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Proiect

DECIZIE

Nr. 6/1 din 19 noiembrie 2020

„ Cu privire Ia aprobarea unui Acord -  Memorandum,,

In conformitate cu prevederile art. 14 al Legii nr.436/2006 privind administraţia 
publică locală. Legii nr.523/1999 cu privire la proprietatea publică a unităţilor 
administrativ-teritoriale. Legii nr. 121/2007 privind administrarea şi deetatizarea 
proprietăţii publice. Legii nr.239/2008 privind transparenţa decezională, Legii nr. 100/201 7 
eu privire la actele normative, Hotărîrii Guvernului nr.748/2020 cu privire la aprobarea 
Programului-pilot de creare a platformelor industriale multifuncţionale,

Consiliul raional Glodeni DECIDE:

l.Se aprobă Acordul -  Memorandum de colaborare privind crearea şi dezvoltarea 
Platformei Industriale Multifuncţionale Glodeni. conform anexei.

2. Primarul oraşului Glodeni. dna Stela Onuţu. va semna Acordul -  Memorandum de 
colaborare privind crearea şi dezvoltarea Platformei Industriale Multifuncţionale Glodeni.

3. Controlul executării prezentei decizii se pune pe seama Comisiei consultative de 
specialitate pentru activităţi economico-financiare (Preşedinte dl Airini Daniel), şi drept şi
disciplină! preşedinte dl Mocanu Igor)

Au votat:
Pentru- contra- s-au abţinut -

Preşedintele şedinţei Consiliului orăşenesc Movilă Oxana

Secretarul Consiliului orăşenesc Svetlana Subţire

O leg Braţişevschi ,viceprimar 
Petru G ii rău, spec. în const r.,
Svetlana Subţire, secretarul consiliului



Anexă
la Decizia Consiliului raional Glodeni 

nr. 6/1 din 19 noiembrie 2020

ACORD-MEMORANDUM DE COLABORARE

privind crearea şi dezvoltarea Platformei Industriale Multifuncţionale
GLODENI

Având în vedere obiectivul comun de colaborare în scopul susţineriişi dezvoltării 
sectorului IMM în raionul Glodeni. se încheie prezentul Acord-Memorandum de
Colaborare

Dintre:

Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului întreprinderilor Miei si Mijlocii.
reprezentată tic Directorului general Dna Iulia COSTIN, care activează în baza Hotărârii 
Guvernului nr. 538 din 17 mai 2007. numită în continuare „ODIMM”, pe de o parte 
Şi Consiliul raional Glodeni. reprezentat de Preşedintele raionului dl. Ion COJOCARI, 
care acţionează în baza Deciziei Consiliului raional Glodeni nr.11/4 din 10.12.2019 , 
numit în continuare “APL I”, pe de altă parte, şi Primăria Glodeni, reprezentată de 
primarul oraşului Glodeni d-na Stela ONUŢU, care acţionează în baza Deciziei 
Consiliului Orăşenesc Glodeni ni*.8/1 clin 07 noiembrie 2019 numit în continuare “APL 
IE1 în comun denumite uPârţiA au încheiat prezentul Acord-Memorandum de Colaborare, 
convenind asupra următoarelor:

I. OBIECTIVELE
Obiectivul al prezentului Acord-Memorandum constă în:
t Stabilirea unei colaborări în scopul creării şi dezavoltării Platformei Industriale 

Mulţi funcţionale în rl. Glodeni.
* Asigurarea condiţiilor pentru funcţionarea eficientă şi durabilă a Platformei Industriale 

Multifuncţionale, prin acordarea terenului pentru amplasarea PIM şi implementarea 
programului de creare şi dezvoltare a PIM în raionul Glodeni; 

o Crearea entităţii juridice ..Platforma Industriala Multifuncţională" şi Echipei de 
Administrare.

II.CONTRIBUŢIILE SI OBLIGAŢIUNILE PÂRTILOR
în scopul atingerii Obiectivelor prezentului Acord-Memorandum de Colaborare. Părţile 
vor activa în următoarele condiţii:



Contribuţia APL I:

Etapa l:

Va selecta şi va acorda in timp de o luna terenul în corespundere cu criteriile de 
eligibilitate a programului P1M:
Va forma dosarul cadastral al terenului;
Va fonda entitatea juridică Platforma Industrială Multifuncţională' şi va crea Echipa de 
administrare a PIM;

E ta p a  11:
Va pune la dispoziţie ODIMM terenul selectat, pentru efectuarea lucrărilor de proiectare, 
în scopul amplasării Platformei Industriale Multifuncţionale;
Va conlucra eu Consultantul ODIMM în cadrul efectuării studiului potenţialului zonal de 
producere pentri identificarea specificului industrial al PIM;
Va veni eu propuneri pentru ridicarea nivelului şi a competitivităţii producătorilor din 
zonă printr-o integrare tehnologică şi logistică a acestora în lanţul de producere, deschis 
în cadrul P IM:
Va efectua un studiu al necesarului industrial, existent la moment în regiune, pentru 
acoperirirea lui utilizând potenţialul PIM;
Va utiliza terenul alocat doar pentru amplasarea Platformei Industriale Multifuncţionale: 
Va soluţiona la nivel local, problemele legate de executarea lucrărilor de construcţie a
infrastructurii tehnice şi de producţie a PIM;

