Anexă la Decizia Consiliului raional Ungheni
Nr. ____________
din ________2021
ACORD DE COLABORARE
încheiat între Inspectoratul General pentru Situații de Urgență
şi
Consiliul raional Ungheni
„___”__________2021

mun. Ungheni

Art. 1. PĂRŢILE
1. Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă al Ministerului Afacerilor Interne, cu sediul în
municipiul Chişinău, strada Gh. Asachi, Nr. 69, IDNO: 1006601000543, reprezentat de domnul
Mihail HARABAGIU, şef al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă al MAI
şi
Consiliul raional Ungheni, cu sediul în municipiul Ungheni, str. Naţională, Nr. 11, IDNO:
1007601003666, reprezentat de domnul Ghenadi MITRIUC, președinte al raionului Ungheni,
având în vedere obligațiile prevăzute de legislație, referitor la asigurarea securității populației,
manifestând intenția comună de a crește nivelul de securitate a populației din raionul Ungheni la
capitolul apărarea împotriva incendiilor și reacția la situațiile de urgență, au convenit asupra
următoarelor:
Art. 2. SCOPUL ŞI OBIECTIVUL ACORDULUI DE COLABORARE
2.1. Părţile încheie prezentul Acord de colaborare (în continuare Acord) în scopul implementării
eficiente a proiectului „Zona de cooperare transfrontalieră Romania-Moldova, o zonă mai
sigură prin îmbunătățirea infrastructurii de operare a Serviciului Mobil de Urgenţă, Reanimare
şi Descarcerare, creșterea nivelului de pregătire şi menținerea capacității personalului de
intervenție în situații de urgență (SMURD-2)”, conjugării eforturilor comune ale autorităților
administrației publice de diferite niveluri pentru îmbunătățirea infrastructurii locale responsabile
pentru apărarea împotriva incendiilor și reacția la situațiile de urgență şi excepționale.
2.3. Obiectivul Acordului este contribuirea la creșterea gradului de securitate şi protecție a
populației din raionul Ungheni la capitolul apărării împotriva incendiilor și reacției la situațiile
de urgență şi excepționale, prin construcția în comun a Unităţii de salvatori şi pompieri din
municipiul Ungheni (în continuare – USP Ungheni).
2.4. Realizarea Acordului va duce la sporirea capacităților de reacție, inclusiv prin reducerea
timpului de intervenție, creşterea ariei şi a spectrului de interveniții ale efectivului USP Ungheni
în caz de situații excepţionale şi alte situaţii de urgență.
2.5. Prin implementarea Acordului, de asemenea, se urmărește îmbunătățirea condițiilor de
activitate pentru angajații USP Ungheni.
Art. 3. RESPONSABILITĂŢILE PĂRŢILOR
3.1. Fiecare Parte se angajează să participe la implementarea eficientă a proiectului de
construcție a USP Ungheni prin respectarea angajamentelor asumate.
3.2. Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă al Ministerului Afacerilor Interne va:
3.2.1. reprezenta ambele pârți în raport cu alte instituții (Comandamentul European SUA, Biroul
de cooperare militară, Ambasada SUA, Biroul de Reintegrare al ţării, furnizorii de energie,
servicii etc.);
3.2.2. organiza procedurile de achiziții publice pentru achiziționarea lucrărilor de construcție a
sediului USP Ungheni cu toate utilităţile necesare activității acesteia;
3.2.3. organiza şi realiza supravegherea calităţii în construcţii, precum şi procesul de recepţie
finală în conformitate cu prevederile legislaţiei;
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3.2.4. organiza şi asigura finanțarea lucrările de construcție în conformitate cu prevederile
contractului;
3.2.5. lua la balanţă financiară şi în gestiune economică sediul şi teritoriul USP Ungheni după
finalizarea lucrărilor de construcție;
3.2.6. organiza şi asigura funcționarea şi întreținerea sediului şi teritoriului USP Ungheni la etapa
post-construcție, precum şi va asigura suportul logistic necesar desfășurării activității USP
Ungheni (dotare cu autospeciale, echipamente individuale de protecţie, echipamente speciale şi
auxiliare, substanţe de stingere, accesorii etc.);
3.2.7. organiza şi asigura recepționarea şi utilizarea conform destinației în cadrul subdiviziunii
USP Ungheni a bunurilor procurate şi transmise de Consiliul raional Ungheni ca parte a
contribuției sale la implementarea proiectului dat;
3.2.8. desemna o persoană responsabilă din partea sa pentru implementarea prezentului Acord.
3.3. Consiliul raional Ungheni va:
3.3.1. desemna o persoană responsabilă din partea sa pentru implementarea prezentului acord;
3.3.2. va organiza procedura de achiziții publice pentru procurarea bunurilor necesare pentru
amenajarea teritoriului şi operaționalizarea USP Ungheni în conformitate cu specificațiile
tehnice pregătite de Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă al Ministerului Afacerilor
Interne şi le va transmite cu titlu gratuit USP Ungheni a Direcției situații excepționale Ungheni a
Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă al Ministerului Afacerilor Interne;
3.3.3. delega membri în cadrul Comisiei de recepție finală a lucrărilor de construcție a sediului
USP Ungheni.
Art. 4. CONTRIBUŢII FINANCIARE
4.1. Costul proiectului constituie 391. 100. 00 dolari SUA.
4.2. Contribuția Consiliului raional Ungheni în cadrul proiectului va constitui 500 000 lei (cinci
sute mii lei).
4.3. În cazul în care în perioada implementării Acordului vor interveni cheltuieli imprevizibile,
acestea vor fi discutate de Părți și acceptate prin acorduri adiționale la prezentul Acord.
Art. 5. PERIOADA DE VALABILITATE A ACORDULUI
5. Prezentul Acord de colaborare se încheie pentru perioada de realizare a proiectului de
reconstrucție a USP Ungheni şi intră în vigoare la data semnării acestuia de către părţi.
Art. 6. DISPOZIŢII FINALE
6.1. Prevederile prezentului Acord de colaborare se aplică în măsura în care nu contravin expres
prevederilor legislației în vigoare.
6.2. Modificarea prezentului Acord de colaborare se face printr-un act adițional încheiat între
părțile semnatare.
6.3. Prezentul Acord de colaborare a fost întocmit în 2 exemplare, câte unul pentru fiecare parte.
Din partea IGSU:

Din partea Consiliului raional Ungheni:

Mihail HARABAGIU,

Ghenadi MITRIUC,

şef al Inspectoratului General
pentru Situații de Urgență al MAI

Președintele raionului Ungheni

_______________________

_______________________
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