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ACORD
de colaborare între Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură și
Institutul pentru Dezvoltare şi Inițiative Sociale „Viitorul”
Încheiat între:
Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură, denumită în continuare AIPA, cu
sediul din bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 162, mun. Chișinău, reprezentată de dl.
Nicolae CIUBUC, în calitate de Director.
Institutul pentru Dezvoltare şi Inițiative Sociale „Viitorul”, denumită în continuare
IDIS „Viitorulˮ, cu sediul din Strada Alexandru Vlahuţă 10/1, mun. Chișinău
2004, reprezentată de Igor MUNTEANU, în calitate de Director Executiv.
Competențele în desfășurarea activității specifice
AIPA – este un organ administrativ, subordonat Ministerului Agriculturii și
Industriei Alimentare, responsabil de gestionarea resurselor financiare destinate
pentru susținerea producătorilor agricoli, monitorizarea repartizării acestora și
evaluarea cantitativă și calitativă a impactului generat de măsurile de susținere a
agricultorilor de către stat .
IDIS „Viitorulˮ – reprezintă o instituţie de cercetare, instruire şi iniţiativă publică,
care activează pe o serie de domenii legate de: analiză economică, guvernare,
cercetare politică, planificare strategică şi management al cunoştinţelor.
Articolul 1. Obiectul Acordului
Obiectul prezentului Acord reprezintă stabilirea unei cooperări durabile și de
succes între Părți, în vederea susținerii și dezvoltării sistemului de subvenționare
din Republica Moldova.
Articolul 2. Obiectivul Acordului
Părţile recunosc importantă majoră a sectorului subvenționării pentru dezvoltarea
economică durabilă în Republica Moldova şi menținerea stabilității sociale şi

convin la o conlucrare mutuală în scopul atingerii obiectivelor prezentului Acord,
în special ceea ce vizează următoarele aspecte:
 identificarea unor proiecte comune de cercetare;
 efectuarea evaluărilor cantitative cât și calitative a impactului subvenționării
în cadrul tuturor măsurilor de sprijin;
 evaluarea mecanismului de asigurare a riscurilor în agricultură;
 popularizarea unor concepte şi idei în domeniul subvenționării și a
intervențiilor pe piață către cele mai variate segmente social-politice din
ţară;
 facilitarea accesului şi schimbului de informaţii.
Articolul 3. Contribuţiile Părţilor
Întru atingerea scopului propus prin prezentul Acord, Părţile se angajează să ofere
sau să direcţioneze unul către celălalt oferirea sprijinului şi asistenţei profesionale
prin următoarele acţiuni:
Articolul 4. Atribuțiile părților:
•

Vor elabora de comun acord propuneri în vederea realizării cercetărilor în
domeniul subvenționării;

•

Vor elabora studii periodice pentru identificarea lacunelor în sistemul
subvenționării cu oferirea ulterioară a unor sugestii/propuneri inteligente
întru soluționarea acestora;

•

Vor colabora în caz de necesitate în efectuarea anumitor studii şi sondaje
de opinie;

•

Vor organiza şi/sau participa la diferite activități comune de
informare/consiliere, inclusiv, seminare, workshop-uri, conferențe atât pe
teritoriului Republicii Moldova, cât şi în afara acesteia.

Articolul 5. Promovarea imaginii

Fiecare din Parteneri va plasa pe pagina sa electronică (oficială), bannerul site-ului
celuilalt Partener.
Articolul 6. Durata acordului
6.1. Prezentul Acord intră în vigoare din momentul semnării lui şi este valabil pe
durata a 3 (trei) ani. Dacă relaţiile prevăzute în prezentul Acord dintre Părţi vor
continua şi după încetarea termenului, Acordul se consideră prelungit pe termen
nelimitat, în măsura în care nici o parte nu notifică imediat imposibilitatea acestei
prelungiri.
6.2.

Prezentul Acord este redactat şi semnat la Chișinău, la data de

__________________ în două exemplare originale, în limba de stat. Câte unul
pentru flecare din Părți, având aceeași putere juridică.
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