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Prezentul acord este încheiat între Programul
USAID Comunitatea Mea (implementat de
IREX) şi Academia de Administrare Publică.

Concluded between the USAID Comunitatea
Mea Program (implemented by IREX) and the
Academy of Public Administration.

Programul USAID Comunitatea mea, in
persoana Directorului Interimar doamnei Dara
LIPTON şi

USAID Comunitatea Mea Program (CM), in the
person of Acting Chief of Party Ms. Dara
LIPTON, and

Academia de Administrare Publică (AAP),
in persoana Rectorului Oleg BALAN

Academy of Public Administration (APA), in
the person of Rector Mr. Oleg BALAN

denumite în continuare PĂRŢI, au convenit să
încheie acest Memorandum de înţelegere.
Scopul acestei declaraţii de cooperare este de
a confirma dorinţa reciprocă de cooperare şi
de a defini rolul fiecărei Părţi implicate.

hereinafter referred to as PARTIES, have
agreed to conclude this Memorandum of
Understanding. The purpose of this statement
of cooperation is to affirm the parties'mutual
desire for cooperation and define the role of
each party involved.

Părţile

Parties

IREX este o organizaţie, care promovează
dezvoltarea şi educaţia pe plan mondial. IREX
colaborează cu parteneri din peste 100 de ţări
în patru domenii esenţiale pentru realizarea
progresului: cultivarea liderilor, împuternicirea
tinerilor, consolidarea capacităţilor instituţiilor
publice şi sporirea accesului la educaţie şi
informaţii de calitate.

IREX is a global development and education
organization, working with partners in more
than 100 countries in four areas essential to
progress: cultivating leaders, empowering youth,
strengthening institutions, and increasing access
to quality education and information.

Comunitatea Mea este un program USAID cu USAID's Comunitatea Mea (here and after
o durată de 5 ani, care a fost lansat in martie CM) is a five-year program (started in March
2018 cu scopul de a consolida capacităţile 2018) of assistance that will strengthen local
to
become
more
effective,
guvernării locale, care i-ar permite să devină government
transparent
and
accountable
to
citizens
and to
mai eficientă, transparentă şi responsabilă faţă
build
local
government's
capacity
to
meet
de membrii comunităţii, precum şi de a
dezvolta capacităţile autorităţilor publice locale citizens' needs. CM will serve as USAID's
(APL) in soluţionarea necesităţilor cetăţenilor flagship local government program providing
săi. Programul Comunitatea Mea va servi comprehensive assistance to communities,
drept un program emblematic al Agenţiei including towns and villages, primarily targeting
Statelor Unite pentru Dezvoltare Internaţională local self-government bodies. The principal
(USAID) în domeniul guvernării locale, care beneficiaries will be the first level of local public
prevede acordarea asistenţei comunităţilor, administrations along with civic groups and local
inclusiv oraşelor şi satelor, vizând în mod businesses that, in collaboration, will work on
prioritar
administraţiile
publice
locale. developing their communities and improving
Principalii beneficiari ai Programului vor fi availability, quality and effectiveness of public
autorităţile publice locale de nivelul întâi, services across Republic of Moldova.

împreună cu grupurile civice şi mediul de
afaceri local, care prin colaborare vor asigura
dezvoltarea
comunităţilor
sale
şi
vor
îmbunătăţi
calitatea,
disponibilitatea
şi
eficienţa serviciilor publice prestate în ţară.
Academia de Administrare Publică (aici şi în
continuare - AAP) este una dintre cele mai
prestigioase instituţii de învăţământ superior
din ţară, în cadrul căreia activează cadrele
didactice de înaltă calificare, cu cunoştinţe
vaste
în
domeniile
managementului,
administraţiei publice, dreptului şi relaţiilor
internaţionale.
Misiunea Academiei constă în formarea şi
dezvoltarea competenţelor profesionale ale
funcţionarilor publici, contribuind astfel la
promovarea şi implementarea politicii de stat
în
domeniul
administraţiei
publice
din
Republica Moldova.

The Academy of Public Administration (here and
after APA) is one of the most prestigious higher
education institutions in the country. Highqualified
teaching
staff
with
extensive
knowledge in the fields of management, public
administration, law, and international relations
work here.
The mission of the Academy is to train and
develop the professional competences of the
civil service personnel, thus contributing to the
promotion and implementation of the state policy
in the field of public administration in the
Republic of Moldova.

