
    REPUBLICA  MOLDOVA                                         PЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 

      CONSILIUL  RAIONAL     РАЙОННЫЙ  СОВЕТ 

                 STRĂŞENI             СТРЭШЕНЬ 

            

 

                  DECIZIE nr. 5/ 

  din  21 decembrie  2018 

                                                                                                        PROIECT 

Cu privire la aprobarea Acordului de colaborare 

dintre Consiliul raional Strășeni și Direcția situații 

excepționale a municipiului Chișinău a Inspectoratului 

General pentru Situații de Urgență  

 

 

 În  conformitate cu prevederile art. 43,  art. 46 ale Legii nr. 436 - XVI din 28 

decembrie 2006 privind administrația publică locală, cu modificările și 

completările ulterioare, art. 5 al Legii 435 – XVI din 28 decembrie 2006 privind 

descentralizarea administrativ, examinînd nota informativă, Consiliul raional 

Strășeni DECIDE: 

 

     1. Se aprobă Acordul de colaborare  dintre Consiliul raional  Strășeni și Direcția 

situații excepționale a municipiului Chișinău  a Inspectoratului  General pentru 

Situații de Urgență, conform anexei. 

     2. Se împuternicește Președintele raionului Strășeni cu dreptul de a semna  

Acordul de colaborare dintre Consiliul raional  Strășeni și Direcția situații 

excepționale a municipiului Chișinău  a Inspectoratului  General pentru Situații de 

Urgență. 

     3. Se pune în sarcina Direcției economie, construcții și politici investiționale 

implementarea prezentului acord. 

     4. Se desemnează Responsabil de controlul executării prezentei deciziei 

președintele raionului (M. Popa). 

     5. Prezenta decizie intră în vigoare la data includerii în Registrul de Stat al 

actelor locale. 

 

 

 

 

Preşedinte al  şedinţei,                                                    _______________ 

Contrasemnat, 

Secretar al Consiliului raional,                                            Nina RUSU 
 

 

Avizat: 

Serviciul juridic                                                                                           I. Malic 

Direcția economie, construcții 

și politici investiționale                                                                               N. Sîrbu 
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                                                                                                                             Anexa 

                                                                                               la Decizia Consiliului raional Strășeni 

                                                                             nr.5/    din 21 octombrie 2018 

 

 

 

ACORD DE COLABORARE 

dintre Consiliul raionul Strășeni și 

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAI 

 

 

        Consiliul raional Strășeni, cu sediul în mun. Strășeni, str. M. Eminescu, nr. 28, reprezentat de 

dl. Mihail POPA, Președintele al raionului, pe de o parte și Inspectoratul General pentru Situații 

de Urgență, din cadrul Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova, reprezentat de 

Mihail HARABAGIU, general maior al serviciului salvare, șef  al Inspectoratului General pentru 

Situații de Urgență al MAI, pe de altă parte, au încheiat prezentul Acord de colaborare privind 

următoarele: 

 

1. OBIECTUL ACORDULUI DE COLABORARE 
 

        Prezentul Acord de colaborare are ca obiect procedura de asociere și colaborare între părțile 

acestuia referitor la construcția unității de salvatori și pompieri în mun. Strășeni,  în scopul 

reducerii timpului de intervenție la solicitarea cetățenilor.  

 

2. DURATA ACORDULUI DE COLABORARE 
 

       Prezentul Acord de colaborare se încheie pe perioada de 2 (doi) ani (noiembrie 2018 - 

noiembrie 2020), intrând în vigoare de la data semnării de către părți și își va produce efectele pe 

toată perioada menționată.  

 

3. SCOPUL ACORDULUI DE COLABORARE 
 

       Prin încheierea prezentului Acord de colaborare se urmărește: 

3.1 Susținerea din partea Consiliului raional Strășeni în vederea construcției unității de salvatori și 

pompieri în mun. Strășeni. 

3.2 Dezvoltarea relațiilor de colaborare dintre Consiliului raional Strășeni și Inspectoratului 

General pentru Situații de Urgență, din cadrul Ministerului Afacerilor Interne al Republicii 

Moldova. 

3.3 Îmbunătățirea cadrului instituțional și operațional, creșterea nivelului de securitate a populației 

din mun. Strășeni şi localităților  din vecinătate la capitolul apărarea împotriva incendiilor și 

reacția la situațiile de urgență. 

3.4 Organizarea și desfășurarea transparentă a procedurilor de achiziție publică, conform 

prevederilor  Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice. 

 

4. RESPONSABILITĂȚILE PĂRŢILOR 
 

      Părțile contractante vor colabora pe întreaga durată a Acordului de colaborare în vederea 

investiri banilor publici destinați pentru construcția unității de salvatori și pompieri în mun. 

