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MEMORANDUM DE COLABORARE
DINTRE
MINISTERUL AGRICULTURII, DEZVOLTĂRII REGIONALE SI MEDIULUI
ŞI
ACADEMIA DE ADMINISTRARE PUBLICĂ
privind promovarea principiilor economiei verzi şi a sistemului de management
al mediului
1. Părţile
In conformitate cu principiile respectului reciproc, independenţei şi luând în
considerare beneficiile avantajoase, Academia de Administrare Publică, în persoana
rectorului Oleg BALAN şi Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi
Mediului, în persoana ministrului ION PERJU, numite în continuare „Părţi".
2. Scopul Memorandumului
Prezentul Memorandum de înţelegere stabileşte cadrul general de cooperare între
Părţi în domeniul promovării economiei verzi şi a sistemului de management al
mediului.
3. Obiectivele Memorandumului
3.1. Constituirea unor grupuri mixte de cercetători, cadre didactice, experţi pentru
efectuarea unor cercetări fundamentale finalizate prin publicaţii periodice, culegere
de studii, activităţi ştiinţifice (conferinţe ştiinţifice, simpozioane, mese rotunde)
pentru distribuirea pe larg a experienţei şi cunoştinţelor în domeniu.
3.2. Participarea la elaborarea şi realizarea în comun a proiectelor în domeniile de
referinţă, care vor fi depuse la diverse programe de finanţare.
3.3. Schimb de informaţii şi experienţă, asistarea specialiştilor sau funcţionarilor
publici, de către cealaltă parte, în diferite domenii de cooperare comună.
3.4. Evaluarea şi actualizarea programelor de instruire ale Academiei de Administrare
Publică în conformitate cu evoluţia curentă a strategiilor naţionale şi a necesităţilor
din domeniul promovării economiei verzi şi a sistemului de management al mediului.
3.5. Dezvoltarea unui curriculum şi a materialelor didactice pentru cursurile de
instruire a funcţionarilor publici şi reprezentanţilor administraţiei publice locale cu
privire la promovarea economiei verzi şi a evaluării de mediu (evaluarea strategică de
mediu, evaluarea impactului asupra mediului, etc).

3.6. Organizarea cursurilor de formare de formatori pe tematici stabilite în comun
acord între părţi. Promovarea acestor cursuri în instituţiile universitare la nivel
naţional. Integrarea cursurilor privind economia verde, managementului de mediu şi
evaluarea de mediu în programele de E-learning al Academiei.
3.7. Coordonarea elaborării tezelor de maşter cu tematici, ce ţin de domeniile
specifice Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului, între profesorii
Academiei de Administrare Publică şi reprezentanţii acestuia.
3.8. Implicarea şcolii doctorale a Academiei de Administrare Publică în cercetarea
privind economia verde şi a sistemului de management al mediului.
3.9. Crearea condiţiilor pentru efectuarea stagiului de către studenţii Academiei de
Administrare Publică, în cadrul subdiviziunilor ministerului.
3.10. Mediatizarea rezultatelor cooperării bilaterale.
4. Perioada de valabilitate, condiţiile si modificările acordului
4.1. Prezentul Memorandum intră în vigoare la data semnării şi se încheie pe o
perioadă de cinci (5) ani, după care va fi reînnoit în mod tacit, pentru perioade
consecutive de cinci (5) ani fiecare.
4.2. Fiecare dintre Părţi pot rezilia prezentul Memorandum în orice moment printr-o
notificare în scris adresată celeilalte Părţi. Prezentul Memorandum îşi pierde
valabilitatea în termen de 60 de zile de la primirea notificării de către cealaltă Parte.
4.3. Prevederile punctuale şi obligaţiile concrete ce revin Părţilor în realizarea
obiectivelor Memorandumului vor fi dezvoltate, după necesitate, prin acte adiţionale.
4.4. In scopul realizării obiectivelor, Părţile vor pune
informaţională, materială, precum şi resursele umane necesare.
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Memorandumul este încheiat la 05 iunie 2020, în două exemplare, în limba română.
Toate textele au aceeaşi putere juridică pentru fiecare dintre Părţi.
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