§ 1. Obiectul Memorandumului

§ 1. Subject of the Memorandum

1.1

Prezentul
Memorandum
vizează
cooperarea în domeniul implementării
activităţilor
din
cadrul
programului
Comunitatea
Mea,
care
sunt
în
concordanţă cu priorităţile AAP.

1.1 This Memorandum targets the cooperation
in implementation of activities under the
CM program that are in line with priorities
of APA.

1.2

Prin prezentul Memorandum, părţile îşi
definesc rolurile şi responsabilităţile,
îndeplinirea sarcinilor şi a relaţiilor dintre
Părţi,
care
sunt
necesare
pentru
dezvoltarea
şi
implementarea
programului.

1.2 Through this Memorandum, the Parties
define
their
relations,
roles
and
responsibilities, which are necessary for an
efficient collaboration in implementing
selected CM activities.

1.3

Cooperarea
în
cadrul
prezentului
Memorandum de înţelegere vizează toate
componentele CM: 1) îmbunătăţirea
calităţii
şi
accesului
la
serviciile
municipale; 2) implicarea semnificativă a
cetăţenilor în guvernarea locală; 3)
promovarea reformelor în domeniul
politicii de descentralizare şi 4) sporirea
veniturilor generate la nivel local, precum
şi îmbunătăţirea practicilor de gestiune
financiară utilizate de către administraţiile
publice locale.

1.3

Cooperation under this MoU targets all CM
Components: 1) Improved quality of and
access to municipal services; 2) Citizens
meaningfully engaged in local governance;
3)
Decentralization
policy
reforms
advanced and 4) Increased locallygenerated revenues and improved financial
management practices in local public
administrations.

§ 2. Responsabilităţile Părţilor

§ 2. Responsibilities of the Parties

Prin prezentul Memorandum, Părţile îşi
asumă următoarele responsabilităţi:

Through this Memorandum, the Parties
undertake the following responsibilities:

2.1 Academia
(AAP)

de

Administrare

Publică

2.1

Academy of Public Administration will:

2.1.1

Va desemna o persoană, care va fi
responsabilă pentru colaborarea şi
coordonarea activitătilor cu programul
CM;

2.1.1

Delegate a coordinator responsible for
regular interaction with CM.

2.1.2

Va
consulta, acorda sprijin sau
participa
la
implementarea
următoarelor activităţi ale programului
CM, atunci când acest lucru este
posibil
şi relevant
pentru
AAP:
cercetare şi politici publice, iniţiative de
cooperare inter-municipală, planificare
strategică locală / regională, dezvoltare
social-economică,
instrumente
inovatoare
pentru
planificarea
investiţiilor capitale şi planificarea
financiară multianuală, planificare şi
bugetare
participativă,
gestionarea
patrimoniului
public,
promovarea
egalităţii de gen şi altele.

2.1.2

Participate in implementing, advising or
supporting the following CM program
activities, when possible and relevant to
APA - policy research, inter-municipal
cooperation initiatives,
local/regional
strategic planning and socio-economic
development, innovative approaches to
multi-year capital investments planning
and financing, participatory planning and
budgeting, asset management, gender
equity, and others).

2.1.3

2.1.3

AAP şi CM vor împărtăşi informaţii
relevante şi materiale de instruire în
vederea
îmbunătăţirii
pregătirii
continue a funcţionarilor publici din
Moldova. Reprezentanţii AAP vor
participa la activităţile CM, atunci când
este
posibil
şi
relevant
pentru
interesele si necesităţile AAP.

APA and CM will share relevant
information and training materials with
the view of improving on-going training of
civil
servants
in
Moldova.
APA
representatives will participate in CM
activities, when possible and relevant to
their professional interests and needs.

2.1.4

2.1.4

Va
participa
la
implementarea
activitătilor
CM
de
cercetare si
i
»
elaborare a politicilor publice şi, în
special, va ajuta la elaborarea şi
implementarea
unui
program
de
susţinere a cercetărilor în domeniul
guvernării locale.

Participate in the implementation of CM
policy
development
and
research
activities, specifically, assist in the design
and implementation of a CM Local
Governance Scholars Program.

