
Anexă la Decizia Consiliului raional Ungheni  

Nr.1/38                                                                                                                                                                   
din 22.02.2018 

ACORD DE COLABORARE 

încheiat între  

Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale „Viitorul” şi Consiliul raional Ungheni 

”_____”_________2018                                                                                                       mun. Chisinau 

 

Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale „Viitorul”, reprezentat legal de către directorul 
executiv, domnul Igor MUNTEANU, denumit în continuare IDIS „Viitorul”, pe de o parte,  

și  

Consiliul raional Ungheni, reprezentat legal de către președintele raionului Ungheni, dna Ludmila 
GUZUN,  

numiţi în continuare Părţi, au convenit asupra celor ce urmează: 

I.Solidaritate și parteneriat 

1. Pornind de la dorința reciprocă de a dezvolta bunăstarea, creșterea economică și modernizarea 
localităților din regiunea de dezvoltare Ungheni, 

Conştienţi de oportunităţile care se deschid pentru dezvoltare locală și regională atunci când mai mulți 
actori relevanți își unesc forțele, experiența, priceperea și angajamentul instituțional, 

Accentuînd, că succesul unei administraţii publice locale responsabile şi eficiente în faţa cetăţeanului 
poate fi atins printr-un angajament al autorităţilor locale şi al societăţii civile pentru a uni eforturile lor, a 
împărţi experienţa şi a acţiona în ansamblu, 

Avînd în vedere obţinerea binelui comun al tuturor beneficiarilor, locuitorilor din comunitățile raionului, 
regiunii Ungheni prin creșterea standardelor de viață, depășirea deprivărilor economice și sociale şi 
asigurarea unui nivel de trai la nivelul indicatorilor și modelelor de referință din UE, 

Convinşi, că punerea în funcţiune a unui astfel de Acord în care autoritatea publică locală şi reprezentanţii 
societăţii civile participă în egală măsură, vor contribui în mod semnificativ la dezvoltarea unui proces 
dinamic în vederea valorificării unei autonomii locale veritabile, Părțile semnatare își propun să 
coopereze solidar și cu bună credință la dezvoltarea economică, socială, politică și culturală a regiunii de 
dezvoltare Ungheni, unindu-și eforturile penru a produce rezultate remarcabile în vederea creșterii 
bunăstării, reputației și standardelor europene în buna guvernare.  

II. Principiile și condiții generale de parteneriat 

2.1. Relaţiile dintre Părţile semnatare ale acestui Acord de cooperare vor fi guvernate de principiul 
echităţii, respectării legislaţiei în vigoare, bunei voinţe și credințe în relațiile contractuale.                                                            
2.2. Părţile vor conveni asupra unor ședințe de coordonare, planificare și consultări reciproce, ori de câte 
ori vor considera necesar să stabilească priorități comune, proiecte relevante, drepturi și obligații care 
vizează interesele celeilalte părți, în spiritul acestui Acord de parteneriat.  

III. Obiectul Acordului 

3. Obiectul Acordului îl reprezintă colaborarea în vederea desfăşurării unor activităţi şi iniţiative comune 
cu scopul dezvoltării unui mediu prietenos pentru afaceri în regiunea de dezvoltare Ungheni, 
impulsionării activităţii investiţionale, creşterii gradului de competitivitate al agenților economici, 
promovarea unor politici de stimulare a exporturilor și diversificare a producției locale, în procesul de 
apropiere de piețele și instituțiile UE.  

În acest scop, Părţile convin să coopereze în scopul atingerii unor obiective comune precum: 

a. consolidarea capacităţilor locale în scopul atragerii, dezvoltării investiţiilor şi promovării exporturilor; 
b. sporirea competitivităţii sectorului agricol în Ungheni și atragerea investițiilor în acest sector; 
c. dezvoltarea unor proiecte moderne de infrastructură industrială, transport, comerț, procesare, care să 
crească bunăstarea populației și a clasei antreprenoriale din regiune.  



d. crearea de condiții pentru oferirea unei game variate de servicii de calitate prestate producătorilor 
locali, participanților la fluxurile internaționale de  mărfuri, servicii și pasageri; 
e. sporirea capacităţilor de export ale producătorilor autohtoni, învățarea activă a forței de muncă; 
f. dezvoltarea cooperării transfrontaliere, scrierea de proiecte de interes regional pe domenii strategice. 

