
ACORD DE COLABORARE
intre

Agenfia pentru Protecfia Consumatorilor
$r

Institutul Nafional de Standar dtzar e

Plrfile:
Agenfia pentru Protecfia Consumatorilor, reprezentatd de dl Iurie EREMIA, Director, activand in
baza Regulamentului privind organizarea gi funcfionare a Agenjiei pentru Protec{ia Consumatorilor,
aprobat prin Hotdrirea Guvemului nr.936 din 09.12.2011, denumitd in continuare ,,APC", gi

Institutul Nafional de Standardizare, reprezentat de dl Iurii SOCOL, Director, activind in baza
Regulamentului de otganizarc gi funcJionare a Institutului Na{ional de Standardizare, aprobat prin
Hot[rirea Guvemului nr.996 din27.12.2012, denumit in continuare ,,fNS",

avind in vedere obiectivele de guvernare in domeniul infrastructurii calit6fii, securitdlii industriale gi
protecJiei consumatorilor, formulate in Programul de activitate a Guvernului Republicii Moldova,
Strategia in domeniul protecJiei consumatorilor pentru anii2013-2020, Acordul de instituire aZonei de
Liber Schimb Aprofundat gi Cuprinzdtor RM-UE, parte componentd a Acordul de Asociere intre
Republica Moldova gi Uniunea Europeand,

recunoscflnd ci standardizarea contribuie la proteclia intereselor consumatorilor gi ale statului prin
asigurarea calitdfii produselor gi serviciilor, a caracterului inofensiv al acestora pentru via{a, sdn6tatea,
ereditatea gi securitatea oamenilor, pentru bunurile materiale, regnul animal si cel vegetal, pentru
mediu,

convin s[ colaboreze pebazd de parteneriat activ pentru promovarea rolului standardizlrii in domeniul
protec{iei consumatorului, prin asigurarea calitdtrii produselor gi serviciilor pe intreg teritoriul
Republicii Moldova gi incheie prezentul Acord de colaborare, in continuare Acord.

Articolul I
Scopul colaborlrii

1.1 Scopul colaborlrii p6(ilor este promovarea rolului standardizdrii in domeniul protectiei
consumatorului gi consolidarea procesului de difuzare a informa{iei cltre consumatori.

Articolul II
Principiile de colaborare

2.1 in scopul realizdrii obiectivelor gi acliunilor stabilite in prezentul acord de colaborare, Pdrfile se
vor ghida de urmitoarele principii:
1) Impa(ialitate
2) Obiectivitate
3) Confidenfialitate
4) Comunicare
5) Transparen{I



3. Obiectivele de colaborare
3.1 Obiectul prezentului acord de colaborare il reprezintd cooperarea interinstituJionald pe urmitoarele
direcJii:
1) derularea unor activit[{i de informare gi educare a consumatorilor privind rolul gi beneficiile
standardelor in domeniul protecliei consumatorilon
2) consultarea $i schimbul reciproc de informatii in domeniul standardiz[rii gi protecJieiconsumatorilor;
3) promovarea standardelor gi a altor documente normative din domeniul standardizdrii, precum gi ainforma{iilor referitoare la..standarde gi utilizarea acestora in rindul pd(ilor interesate, inclusiv a
c on sumatori lor g i or ganizasiilor c are r epr ezintd, c on sum atori i ;
4) promovarea participdrii asociafilor obgtegti din domeniul protec{iei consumatorilor in activitatea destandardizare;

4.1 Atribufiile Apc in cadrul p."".ntul.1'^l#Tl1le 
ptrrfilor

l) organizarea in comun cu INS a unor activitafl de informare gi educare a consumatorilor gi agentiloreconomici privind rolul 9i beneficiile standardelor, precum gi iespectarea drepturitor de autor asuprastandardelor (seminare, aleliere de rucru, vizite de siuoiu etc.)
2) contribuirea la implicarea asociatiilor obgtegti 

"ur" 
i"pr"tintd consumatorii, in procesul destandardizare, in special in activitatea comitetelor tehnice;

3) participarea in procesul de elaborare a standardelor naJionale, prin delegarea reprezentantilor incadrul comitetelor tehnice naJionale;
4) colaborarea cu INS in scopul promovdrii utilizdrii standardelor de cdtre agenfii economici prindistribuirea unor materiale informa{ionale din domeniu.

4.2 Atribuliile INS in cadrul prezentului Acord sunt:
1) oferirea consultanJei in domeniul standardizirii specialigtilor din cadrul ApC;
2) examinatea propunerilor APC de adoptare a standardelor intemalionale, regionale gi ale altor jdri in
calitate de standarde moldovenegti;
3) difuzarea cdtre APC a standardelor in condiliile stabilite pentru difuzareaacestora cdtre autoritl{ile
publice.
4) otganizarea in comun cu APC a unor activit[Ji de informare gi educare a eonsumatorilor gi agenJilor
economici privind rolul gi beneficiile standardelor precum gi respectarea drepturilor de autoiurupru
documentelor normative din domeniul standardizaiii (camianii de informare, seminare, ateliere de
lucru, vizite de studiu. etc.).