Etapa III:
Se va implica activ în procesul de identificare şi incubare a rezidenţilor Platformei 
Industriale Multifuncţionale;
Va veni eu propuneri pentru proiecte investiţionale în industria specifică PIM, procese şi 
tehnologii noi în contextul proiectelor pilot PIM:
Va acorda tot suportul necesar pe durata procesului de creare a Platformei Industriale 
Multifuncţionale şi atragerea investitorilor:

Contribuţia APL II

Etapa I:

• Va crea Grupul de lucru pentru implementarea Programului de crearea a Platformei 
Industriale Multifuncţionale;
Va efectua analiza social economică actuală a raionului Glodeni;

Etapa II:
4 Va conlucra cu Consultantul ODIMM în cadrul efectuării studiului potenţialului 
zonal de producere pentru identificarea specificului industrial al PIM:



Va veni cu propuneri pentru ridicarea nivelului şi a competitivităţii producătorilor 
din zonă prinlr-o integrare tehnologică şi logistică a acestora în lanţul de producere, 
deschis în cadrul PIM;
♦ Va efectua un studiu al necesarului industrial, existent la moment în regiune, pentru 
acoperirirea lui utilizând potenţialul PIM;

Ista pa IM:

• Va identifica şi atrage alte surse pentru finanţarea creării infrastructurii PIM, inclusiv 
din Fondul Naţional de Dezvoltare Regională.
• Va veni cu propuneri pentru proiecte investiţionale în industria specifică PIM, procese 
şi tehnologii noi în contextul proiectelor pilot PIM;
* Va acorda iot suportul necesar pe durata procesului de creare a Platformei Industriale 
Multifuncţionale şi atragerea investitorilor;

Contribuţia ODIMM:
Ista pa i:
Va elabora conceptul PIM;
Va colabora cu Grupul de lucru pentru stabilirea profilului "industrial” al PIM şi al
potenţialilor rezidenţi;
Va coordona şi monitoriza acţiunile necesare din cadrul planului pentru implementarea 
proiectului pilot PIM;
Ista pa II:
Va efectua toate acţiunile necesare pentru proiectarea terenului destinat amplasării PIM:
- Infrastructurii PIM;
- Rampa Nodurilor de Distribuţie a Utilităţilor Publice;

Va organiza şi monitoriza procesul de implementare a proiectului cu privire la execuţia 
lucrărilor de construcţie a infrastructurii PIM:

Reţelelor inginereşti de la puctele de racordare pînă la Rampa Nodurilor de Distribuţie 
a Utilităţilor Publice din cadrul PIM.

Ista pa III:
Va contribui la promovarea imaginii PIM şi la acordarea unui suport informaţional în 
limitele competenţei şi posibilităţilor sale;
Va înainta propuneri cu privire la organizarea activităţii şi buna funcţionare a PIM;
Va identifica necesarul de instruire pentru personalul implicat în programul de
implementare a PIM;
Va examina posibilităţile şi instrumentele, oferite de Acordul de Asociere cu UE pentru 
implementarea în cadrul PIM a unităţilor de producere, orientate pentru exportul pe piaţa
UE;
Va acorda suport în procesul de instruire şi selectare a potenţialilor rezidenţi PIM;



T E R Ţ II
Părţile sunt de acord să accepte sprijin de la terţe persoane, inclusiv experţi privaţi, 
consultanţi ş.a.. din Republica Moldova şi alte ţări. Entităţile menţionate pot fi angajate 
în ceea ce priveşte realizarea obiectivelor prezentului Acordul-Memorandum de
Colaborare.

Prezentul Acord-Memorandum de colaborare este valabil panăla darea în exploatarea şi 
deschiderea oficială a Platformei Industriale Multifuncţionale.

Prezentul Acord-Memorandum de Colaborare întră în vigoare din ziua semnării lui de
către loate Părţile.
Orice modificare propusă la prezentul Acord-Memorandum de Colaborare se va efectua 
de către Parii doar în forma scrisă si eu confirmarea semnăturilor persoanelor autorizate 
care reprezintă aceste Părţi.
Prezentul Acord-Memorandum de Colaborare este întocmit în 3 exemplare în limba de 
stat. versiunile fiind identice şi având aceiaşi valoare juridică.

TERMEN DE VALABILITATE

DISPOZIŢII FINALE

RECHIZITELE JURIDICE

Pentru:
Organizaţia pentru Dezvoltarea 
Sectorului IMM

Pentru:
Consiliul Raional Glodeni

Director general Preşedinte al Raionului Glodeni

tulia COSTIN
I..Ş.

Ion COJOCARI

L.Ş.

Pentru:
Primăria oraşului Glodeni

Primar al oraşului Glogeni

Stela ONUŢU


