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ACORD DE ASOCIERE  

pentru Cooperarea Economică Teritorială Intercomunitară  

a localităților din regiunea-cheie Ungheni 

 

Preambul 

Noi, subsemnații, reprezentanți ai autorităților publice locale din regiunea-cheie Ungheni, 

semnatarii Memorandumului de intenții privind cooperarea intercomunitară și crearea 

parteneriatului de dezvoltare economică locală în regiunea-cheie Ungheni din 01 decembrie 

2020, împuterniciți să semnăm prezentul Acord de asociere, 

urmărind obiectivul de identificare și soluționare în comun a problemelor de dezvoltare 

socio-economică a comunităților noastre și de impulsionare a dezvoltării economice locale, 

bazându-ne pe integrarea economică a localităților noastre în baza unor lanțuri valorice 

economice și a unei infrastructuri economice comune, 

având drept scop impulsionarea activității economice în localitățile noastre, dar și în întreaga 

regiune, dezvoltarea mediului de afaceri, susținerea activității întreprinderilor, a agenților 

economici care asigură locuri de muncă, venituri în bugetele noastre locale și promovează 

indirect imaginea regiunii în ansamblu, dar și a localităților noastre în particular, 

considerând cooperarea intercomunitară drept un instrument util și oportun de conjugare a 

eforturilor de identificare în comun a celor mai eficiente modalități de dezvoltare socio-

economică a comunităților noastre pe care le administrăm, 

beneficiind de asistența tehnică și financiară acordată de donatori externi, în ansamblu, dar în 

mod particular a suportului acordat de Programul „EU4Moldova: Regiuni-cheie” pentru 

identificarea celor mai pragmatice oportunități de dezvoltare economică existente în 

localitățile regiunii noastre, 

ținând cont de faptul că avem deja definită o Foaie de Parcurs de valorificare în comun a 

oportunităților economice comune existente și urmează să coordonăm eforturile de 

implementare a acesteia,    

asigurând prin toate acțiunile noastre o contribuție majoră la îmbunătățirea calității vieții și 

asigurarea unui nivel înalt de trai a cetățenilor comunităților noastre,  

în conformitate cu prevederile Articolului 5 al Legii privind descentralizarea administrativă 

nr. 435 din 28.12.2006 și ale Articolului 14, aliniat (1), litera j) al Legii privind administrația 

publică locală nr. 436 din 28.12.2006, semnăm prezentul Acord de Cooperare Economică 

Teritorială Intercomunitară a localităților din regiunea Ungheni, prin care convenim: 

 

CAPITOLUL I. DISPOZIȚII GENERALE 

1.1. Semnatarii își exprimă voința de asociere a unităților administrativ-teritoriale pe care le 

reprezintă și constituie Platforma de Cooperare Economică Teritorială 
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Intercomunitară Ungheni. Denumirea prescurtată PCETI Ungheni (eventual ar putea fi 

Asociația de Cooperare Economică Teritorială Intercomunitară Ungheni, prescurtat 

ACETI Ungheni). 

1.2 Platforma de Cooperare Economică Teritorială Intercomunitară Ungheni (în continuare 

PCTEI Ungheni sau Platforma) este creată prin voința liber exprimată și urmare a 

semnării prezentului Acord de asociere de către reprezentanții împuterniciți ai 

autorităților publice locale . 

1.3. PCTEI Ungheni este constituită prin libera asociere a semnatarilor, în modul prevăzut de 

lege, sub formă unei structuri informale, ne-instituționalizate, fără personalitate juridică, 

în vederea conlucrării în comun și atingerii obiectivelor și a realizării activităților 

specificate în prezentul Acord.  

1.4. PCTEI Ungheni nu are fonduri și patrimoniu propriu, dar își propune să contribuie, prin 

efortul tuturor membrilor, la atragerea investițiilor majore, sponsorizărilor, donațiilor, 

granturilor, etc. întru realizarea strategiilor, programelor, proiectelor de dezvoltare socio-

economică, în beneficiul tuturor comunităților semnatare ale prezentului Acord precum și 

în beneficiul întregii regiuni.  

