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Acord de Parteneriat
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Organizaţia de Promovare a Exportului din Moldova
Str. Alexei Mateevici 65
Chişinău - Republica Moldova

în continuare „MIEPO"

Şi

Agenţia de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură
bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt 162, et. 17
mun. Chişinău - Republica Moldova
în continuare „AlPA"
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Având în vedere consimţământul comun pentru cooperare în realizarea activităţilor specifice de
dezvoltare economică de importanţă naţională şi în particular la nivel de organizaţie se încheie prezentul

ACORD DE PARTENERIAT
O R G A N IZ A Ţ IA DE P R O M O V A R E A E X P O R TU LU I DIN M O L D O V A (M IE P O ) cu sediul: str. Alexe

Mateevici 65, Chişinău, MD-2009, reprezentată prin persoana Directorului, Vitalie Zaharia, care
acţionează în baza Statutului, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 109 din
12.02.2014
A G E N Ţ IA DE IN T E R V E N Ţ IE Şl PLĂ ŢI PE N TR U A G R IC U L T U R Ă ( AIPA) cu sediul: bd. Ştefan cel

Mare şi Sfânt 162, mun. Chişinău, reprezentată de dl. Nicolae CIUBUC, în calitate de Director.
în continuare numite Părţi

,
OBIECTUL ACORDULUI

Obiectul Acordului constă în stabilirea unui parteneriat de succes între ambele părţi care cuprinde
următoarele domenii de cooperare:
1.

Mecanismul de referinţă al clien ţilo r
Ambele părţi se angajează activ să refere/transfere „clienţi” către cealaltă parte, cu scopul de a
extinde posibilitatea clientului de a accesa serviciile de dezvoltare a afacerilor în Moldova. Serviciile
specifice de dezvoltare a afacerilor care ar putea fi oferite de către părţi sunt:
MIEPO:

2.

■

Accesul la baza (bazele) de date existentă şi/sau care urmează a fi creată, inclusiv şi accesul
la bazele de date „Surse externe de finanţare” şi „Furnizori de servicii de dezvoltare a afacerilor”;

■

Participarea în activităţi specifice de promovare a exportului şi a investiţiilor, cum ar fi târguri
expoziţionale locale şi internaţionale, misiuni economice în ţară şi peste hotare, seminare,
ateliere de lucru şi conferinţe în domeniul exportului şi a investiţiilor, etc.;

■

Participarea la evenimente specifice şi iniţiative de încurajare şi dezvoltare a mediului
investiţional şi de export din Moldova, cum ar fi conferinţe, mese rotunde, ateliere de lucru, etc.;

■

Referinţe către alte servicii specifice de dezvoltare a afacerilor prestate de alte organizaţii cu
care MIEPO a semnat Acord de colaborare

S chim bu l de inform aţii

Pentru a asigura cel mai bun grad de cooperare şi pentru a garanta că fiecare parte este complet
informată referitor la cele desfăşurate - inclusiv referitor la noile servicii disponibile pentru client —
în cadrul fiecărei dintre organizaţii, ambele părţi se vor informa reciproc în mod regulat. în acest
scop angajaţii desemnaţi ai organizaţiei şi şefii ambelor părţi:

3.

■

Vor asigura ca fiecare parte să fie inclusă în lista de contacte a organizaţiei;

■

Se vor aproviziona gratis şi reciproc cu publicaţiile proprii cu privire la dezvoltarea afacerilor;

■

Vor oferi reciproc copii a fiecărui plan strategic organizational sau plan de activitate elaborat
pentru distribuţie publică;

■

(dacă este aplicabil şi realizabil) vor analiza (considera) posibilitatea de a include cealaltă parte
în comitetul(-ele) consultativ organizational şi/sau de supraveghere.

P lanificarea şi im p lem en tarea activităţilo r com une
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Acordul de Parteneriat conferă în mod special posibilitatea părţilor de a planifica şi a implementa
activităţi comune pentru dezvoltarea afacerilor întru beneficiul grupurilor-ţintă de clienţi şi/sau a
angajaţilor şi conducerii organizaţiilor sale.
Domeniile propuse, dar nu şi limitate în stabilirea activităţilor comune sunt:
■

Organizarea seminarelor, atelierelor de lucru şi evenimentelor comune cu scopul promovării
exportului şi/sau a investiţiilor;

*

Organizarea târgurilor expoziţionale, misiunilor de afaceri şi evenimentelor de prezentare a ţării
cu scopul promovării exportului şi/sau a investiţiilor;

■

Publicarea materialelor promoţionale comune cu privire la dezvoltarea mediului de afaceri şi
promovarea exportului şi a investiţiilor;

*

Publicarea materialelor comune pentru promovarea imaginii Republicii Moldova;

■

Achiziţionarea şi utilizarea în comun a publicaţiilor specifice cu privire la dezvoltarea afacerilor
(investiţionale şi de export);

■

Organizarea în comun a evenimentelor mass-media.
PERIOADA DE COOPERARE

Acordul se încheie pentru o perioadă nedeterminată şi va intra în vigoare din data semnării acestuia,
încetarea Acordului poate interveni în orice moment din iniţiativa oricărei părţi, printr-o scrisoare
recomandată care va stipula temeiurile fundamentale de încetare a acestui Acord de parteneriat.
COMUNICAREA
Comunicarea cu privire la executarea Acordului de Parteneriat se va efectua în formă scrisă prin fax, email sau poşta recomandată de către părţi:

MIEPO
Vitalie Zaharia
Director
Str. Alexei Mateevici 65
2009 Chişinău
Republica Moldova
Tel: +(373 22) 273 654
Fax: +(373 2 2 )2 2 4 310
www.miepo.md

AIPA
Nicolae Ciubuc
Director
Adresa: MD-2004, mun. Chisinau, bd. Stefan cel
Mare si Sfanţ 162
Republica Moldova
T e l+(373 2 2 )2 1 0 194
:
Fax +(373 22) 210 194
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