
DIRECTIA DE POLITTE
A MUN. CHI$INAU A IGP AL MAI

Agenfia pentru Protecfia
matorilor qi Supravegherea Pi

-7L " RD DE PARTENE
intre Direcfia de Potifie a municipiutui Chigin5
General al Polifie ;i Agenfia pentru Protec{ia

Supravegherea Pie{ei
mun. Chigindu

Direc{ia de Polilie a municipiului Chiginau a
Polilie, (numit in continuare DP a mun. Chiqindu a I
Chigindu, str. Tighina 6, IDNO 01013601000495' in

Chiginiu, Ion Bilibov qi Agenlia pentru Proteclia Con

Pie,tei, cu sediul in mun. Chigindu, str. Vasile

1008601000846, in persoana domnului Director , I
prezentul acord privind urmitoarele :

I. Scopul

Eficientizarea mecanismului de cooper€re bilatera

nivelului de risc qi sporirea nivelului de siguranfd in soci

II. Obiectul colaboririi

1. Obiectul prezentului acord de colaborare rezidd in

cooperdrii intre cele doud P54i, cu respectarea

asigurAnd fundamentul juridic pentru desfbqurarea activ

prevenirii qi diminudrii nivelului infracfional.

2. Pdfiile stabilesc cd, la baza prezentuluii Acord gi

drepturilor ;i obligaliilor asumate st6 principiul cola

in iadrul cdruia Pdrlile vor executa cu bund credin!6

prezentul Acord in conformitate cu legislalia in vigoare.
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III. Responsabiliti{ile Pirfilo

- stabilirea relafiilor bilaterale avdnd viziuni
| ,1, ,lll . ) '

promovare a institufiilor orlentate spre aslgurarea

societate;
- elaborarea materialelor informative qi informarea

civile, privind mdsurile de siguranld intru prevenirea victim
- elaborarea qi punerea la dispozilia mass-media

comunicatelor de presd qi informaliei privind activitatea
- participarea de rdnd cu alli membri la mese

tehnice de lucru de coordortare amdsurilor de prevenire;
- desemnarea persoanei de contact cate sd asigure

activd, cu pdrlile prezentului acord;
- implementarea qi facilitarea asigurdrii altor activi

stabilit de comun.

IV. Durata acordului de Parten

Prezentul Acord se incheie pe durati nedeterminatd

semndrii acestuia de cdtre ambele pd4i.

V. Modificarea acordului de Pa

Modificarea prezentului Acord se face

ambelor p64i, consemnat in scris.

VI. Incetare acordului de Pa

Acordul de colaborare incet eazd in urmdtoarele s

- de drept,in cantl desfiinldrii, conform legii, a u

- in caz de fo46 major6, daca situalia nu se remedi

|a constatarea acesteia, comunicfind in scris celeilalte p{r$i;

- prin informare unilaterald, cu condilia notifi

comunicdrii acesteia, frrd a fi necesard invocarea v

decizie|,
- cu acordul pdrfilor, consemnat in scris.

VII. Dispozi{ii finale

Persoana de contact din partea DP a mun' ChiginSu

coordonare Activitali Securitate Publicd, iar din partea

Consumatorilor ;i Supravegherea Piefei, este Direct

inlocuiegte.
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eriat
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Prezentul Acord de parteneriat s-a incheiat in 2 ( ) exemplare, cAte unul
pentru fiecare Parte, fiind semnat gi gtampilat de citre i pe fiecare pagina.
Con{ine 3 (trei) pagini.

Pdrtile solulioneazd" d\vergenlele pe cale amiabila lgi in conformitate cu
legisla{ia in vigoare a Republicii Moldova.
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