1.5. PCTEI Ungheni este o structură ne-instituționalizată apolitică, nu susține vreun partid 

politic, bloc electoral sau candidat independent la vreo funcție electivă sau non-electivă în 

instituțiile și autoritățile publice centrale sau în cadrul autorităților publice şi nu va folosi 

nici un fel de resurse în acest scop. 

1.6. PCTEI Ungheni se instituie pe termen nelimitat și își desfășoară activitatea în regiunea-

cheie Ungheni, având dreptul să desfășoare activitate și pe întreg teritoriul Republicii 

Moldova sau la nivel transfrontalier în cazul existenței unor proiecte de cooperare la nivel 

național sau transfrontalier. 

1.7. Aderarea la și retragerea membrilor din PCTEI Ungheni este liberă și se realizează în 

baza Deciziei Consiliului local.  

 

CAPITOLUL II. PRINCIPIILE DE ACTIVITATE 

 

2.1. PCTEI Ungheni îşi desfășoară activitatea în baza principiilor menținerii autonomiei 

juridice, decizionale și financiare a fiecărei autorități publice locale semnatare, libertății 

de asociere, legalității și transparenței, egalității în drepturi a tuturor membrilor, liberei 

exprimări a opiniei de către toți membrii şi accesului lor la orice informație ce ţine de 

activitatea Platformei. 

2.2. PCTEI Ungheni abordează, discută, identifică prin consens și adoptă hotărâri cu titlu de 

recomandare pentru comunitățile semnatare, care pot fi confirmate și puse în aplicare la 

nivel de regiune-cheie sau la nivelul unităților administrativ-teritoriale doar prin decizii 

ale autorităților publice locale abilitate, daca este necesar.  
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CAPITOLUL III. MISIUNEA ȘI OBIECTIVELE 

3.1. Misiunea PCTEI Ungheni este asocierea comunităților și cooperarea eforturilor în 

vederea creșterii prosperității regiunii și a bunăstării cetățenilor acesteia, soluționării 

problemelor existente de dezvoltare în comun și promovării intereselor comune de 

dezvoltare a membrilor săi în relațiile cu autorități publice sau private, structuri 

asociative naționale și internaționale, parteneri de dezvoltare.  

3.2. Obiectivul general al asocierii este dezvoltarea economică a regiunii Ungheni, crearea 

unui climat investițional favorabil și dezvoltarea durabilă a tuturor unităților 

administrativ-teritoriale componente. 

3.3. Întru realizarea Misiunii și a obiectivului general, Obiectivele specifice ale asocierii sunt:  

3.3.1. Dezvoltarea cooperării economice în comun, identificarea, inițierea și implementarea 

unor proiecte cu beneficii economice comune bazate pe produse, servicii și avantaje 

competitive economice ale regiunii. 

3.3.2. Conjugarea eforturilor pentru implementarea în comun a Foii de parcurs pentru 

dinamizarea activității economice în regiunea-cheie Ungheni, elaborată cu suportul 

Programului „EU4Moldova: Regiuni-cheie”. 

3.3.3. Conjugarea eforturilor pentru elaborarea documentelor de politici (strategii, programe) 

de dezvoltare economică la nivelul regiunii-cheie. 

3.3.4. Coordonarea implementării în comun a tuturor activităților de susținere și promovare a 

dezvoltării lanțurilor valorice economice, clusterelor economice, sectorului de afaceri, 

întreprinderilor mici și mijlocii, realizate cu suportul financiar al Programului 

„EU4Moldova: Regiuni-cheie”, precum și a altor programe similare. 

3.3.5. Cooperarea în atragerea unor investiții majore în dezvoltarea infrastructurii publice de 

utilități și a servicii publice care vizează stimularea dezvoltării economice locale. 

3.3.6. Coordonarea strategiilor proprii privind dezvoltarea serviciilor, a programelor de 

reabilitare, extindere și modernizare a sistemelor de utilități publice existente, precum 

și a programelor de înființare a unor noi sisteme, inclusiv constituirea unor operatori 

de servicii în comun. 

3.3.7. Coordonarea proiectării și execuției lucrărilor tehnico-edilitare, în scopul realizării 

acestora într-o concepție unitară și corelată cu programele de dezvoltare socio-

economică a localităților, de amenajare a teritoriului, urbanism și mediu. 

