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                                                              DECIZIE  

  
nr.3/6                                                                                    din 22.05.2020 
  
 
 
Cu privire la Acordul de colaborare între Consiliul raional Ungheni, Agenția “Moldsilva”, 
Întreprinderea de stat „Rezervația Naturală “Plaiul Fagului”” şi Primăria satului Rădenii Vechi   
      

   În temeiul art.43 al.1) lit.t) a Legii privind administraţia publică locală Nr. 436, din 28.12.2006;                        
în scopul dezvoltării relaţiilor de cooperare în domeniul turismului, 
                          

Consiliul raional Ungheni 

DECIDE: 

1. Se ia act de proiectul Acordului de colaborare între Consiliul raional Ungheni, Agenția 
“Moldsilva”, întreprinderea de stat. „Rezervația Naturală “Plaiul Fagului”” şi Primăria satului 
Rădenii Vechi, privind cooperarea în domeniul turismului, ce constituie anexă la prezenta decizie. 
2. Se acceptă încheierea Acordului de colaborare între Consiliul raional Ungheni, Agenția 
“Moldsilva”, Primăria satului Rădenii Vechi şi întreprinderea de stat „Rezervația Naturală “Plaiul 
Fagului””  privind cooperarea în domeniul turismului. 
3. Acordul de colaborare menţionat în pct.pct. 1-2) din prezenta decizie va fi propus spre 
examinare Agenției “Moldsilva”, întreprinderii de stat. „Rezervația Naturală “Plaiul Fagului”” şi 
Primăriei satului Rădenii Vechi. 
4. Se deleagă dlui Ghenadi Mitriuc, preşedintele raionului Ungheni, dreptul de a semna Acordul 
de colaborare din partea Consiliului raional Ungheni.  
5. Controlul asupra executării prezentei decizii se atribuie dlui Ghenadi Mitriuc, preşedintele 
raionului. 

 
 
 

                   Preşedintele şedinţei                                                      Oleg BELBAS 
 
 
 Contrasemnează: 
 Secretarul Consiliului raional                         Rodica  LIȚCAN 
 

 



                Anexă la Decizia Consiliului raional Ungheni 
Nr.____________ 
din________2020 

 
ACORD DE COLABORARE 

încheiat între Consiliul raional Ungheni, Agenția “Moldsilva”, Întreprinderea de stat 
„Rezervația Naturală “Plaiul Fagului”” şi Primăria satului Rădenii Vechi 

privind cooperarea în domeniul turismului 
     
    Consiliul raional Ungheni  
și 
Agenția “Moldsilva” 
și 
   întreprinderea de stat “Rezervația Naturală “Plaiul Fagului”” 
şi 
   Primăria satului Rădenii Vechi, 
 
 numite în continuare Părţi, 
    luînd în considerație inițiativele comune realizate pînă acum cu scopul creșterii potențialului 
zonei ca destinație turistică, 
    exprimîndu-şi intenţia de a contribui la consolidarea relaţiilor de parteneriat şi conjugarea 
eforturilor în scopul dezvoltării turismului ca activitate importantă pentru viaţa economică, 
culturală şi socială a localităţilor rurale,  
    recunoscînd că turismul este un mijloc de conservare şi promovare a patrimoniului natural, 
cultural şi religios,  
   au convenit, după cum urmează: 

Articolul 1 
    Părţile vor consolida şi dezvolta cooperarea în domeniul turismului, în baza egalităţii şi 
avantajului reciproc, în conformitate cu prezentul Acord şi legislaţia în vigoare. 