IV. Obligaţiile şi drepturile părţilor 

4.1. Părţile semnatare ale Acordului convin să se sprijine reciproc și să depună eforturi cu bună credință.                        
4.2. Părțile își vor acorda reciproc statut de parteneriat privilegiat în toate proiectele în care acestea sunt 
interesate, au capacități și dorință de a se implica, oferindu-se să se consulte reciproc pe orice subiecte ce 
vizează prioritățile de dezvoltare pe care și le propun.                                                                                                                       
4.3. Părțile vor atrage în mod independent resurse suplimentare pentru obiectivele de cooperare stipulate 
în cadrul acestui Acord, ajutându-se în identificarea de parteneri, experți, metodologii și tehnici. Dacă 
anumite proiecte vor cere, Părțile se vor angaja să folosească orice mijloace permise de legislația RM 
pentru a asigura partenerului său, conform prevederilor acestui Acord, resursele necesare pentru a 
dezvolta inițiative, proiecte, platforme, hub-uri necesare dezvoltării accelerate, durabile și lucrative 
raionului Ungheni, cu toate sub-regiunile sale constitutive.                                                                                                                                                                                          
4.4. Părțile pot să înființeze entități juridice, inclusiv comune (mixte), permise de legislația RM, alegând 
chiar să delege unei alte entități juridice create sarcinile și responsabilitățile ce reies din prezentul Acord.                                   
4.5. Obligaţiile IDIS „Viitorul”. 

În limitele resurselor sale, IDIS „Viitorul” este responsabil de: 

a) dezvoltarea capacităților umane din regiune implicate în activitatea economică; 
b) dezvoltarea capacităților sectorului agroindustrial, inclusiv prin platforme multifuncționale integrate; 
c) dezvoltarea unor politici și instrumente pentru zonele defavorizate ale regiunii Ungheni; 
d) atragerea investitorilor, investițiilor și resurselor financiare în regiune, atragerea de interes strategic din 
partea comunității donatorilor internaționali, a industriilor creative din străinătate şi/sau din ţară; 
e) sporirea capacității de expertiză, know how și tehnologii inovaționale ca pondere din PIB regional; 
g) impulsionarea și facilitarea cooperării instituțiilor statului, locale, inclusiv cu cele din România. 
4.6. Obligaţiile Consiliului raional Ungheni: 

În limitele resurselor sale, Consiliul raional Ungheni este responsabil de: 

a) susținerea proiectelor identificate de partenerul său privilegiat, IDIS Viitorul, orientate spre creșterea 
competitivității economice și sociale, sporirea bunăstării și dezvoltării instituțiilor democratice;  
b) identifiarea resurselor locale necesare pentru a derula proiecte strategice, în parteneriat cu IDIS 
Viitorul, și sau entități private și publice care îl reprezintă în scopul realizării obiectivelor comune ale 
parteneriatului;   
c) cooperarea strânsă în vederea obținerii autorizațiilor, aprobărilor, deciziilor necesare pentru demararea 
unor proiecte de anvergură, care reflectă obiectivele stabilite de prezentul Acord și sunt aprobate de 
comun acord de către Părți în vederea realizării interesului public comun, conform legislației în vigoare.  
4.7. Părțile vor avea orice alte drepturi și vor îndeplini orice alte obligaţii ce le revin prin lege, prezentul 
Acord și anexele aprobate ulterior de către părți. 

V. Modificarea şi completarea Acordului 

5.1. Acordul poate fi modificat la iniţiativa uneia sau ambelor Părţi. Orice modificări şi completări aduse 
prezentului Acord semnat de Părți devine parte integrantă a sa şi are valoare juridică egală cu acesta, cu 
condiţia că vor fi perfectate în scris, sub forma anexelor sau alte acte adiţionale şi confirmate prin 
semnătura şi ştampila Părţilor. 

VI. Rezilierea Acordului 

6.1. Acordul poate fi reziliat în cazul în care părţile convin de comun acord asupra rezilierii acestuia sau 
prevederile Acordului sînt încălcate de către o parte.                                                                                            
6.2. În cazul inițiativei unei Părți de reziliere a Acordului în cazul în care sînt încălcate prevederile 
acestuia de către cealaltă Parte, Partea care intenţionează să denunţe Acordul, va informa cealaltă Parte, 
cu cel puţin 3 luni de zile înainte, printr-o notificare transmisă în scris, cu confirmare de primire. Acordul 
se va considera reziliat după expirarea termenului de 3 luni de zile de la recepționarea notificării, dacă 
înăuntrul acestui termen neînţelegerea nu va fi tranşată. 

