
REPUBLICA MOLDOVA

CONSILIUL RAIONAL LEOVA

PECnYBJIHKA MOJIAOBA 

PAHOHHblM COBET JIEOBA

din 14.10.2021

D E C I Z I A nr. 7.17

Proiect

or.Leova

„Cu privire la aprobarea Acordului de colaborare 
între Camera de Comerţ şi Industrie a Republicii 
Moldova şi Consiliul raional Leova”

în conformitate cu prevederile art. 43 alin. (1) lit.(t) al Legii nr.436-XVl din 
28.12.2006 "privind administraţia publică locală” şi în scopul dezvoltării relaţiilor 
de colaborare între Consiliul Raional Leova şi Camera de Comerţ şi Industrie a 
Republicii Moldova, Consiliul Raional Leova,

D E C I D E :

1. Se aprobă Acordul de colaborare între Camera de Comerţ şi Industrie a 
Republicii Moldova şi Consiliul Raionul Leova (anexa nr.l).

2. Se împuterniceşte preşedintele raionului, dl Nicolae Priţcan, să semneze 
acordul aprobat.

3. Se pune în sarcina Direcţiei Economie Dezvoltarea Teritoriului şi Atragerea 
Investiţiilor de a comunica prezenta decizie Camerei de Comerţ şi Industrie a 
Republicii Moldova.

4. Controlul executării prezentei decizii se pune în sarcina dlui Nicolae Priţcan, 
preşedintele raionului Leova.

Preşedintele şedinţei
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Consiliului raional

Contrasemnează 
Secretarul Consiliului raional Elena COPOT
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Anexa nr. 1 la Decizia nr.7.17 din 14.10.2021

ACORD DE COLABORARE

între

Camera de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova (CCI a RM)

si

Consiliul Raional Leova

Leova 2021



Camera de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova, denumită în continuare CCI, 
reprezentată de Preşedintele CCI RM, dl Sergiu HAREA, acţionând în baza legislaţiei naţionale, 
Legii Republicii Moldova Nr. 393-XIV din 13.05.1999 "Cu privire la Camera de Comerţ şi 
Industrie", Statutului CCI, pe de o parte,
şi
Consiliul raional Leova, reprezentat de Preşedintele raionului Leova, dl Nicolae PRIŢCAN,
denumit în continuare Preşedinte, acţionând în baza Legii nr.436 din 28.12.2006 „privind 
administraţia publică locală”, pe de altă parte, denumite în continuare Părţi,

luând în considerare necesitatea stabilirii şi îmbunătăţirii condiţiilor economice şi juridice pentru 
funcţionarea mai eficientă a mediului de afaceri, exprimându-şi interesul reciproc în dezvoltarea 
potenţialului economic al raionului, crearea unui sistem eficient de parteneriat public - privat 
pentru creşterea competitivităţii şi a atracţiei investiţionale a raionului, au încheiat acest acord, 
după cum urmează:

I. Obiectivul Acordului

1. Obiectul Acordului îl reprezintă consolidarea colaborării între Părţi, în vederea promovării 
şi dezvoltării activităţii de întreprinzător în raionul Leova.

2. Părţile construiesc relaţiile pe bază de egalitate şi parteneriat reciproc avantajos şi, în 
scopul implementării prezentului Acord, vor organiza consultări, ateliere comune de lucru, 
seminare tematice, mese rotunde şi alte activităţi în scopul elaborării propunerilor de 
interes comun.

3. Părţile vor face schimb de experienţă conform domeniilor de cooperare, vor generaliza în 
comun rezultatele pozitive în cadrul proiectelor concrete şi în limitele competenţelor sale.

