I. DISPOZIŢII GENERALE
?

Academia de Administrare Publică, (în continuare AAP), reprezentată de Rector dl Oleg
BALAN şi
Şcoala de Management în Sănătate Publică (în continuare ŞMSP) pe lângă Instituţia Publică
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie (USMF) „Nicolae Testemiţanu" din Republica
Moldova, reprezentată de Director dl Oleg LOZAN, denumite în continuare „Părţi";
în temeiul Legii învăţămîntului nr. 547 din 21.07.95, (Monitorul Oficial al Republicii Moldova
nr. 62-63/692 din 09.11.1995), Legii ocrotirii sănătăţii, nr.41 l-XIII din 28.03.95, (Monitorul
Oficial al Republicii Moldova nr. 34 din 22.06.1995), Statutului Academiei de Administrare
Publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.225 din 26.03.2014,
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.78-79, din 01.04.2014), şi Statutului Şcolii de
Management în Sănătate Publică, aprobat prin Ordinul Ministerului Sănătăţii nr.30 din
06.04.2005,
recunoscînd că funcţionarea eficientă a instituţiilor publice este, în mare măsură, condiţionată de
calitatea managementului, iar competenţele manageriale se formează în urma instruirii teoretice
şi activităţii practice;
conştientizînd că instruirea managerială poate fi realizată în baza celor mai performante realizări
ştiinţifice şi metodice,
reieşind din potenţialul ştiinţifico-pedagogic şi experienţa profesională a părţilor în formarea şi
perfecţionarea cadrelor de conducere, realizarea investigaţiilor ştiinţifice, elaborarea şi
implementarea proiectelor de dezvoltare;
dorind să împărtăşească aceste competenţe şi experienţe, pentru formarea profesioniştilor
capabili să răspundă exigenţelor sistemelor moderne de sănătate şi administrare publică,
părţile au convenit asupra celor ce urmează:
II. OBIECTUL ACORDULUI
2.1 Prezentul Acord vizează realizarea în comun de către părţi a activităţilor de instruire şi
cercetare în domeniul managementului sănătăţii publice şi administraţiei publice, precum şi
realizarea schimbului de idei, personal ştiinţifico-didactic, documentaţie şi materiale, realizarea
proiectelor de cooperare pedagogică şi ştiinţifică.
III. SCHIMB DE PERSONAL
3.1. Părţile vor identifica cursurile şi personalul ştiinţifico-didactic, care va participa la
programele de instruire şi perfecţionare a personalului în domeniul sănătăţii publice şi
administraţiei publice.
3.2. Planul de schimb de personal ştiinţifico-didactic implicat în procesul de predare în Instituţia
parteneră se va aproba anual.
3.3. Părţile vor formula obiectivele pedagogice, calendarul executării şi condiţiile materiale
pentru executarea acestor misiuni.

3.4. Părţile vor asigura garantarea proprietăţii intelectuale şi confidenţialitatea programelor şi
suporturilor, conform cerinţelor instituţiilor de tutelă.
IV. CO-TUTELA DE TEZE
4.1. Părţile vor elabora în comun tematica de cercetare în domeniul de cooperare, în acord cu
priorităţile instituţiilor de tutelă, şi vor încuraja relaţiile dintre specialişti, masteranzi şi
doctoranzi în vederea promovării co-tutelei tezelor de masterat şi de doctorat, vor acorda sprijin
reciproc în realizarea acestor cercetări.
4.2. Părţile vor include reprezentanţii săi în comisiile de evaluare a tezelor de maşter şi de
examinare a tezelor de doctor.
V. SCHIMB DE MAŞTERI
5.1. Părţile vor identifica modalităţi de implicare reciprocă a audienţilor, masteranzilor şi
doctoranzilor în activităţile de instruire teoretică şi practică.
VI. ALTE MODALITĂŢI DE COOPERARE
6.1. Părţile se vor informa reciproc despre planificarea congreselor, conferinţelor,
simpozioanelor, precum şi a oportunităţilor de aplicare la proiecte comune de dezvoltare; vor
face schimb de informaţii şi experienţă.
VII. CONDIŢII FINANCIARE
7.1. Ordinea, modul şi cheltuielile financiare ale activităţilor stipulate în prezentul Acord vor fi
stabilite de către Părţi în fiecare caz aparte.
VIII. MODIFICAREA ŞI COMPLETAREA ACORDULUI
8.1. La înţelegerea reciprocă a Părţilor în prezentul Acord pot fi introduse modificări şi
completări, perfectate în modul cuvenit într-un acord adiţional, care va deveni parte componentă
a Acordului din momentul semnării acestuia de către ambele părţi.
IX. DISPOZIŢII FINALE
9.1. Prezentul Acord intră în vigoare de la momentul semnării lui de către Părţi.
9.2. Prezentul Acord se încheie pentru un termen de 5 ani. Acţiunea lui se va prelungi în mod
automat pentru următorul termen de 5 ani, dacă nici una din Părţi nu va înştiinţa în scris cealaltă
Parte cu cel puţin 3 luni până la expirarea acţiunii prezentului Acord, despre intenţia sa de a-1
rezilia.
9.3. Prezentul Acord este perfectat în două exemplare identice din punct de vedere juridic a cîte
un exemplar pentru fiecare dintre părţi.
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