2.1.5
2.1.5

Va participa la discuţiile relevante
organizate de CM privind politicile
publice.

Participate in relevant CM public policy
discussions.

2.1.6

Help CM identify promising students who
can integrate a research project focused
on local governance into their master's

2.1.6

Va ajuta CM să identifice studenţi
promiţători, care ar putea integra un

proiect de cercetare axat pe guvernare
locală în studiile sale de masterat,
încurajându-i să participe la programul
CM pentru susţinerea cercetărilor.
2.1.7

2.1.8

2.1.9

Va participa
format de
studenţilor
programul
cercetărilor.

în comitetul de selecţie,
IREX, pentru selectarea
care vor participa la
CM
pentru
susţinerea

Va
primi materiale de formare,
elaborate de CM (inclusiv în domeniul
gestionării
patrimoniului
public),
împreună cu dreptul (şi obligaţia) de a
le distribui public şi de a le folosi /
transmite, conform necesităţilor.
Va lucra împreună cu echipa CM în
scopul
îmbunătăţirii
planului
de
instruire, de exemplu, instruirii în
domeniul
gestionării
patrimoniului
public, care va fi organizată la
Academie în baza unui plan de studii
actualizat,
elaborat
cu
sprijinul
programului GIZ.

2.1.10 Va coordona si
facilita toate activitătile
»
i
şi evenimentele comune legate de
subiectul prezentului Memorandum de
înţelegere, în strânsă cooperare cu
cealaltă Parte.
2.1.11 Va asigura transparenţa procesului de
implementare
a
activităţilor
prin
plasarea informaţiilor în resursele
media disponibile.
2.1.12 Va participa la consultările periodice,
organizate cu cealaltă Parte în scopul
identificării problemelor existente în
procesul de elaborare şi implementare
a acţiunilor convenite.
2.1.13 Va menţiona finanţarea IREX şi
USAID, atunci când va utiliza şi
distribui materialele programului CM.
2.1.14 Va asigura accesul şi vizibilitatea
programelor
de
instruire
şi
a
materialelor CM, care vor fi oferite atât în format electronic, cât şi pe
suport de hârtie (în cadrul bibliotecii) tuturor
profesorilor,
personalului
instituţiei, studenţilor şi vizitatorilor,

degree studies and encourage them to
apply and participate in CM Local
Governance Scholars Program.
2.1.7

Participate in the selection committee
formed by IREX that will select students
who will participate in the CM Local
Governance Scholars Program.

2.1.8

Accept CM training materials (including
on asset management), along with the
right (and obligation) to share them
publicly and to use/transfer them, as
needed.

2.1.9

Work together with CM team to improve
training curriculum (example on asset
management). The Training on Asset
Management will be provided at the
Academy using improved curriculum developed also with GIZ support.

2.1.10 Coordinate and facilitate all joint activities
and events in relation to the subject of
this Memorandum of Understanding, in
close coordination with the other Party.
2.1.11 Ensure transparency in implementation
of joint activities by placing information in
available media resources.
2.1.12 Organize regular consultations with the
other Party aiming to identify existing
problems in the process of development
and implementation of agreed-upon
activities.
2.1.13 Acknowledge IREX and USAID funding,
when using and sharing CM materials.
2.1.14 Create access and visibility of the CM
training curriculum,
materials,
both
electronically and in the physical library
to all teachers, staff, students and guests
who are and will be interested in it.

care sunt sau vor fi interesaţi să ia
cunostintă
cu acestea.
>
i
2.1.15 Va respecta Strategia de branding a
agenţiei USAID şi companiei IREX
(care urmează a fi pusă la dispoziţia
AAP de IREX), atunci când va utiliza
resursele produse de programul CM
sau împărtăşite cu AAP de IREX.

2.2 Programul USAID Comunitatea Mea

2.1.15 Follow USAID and IREX's Branding
Strategy and Marking Plan (to be shared
by IREX), when using
resources
produced by the CM program or shared
by IREX with the APA.

2.2.

USAID Comunitatea Mea Program will:

2.2.1

Va desemna persoanele care vor fi 2.2.1
responsabile
de
coordinarea
activităţilor cu AAP.

Designate appropriate CM staff members
to work with the Academy team.

2.2.2

Va oferi suport tehnic, administrativ şi 2.2.2
logistic pentru organizarea activităţilor
CM la Academie.