3.3.8. Asocierea intercomunitară pentru înființarea, organizarea, gestionarea și exploatarea în 

interes comun a unor servicii de utilități publice, inclusiv pentru finanțarea și 

realizarea obiectivelor de investiții specifice sistemelor de utilități publice. 

3.3.9. Coordonarea eforturilor, stabilirea modalităților, agrearea condițiilor optime în 

vederea contractării sau garantării în comun a împrumuturilor pentru finanțarea 

proiectelor de investiții în vederea dezvoltării, reabilitării și modernizării 

infrastructurii de utilități sau a serviciilor publice existente. 

 

CAPITOLUL IV. ORGANIZAREA ACTIVITĂȚII  

 

4.1. PCTEI Ungheni întrunește reprezentanții delegați ai localităților semnatare, își desfășoară 

activitatea în ședințe și în cadrul cărora sunt supuse discuțiilor și se aprobă hotărâri cu caracter 

de recomandare care vizează: 

a) Realizarea misiunii și obiectivelor PCTEI Ungheni. 

b) Modificarea și completarea prevederilor prezentului Acord. 

c) Alegerea Președintelui și abilitarea lui sau a membrilor cu atribuții de reprezentare. 
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d) Inițierea și implementarea unor proiecte cu beneficii economice comune bazate pe 

produse, servicii și avantaje competitive economice ale regiunii. 

e) Implementarea Foii de parcurs pentru dinamizarea activității economice în regiunea-

cheie Ungheni. 

f) Elaborarea documentelor de politici (strategii, programe) de dezvoltare economică la 

nivelul regiunii-cheie. 

g) Implementarea activităților de susținere și promovare a dezvoltării lanțurilor valorice 

economice, clusterelor economice, sectorului de afaceri, întreprinderilor mici și 

mijlocii realizate cu suportul partenerilor externi de dezvoltare. 

h) Atragerea de investitori sau a unor investiții majore în dezvoltarea infrastructurii 

publice de utilități și a serviciilor publice care vizează stimularea dezvoltării 

economice locale. 

i) Elaborarea și aprobarea Strategiei de dezvoltare pe termen lung și mediu a regiunii 

Ungheni, inclusiv identificarea direcțiilor principale și a priorităților de dezvoltare, a 

programelor și proiectelor de dezvoltare. 

j) Adoptarea anumitor declarații, adresări, apeluri şi petiții, după caz. 

k) Gestionarea operațională la nivel macro a proiectelor de importanță regională. 

l) Coordonarea și acordarea de suport pentru realizarea proiectelor de dezvoltare la 

nivelul unor localități semnatare, la solicitarea acestora.  

m) Dizolvarea sau lichidarea PCTEI Ungheni. 

n) Alte chestiuni ce rezultă din misiunea, obiectivele și prevederile prezentului Acord. 

4.2. PCTEI Ungheni se întrunește trimestrial în ședințe ordinare, sau în ședințe extraordinare, 

ori de câte ori este nevoie, la solicitarea Președintelui sau a membrilor.  

4.3. Ședințele PCTEI Ungheni sunt reprezentative dacă sunt prezenți cel puțin 1/3 din 

numărul reprezentanților semnatarilor.  

4.4 În cazul adoptării de hotărâri, ele se adoptă cu votul majorității simple a celor prezenți. 

Fiecare reprezentant deține un singur vot. 

4.4. În relația cu diferite instituții și autorități publice PCTEI Ungheni este reprezentat de 2 

Co-Președinți. Co-președinții sunt aleși de membrii Platformei pe un mandat de 2 ani. 

4.5. Ședințele PCTEI Ungheni sunt conduse de către unul din Președinți, pe principiul rotației. 

4.6. Co-președinții au următoarele competențe: 

a) Reprezintă PCTEI Ungheni în raport cu instituțiile și autoritățile publice centrale 

sau autoritățile publice locale și alte terțe persoane publice sau private. 

b) Convoacă și conduc ședințele Platformei.  

c) Organizează și dirijează activitatea curentă a Platformei și asigură îndeplinirea 

hotărârilor adoptate de către PCTEI Ungheni, dacă au fost stabiliți ca și 

responsabili. 

d) Elaborează și înaintează PCTEI Ungheni spre discuție propuneri, proiecte, rapoarte 

şi planuri de lucru, precum şi asigură transmiterea către membrii Platformei a  

informațiilor necesare relevante privind implementarea hotărârilor aprobate. 

e) Asigură lucrările de secretariat. 

