotari  

Ministru al justiției  

Semnătura: 

 

 

Institutul de Reforme Penale 

Victor Zaharia 

Director 

Semnătura: 

 

 

UNICEF 

Nuné Mangasaryan 

Reprezentant 

Semnătura:  