5.1 Pr(ile semnatare convin asupra rt"i;rlLii"iff;":?."#t:iorare (metodologii de lucru):
1) elaborarea, dupd caz, aunor programe anuale de acfiuni comune care s6 puna in practica prevederile
prezentului acord de colaborare;
2) constituirea de gupuri mixte de lucru pentru elaborarea gi punerea in practicd a acliunilor prev6zute
in programele comune sau pentru solutionarea unor problem. 

"e 
1in de aclivitatea pd(ilor;

3) otganizarea in comun a seminarelor, atelierelor de lucru, instruirilor;
4) lansarea unor proiecte la nivel nafional sau sectorial/ramwal:
5) mediatizarea activitdfilor desfdgurate;
6) alte activitdti de interes comun.

6.r pentru buna derurar. u u.orolur31"ilfi:t3,ionlHr::i 
de colaborare

1) vor organiza activit[1ile pebaza unor documente bilateral aprobate;
Z) vot desemna persoanele responsabile, care vor asigura schimbul reciproc de informafii.
6.2 Nici una dintre Pirfi nu va putea opera ca agent, reprezentant sau asociat al celeilalte pd(i. Nici
una dintre Pd(i nu va putea semna un angajament in numele celeilalte p6(i.
6.3 Plrfile sunt de acord cI aranjamentele de colaborare trebuie ftcute publice gi, in consecinf6,
acceptd sd recunoascd rolul gi contributia fiecdrei institufii in orice documente de informare publicd gi



care se refere la aspectele acestei colabordri. Fiecare dintre P6rti va folosi numele gi emblema proprie
in documentalia legat[ de colaborare, in conformitate cu politicile in vigoare ale fiecdrei Pdrfi.

7. Intrare in vigoare, duratl, denunfare
7.1 Prezentul Acord va intra in vigoare la data semndrii.
7.2 Termenul de acfiune a acordului este de 2 ani din momentul semnlrii. Dac[, cu 30 de zile pinl la
expirarea termenului de acfiune a prezentului acorde, nici una dintre Pdrfi nu va exterioriza in scris
yolnla de neprelungire a acestuia, prezentul acord de colaborare se prelungegte pe pentru inc1t 2 ani.
7'3Prezentul acord poate fi modificat sau completat,cuacordul scris al eaaifo. semnatare ori de cite
ori acestea convin asupra amendamentelor propuse. Partea care are inifiativa amenddrii prezentului
acord va transmite celeilalte p[r[i, spre analizd,, in scris, propunerile ,.rp.rtiur.
7 '3 Prezentul Acord poate fi denunfat de oricare dintre Fa4i, prin notifrcarea, in scris, a celeilalte pd(i.
Denun{area va avea efect la o lunr de la primirea notificbiii respective qi nu va afectaimplementarea
proiectelor sirealizarca acfiunilor initiate in perioada valabilit{iilui, dacl plrfile nu au convenit altfel.

8.1 orice notificare sau cerere necesard ,l;|Srlitt??ll"Tit rezenturui acord va fi transmisd in scris.
O asemenea notificare sau cerere va fi considerat[ transmisd legal atunci cind va fi inm6nata, trimisd
pe e-mail, trimisd cu un curier rapid, telex sau telegrama PA4ii cdreiaii este adresat6.

9. Dispozifii finale
9.1Ptezentul Acord reprezintd" totalitatea aspectilor agreate de p6(i cu privire la Obiectul prezentului
Acord gi inlocuiesc orice alte acorduri anterioare cu privire la acelagi Obiect.
9.2 Nerespectarea de cdtre oricare dintre Pdrli a uneia dintre prevederile prezentului Acord nu va putea
constitui o renunfare la indeplinirea acelei sau oricdrei alte privederi din prezentul Acord.
9.3 Lipsa de valabilitate sau imposibilitatea de a aplica oricare dintre prevederile prezentului Acord nu
va afecta valabilitatea sau aplicabilitatea oriclreia dintre celelalte prevederi ale prezentului Acord.
9.4 Otice neinfelegeri intre Pdrfi cu privire la interpretarea sau implementareaprezentului Acord sunt
soluJionate amiabil prin consultdri sau negocieri.

DREPT PENTRU CARE, r-eprezentan[ii pe deplin autoriza[iai P[4ilor au semnat acest Acord.
Semnat la Chigindu la 06 [u*'e_ 2016, in doud exemplare originale, toate textele
egal autentice.
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Iurie EREMIA,
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