MEMORANDUM DE INTENTII
PRIVI N D COOPERAREA INTERCOM UNITARA

$t cREAREA eARTE]IERIATULUT DE DEzvoLTARE EcoruoutcA
LOCALA IN REGIUNEA CHEIE UNGHENI
incheiat astizi, 30 noiembrie 2020

Preambul
Noi, reprezentan[ii autoritifilor publice locale din mun. Ungheni gi localiHfile rurale din proximitate indiferent
de apartenenla geograficl raionald, ce formeazd Regiunea cheie de dezvoltare economicl Ungheni,
urmdindobiectivul de impulsionare a dezvottirii economice locale gi de imbundtdllre a condi$iior social+conomice
ale localitdfilor noastre,
bazdndu-ne pe integrarea economici a localiEfilor noastre In baza unor lanluri valorice gi infrastructuri economice

c0mune,
parte,
lindnd cont de posibiliti{ile financiare, umane gi tehnice limitate ale fieclrui actor in
considerdnd cooperarea intercomunitard drept un instrument util gi oportun de promovare a prosperitifii economice
locale,

recunoscdnd importanfa interac$unii inifiativelor publice
reciproce intre agenfii economici locali, na{ionaligi extemi

gi private, precum gi stabilirea gi extinderea

relatiilor

exprimdnd intenlia de unire a eforturilor de promovare a unei cooperdri reciproc avantajoase in vederea facilitirii
economice locale, atragerii de investi$igicreiriide noi locuri de munci

in

conformitate cu prevederile Articolului 5 al Legii cu privire la descentralizarea administrativd nr. 435 din 28.12.2006

(1) litera g), litera p) al Legii cu privire la administrafia
Ei ale articolului 29, aliniat (1), litera n), articolului 53, aliniat

publici locali nr.436 din 28.12.2006,
frind sprijinifi de Uniunea Europeani gi Programul Na$unilor Unite pentru Dezvciltare 9i Fondul Na$unilor Unite pentru

Copii in cadrul

Programului "Et:l4Moldova: Regiuni cheie'

Secfiunea l: Scopul, obiectivele 9i principiile Memorandumului
Memorandum de Inten$i constd in ini$erea crelrii unui partenedat local al autoritifilor
publice locale din Regiunea cheie de dezvoltare economici Ungheni , in vederea promovdrii unei agende economice
comune, bazate pe consolidarea lan(urilor valorice - cheie, in baza avantajelor competitive regionale comune.

Articolul

i: Scopul prezentului

Articolul 2: Obiectivul parteneriatului dintre localittrfile semnatare consti in c-ooperarea in cadrul

Prognamului

UE4Moldova: Regiuni cheie in vederea maximizirii impacfului economic al asistenlei tehnice 9i financiare acordate,
in special pentru:

a)

identificarea celor mai promifitoare oportuniti$ comurre de deamlh]e economici existente
regiunii cheie Ungheni ;

in localitafile

b) dezvoltarea parteneriatelor cu reprezentanfii sectorului pdvat in vederea definirii unei Foi de Parcurs
comune de valorificare a oporfunitd$lor economice exbbnte gi implemenErii acestona;

.

c) elaborarea

conceptului pentru crearea Asocia$ei Teritoriale de Dezvolhre Economicd Ungheni 9i
examinarea posibilitd(ilor gi direc{iilor de aprofundare a cooperdrii intercomunihre in domeniul economic
dintre localitltile semnatare
.

Sec{iunea ll: Principiile Memorandumului
Articoluf 3: Principiile care stau la bazaprezentului Memorandum de Intenfiisunt:

a)

Principiul autonomiei - menfinerea autonomieijuridice, decizionale gi financiare a fiecdrei autoritdti publice
locale semnatare;

b)

Principiul echitifii - imbinarea

c)

Principiul legatitl$i

-

Tn

mod echitabil a nevoilor cu resursele disponibile ale

pi(ilor semnatare;

respectarea cadrului legal, metodologic gi procedural pentru realizarea scopului

Memorandumului de Inten{ii;

Secfiunea lll: Drepturile gi obliga{iile

pi(ilor

Articolul 4: ln procesul definirii gi implementdrii Foii de Parcurs, precum qi identificirii ideilor de proiect 9i inaintirii
acestora spre finanfare, pi(ile au dreptul:

a) Si propuni reprezentan{i in Echipa Economici Locald (EEL), constituitd pentru colaborarea cu sectorul
privat Tn elaborarea Foii de Parcurs cu includerea unor ac$uni cu rezultate imediate in dezvoltarea
economici tocali pentru realizarea lanlurilor valorice cheie identificate in cadrul Programului
UE4Moldova: Regiuni cheie;

b)