Strășeni mai eficient, mai transparent, organizării și desfășurări procedurilor de achiziție publică, 
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monitorizarea executării contractului de antrepriză de către  specialiștii Consiliului raional, pentru 

obținerea la finele realizării investiției, a obiectivelor trasate și rezultatelor preconizate. În acest 

scop părțile  își asumă următoarele responsabilități: 

4.1 Consiliul raional Strășeni: 

4.1.1 Va desemna o persoana responsabilă de colaborare cu Inspectoratului General pentru 

Situații de Urgență în vederea realizării eficiente a investiției în construcția unității de salvatori și 

pompieri în mun. Strășeni. 

4.1.2 Va delega specialiști din cadrul Consiliului raional Strășeni în Grupul de lucru pentru 

achiziții publice a Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, pentru examinarea și 

evaluarea ofertelor depuse la concurs de către operatorii economici și desemnarea operatorului 

economic cîștigător pentru executarea lucrărilor de construcție. 

4.1.3 Va semna contractul de antrepriză și va participa la realizarea acestuia în calitate de 

,,Beneficiar”. 

4.1.4 Consiliul raional Strășeni va participa la construcția unității de salvatori și pompieri din 

mun. Strășeni cu o contribuție totală de 2000000,00 lei, din care 1000000,00 lei va fi investit în 

anul 2019 și 1000000,00 lei în 2020. 

4.1.5 Va obține Certificatul de Urbanism și avizările necesare pentru construcție de la serviciile 

desconcentrate. 

4.1.6 Va contribui activ în procesul de comunicare și informare reciprocă în vederea 

implementării eficiente a prezentului Acord de colaborare. 

4.2 Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, Ministerul Afacerilor Interne al 

Republicii Moldova: 

4.2.1 Va desemna o persoană responsabilă de colaborare cu Consiliul raionul Strășeni în vederea 

realizării eficiente a investiției în construcția unității de salvatori și pompieri în mun. Strășeni. 

4.2.2 Va organiza și desfășura procedura de elaborare și expertizare a documentației tehnice, de 

execuție a lucrărilor conform legislației și normativelor din domeniul construcțiilor în vigoare. 

4.2.3 Va acorda asistență și va prezenta informațiile necesare solicitate de specialiștii din cadrul 

Consiliului raional. 

4.2.4 Va organiza și desfășura procedura de achiziție publică a lucrărilor de construcție conform 

legislației în vigoare cu participarea specialiștilor din cadrul Consiliului raional Strășeni.   

4.2.5 Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, reprezentat de Mihail HARABAGIU, 

general maior al serviciului salvare, va semna contractul de antrepriză și va participa la realizarea 

acestuia în  calitate de ,,Beneficiar”. 

4.2.5 Inspectoratul General pentru Situații de Urgență va participa la construcția unității de 

salvatori și pompieri din mun. Strășeni cu o contribuție de 3000000,00 lei. 

4.2.6 Va contribui activ în procesul de comunicare și informare reciprocă în vederea 

implementării eficiente a prezentului Acord de colaborare. 

4.2.7 Va asigura alocarea terenului destinat pentru replanificarea  USP Strășeni. 

5. ASPECTE FINANCIARE 

 

Costul total al proiectului 6 000 000,00  lei 
 

5.1 Contribuţia aplicantului 3000000,00  lei 
 

5.2 Contribuţii din alte fonduri 2000000,00  lei (Consiliul Raional Strășeni) 
 

5.3 Bugetul de stat, alte surse  -  1000000,00  lei 

 

6. RISCURI CE AR PUTEA SĂ PERICLITEZE IMPLIMENTAREA PROIECTULUI  
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Riscuri identificate care ar putea periclita implementarea proiectului sunt după cum urmează: 

 

6.1 Deficitul resurselor financiare apărut la una din etapele de implementare a proiectului, - 

acesta poate fi depășit prin solicitarea suplimentară de mijloace financiare de la Guvern;  
 

6.2 Întârzieri în implementarea proiectului legate de situaţii de forţă majoră, cauzată de situaţii 

excepţionale de proporţii 

 

7. DISPOZIŢII FINALE 

7.1 Responsabilitatea realizării acestui Acord de colaborare și-o asumă ambele părți, dar calitatea 

de lider urmează să fie atribuită Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, care va 

organiza și desfășura procedura de achiziție publică a lucrărilor de construcție conform legislației 

în vigoare. 

7.2 Prezentul Acord de colaborare reprezintă cadrul general în care se va realiza colaborarea 

pentru atingerea obiectivelor trasate de construcție,  susținere și dezvoltare a unității de salvatori și 

pompieri în mun. Strășeni.  

7.3 Părțile contractante înțeleg ca realizarea obiectivelor trasate este posibilă doar în cadrul unei 

cooperări eficiente și cu executarea conformă a obligațiunilor asumate în baza prezentului Acord 

de colaborare. 

7.4 Acordul de colaborare poate înceta înainte de termen la cererea uneia dintre părți. 

7.5 Prezentul Acord de colaborare a fost încheiat azi _____________________ 2018, în două 

exemplare, cîte unul pentru fiecare Parte, ambele avînd aceeași forță juridică, are 3 pagini și va 

intra în vigoare la data semnării acestuia, va rămîne valabil pentru o perioadă de 24 luni. 

