


Aprobat prin Decizia
Consiliului mun. Bdl[i
nr. 514 din27.04.2021

ACORD DE COLABORARE
intre unitatea administrativ-teritoriall municipiul Bllti,

reprezentat de Consiliul municipal Bil{i,
qi

Asociafia Obqteascii,,Asociafia pentru Dezvoltarea
Comunicafiilor Electronice qi Tehnologiilor Inovafionale"

.t
Data semndrii: 25. 1 L202 1

Locul semndrii: municipiul BdlSi

Unitatea administrativ-teritoriali municipiul BdUi, reprezentat de Consiliul
municipal B5Ui, in persoana Primarului interimar al municipiului Balli, a doamnei Dubilkaia
Tatiana, pe de o parte,

pi

Asociafia Obqteasci ,,Asocia{ia pentru Dezvoltarea Comunica{iilor Electronice qi

Tehnologiilor Inovafionale", in continuare Asocia{ia, IDNO 1019620009200, in persoana
pregedintelui Asociafiei, a domnului Ion Bodrug, pe de altd parte,

numite in continuare ,,Pd4i",
in limita competenfelor qi atribuliilor ce le revin, pornind de la intenlia qi interesul comun

al Pdrfilor, au convenit sd incheie prezentul Acord de colaborare (in continuare - Acord) asupra
urmdtoarelor:

Capitolul I. SCOPUL $I OBIECTIVELE SPECIFICE ALE ACORDULUI

1.1. Soopul prezentului Acord este de a uni efortul Pdrlilor in valorificarea potenlialului
inovafional al municipiului Bdlfi, prin facilitarea gi accelerarea procesului de transfer
tehnologic Ai de inovalii in domeniul social-economic, in sfera gospoddriei de locuin(e,
transportului public qi servicilor comunale din municipiu, in vederea imbundtdlirii calitdlii
vietii cethlenilor, dezvoltdrii comunitdlii gi protejdrii mediului.

1.2. Parfile vor depune efort pentru identificarea posibilita{ilor de dezvoltare in municipiul Bdlli a

conceptului de Smart City (Oraq Inteligent) care vor fi agreate de cdtre ambele Pd(i. De
asemenea, Pd4ile"se angajeazl ca informa{iile confiden}iale, la care au acces, sd fie utilizate
strict pentru uz intem, iar informaliile de ordin general nu vor face obiectul unor scopuri
comerciale gi nu vor fi transmise terfelor persoane.

1.3. Obiectivele specifice ale colabordrii:

- identifi.u..u n.".sitd1ilor prioritare in digitalizarea serviciilor publice oferite de

administralia public6 locald gi stabilirea in comun a modalitdlilor optimale gi eficiente

de solulionare a acestora;

- dezvoltarea gi implementarea soluliilor de Smart City in municipiul Bdlti Ei a solufiilor
tehnologiilor inovalionale digitale;

- schimbul de experien!5 in procesul de dezvoltare a conceptului de Smart City;
- organizarea in comun, a unor evenimente gi activitdfi cu caracter consultativ-

informativ gi de identificare a ideilor de proiecte de dezvoltare a municipiului Bdlfi in
domeniul produselor gi serviciilor inovafionale digitale;

- colaborareape proiecte ce lin de scopul prezentului Acord.
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finalizdndu-se la 3l ' I2'2025,

2.2.Prezentul Acord poate sd inceteze inainte de termen in urmdtoarele cazuri:

- neexecutareaobligaliilorasumate;
- Asocialia igi inceteazdactivitatea conform scopurilor gi obiectivelor, stabilite prin propriul

Statut;

- desfiintarea Asocialiei ca persoand juridic6'

Capitolul III. RESPONSABILItApIE fAnlu,on

3.1. pa4ile se oblig6 sd-gi onoreze responsabilitAfle conform legislaliei in vigoare' prezentului

Acord gi, dupi caz, acordurilor semnate ulterior'

3.2. pa4ile vor menline un dialog deschis lrivind problemele 9i succesele implementdrii

Acordului, consultdndu-se reciproc in vederea eficientizlrii telaliilor de colaborare'

3.3. parlile vor organiza qi desfdgura in comun diverse evenimente ($edin!e, intAlniri, conferinle

etc.) pentru realizareascopului Ei obiectivelor prezentului Acord.

