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DECIZIA nr.7.18

din 14.10.2021 or. Leova

„Cu privire la aprobarea Acordului de colaborare 
între Universitatea Tehnică a Moldovei si Consiliul raional Leova ”

y

în conformitate cu art. 43 alin. (1) lit. ţ )  al Legii nr.436 din 28.12.2006 "privind 
administraţia publică locală”, invitaţia Universităţii de Stat din Moldova înregistrat cu 
nr. 427-02/4-11 din 26.07.2021 şi în scopul dezvoltării relaţiilor de colaborare între 
Consiliul Raional Leova şi Universitatea Tehnică a Moldovei, Consiliul raional Leova,

DECIDE:

1. Se aprobă Acordul de colaborare între Universitatea Tehnică a Moldovei şi 
Consiliu] raional Leova. (anexa nr. 1)

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

3. Controlul executării prezentei decizii se pune în sarcina preşedintelui raionului,
dlui Nicolae Pritcan.

»

Preşedinte al şedinţei 
Consiliului raional

Secretar
al Consiliului raional Elena Copoţ

■/j



Anexa nr. 1 
la decizia nr.7.18 din 14.10.2021

ACORD
de colaborare între Universitatea Tehnică a Moldovei şi Consiliul raional Leova.
» ________________2021 or. Leova
Părţile Acordului

1. Direcţia Formare Continuă a Universităţii Tehnice din Moldova (în particular Direcţia 
Formare Continuă a Universităţii Tehnice din Moldova - CFC-UTM) cu sediul: Chişinău, 
bd. Ştefan cel Mare nr. 168, reprezentată prin dna Daniela Pojar, Prorector pentru probleme 
financiare şi relaţii internaţionale, pe de o parte, şi

2. Consiliul raional Leova, str. Independenţei nr. 5 reprezentat prin dl Nicolae PRIŢCAN, 
preşedinte, denumite în continuare Părţi

Art.2. Scopul şi obiectivele ACORDULUI
Scopul principal al prezentului Acord este colaborarea şi informarea prin activităţi comune în vederea 
creşterii capacităţilor instituţionale ale elevilor, părinţilor şi angajaţilor din cadrul instituţiilor publice 
a raionului Leova.

Obiectivele principale ale prezentului Acord suntj
• Cooperarea şi schimbul de informaţii pentru dezvoltarea profesională a specialiştilor din cadrul 

consiliului raional şi subdiviziunile din subordine, gestionarii clădirilor publice, manageri 
energetici de nivelul I şi II.

• Participarea în comun la scrieri de proiecte din domeniul gestionării eficiente a clădirilor publice 
inclusiv prin aspecte de eficienţă energetice, promovarea surselor de energie regenerabilă şi a 
activităţilor de prevenire şi atenuare a schimbărilor climatice nefaste.

• Organizarea de evenimente comune ca: conferinţe, instruiri, mese rotunde cu tematici 
specializate în domeniul gestionării eficiente a clădirilor publice, reducere a impactului asupra 
mediului, etc.

Art.3. Domeniile de colaborare:
• Gestionarea eficientă a clădirilor publice.
• Contribuţii în scriere de proiecte din domeniul eficienţei energetice şi surselor regenerabile 

de energie.
• Diseminarea informaţiei în procesul de implementare a proiectelor de eficienţă energetică şi 

a surselor regenerabile de energie.
Art. 4. Angajamentele Părţilor
Conştientizând rolul CFC al UTM şi experienţa acumulată în pregătirea şi formarea continuă a 
cadrelor din sectorul eficienţei energetice şi a surselor regenerabile de energie a clădirilor publice în 
comun cu Consiliul Raional îşi asumă angajamentele privind:

• Participarea la elaborarea programelor şi agendelor de informare şi comunicare în 
conformitate cu necesităţile şi solicitările parvenite din partea beneficiarilor de proiecte.

• Organizarea în parteneriat a diferitor evenimente, inclusiv conferinţe tehnico-ştiinţifice din 
domeniul gestionării eficiente clădirilor publice.

• Suport în perfecţionarea şi recalificarea cadreţor în materie de eficienţă energetică, surselor 
de energie regenerabilă şi de prevenire a schimbărilor climatice.

• Alte activităţi relevante domeniilor menţionate.