Si

c)

Si fie informate, in mod exclusiv

participe efectiv in toate activitifile planificate

Tn

comun;

gi operativ, asupra problemelor constatate gi solu$ilor propuse;

d) Si revoce unilateral prezentul Memorandum,

cu o informare prealabild a tuturor pi(ilor semnatare

ale

prezentului Memorandum,

Articolul 5: in procesul de organizare gi realizare a activiti$lor men$onate in Prezentul Memorandum, Pirfib
semnatare igi asumi urmdtoarele obligatii:

a)

Sd coopereze efectiv qi sd furnizeze, in scris sau verbal, informaliile solicitate de membrii EEL necesare
pentru realizarea scopultii Memorandumului;

b)

Sd participe la gedinfele organizate in procesul de lucru;

c) Sd asigure, la necesitate, incdperi necesare pentru organizarea gi desfdgurarea activitdlilor EEL;
d)
e)

SE acorde sprijin EEL

0

Si

in realizarea sarcinilor acesteia;

Sd asigure promovarea permanentd a activititilor realizate;
participe la elaborarea Foiide Parcurs

g) Sd ofere neremunerat

informalia disponibili, iar la necesitate sd participe la colectarea datelor necesare

realizdrii prevederilor Memorandum.

h)

Si

realizeze alte obligafiistabilite adifional prin decizia comund a Pd(ilor

I

Sec-tiunea M: Echipa Economici

Locali

Articolul 6: Pd(ile semnatare constituie Echipa Economici Locald (EEL), din reprezentanfi ai institufiilor publice

9i

private, cu o pregdtire profesionali adecvati gi experienp avansati in domeniul dezvoltirii economice locale pentru
elaborarea gi implementarea unei Foi de Parcurs de dezvoltare economictr pentru lanfurile valorice cheie din
Regiunea cheie de dezvoltare economicl Ungheni , identificate in cadrul Programului UE4Moldova: Regiuni-cheie".

-

Articolul 7: in activitatea sa EEL se conduce de hotirdrile sale adoptate in cadrul gedin[elor, Planul propriu

de

aciivitate, Deciziile Consiliilor locale ale localitd$lor semnatare, legislafia in vigoare gi prezentul Memorandum.

Articolul 8: Termenul de activitate al EEL este determinat de perioada de pregdtire a Foii de Parcurs de dezvoltare
economicg locald,

in cadrul

Programului UE4Moldova: Regiuni-cheie gi de creare

Dezvoltare Economicd Ungheni

a

Asocia{iei Teritoriale de

.

Articolul 9: Pentru realizarea scopurilor prezenfului Memonndum EEL are urmitoarcle competente:

a)

Organizarea gedin{elor de lucru a EEL gi a grupurilor-finti, responsabile de implementarea proiectelor din
lanfrr1e valorice identificate, la care se discuti gi se dezbat oportunititile economice regionale bazate pe
avantajele competitive existente

b)

Elaborarea Foii de Parcurs cu privire la potenfiale oportunitdfi economice imediate pentru dezvoltarea
cheie gi propunerea acesteia spre examinare gi aprobare de citre semnatarii
lanFrrilor valorice

-

Memorandumului

c)

identificarea gi propunerea solu{iilor pentru valorificarea potenfialului economic prin dezvoltarea fiecirui
dintre lan{urile valorice - cheie identificate.

d)

aprobarea proiecfuluiActrlui constifutiv al Asociafiei Teritoriale de Dezvoltare Economici Ungheni , fondatd
de localifi[ile care vor implementa Foaia de parcurs numiti mai sus, firi crearea unei entitilijuridice;

e)

Elaborarea de recomandiri pentru autoritifile publice locale
aprofu

-

semnatare ale Memorandumului- in vederea

ndirii parteneriatulu i econo mic,

Articolul {0: EEL este constituiE ini{ial din 26 persoane, reprezentanfi ai autoritdfilor publice locale 9i sectorului
privat, ai sectorului asociativ gi asociafiilor de bigtinagi, precum ai organizaliilor te(e care vor fi ulterior implicate in
acest proces. Unul din Co-Pregeding ai EEL este Primarul mun. Ungheni . $edintele EEL sunt organizate la
necesitate gi sunt convocate la inifiativa unui Co-Pregedinte sau membru a] EEL, Fiecare membru al EEL define un
vot gi deciziile in cadrul EEL se adopta prin majoritate simpld a participanfilor gedinfei, Componenfa nominali a EEL
este:

#
1

2
3

4
5

6
7
8

I

Ghenadie Mitruc
Alexandru Ambros
Natalia lepuras

Presedintele raionului
Primarul mun. Ungheni
Administrator ZEL U nghenLBusiness

Co-Presedinte
Co-Presedinte

Ludmila Guzun
Dorin Budeanu

Deputat in Parlament

Membru

Presedinte fiiala Ungheni, Camera de Comerti $i Industrie
Sef Directie Economie si Reforme, Consiliul Raional Ungheni
Sef Directie Arhitecturd si Alimentafe, Consiliul Raional Unghe4l
Director CRAI, Consiliul Raional Ungheni

Membru

Ludmila Ursatiev
Viorel Scutaru
Violeta Petre
Vera Poia

10

Marian Babici

11

Svetlana Ciobanu
Anatolie Cladicov
Andrei Buzovoi

12
13
14
15

Functia / institutia

Nume

lurie Vrabie
Nicolae Sorotinschl

Membru

Membru

Membru
Membru
Membru

Viceorimar mun. Ungheni
Reqistrator de sht CIS Ungheni

Membru

Director CRDD

Membru

Presedinte JCI Unqheni
SRL Aorosfbra
SRL Prog-agroter, pre$edinte Apa UnCalNis
Primarul s. Unte$ti, Presedintele Asociatiei Primarilor

Membru

Membru
Membru

Membru

Membru
Membru
Membru

16

Andrei Rudicov

Primaruls, Costuleni

17

Vasile Casian
Vera Buqa

Primarul com. Sculeni
Primarulor. Comesti

Stepan Roqca
Ludmila Nistor

Primaruls, Comova
Primarul com, Pirlita

Membru
Membru

Vasile Grosu
Marian Lefter
lon Poia

Primaruls. Aqronomovca

Membru

Director Fabrica LEAR Corporation
Director Logos Art, Pregedinte JCI Moldova

Membru

Dionisie Temovschi
fon Procopciuc
Ruslan Erezanu

Viceorimar mun, Unqheni
Director SRL Soclemo
Director Filial5 BCR Be[i

Membru

1B

19

20
21

22
23

24
25
26

Membru

Membru

.

Membru

Articolul 1l: Ulterior, la propunerea membrilor sau a Pd(ilor semnatare, EEL poate revizui componen(a sa numericd
gi nominali gi va aproba decizia respectivd prin majoritate simpl5 a participan$lor gedinfei. Calitatea de membru
este asumati de sine stdtitor de fiecare persoani pe principiul de voluntariat.

Secfiunea V. Dispozifii finale
Articolul 12: Modificarea sau anularea prezentului Memorandum in perioada executdrii lui se poate face numai
pentru motive obiective gi intemeiate, prin acordul de voinfd al pdrlilor semnatare.

Articolul 13: Prezentul Memorandum poate fi modificat prin acte adilionale aprobate de reprezentanfi legali ai
pirfilor Memorandumulu i.
Articoful l4: incetarea efectelor prezentului Memorandum se realizeazd odatd cu consemnarea acestui fapt de cdtre
Pd(ile semnatare.

ezentanfilor

pi{ilor:

7. Primarul s, Bumbita
Paladi Dumitru
y'i<.ttl.
oY'-<2,

8. Primarul s, Bugila

Virlan lgor
?-\
3.

r;.,

Grosu

4.

10. Primarul s. Chirileni
Stoica lurie

Bujor

11. Primarul c. Cioropcani
Robulet Victor
ar;-HENI,

g\i

12. Primarul c. Condrdtegti
Zgureanu $tefan

25. Primarul
Nistor Li

26. Primaruls.
Golan Vera

27. Primarul c. Sculeni

16. Primarul c.

".-;l
$

c. Mdcdregti
Sergiu

30. Primaruls. Un[egti
Sorotinschi Nicolae

19. Primaruls. Migu

31. Primarul c. Valea

Caldare Andrei

AntociAlexei

32. Primarul c.
Baftag Victor

3"**D

6VqW/h

24. Primarul c, Petregti
Gorea Serghei
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