Provide technical, administrative and
logistical support to the implementation of
CM activities at the Academy.

2.2.3

Va transmite AAP materialele de 2.2.3
instruire
în
versiune
electronică,
precum şi pe suport de hârtie (o copie),
împreună cu copia / dreptul oferit AAP
de a le utiliza sau de a le distribui,
conform necesităţilor.

Transfer training materials in electronic
version as well as in hard version (one
copy) to APA, together with the copy/right
for APA to use or share them on as
needed basis.

2.2.4

La solicitare, va ajuta echipa AAP să 2.2.4
incorporeze
materialele
CM
în
programul didactic al AAP prin, de
exemplu,
invitarea
specialiştilor
/
experţilor pentru acordarea asistenţei
tehnice, furnizarea explicaţiilor sau
răspunsurilor electronice la întrebările
care ar putea apărea în legătură cu
materialele prezentate.

Upon request, assist the APA team with
including CM materials in its teaching
curriculum,
such
as
inviting
specialists/experts to technically assist,
explain or electronically answer questions
that might occur on the basis of
materials.

2.2.5

Va
participa
la
activităţile
şi
evenimentele comune, organizate în
legătură
cu subiectul
prezentului
Memorandum de înţelegere, în strânsă
cooperare cu cealaltă Parte.

2.2.6

2.2.7

Va asigura transparenţa procesului de
implementare
a
activităţilor
prin
plasarea informaţiilor în resursele
media disponibile.
Va facilita informarea tuturor actorilor
locali relevanţi despre procesul de

2.2.5

Participate in joint activities and events in
relation
to
the
subject
of
this
Memorandum of Understanding, in close
coordination with the other Party.

2.2.6

Ensure transparency in implementation
of joint activities by placing information in
available media resources.

2.2.7

Facilitate

communication

of

the

implementare
a
rezultatele obţinute.
2.2.8

2.2.9

programului

şi

Va acorda asistenţă la identificarea şi
promovarea experienţelor relevante, va
împărtăşi cele mai bune practici,
instrumente şi abordări, va organiza
vizite de studiu relevante şi evenimente
de formare.
Va elabora regulamentul de participare
pentru studenţii AAP interesaţi să
depună dosarul şi să participe la
programul
CM
pentru
susţinerea
cercetărilor în domeniul guvernării
locale.

2.2.10 Va invita studenţii AAP să participe la
un atelier de lucru pentru a explica
programul de susţinere a cercetărilor,
obiectivul tematic şi procesul de
depunere a dosarelor şi selecţie.
2.2.11 Va forma un comitet de selecţie şi va
organiza procesul de selecţie, cu
participarea reprezentanţilor AAP.
2.2.12 Va oferi mentorat studenţilor AAP, care
sunt
implicaţi
în
activitatea
de
cercetare politică, şi va gestiona alte
aspecte
ale
procesului
de
implementare a programului CM pentru
susţinerea cercetărilor.
2.2.13 în mod regulat va comunica cu AAP cu
privire la implementarea programului
pentru susţinerea cercetărilor şi alte
activităţi de colaborare.

Program's implementation process and
the achieved results to all relevant
stakeholders.

2.2.8

Assist in identifying and promoting
relevant
experiences,
share
best
practices,
tools
and
approaches,
organize relevant study tours and training
events.

2.2.9

Develop application framework and
explanatory materials for APA students
interested in the
Local Governance
Scholars Program .

2.2.10 Invite potential APA student applicants to
participate in a workshop to explain the
program, the thematic target and the
application/selection process.

2.2.11 Convene a selection committee and
manage the selection process, with
participation of the APA representatives.
2.2.12 Provide mentorship to APA students as
they participate in the Policy Research
Activity and manage other aspects of the
Local Governance Scholars Program
implementation.

2.2.13 Communicate with APA on a regular
basis about the implementation of the
Local Governance Scholars Program and
other collaborative activities.

§ 3. Durata contractului
3.1

Prezentul
Memorandum
intră
în
vigoare la data semnării acestui
document de către Părţi şi rămâne în
vigoare pentru întreaga perioada de
implementare a Programului (prevăzut
până în martie 2023).

§ 3. Contract validity period
3.1

This Memorandum shall enter into force
upon signature by the Parties and shall
remain in effect for the period of
program's
implementation,
currently
ending in March 2023.

