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Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova, denumită în continuare CCI, 

reprezentată de Președintele CCI RM, dl Serghei HAREA, acționând în baza legislației 

naționale, Legii Republicii Moldova Nr. 393-XIV din 13.05.1999 "Cu privire la Camera de 

Comerț și Industrie", Statutului CCI, pe de o parte, 

și  

 

Consiliul raional Hîncești, reprezentat de Președintele raionului  Hîncești, dl. Iurie 

LEVINSCHI, denumit în continuare Președinte, acționând în baza Legii nr.436 din 28.12.2006 

“privind administrația publică locală”, pe de altă parte, denumite în continuare Părți,  

 

luând în considerare necesitatea stabilirii și îmbunătățirii condițiilor economice și juridice pentru 

funcționarea mai eficientă a mediului de afaceri, exprimându-și interesul reciproc în dezvoltarea 

potențialului economic al raionului, crearea unui sistem eficient de parteneriat public - privat 

pentru creșterea competitivității și a atracției investiționale a raionului, au încheiat acest acord, 

după cum urmează: 
 

I. Obiectivul  Acordului  
 

1. Obiectul Acordului îl reprezintă consolidarea colaborării între Părți, în vederea promovării și 

dezvoltării activității de întreprinzător în raionul Hîncești. 

2. Părțile construiesc relațiile pe bază de egalitate și parteneriat reciproc avantajos și, în scopul 

implementării prezentului Acord, vor organiza consultări, ateliere comune de lucru, 

seminare tematice, mese rotunde și alte activități în scopul elaborării propunerilor de interes 

comun. 

3. Părțile vor face schimb de experiență conform domeniilor de cooperare, vor generaliza în 

comun rezultatele pozitive în cadrul proiectelor concrete și în limitele competențelor sale.    

II. Domeniile prioritare de colaborare   
 

4. În vederea atingerii obiectivelor Prezentului Acord, Părțile vor dezvolta colaborare și 

asistența reciprocă în următoarele domenii prioritare: 

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

activității investiționale; 

b) suport în dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii;  

c) crearea unui mediu favorabil pentru afaceri, inclusiv a condițiilor necesare mediului 

antreprenorial pentru beneficierea de serviciile de stat și raionale; 

d) crearea unui climat investițional favorabil și atragerea investițiilor străine în proiecte 

prioritare; 

e) dezvoltarea direcților noi de cooperare în afaceri în scopul realizării proiectelor de 

dezvoltare complexă a raionului. 

f) coordonarea activităților în scopul atingerii altor obiective comune 

III. Contribuțiile părților 

 

5.  Întru atingerea scopului propus prin Prezentul Acord, Părțile se angajează să ofere sprijinul și 

asistența, în limita competențelor funcționale, după cum urmează: 

6.  În conformitate cu prevederile prezentului Acord, CCI: 
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- participă, în limitele competențelor sale, la promovarea și punerea în aplicare a proiectelor de 

dezvoltare social-economică, investiții și inovare, programe de dezvoltare pe termen lung, 

prioritare pentru dezvoltarea integrată a raionului; 

- deleagă reprezentanții săi pentru participare în cadrul activității comitetelor, grupurilor de 

lucru, altor organisme consultative de dezvoltare a activității antreprenoriale, politicii 

investiționale, cu scopul de a asigura eficacitatea dialogului public – privat; 

- elaborează propuneri și recomandări pentru instituirea unor mecanisme pentru a depăși 

barierele administrative, pentru a simplifica și a reduce termenele procedurilor administrative; 

- participă la elaborarea inițiativelor în domeniul activității  expoziționale; realizarea în comun a 

unor programe, proiecte și evenimente legate de promovarea raionului Hîncești; 

- elaborează propuneri pentru punerea în aplicare a proiectelor educaționale comune pentru 

îmbunătățirea sistemului de formare, recalificare și dezvoltare a competențelor în vederea 

creșterii nivelului ocupării forței de muncă în raionul Hîncești; ;  

- efectuează diverse genuri de expertiză și 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 părți în temeiul prezentului Acord.   

