ACORD DE COLABOITARE
intre
Agenfia pentru Protecfia Con sumatorilor
9i

Institutul Nafional de Stanrlar duare

Plrfile:
Agenfia pentru Protecfia Consumatorilor, reprezentatd der dl Iurie EREMIA, Director, activand in
baza Regulamentului privind organizarea gi functionare a l,gen{iei pentru Protectia Consumatorilor,
aprobat prin Hotirirea Guvernului nr.936 din 09.12.2011, derumitd in continuare
,,ApC", gi

Institutul National de Standardizare, reprezentat de dl lurii SOCOL, Director, activind in baza
Regulamentului de organizare gi funcJionare a Institutului NaJional de Stand ardizare, aprobat prin
Hotdrirea Guvernului nr.996 din27.12.2012, denumit in conlinuare ,,NS",
in vedere obiectivele de guvernare in domeniul infrar;tructurii calitalii, securitdJii industriale gi
protec(iei consumatorilor, formulate in Programul de activitate a Guvernului Republicii Moldova,
avAnd

Strategia in domeniul protecJiei consumatorilor penhu anii21l3-2020,Acordul de instituire aZonei de

Liber Schimb Aprofundat gi Cuprinzdtor RM-UE, parte componenti a Acordul de Asociere intre
Republica Moldova gi Uniunea Europeand.,

recunosc6nd

c[

standardizarea contribuie la protecfia intereselor consumatorilor gi ale statului prin

asigurarea calitAfii produselor gi serviciilor, a caracterului inc,fensiv al acestora pentru via1a, s6ndtatea,
ereditatea gi securitatea oamenilor, pentru bunurile materia.le, regnul animal si cel vegetal, pentru
mediu,

convin sd colaboreze pebazd de parteneriat activ pentru pronlovarea rolului standardizdrii in domeniul
protecJiei consumatorului, prin asigurarea calitdfii prodmelor gi serviciilor pe intreg teritoriul
Republicii Moldova gi incheie prezentul Acord de colaborare, in continuare Acord.

Articolul I
colaborlrii

Scopul

1.1 Scopul colabordrii pd(ilor este promovarea rolului standardiz[rii

in

domeniul protec[iei

consumatorului gi consolidarea procesului de difuzare a infonna(iei c[tre consumatori.

Articolul II
Principiile de colabor:rre
2.Iin scopul realizdrii obiectivelor gi acliunilor stabilite in prezentul acord de colaborare, Pd(ile
vor ghida de urmitoarele principii:
1) Impa(ialitate
2)
3)
4)
5)

Obiectivitate
Confidenfialitate
Comunicare
TransparenJd

se

3.

Obiectivele de colaborare
il reprezintd cooperarea interinstitutionald pe urmdtoarele

3.1 Obiectul prezentului acord de colaborare

direcfii:
1) derularea unor activit[fi de informare gi educare a consumatorilor privind rolul gi benefrciile
standardelor in domeniul protecJiei consumatorilor;
2) consultarea gi schimbul reciproc de informalii in domeniul standardizdrii 9i protecfiei
consumatorilor;
3) promovarea standardelor gi a altor documente normative din domeniul standardizlrii, precum gi a
informaliilor referitoare la standarde gi utilizarea acestora in rindul p64ilor interesate, inclusiv a
consumatorilor gi organizaf i i lor care r epr ezintd c onsumatori i ;
4) promovarea participdrii asocialilor obgtegti din domeniul ,rrotecliei consumatorilor in activitatea de
standardizare;

4. Atribufiile pirfilor
4.1 AtribuJiile APC in cadrul prezentului Acord sunt:
1) organizarea in comun cu INS a unor activit6fl de informale gi educare a consumatorilor gi agenJilor
economici privind rolul gi beneficiile standardelor, precum gi respectarea drepturilor de autor asupra
standardelor (seminare, ateliere de lucru, vizite de studiu etc.,t;

2) contribuirea la implicarea asocialiilor

obgtegti aarc rcprezinti consumatorii,

standardizare, in special in activitatea comitetelor tehnice;
3) participarea in procesul de elaborare a standardelor naJ.onale,
cadrul comitetelor tehnice naJionale;

in procesul de

prin delegarea reprezentanJilor in

4)

colaborarea cu INS in scopul promovdrii utilizdrii standardelor de cdtre agenJii economici prin
distribuirea unor materiale informafionale din domeniu.

4.2 Atribuliile INS in cadrul prezentului Acord sunt:
1) oferirea consultanJei in domeniul standardizdrii specialigtilor din cadrul APC;
2) examinarea propunerilor APC de adoptare a standardelor internafionale, regionale gi ale altor Jdri in
calitate de standarde moldoveneEti;
3) difuzarea cdtre APC a standardelor in conditiile stabilite pentru difuzarea acestora cdtre autoritdfile

publice.