II. Domeniile prioritare de colaborare

4. în vederea atingerii obiectivelor Prezentului Acord, Părţile vor dezvolta colaborare şi 
asistenţa reciprocă în următoarele domenii prioritare:

a) asigurarea implementării politicilor de stat în domeniul dezvoltării afacerilor, industriei, 
activităţii investiţionale;

b) suport în dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii;
c) crearea unui mediu favorabil pentru afaceri, inclusiv a condiţiilor necesare mediului 

antreprenorial pentru beneficierea de serviciile de stat şi raionale;
d) crearea unui climat investiţional favorabil şi atragerea investiţiilor străine în proiecte 

prioritare;
e) dezvoltarea direcţilor noi de cooperare în afaceri în scopul realizării proiectelor de 

dezvoltare complexă a raionului.
f) coordonarea activităţilor în scopul atingerii altor obiective comune



III. Contribuţiile părţilor

5. întru atingerea scopului propus prin Prezentul Acord, Părţile se angajează să ofere sprijinul 
şi asistenţa, în limita competenţelor funcţionale, după cum urmează:

6. în conformitate cu prevederile prezentului Acord, CCI:

- participă, în limitele competenţelor sale, la promovarea şi punerea în aplicare a proiectelor de 
dezvoltare social-economică, investiţii şi inovare, programe de dezvoltare pe termen lung, 
prioritare pentru dezvoltarea integrată a raionului;

- deleagă reprezentanţii săi pentru participare în cadrul activităţii comitetelor, grupurilor de lucru, 
altor organisme consultative de dezvoltare a activităţii antreprenoriale, politicii investiţionale, 
cu scopul de a asigura eficacitatea dialogului public -  privat;

- elaborează propuneri şi recomandări pentru instituirea unor mecanisme pentru a depăşi 
barierele administrative, pentru a simplifica şi a reduce termenele procedurilor administrative;

- participă la elaborarea iniţiativelor în domeniul activităţii expoziţionale; realizarea în comun a 
unor programe, proiecte şi evenimente legate de promovarea raionului Leova;

- elaborează propuneri pentru punerea în aplicare a proiectelor educaţionale comune pentru 
îmbunătăţirea sistemului de formare, recalificare şi dezvoltare a competenţelor în vederea 
creşterii nivelului ocupării forţei de muncă în raionul Leova ;

- efectuează diverse genuri de expertiză şi evaluare a bunurilor (mobile, imobile, terenuri, 
mijloace de transport, echipament etc.)

- informează despre evenimente organizate de CCI RM pe probleme care afectează domeniile de 
cooperare între părţi în temeiul prezentului Acord.

în conformitate cu prevederile prezentului Acord, Consiliul raional Leova, conform
competenţelor:

implică CCI RM în evaluarea independentă a proiectelor de reglementări locale cu privire la 
dezvoltarea spiritului antreprenorial, inovare, investiţii, industrie, relaţiile economice externe, 
impozitare, reglementarea anti-monopol, activităţi expoziţionale şi alte probleme corelate 
direcţiilor de cooperare între părţi în cadrul prezentului Acord;

- implică reprezentanţii CCI RM în activitatea comitetelor, grupurilor de experţi, etc. cu privire 
la dezvoltarea industriei, comerţului şi a altor tipuri de activităţi de întreprinzător;

- implică reprezentanţii CCI a RM la elaborarea şi implementarea proiectelor de dezvoltare 
social-economică, investiţii şi inovare, programe pe termen lung de dezvoltare a raionului 
Leova;
implică reprezentanţii CCI RM la elaborarea politicilor şi coordonarea activităţilor 
expoziţionale, organizarea evenimentelor orientate spre dezvoltarea atractivităţii investiţionale 
a raionului Leova şi activizarea activităţii antreprenoriale;

- la necesitate, implică specialiştii CCI la dezvoltarea proiectelor de programe municipale pe 
termen lung;

- în baza unei cereri argumentate din partea CCI, oferă informaţii cu privire la situaţia social- 
economică, concursurile şi licitaţiile organizate;

- informează CCI RM despre actele normative aprobate cu privire la aspectele ce se referă la 
domeniile de cooperare între Părţi în temeiul prezentului Acord.

- informează despre evenimente organizate la nivel de raion pe probleme care afectează 
domeniile de cooperare între părţi în temeiul prezentului Acord.