În conformitate cu prevederile prezentului Acord, Consiliul raional Hîncești, conform 

competențelor: 

- implică CCI RM în evaluarea independentă a proiectelor de reglementări locale cu privire la  

dezvoltarea spiritului antreprenorial, inovare, investiții, industrie, relațiile economice externe, 

impozitare, reglementarea anti-monopol, activități expoziționale și alte probleme corelate 

direcțiilor de cooperare între părți în cadrul prezentului Acord;  

- implică reprezentanții CCI RM în activitatea comitetelor, grupurilor de experți, etc. cu privire 

la dezvoltarea industriei, comerțului și a altor tipuri de activități de întreprinzător; 

- implică reprezentanții CCI a RM la elaborarea și implementarea proiectelor de dezvoltare 

social-economică, investiții și inovare, programe pe termen lung de dezvoltare a raionului; 

- implică reprezentanții CCI RM la elaborarea politicilor și coordonarea activităților 

expoziționale, organizarea evenimentelor orientate spre dezvoltarea atractivității investiționale 

a raionului și activizarea activității antreprenoriale; 

- la necesitate, implică specialiștii CCI la dezvoltarea proiectelor de programe municipale pe 

termen lung; 

- în baza unei cereri argumentate din partea CCI, oferă informații cu privire la situația social-

economică, concursurile și licitațiile organizate; 

- informează CCI RM despre actele normative aprobate cu privire la aspectele ce se referă la 

domeniile de cooperare între Părți în temeiul prezentului Acord. 

- informează despre evenimente organizate la nivel de raion pe probleme care afectează 

domeniile de cooperare între părți în temeiul prezentului Acord.   

 

7. Părțile, conform competențelor lor: 

- organizează întâlniri de afaceri comune, prezentări și alte evenimente care promovează 

producția producătorilor autohtoni pe piețele interne și externe, atragerea investițiilor în 

economia raionului; 

- fac schimb de informații de referință, de analiză și alte informații; 

- organizează și desfășoară ateliere de lucru privind participarea la programe și proiecte comune 

cu o importanță mare pentru dezvoltarea social - economică a raionului; 

- efectuează consultări pe subiecte de interes comun; 

- organizează reuniuni comune pentru a face schimb de opinii și a evalua implementarea 

realizărilor obținute în cadrul prezentului Acord, elaborarea propunerilor de îmbunătățire a 

formelor și metodelor de cooperare în afaceri. 
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III. Dispoziții finale  
 

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

comun al Părților 

9.   Prezentul acord nu impune semnatarilor obligații financiare. 

10. Prezentul acord se încheie pentru o perioadă de 5 ani și va intra în vigoare la data semnării 

acestuia. După 5 ani, în cazul în care nici o parte nu a declarat în scris dorința de a denunța 

prezentul Acord, valabilitatea acestuia se prelungește tacit pentru următorii 5 ani. 

11. Prezentul Acord este semnat în or. Hîncești, la data de 20 iulie 2021, în două exemplare 

originale, câte unul pentru fiecare parte, ambele având aceeași putere juridică.  

   

 

Camera de Comerț și Industrie a RM 

Adresa: MD-2004, Republica Moldova, mun. 

Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 151 

Tel: + 373 22 / 22 15 52 

Fax: + 373 22 / 23 44 25 

e-mail: camera@chamber.md  

Președinte: Sergiu HAREA 

Semnătura __________________                       

Consiliul raional Hîncești 

Adresa: MD-3401, Republica Moldova, 

municipiul Hîncești, strada Mihalcea Hîncu 

138 

Tel: + 373 269 22058 

e-mail: consiliul@hincesti.md 

Președinte:     Iurie Levinschi    

Semnătura __________________                       
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