3.4. Responsabilitalile comune ale P64ilor:

. colaborarea in dezvoltarea conceptului de Smart City in municipiul BAIIi;

o elaborarea unor iniliative, ideii de proiecte de dezvoltare 9i de implementare a conceptului

de Smart City in municiPiul BAIIi;

. rcalizarea activitdtilor comune in dezvoltarea soluliilor de Smart City in municipiul Belti;

o colabor area la elaborarea qi implementarea de proiecte in domeniile: educalie, cultur6,

transport, iluminare, amenajare, serviciilor comunale municipale etc., pentru integrarea

tehnologiilor inovalionale gi a procesului de digitalizarein municipiul Belli;

. mediati zarea,prin intermediul paginilor-web Ei a altor resurse sociale media ale Pdr,tilor, a

activitatilo r real\zate in cadrul acestui Acord, precum gi a altor informatii ce lin de scopul

' " qi obiectivele prezentului Acord.

3.5. Responsabilitifile Consiliului municipal. BIt{i, in persoana Primarului municipiului

Bilfi:
a) sd contribuie, in m6sura posibilitalilor, la implementarea proiectelor 9i iniliativelor propuse

spre realizare de AsociaJie ce 1in de scopul gi obiectivele prezentului Acord;

b) sd acorde asistenfd informalionald gi consultativd, in condiliile legisla{iei in vigoare qi

pentru realizarea prezentului Acord;

c) sd faciliteze implicarea subdiviziunilor structurale ale Primdriei municipiului Balfi in

activitAil gi proiecte comune, care corespund scopului qi obiectivelor prezentului Acord qi

in vederea rgalizdrii Strategiei de dezvoltare social-economicd a municipiului Bdlli pentru

anii 2021 - 2025, a Planului de Dezvoltare Economicd Locald a municipiului Bdlli pentru

2020 - 2022, in cadrul proiectului ,,Primarii pentru Creqtere Economicd" qi a altor

documente strategice de dezvoltare a municipiului;

Implicarea subdiviziunilor structurale ale primdriei este posibild in baza solicitdrii

Asocialiei, depusd in scris pe numele Primarului municipiului Bdlfi;

d) s6 faciliteze colaborarea Asociafiei cu instituliile publice din municipiu din domeniile

educalie, culturd, sport, social, cu intreprinderile municipale pentru realizarea activitdlilor

qi iniliativelor, ce corespund scopului gi obiectivelor prezentului Acord Ei in vederea

realizdrii Strategiei de dezvoltare social-economicd a municipiului Bdlli pentru anii202I -



2025,a Planului de Dezvoltare Economicd Locali a municipiului Balti pentru 2020 -2022,
in cadrul proiectului,,Primarii pentru Cregtere Economicd" qi a altor documente strategice

de dezvoltare a municipiului.

3.6. Responsabilitd(ile Asocia(iei Obqteqti ,,Asocia{ia pentru Dezvoltarea Comunica{iilor
Electronice gi Tehnologiilor Inova(ionale":

a) sd participe la implementarea acliunilor Strategiei de dezvoltare social-economicd a

municipiului B6lfi pentru anii 2021 - 2025, Planului de Dezvoltare Economicd, Locald, a

municipiului B6lfi pentru 2020 - 2022, in cadrul proiectului ,,Primarii pentru Cregtere

Economicd" $i a altor documente strategice de dezvoltare a municipiului, conform
domeniului de activitate a Asociafiei; r

b) sd efectueze studiul privind identificarea calificdrilor necesare pentru angajalii din
domeniul IT qi inginerie din intreprinderile municipiului Bdlli;

c) sd consolideze comunitatea tehnologiilor inovalionale digitale din municipiul Bdlfi (mediul

de afaceri, mediul academic, reprezentalii organiza{iilor nalionale qi interna}ionale de

susfinere a businessului, reprezentanlii APL qi APC) intr-un ecosistem tehnologic bine

conectat la Centrul de Inovare gi Transfer Tehnologic din mun. Bdlti;
d) si inilieze idei de proiect/e de dezvoltare qi de implementare a conceptului de Smart City

in municipiul Bdlfi;
e) sd inilieze idei de proiecte in domeniile educatie, cultur6, transport, iluminare, amenajare

etc. pentru integrarea tehnologiilor inovalionale digitale in municipiul Bdlfi;