4) organizarea in comun cu APC a unor activitili de informare gi educare a consumatorilor gi agenlilor
economici privind rolul gi beneficiile standardelor precum gi respectarea drepturilor de autor asupra
documentelor normative din domeniul standardizdrii (campanii de informare, seminare, ateliere de
lucru, vizite de studiu, etc.).
5. Forme de colabor:tre
5.1 Pdrfile semnatare convin asupra urmltoarelor forme de colaborare (metodologii de lucru):
1) elaborarea, dup[ caz, a unor programe anuale de ac{iuni comune care s[ pund in practicf, prevederile
prezentului acord de colaborare;
2) constituirea de grupuri mixte de lucru pentru elaborarea gi punerea in practici a acfiunilor prevdzute

in programele comune sau pentru solujionarea unor problemo ce Jin de activitatea p6(ilor;
3) oryanizarea in comun a seminarelor, atelierelor de lucru, funtruirilor;
4) lansarea unor proiecte la nivel na(ional sau sectoriaVramwal;
5) mediatizarea activitdtilor desfrgurate;
6) alte activitdli de interes comun.
6. Derularea acordului de colaborare
6.1 Pentru buna derulare a acordului, pd(ile semnatare:
1) vor organiza activitAflle pebaza unor documente bilateral aprobate;
2) vor desemna persoanele responsabile, care vor asigura schimbul reciproc de informafii.
6.2 Nici una dintre Pd(i nu va putea opera ca agent, reprez:entant sau asociat al celeilalte Pdrfi. Nici
una dintre Pdrfi nu va putea semna un angajament in numele celeilalte P[4i.
6.3 Pirtile sunt de acord cd aranjamentele de colaborare trebuie fbcute publice gi, in consecinfd,
acceptd sd recunoascd rolul gi contribuJia fiecdrei institulii in orice documente de informare publicd gi

care se referA la aspectele acestei colabordri. Fiecare dintre l,d(i va folosi numele gi emblema proprie
in documentalialegatd, de colaborare, in conformitate cu polil,icile in vigoare ale fieCdrei pd4i.
7. Intrare in vigoare, duratii, denunfare
7.1 Prezentul Acord va intra in vigoare la data semndrii.
7.2 Termenul de acliune a acordului este de 2 ani din momentul semnlrii. Dac6, cu 30 de zile pind la
expirarea termenului de ac{iune a prezentului acorde, nici una dintre P[(i nu va exterioriza in scris
voinfa de neprelungire a acestuia, prezentul acord de colabortre se prelungegte pe pentru inc6 2 ani.
7.3 Prezentul acord poate fi modificat sau completat, cu acordul scris al Pd(ilor semnatare ori de cite
ori acestea convin asupra amendamentelor propuse. Partea care are iniliativa amenddrii prezentului
acord va transmite celeilalte pdrfi, spre analizd,, in scris, propunerile respective.
7.3 Prezentul Acord poate fi denunlat de oricare dintre Pdrfi, prin notificarea, in scris, a celeilalte P6r[i.
Denunfarea va avea efect la o luni de la primirea notificirii respective gi nu va afecta implementarea
proiectelor gi realizarea acfiunilor iniliate in perioada valabiliudlii lui, dacd Pi(ile nu au convenit altfel.
8. Notificiri. adrese
8.1 Orice notificare sau cerere necesar[ sau permis[ conform prezentului acord va fi transmisd in scris.
O asemenea notificare sau cerere va fi consideratd transmisir legal atunci cind va fi inmdnata, trimisd
pe e-mail, trimis[ cu un curier rapid, telex sau telegrama Pdrfii clreia ii este adresatd.

9.1 Prezentul Acord rcprezintd,totalitatea?si.:,:flfl'ttt""#1e pd(i cu privire ta obiectul prezentului
Acord gi inlocuiesc orice alte acorduri anterioare cu privire la acelagi Obiect.
9.2 Nerespectarea de cdtre oricare dintre Pd(i a uneia dintre prevederile prezentului Acord nu va putea
constitui o renunJare la indeplinirea acelei sau oricdrei alte prevederi din prezentul Acord.
9.3 Lipsa de valabilitate sau imposibilitatea de a aplica oricare dintre prevederile prezentului Acord nu
va afecta valabilitatea sau aplicabilitatea oricdreia dintre celelalte prevederi ale prezentului Acord.
9.4 Orice neinlelegeri intre Pd(i cu privire la interpretarea silu implementareaprezentului Acord sunt
solu{ionate amiabil prin consultdri sau negocieri.

DREPT PENTRU CARE, reprezent ii pe deplin autorizaf i ai Pdrfilor au semnat acest Acord.
2016, in doud exemplare originale, toate textele
egal autentice.
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Vd transmitem anexat 2 exemprare de pe Acordur
de corrborare, semnat ra 06 iulie 2016. Soticit5m
respectuos aplicarea gtampileigi restituirea in adresa
noastrd a unuiexemplar.

AnexS: 6 file.

Cu respect,

IuriiSOCOI
Director