Art. 5 Organizarea activităţilor de colaborare
5.1. Pentru executarea prevederilor prezentului Acord, CFC al UTM şi Consiliul raional Leova vor 

delega persoanele responsabile pentru precizarea obiectivelor/activităţilor concrete, de-a fi 
realizate;

5.3. în scopul valorificării prevederilor prezentului Acord, cât şi precizării activităţilor de colaborare
Părţile se vor întruni după necesitate, dar nu mai rar, decât o dată în an;

5.4. Orice dispută privind interpretarea şi aplicarea prevederilor prezentului Acord va fi soluţionată
prin consultări între Părţi pe cale amiabilă;

5.5. Fiecare dintre Părţi poate propune amendamente, revizuiri, modificări sau completări la 
prezentul Acord. Revizuirea sau amendamentul convenit reciproc va intra în vigoare la data 
semnării de ambele Părţi.

Art. 6. Dispoziţii finale
6.1. Acordul este încheiat pe un termen nelimitat, dacă Părţile nu au luat decizia de întrerupere a 

acestuia;
6.2. Prezentul Acord intră în vigoare la data semnării de către reprezentanţii delegaţi de ambele 

Părţi. Dacă, Acordul se va semna în zile diferite, acesta va intra în vigoare la data ultimii 
semnări;

6.3. Acordul nu atinge şi/sau diminuează drepturile şi obligaţiunile asumate de către Părţi în alte 
acorduri încheiate;

6.4. Prezentul Acord este întocmit în două exemplare, şi au aceiaşi putere juridică. Fiecare dintre 
părţi va dispune de câte un exemplar de Acord;

6.5. Conform voinţei reciproce, copiile originale ale Acordului au fost semnate de către Părţi la data, 
după cum urmează:

IP „Universitatea Tehnică a Moldovei” Consiliul Raional Leova
Daniela CIUPERCĂ Nicolae PRIŢCAN
Prorector PFRI Preşedinte

2021 „ ” 2021

CFCEECP 
Ludmila VÂRLAN 
Director

2 0 2 1//



NOTA INFORMATIVĂ

la proiectul Deciziei „ Cu privire la aprobarea Acordului de colaborare 
între Universitatea Tehnică a Moldovei şi Consiliul raional Leova,,

1. Cauzele care au condiţionat elaborarea proiectului, iniţiatorii şi autorii 
proiectului________

Elaborarea proiectului de decizie vine în urma invitaţiei înaintate de către Universitatea 
Tehnică a Moldovei cu scopul colaborării şi instituirii unor relaţii comune în vederea 
creşterii capacităţilor instituţionale ale populaţiei raionului.

Iniţiatorul proiectului de decizie este preşedintele raionului, dl Nicolae PRIŢCAN şi 
autorul este specialistul principal din cadrul aparatului preşedintelui raionului, dna 
Roxana CEORIC.

2. Modul de reglementare a problemelor abordate în proiect de cadru normativ în
vigoare______________________________________________________

Elaborarea prezentului proiect de decizie este reglementat de prevederile Legii nr. 
436/2006 „ privind administraţia publică locală”, Legii nr. 100 din 27.12.2017” cu privire 
la actele normative”.___________________________________________________________

3. Scopul şi obiectivele proiectului_________________
Proiectul de Decizie urmăreşte scopul asigurării unui proces durabil şi sustenabil de 
întreţinere a fondului construit/renovat, realizat cu suportul financiar al partenerilor de 
dezvoltare şi a contribuţiilor locale în domeniile de gestionare eficientă a clădirilor publice, 
contribuţii în scriere de proiecte din domeniul efeicienţei energetice şi resurselor 
regenerabile de energie precum şi diseminarea informaţiei în procesul de implementare a 
proiectelor de eficienţă energetică şi a surselor regenerabile de energie.________________

4. Estimarea riscurilor legate de implementarea acestui proiect
Riscuri estimate nu su n t.________________________

6. Modul de incorporare a proiectului în sistemul actelor normative în vigoare, 
actele normative care trebuie elaborate sau modificate după adoptarea proiectului

Proiectul de decizie nu contravine actelor normative în vigoare şi nu necesită abrogarea 
unor acte administrative sau decizii aprobate de Consiliul Raional Leova.