D sd informeze in scris Primarul mun. Balfi despre idea/ile de proiecte qi/sau despre alte
inifiative ale Asocialiei de a fi implementate in comun, ce corespund scopului qi

obiectivelor prezentului Acord;
g) in cazul confirmdrii intenfiei administratiei publice locale de a coopera in cadrul unui

proiect, ce corespunde scopului gi obiectivelor prezentului Acord, sd elaboreze in comun

propunerea de proiect pentru depunerea cererii de finanfare in cadrul programelor de

granturi;

h) sg informeze cu privire la statutul final de aprobare a cererilor de finanfare, elaborate gi

inaiirtate in parteneriat, nu mai tdrziu de 5 zile calendaristice de la anunfarea oficiald a

rezultatelor;

i) sd organizeze,in cazulin care Asocialia primegte finanlare pentru un proiect elaborat Ei

inaintat in comun, gedinle de lucru, pe intreaga perioadd a proiectului, pentru a discuta toate

aspectele implementdrii acestuia;
j) sd informeze in scris despre progrdsele proiectelor implementate in parteneriat, precum qi

despre rezultatele intermediare Ei finale ale acestora;

k) sd asigure transparenfa tuturor acliunilor realizate in cadrul fiecdrui proiect implementat in
parteneriat cu organul administrafiei publice locale sau, dupd caz, cu subdiviziunile

structurale ale primdriei;

D sd prezinte infdrmafii despre activitdfile rcalizate in cadrul acestui Acord, precum qi alte

informafii ce fin de scopul qi obiectivele prezentului Acord, pentru plasare pe pagina

oficiald a Primdriei municipiului Bdl{i.

Capitolut IV. FORTA MAJORA

4.1. Nici una dintre Pd(ile prezentului Acord nu rdspund de neexecutarea in termen gi/sau de

executarea in mod necorespunzdtor, total sau parfial, a oricdrei obligalii care ii revine inbaza
acestuia, dacd neexecutarea sau executarea necorespunzdtoare a obligaliei respective a fost

cauzatd, de forfa majorS, a$a cum este definitd de lege.



4.2. Partea care invocd fo4a majord este obligatd si notifice celeilalte Parfi, in termen de 3 zile,

despre producerea evenimentului gi sd ia toate mdsurile posibile in vederea limitdrii

consecinfelor lui.
4.3. Dacd in termen de 10 zile de la producere, evenimentul respectiv nu inceteazl,Partea cate

invocd forfa majord este total exoneratd de indeplinirea acestei obligaJii.

Capitolul V. CLAUZE FINALE

5.1. in procesul executdrii prezentului Acord, Pa4ile vor acJiona in conformitate cu principiile de

bund credinfd, transparenfd, confidenlialitate, responsabilitate, parteneriat 9i egalitate.

5.2, in vederea asigurarii coordondrii eforturilor, Pdrfile se vor informa reciproc referitor la

acliunile intreprinse in vederea realizdrii prezentului Acord.

5.3. Pa4ile sunt dispuse sd conlucreze sub forma suportului reciproc, asistenJei reciproce,

schimbului de informalii qi bunelor practici.

5.4. Toate modificarile gi completdrile la prezentul Acord trebuie sd fie perfectate in formd scris6,

semnate de cdtre reprezentanlii imputernicili ai Pdrfilor, gi vor constitui parte integrantd a

respectivului Acord.

5.5. Litigiile apdrute in legdturd cu executarea prezentului Acord vor fi rezolvate de Pa4i pe cale

amiabilS. Dacd aceasta nu este posibild, litigiul se va examina in instanfa de judecatd in

conformitate cu legislafia in vigoare a Republicii Moldova.

5.6. Acordul cuprinde 4 (patru) pagini ce vor fi semnate, datate gi gtampilate de Pdr1i.

5.7.Prezentul Acord este intocmitin2 (doud) exemplare, c6te unul pentru fiecare Parte, care au

putere juridicd egal6.

5.8. Pa(ile vor elabora Acorduri adilionale, pentru proiectele implementate in comun, in care vor

fi specificate aspectele colabordrii.

CapitoluM. ADRESELE $I SEMNATURILE PARTILOR

Consiliul municipal Bilfi

municipiul BAIIi, str. Independenfei, I

Primarul interimar al municipiului Balti:

Dubi{kaia Tatiana

kD*

AO ,,Asociafia pentru Dezvoltarea

Comunicafiilor Electronice qi

Tehnologiilor Inova{ionale"
municipiul B6lli, str. $tefan cel Mare, 76A
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