3.2

This Memorandum may be amended by

3.2

Prezentul
Memorandum
poate
fi
modificat de către Părţi, de comun
acord, prin notificarea celeilalte Părţi,
iar modificările propuse vor fi revizuite
de către cealaltă Parte în termen de 30
de zile.

3.3

Prezentul Memorandum poate fi reziliat
unilateral, înaintând celeilalte Părţi o
notificare scrisă cu 30 de zile înainte de
data
prevăzută de reziliere a
contractului.

the Parties by mutual agreement, each
Party notifying the other, and the
proposed changes shall be reviewed by
the other Party within 30 days.

3.3

§ 4. Other conditions

§ 4. Alte condiţii
4.1

The Memorandum's Parties shall inform
the public by using appropriate measures
to ensure the visibility of the project
implementation.

4.2

The Memorandum's Parties undertake to
take all necessary precautions to avoid
conflicts of interest and shall inform each
other on any event which is or may lead to
a conflict of interest.

4.3

The Memorandum's Parties declare their
support to all necessary measures,
according to the relevant legislation of the
Republic of Moldova to prevent corruption
and unprofessional conduct.

în cazul apariţiei unei dispute între Părţi
cu privire la interpretarea sau aplicarea
prevederilor prezentului Memorandum,
Părţile convin să o soluţioneze prin
mediere.

4.4

Should any disputes arise between the
Parties regarding the interpretation or
application of this Memorandum, the
Parties agree to solve them through
mediation.

Niciuna dintre Părţi nu are dreptul să-şi
delege drepturile şi responsabilităţile ce
îi
revin
în
temeiul
prezentului
Memorandum unei terţe părţi fără
acordul scris al celeilalte Părţi.
Părţile
participante
la
prezentul
Memorandum pot sugera îmbunătăţiri
sau
modificări
ale
prezentului
Memorandum şi ale altor documente
anexate la prezentul acord. Propunerile
de modificări vor fi discutate de Părţile

4.5

Neither Party is empowered to delegate its
rights nor responsibilities under this
Memorandum to a third party without
written consent of other Party.

4.6

The Parties to this Memorandum may
suggest improvements or adjustments to
this Memorandum and other documents
enclosed
hereto.
Proposals
for
amendments shall be discussed and

4.1

Pentru
a
asigura
transparenţa
procesului
de
implementare
a
proiectului, părţile Memorandumului vor
informa publicul larg privind activiăţile
de colaborare.

4.2

Părţile Memorandumului se angajează
să ia toate măsurile de precauţie
necesare pentru a evita situaţii de
conflict de interese, si se vor informa
reciproc asupra oricărui eveniment care
este sau poate conduce la un conflict
de interese.

4.3

Părţile Memorandumului declară că vor
asigura aplicarea tuturor măsurilor
necesare,
prevăzute în
legislaţia
relevantă a Republicii Moldova, pentru
a preveni cazurile de corupţie şi
conduită neprofesională.

4.4

4.5

4.6

This Memorandum may be terminated
unilaterally by either Party by sending the
other Party a 30-day written notification
before the intended date of termination.

7

incorporated herein based
agreement of the Parties.

Memorandumului şi agreate de comun
acord.
4.7

Acest Memorandum este semnat în 2
exemplare, câte unul pentru fiecare
Parte.

§ 5. Nerespectarea clauzelor. Forţa
majoră
5.1

Părţile pot suspenda sau anula
prezentul Memorandum în cazul oricăror
circumstanţe de forţă majoră, care se
află în afara controlului uneia dintre Părţi
ale Memorandumului sau al altor
instituţii participante, care ar putea
împiedica implementarea Proiectului.

PĂRŢILE
SEMNATARE
»

4.7

on

mutual

This Memorandum is signed in 2 copies,
one for each Party.

§ 5. Non-compliance of clauses. Force
Majeure
5.1 The parties may suspend or cancel this
Memorandum in the event of any force
majeure circumstances, which are outside
the control of one of the Memorandum's
Parties or other participating institutions,
which
could
effectively
impede
the
implementation of the Project.

SIGNATORY PARTIES

Semnat în numele / Signed on behalf of:

Semnat în numele / Signed on behalf of:

USAID Comunitatea Mea Program

Academia de Administrare Publică