4.7. Activitatea operațională și de secretariat al PCTEI Ungheni este realizată de către Secția 

economie și reforme a Consiliului raional Ungheni. 
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4. DISPOZIȚII FINALE 

 

5.1. Modificarea sau anularea prezentului Acord în perioada executării lui se poate face numai 

pentru motive obiective și întemeiate, prin acordul comunităților semnatare. 

5.2. Prezentul Acord poate fi modificat prin acte adiționale aprobate de reprezentanții legali ai 

comunităților semnatare. 

5.3. Încetarea efectelor prezentului Acord se realizează odată cu consemnarea acestui fapt de 

către comunitățile semnatare.  

 

Semnăturile reprezentanților împuterniciți să semneze Acordul de Asociere: 
 

1. Raionul Ungheni,  

reprezentat de Ghenadi Mitriuc, președintele raionului 

 

2. municipiul Ungheni,  

reprezentat de Primar, Ambros Alexandru 

 

3. orașul Corneşti, 

reprezentat de Primar, Buga Vera 

 

4. comuna Agronomovca, 

reprezentată de Grosu Vasile 

 

5. comuna Alexeevca,  

reprezentată de Primar, Bujor Vitalie 

 

6. comuna Boghenii Noi,  

reprezentată de Primar, Filipovici Gheorghe 

 

7. comuna Buciumeni,  

reprezentată de Primar, Petriciuc Filip 

 

8. satul Bumbăta,  

reprezentat de primarul Dumitru Paladi  

 

9. satul Bușila,  

reprezentat de primarul Igor Vîrlan  

 

10. satul Cetireni,  

reprezentat de primarul Ana Dicusar  

 

11. satul Chirileni,  

reprezentat de primarul Iurie Stoica 

 

12. comuna Cioropcani,  

reprezentată de primarul Victor Robuleţ  

 

13. comuna Condrătești,  

reprezentată de primarul Ştefan Zgureanu  
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14. satul Cornești,  

reprezentat de primarul Valeriu Morari 

 

15. satul Cornova,  

reprezentat de primarul Ștefan Roşca  

 

16. satul Costuleni,  

reprezentat de primarul Andrei Rudicov  

 

17. comuna Floriţoaia Veche,  

reprezentată de primarul Sergiu Mărgărint  

 

18. comuna Hîrceşti,  

reprezentată de primarul Tatiana Sîrbu  

 

19. comuna Măcăreşti,  

reprezentată de primarul Sergiu Manciu  

 

20. catul Măgurele,  

reprezentat de primarul Andrei Caldare  

 

21. comuna Mănoileşti,  

reprezentată de primarul Valentina Grosu  

 

22. comuna Morenii Noi,  

reprezentată de primarul Valentina Lincovscaia  

 

23. catul Năpădeni,  

reprezentat de primarul Maria Arteomov  

 

24. comuna Negurenii Vechi,  

reprezentată de primarul-interimar Vadim Cozariuc 

 

25. comuna Petreşti,  

reprezentată de primarul Serghei Gorea  

 

26. comuna Pîrliţa,  

reprezentată de primarul Liudmila Nistor  

 

27. satul Rădenii Vechi,  

reprezentat de primarul Vera Golan  

 

28. comuna Sculeni,  

reprezentată de primarul Vasile Casian  

 

29. comuna Sineşti,  

reprezentată de primarul Iurie Ţăruş  

 

30. satul Teşcureni,  

reprezentat de primarul Gheorghe Colţişor  

 

31. comuna Todireşti,  
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reprezentată de primarul Victor Baltag  

 

32. satul Unţeşti,  

reprezentat de primarul Nicolae Sorotinschi  

 

33. comuna Valea Mare,  

reprezentată de primarul Alexei Antoci  

 

34. comuna Zagarancea,  

reprezentată de primarul Vasile Gaviuc  

 