 
Articolul 2 

    Părţile depun eforturi comune şi sprijină schimbul de informaţii din domeniul turismului şi 
altor domenii conexe, în scopul creșterii vizibilității și atractivității zonei ca destinație turistică 
prin: 
    • promovarea activităţilor în aer liber pentru combaterea sedentarismului social; 
    •  elaborarea şi implementarea unei strategii de dezvoltare și management a turismului în zonă, 
inclusiv dezvoltarea destinației în zonă turistică națională; 
    •  contribuirea la dezvoltarea turismului inteligent, cu grijă față de mediul natural existent; 
•  promovarea participării publicului la activităţi de protecţie a mediului înconjurător; 
    • efectuarea schimbului de informaţii în domeniul conservării şi valorificarea durabilă a 
resurselor naturale şi obiectelor de patrimoniu cultural cu potenţial turistic major; 
    • organizarea acţiunilor care vizează îmbunătăţirea competitivităţii, promovarea şi dezvoltarea 
durabilă a turismului, inclusiv în cadrul clusterului turistic; 
    • organizarea comună a evenimentelor locale: Sărbătoarea Fagului, Tabăra Cioplitorilor, ș.a.; 
    • valorificarea și extinderea traseelor locale, ca de exemplu: traseul ecologic, traseul mierii, 
etc; 
    •   promovarea educației ecologice și dezvoltarea activității Centrului de Informare și Educație 
Ecologică și Punctului Apicol Demonstrativ, ca surse importante de informare a grupurilor de 
turiști și populației locale, inclusiv tinerilor; 
    •   împărtăşirea experienţei de dezvoltare şi susţinere a serviciilor turistice; 
    •   promovarea producătorilor locali, meșterilor populari, oamenilor de creație; 
    • elaborareaşi implementarea proiectelor comune, care au drept scop dezvoltarea turismului, 
conservarea şi protejarea patrimoniului natural, cultural şi istoric. 
 

 
 
 



Articolul 3 
   Părţile vor contribui la dezvoltarea cooperării în domeniile de pregătire a personalului pentru 
industria turismului. 
    Părţile, de asemenea, vor încuraja schimbul de experienţă în domeniul turismului. 

 
Articolul 4 

   Părţile vor contribui la dezvoltarea cooperării în domeniul turismului între investitori, subiecţii 
activităţii turistice, organizaţiile publice şi nonprofit. 
 

Articolul 5 
    Părţile vor identifica și aloca surse financiare necesare realizării activităţilor sus-menţionate, 
reieșind din responsabilități. În acelaşi timp, Consiliul raional Ungheni îşi asumă 
responsabilitatea de a prioritiza și susține proiecte de dezvoltare a infrastructurii în zonă. 
 

Articolul 6 
    Litigiile cu privire la interpretarea şi aplicarea prevederilor prezentului Acord vor fi 
soluţionate prin negocieri şi consultări între Părţi.  
    Pentru punerea în aplicare a prevederilor prezentului Acord, de către Consiliul raional 
Ungheni va fi creat un grup de lucru, incluzînd în acesta reprezentanţii părților semnatare și 
subdiviziunilor responsabile (Secția cultură și turism, Secția economie și reforme),  
şedinţele căruia vor fi convocate ori de cîte ori va fi necesar. Anual, grupul de lucru va aproba un 
plan al activităților. 

 
Articolul 7 

    Părţile, de comun acord, pot introduce completările şi modificările necesare în prezentul 
Acord, сare vor fi formulate în protocoale separate şi care vor constitui parte integrantă a 
acestuia. 

Articolul 8 
    Prezentul Acord va intra în vigoare la data semnării acestuia de către Părţi. 
    Prezentul acord se încheie pe o perioadă nedeterminată. Oricare dintre Părţi poate denunţa 
prezentul Acord prin transmiterea unei notificări în scris celeilalte părţi. În acest caz, Acordul 
încetează să mai producă efecte după 1 lună de la data primirii unei asemenea notificări de către 
cealaltă Parte. 
    Încetarea valabilităţii Acordului nu va afecta punerea în aplicare a programelor şi proiectelor 
convenite în perioada valabilităţii acestuia, cu excepţia cazului în care Părţile convin altfel. 
    Prezentul Acord este semnat în 3 (trei) exemplare originale, cîte unul pentru fiecare parte.    

Municipiul Ungheni,     ________________ 2020 

 

Din partea Consiliului raional Ungheni:                 Din partea Agenției “Moldsilva”: 
                              
                                              
____________________                  ___________________ 

MITRIUC Ghenadi,  preşedintele raionului            COJOCARU Dumitru, director 

                                                                 

Din partea întreprinderii de stat                              Din partea Primăriei satului Rădenii Vechi: 
“Rezervaţia Naturală “Plaiul Fagului””: 

___________________                                            ____________________ 

DELEANU Ştefan, director                                     GOLAN Vera, primar 