7. Părţile, conform competenţelor lor:



- organizează întâlniri de afaceri comune, prezentări şi alte evenimente care promovează 
producţia producătorilor autohtoni pe pieţele interne şi externe, atragerea investiţiilor în 
economia raionului Leova;

- fac schimb de informaţii de referinţă, de analiză şi alte informaţii;
- organizează şi desfăşoară ateliere de lucru privind participarea la programe şi proiecte comune 

cu o importanţă mare pentru dezvoltarea social - economică a raionului;
- efectuează consultări pe subiecte de interes comun;
- organizează reuniuni comune pentru a face schimb de opinii şi a evalua implementarea 

realizărilor obţinute în cadrul prezentului Acord, elaborarea propunerilor de îmbunătăţire a 
formelor şi metodelor de cooperare în afaceri.

8. Modificările şi completările prezentului Acord se vor perfecta în formă scrisă, prin acordul 
comun al Părţilor

9. Prezentul acord nu impune semnatarilor obligaţii financiare.

10. Prezentul acord se încheie pentru o perioadă de 5 ani şi va intra în vigoare la data semnării 
acestuia. După 5 ani, în cazul în care nici o parte nu a declarat în scris dorinţa de a denunţa 
prezentul Acord, valabilitatea acestuia se prelungeşte tacit pentru următorii 5 ani.

11. Prezentul Acord este semnat în or.Leova, la data de__________2021, în două exemplare
originale, câte unul pentru fiecare parte, ambele având aceeaşi putere juridică.

III. Dispoziţii finale

Camera de Comerţ şi Industrie a RM Consiliul raional Leova

Adresa: MD-2004, Republica Moldova, mun. 
Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt 151

Adresa: MD-2012, Republica Moldova, 
or.Leova, str..Independenţei 5

T el:+ 373 2 2 /2 2  15 52 
Fax: + 373 22 / 23 44 25 
e-mail: camera@chamber.md

T el:+ 373/263 2 20 58 
Fax:+373 /0263 2 20 58 
e-mail: consiliul@leova.md

Preşedinte: Sergiu HAREA Preşedinte: Nicolae PRIŢCAN

Semnătura Semnătura

mailto:camera@chamber.md
mailto:consiliul@leova.md


NOTA INFORMATIVĂ
la proiectul de decizie: „Cu privire la aprobarea Acordului de colaborare între Camera de Comerţ

a Republicii Molodva şi Consiliul raional Leova”

1. Denumirea autorului şi după caz, a participanţilor la elaborarea proiectului:______
Iniţiatorul proiectului de decizie este Preşedintele Raionului Leova 
Autorul proiectului de decizie este Direcţia Economie Dezvoltarea Teritoriului şi Atragerea 

Investiţiilor

2. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului de decizie şi finalităţile urmărite:_____
Proiectul de decizie a fost elaborat din necesitatea fundamentală a principiilor de dezvoltare 

socio-economică şi ţinând cont de acţiunile economice îndreptate spre noi realizări de perspectivă în 
viitor, din dorinţa de a crea relaţii de colaborare reciproc avantajoase şi intenţia de iniţiere a unor 
legături de conlucrare intre Consiliul Raional Leova şi Camera de Comerţ şi Industrie a Republicii 
Moldova.

3.Fundamentarea economico financiară:________
Implementarea deciziei nu va necesita mijloace financiare.

4. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare._____________________
Proiectul de decizie în cauză nu contravine şi nu necesită modificări ale actelor normative în vigoare

5. Avizarea şi consultarea publică a proiectului de decizie:__________________________
Conform prevederilor Legii nr.239 din 13.11.2008 privind transparenţa în procesul decizional, 

proiectul deciziei este plasat pe pagina web a Consiliului raional Leova.
Proiectul deciziei se prezintă comisiilor consultative de specialitate pentru avizare şi se propune 

Consiliului raional spre examinare şi aprobare în şedinţă.__________________________________

7. Consultarea expertizei juridice:_______________________________________________
In temeiul art. 37 (6) al Legii nr.100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative, proiectul 

deciziei a fost expus expertizei juridice de către specialistul principal în probleme juridice. Structura 
şi conţinutul actului corespunde normelor de tehnică legislativă.

Şef interimar DEDTAI, 
Nadejda CANAŢUI


