
 

                                                                                                                                                
                    

REPUBLICA  MOLDOVA 
               

CONSILIUL RAIONAL UNGHENI 
   

MD-3600, or.Ungheni, str.Naţională, 11 
tel/fax (236) 2-27-26, e-mail: contact@crungheni.md 

 
  

                                                              DECIZIE  
  

nr. 4/11                                                                          din 30.05.2019 
 
 

 
Cu privire la aprobarea Acordului de colaborare între 
 Asociația Obștească «Camera Tinerilor Antreprenori- JCI Ungheni»  
și Consiliul  raional Ungheni                                                                               
   
 
    În conformitate cu prevederile art. 43 din Legea privind administrația publică locală Nr. 436 din  

        28.12.2016; 
          Avînd în vedere demersul AO «Camera Tinerilor Antreprenori- JCI Ungheni» din 
08.05.2019 , 

                                                                                                                                                                                                                    
 

                                                 Consiliul raional Ungheni 
 

                                                            DECIDE: 
 

 
1. Se aprobă Acordul de colaborare între Asociația Obștească  «Camera Tinerilor Antreprenori- 
JCI Ungheni» şi Consiliul raional Ungheni,  conform anexei la prezenta decizie. 
2. Se deleagă dnei Iulia Pancu, vicepreședintele raionului, dreptul de  a semna din partea 
Consiliului raional Ungheni Acordul de colaborare între Asociația Obștească  «Camera Tinerilor 
Antreprenori- JCI Ungheni» şi Consiliul raional Ungheni. 
3. Controlul asupra executării prezentei decizii se atribuie dnei Iulia Pancu, vicepreşedintele 
raionului. 
 

 
 
 
 

 
              Preşedintele şedinţei                                                       Haralampie CHIRILOV      
 
 
 Contrasemnează: 
 Secretarul Consiliului raional                         Rodica  LIȚCAN 
 
  

 



1 
 

                                                                                                   Aprobat  
                                                                                                                       prin Decizia  Consiliului raional Ungheni 

                                                                                                                   nr.__________din_________2019            

 

ACORD DE COLABORARE 

încheiat între 

Asociaţia obştească „Camera Tinerilor Antreprenori – JCI Ungheni” 

şi  

Consiliul raional Ungheni 

   Asociaţia obştească „Camera Tinerilor Antreprenori – JCI Ungheni”, reprezentată de 
preşedintele Asociaţiei, pe de o parte 
şi,  
   Consiliul raional Ungheni, reprezentat de preşedintele raionului Ungheni,  
denumite în continuare „Părţi”, 
   pornind de la imperativul stabilirii cooperării permanente, egale şi reciproce dintre autorităţile 
publice şi societatea civilă; 
   împărtăşind necesitatea unificării eforturilor în vederea asigurării respectării drepturilor şi 
intereselor legitime ale persoanei, ţinând cont de obiectivele majore ale unei societăţi 
democratice; 
   bazîndu-se pe relaţiile de parteneriat care s-au stabilit în virtutea scopurilor şi intereselor 
comune, Părţile au convenit asupra celor ce urmează: 

I. SCOPUL ŞI OBIECTUL 

1.1. Scopul prezentului Acord reprezintă coordonarea şi susţinerea eforturilor comune de 
promovare a oportunităţilor de dezvoltare a comunităţii, educarea populaţiei privind contribuirea 
la progresul economic al întregii societăţi, dezvoltarea spiritului de colaborare al tinerilor, 
responsabilităţii sociale şi a spiritului de întreprinzător. 
1.2. Obiectivul prezentului Acord constituie colaborarea între Consiliului raional Ungheni, în 
calitate de autoritate publică locală şi Asociaţiei obşteşti „Camera Tinerilor Antreprenori – 
JCI Ungheni” (în continuare – Asociaţia obştească),  în calitate de reprezentant al societăţii 
civile, pentru conlucrarea eficientă şi desfăşurarea în comun a activităţilor în scopul susţinerii 
antreprenoriatului în raionul Ungheni şi a tinerilor antreprenori. 

 
II. PRINCIPIILE COLABORĂRII 

 
2.1. Părţile se vor consulta reciproc şi vor acţiona prin consens în vederea realizării în cele mai 
bune condiţii a activităţilor prevăzute de prezentul Acord. 
2.2. Părţile vor respecta o comunicare deschisă şi onestă şi se vor informa despre situaţiile care 
ar putea influenţa buna desfăşurare a activităţilor realizate în baza prezentului Acord. 
2.3. Părţile vor evalua anual activităţile realizate în baza prezentului Acord şi le vor monitoriza 
în permanenţă. 
2.4. Părţile se angajează să respecte, în procesul implementării prezentului Acord, principiile 
legalităţii, respectării drepturilor, libertăţilor şi intereselor legitime ale omului, colaborării şi 
asistenţei reciproce în promovarea iniţiativelor şi atingerii obiectivelor propuse. 
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III. DELIMITAREA DOMENIILOR DL ACTIVITATE 

3.1. Pe parcursul realizării acţiunilor comune, Părţile vor fi responsabile de următoarele 
activităţi: 
3.1.1 Asociaţia obştească: 
- va asigura realizarea activităţilor de susținere a antreprenoriatului în rîndul tinerilor, de 
promovare a imaginii raionului; 
- va veni cu inițiative și va colabora la organizarea şi desfăşurarea activităţilor comune; 
- va promova parteneriatul format în suportul informaţional elaborat şi distribuit; 
- va păstra cu diligenţă bunurile oferite şi le va preda corespunzător, conform menirii acestora; 
- va informa Consiliul raional Ungheni privind activitatea și acțiunile comune preconizate. 
3.1.2. Consiliul raional Ungheni: 
- va acorda suport în organizarea şi desfăşurarea activităţilor scopul cărora este atingerea 
obiectivului menţionat în pct. 1.2 din prezentul Acord; 
- va informa privind evenimentele organizate, în scopul participării membrilor în cadrul acestora; 
- va promova parteneriatul format în suportul informaţional elaborat şi distribuit; 
- va asigura gratuit un birou pentru activitatea asociaţiei. 
 

IV. FUNDAMENTAREA ECONOMICO-FINANCIARĂ 

4.1. Prezentul Acord nu reclamă costuri şi obligaţii financiare. 
4.2. Părţile semnatare nu au responsabilitate financiară reciprocă. 

V. DISPOZIŢII FINALE 
5.1. Prezentul Acord este încheiat pe o perioadă de 5 ani şi intră în vigoare la data semnării lui de 
către ambele Părţi; 
5.2. Acordul poate înceta oricînd la iniţiativa Părţilor, în baza notificării cu 10 (zece) zile 
lucrătoare înainte de data încetării producerii efectelor juridice. 
5.3 După expirarea termenului, Acordul se va prelungi în mod tacit pentru încă un an consecutiv, 
dacă nici una din Părţi nu şi-a exprimat disponibilitatea de reziliere a acestuia, în conformitate cu 
pct. 5.2. al prezentului Acord; 
5.4. Prevederile prezentului Acord şi anexele acestuia pot fi modificate sau completate 
cu acceptul unanim al părţilor. 
5.5. Toate anexele la prezentul Acord constituie parte integrantă şi inalienabilă a 
acestuia. 
5.6. Acordul de colaborare este încheiat în limba de stat, în 2 (două) exemplare originale, ambele 
avînd aceeaşi putere juridică, cîte unul pentru fiecare parte. 

Preşedintele Asociaţiei obşteşti                        Vicepreședintele raionului Ungheni 
                                                                   
Dionisie TERNOVSCHI  Iulia PANCU 