VII. Soluționarea litigiilor                                                                                                                                                      

7.1. Toate pretenţiile emise în legătură cu încheierea şi executarea prezentului Acord vor fi întocmite în 
scris, expediate prin poştă sau fax pe adresa Părţilor şi vor fi examinate de către Părţi în termen de 15 



zile din momentul primirii acestora. Lipsa răspunsului se consideră refuz.                                                                                      
7.2. În cazul rezilierii Acordului, obligaţiile din cadrul Acordului încetează, însă Părțile convin că nu vor 
fi afectate proiectele și inițiativele deja implementate în baza Acordului.  

7.3. În cazul întreruperii sau încetării proiectelor și inițiativelor ce reies din Acord, Părțile se obligă să 
evalueze toate investiţiile, indiferent de forma acestora, efectuate de fiecare parte. Divirgenţele apărute la 
realizarea prezentului Acord sînt soluţionate pe calea negocierilor amiabile între Părţi.                                                                       
7.4. Părţile consimt de a supune medierii litigiile legate de valabilitatea, încheierea, interpretarea, 
executarea sau desfacerea Acordului, în conformitate cu prevederile Legii  Nr.137 din 03.07.2015 cu 
privire la mediere.                    7.5. În cazul imposibilităţii soluţionării neînţelegerilor pe cale amiabilă, 
inclusiv pe calea medierii, litigiile, apărute în legătură cu prezentul Acord, vor fi examinate de instanțele 
de judecată competente, în conformitate cu legislaţia în vigoare a Republicii Moldova. 

VIII. Durata Acordului 

8.1. Prezentul Acord de colaborare se încheie pe o durată nedeterminată de timp.                                                       
8.2. Acordul va fi valabil pînă cînd acesta nu va fi reziliat potrivit prevederilor capitolului VI din 
prezentul Acord. 

IX. Dispoziții finale 

9.1. Părţile se obligă să îndeplinească cu bună-credinţă şi în deplină măsură obligaţiile asumate. Nici una 
din Părţi nu va întreprinde activităţi care ar putea prejudicia sau ar putea afecta reputaţia celeilalte Părţi.                 
9.2. Părţile se obligă să se înştiinţeze reciproc, prin notificare scrisă, despre orice modificare a adresei 
juridice, sediu, rechizite bancare în termen de 10 zile calendaristice de la data înregistrării acestora.                                              
9.3. Toate notificările se vor efectua în scris, prin scrisoare recomandată, telefax, sau orice alt mijloc de 
comunicare, care permite confirmarea recepţionării acesteia.                                                                                          
9.4. Părțile convin că orice acțiune de publicitate, în cadrul executării prezentului Acord (articole în mass 
media, difuzări radio/TV interviuri, etc.), efectuată de către una din Părți, vor fi coordonate în prealabil, 
ca și conținut și formă, cu cealaltă Parte a prezentului Acord.                                                    9.5. 
Prezentul Acord intră în vigoare din momentul semnării lui de Părți. Părțile garantează că pentru 
semnarea prezentului Acord fiecare Parte a respectat procedurile interne de aprobare și Acordul este 
semnat de persoane împuternicite în acest sens.                                                                                                     
9.6. Prezentul Acord este întocmit şi semnat în 2 (două) exemplare, cîte unul pentru fiecare Parte, ambele 
avînd aceeaşi forţă juridică.                                                                                                                                                        
9.7. Părțile convin că schimbarea statutului, fie reorganizarea unei Părți semnatare nu afectează 
responsabilitatea Părților, iar prevederile prezentului Acord rămîn în vigoare și valabile. În cazul 
schimbării statutului, fie reorganizarea unei Părți, transferul responsabilităților către alte părți (entitatea 
nou-creată sau reorganizată) se va face cu acordul celeilalte Părți semnatare a prezentului Acord. 

 

X. Rechizitele și semnăturile Părților 

IDIS ”VIITORUL” Consiliul raional Ungheni 

  

 

 