Aplicabilitatea Acordului de colaborare poate fi extinsă prin acte adiționale. 

7.6 Toate litigiile privind implementarea Acordului de colaborare vor fi rezolvate pe cale amiabilă  

în curs de 15 de zile de la data notificării. 

7.7 Prezentul Acord de colaborare are o abordare benevolă a cărei implementare ține de buna  

credință a ambelor părți și apariția unor neînțelegeri sau probleme financiare nu poate obliga pe 

una din părți executarea silită. 

 

8. SEMNĂTURILE, RECHIZITELE JURIDICE ȘI POȘTALE ALE PĂRȚILOR: 

Aparatul președintelui raionului  Strășeni Inspectoratul General pentru Situații de 

Urgență, Ministerul Afacerilor Interne al 

Republicii Moldova 

Adresa: mun. Strășeni, str. M. Eminescu, nr. 28 Adresa:  

Tel./Fax: 0(237)2-79-10; 0(237)2-24-89 Tel./Fax:  

email consiliulraional@crstraseni.md email  

Denumirea 

Băncii: 

Ministerul Finanțelor 

 Trezoreria de Stat 

Denumirea 

Băncii: 

 

Adresa 

Băncii: 

mun. Strășeni, str. Ștefan cel Mare 133 b Adresa Băncii:  

Cod Bancar: TREZMD2X Cod Bancar:  

Cod IBAN: MD64TRPDAU30000001574500 Cod IBAN:  

Cod fiscal: 1017601000161 Cod fiscal:  

 

                Mihail POPA                                                           Mihail HARABAGIU 

 

 

       _____________________                                                     _____________________ 

                             L.Ş.                                                                                              L.Ş.               



 

NOTA  INFORMATIVĂ 

la proiectul  deciziei Consiliului raional „Cu privire la aprobarea Acordului de colaborare 

dintre Consiliul raional  Strășeni și Direcția situații excepționale a municipiului Chișinău  

a Inspectoratului  General pentru Situații de Urgență” 

 

1. Denumirea autorului și, după caz, a participanților la elaborarea proiectului  

Direcția economie, construcții și politici investiționale. 

2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului și finalitățile urmărite 

Proiectul  deciziei ” Cu privire la aprobarea Acordului de colaborare dintre Consiliul raional  

Strășeni și Direcția situații excepționale a municipiului Chișinău  a Inspectoratului  General 

pentru Situații de Urgență ” a fost elaborat întru dezvoltarea relațiilor de colaborarea dintre 

Consiliul raional Strășeni și Direcția situații excepționale a municipiului Chișinău a 

Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, MAI. 

Scopul și finalitățile urmărite prin adoptarea actului respectiv constau în crearea unui cadru 

legal de colaborare între principalii actori  participanți la proces. 

3.Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi 

 Proiectul decizie cuprinde partea dispozitivă și Acordul de colaborarea, structurat conform 

standardelor naționale. 

4. Fundamentarea economico-financiară 

La implementarea prezentului proiect vor fi alocate mijloace financiare în limita bugetului 

aprobat. 

 5. Avizarea și consultarea publică a proiectului  

 În baza celor expuse și în conformitate cu prevederile art. 32 al Legii nr.100 din  22 decembrie 

2017 cu privire la actele normative proiectul de decizie a fost avizat de către Serviciul juridic 

din cadrul Consiliului raional Strășeni, secretarul consiliului raional. Totodată  în scopul 

respectării prevederilor Legii nr. 239 din 13 noiembrie 2008 privind transparența în procesul 

decizional proiectul a fost plasat pe pagina web a Consiliului raional  www.crstraseni.md, la 

directoriul Transparența decizională, secțiunea Consultări publice ale proiectelor. 

6. Constatările expertizei anticorupție 

În temeiul art. 35 din Legea 100/2017 cu privire la actele normative, art. 28 alin. (3) din Legea 

integrității 82/25.05.2017, proiectul a fost supus expertizei anticorupție de către autor.  

Proiectul de decizie corespunde normelor juridice și exclude orice element care ar favoriza 

corupția. 

7. Constatările expertizei juridice 

În temeiul art. 37 din  Legea nr. 100 din 22 decembrie 2017 cu privire la actele normative  a 

fost expus expertizei juridice de către Serviciul juridic, subdiviziune a Consiliului raional.  

Prezentul proiect de decizie este în concordanță cu Legea nr. 435-XVI din 28 decembrie 2006 

privind descentralizarea administrativă, Legii nr. 436-XVI privind administrația publică locală 

din 28 decembrie 2006, cu modificările și completările ulterioare. 

Structura și conținutul actului corespund normelor de tehnică legislativă. 

 

Prin urmare, proiectul deciziei se prezintă Comisiilor consultative de specialitate pentru avizare 

şi Consiliului raional pentru examinare şi adoptare în şedinţă. 

 

Șef al Direcției economie, construcții                                                     Sîrbu Nicolae 

și politici investiționale 


