Proiect „Acțiunidurabilepentrucreștereeconomicăprinturism”

MEMORANDUM DE COLABORARE
PRIVIND CONSTITUIREA

CLUSTERULUI TURISTIC REGIONAL UNGHENI - 2030

încheiat astăzi20.04.2022 în municipiulUngheni

Preambul
Noi, reprezentanții sectorului turistic și aiorganizațiilor interconectate din regiunea Ungheni,
urmărind obiectivul de impulsionare a dezvoltării sectorului turistic;
bazându-ne pe integrarea economică a firmelor și instituțiilor implicate, în baza unor lanțuri valorice și infrastructuri
socio-economice comune;
ținând cont de posibilitățile financiare, umane și tehnice limitate ale fiecărui actor în parte;
considerând cooperarea în bază de cluster drept un instrument util și oportun de promovare a competitivității
economice;
recunoscând importanța interacțiunii actorilor publici și privați, precum și stabilirea și extinderea relațiilor reciproce de
colaborare;
exprimând intenția de unire a eforturilor de promovare a unei cooperări reciproc avantajoase în vederea facilitării
dezvoltării clusterului turistic regional, atragerii de investiții și creării de noi locuri de muncă;
în conformitate cu prevederile Legii cu privire la întreprinderile mici și mijlocii nr. 179/2016 și Foii de parcurs pentru
ameliorarea competitivității Republicii Moldova (Hotărârea Guvernului nr. 4/2014);
fiind sprijiniți de Uniunea Europeană și Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare în cadrul Programului
”EU4Moldova: Regiuni-cheie”;
fiind motivați de cadrul proiectului „Acțiuni durabile pentru creștere economică prin turism”, finanțat de Uniunea
European și implementat de Primăria municipiului Ungheni în parteneriat cu Asociația Obștească „Centrul Regional
de Dezvoltare Durabilă” și inspirați de potențialul turistic din regiunea Ungheni și regiunile limitrofe Călărași și
Nisporeni,

exprimăm decizia comună de constituire a Clusterului Turistic Regional Ungheni- 2030
Secțiunea I: Scopul, obiectivele și principiileMemorandumului
Articolul 1:Scopul prezentului Memorandum este de a crea și consolida un parteneriat regional pentru dezvoltarea
clusterului turistic în regiunea Ungheni cu extindere în regiunile Călărași și Nisporeni, menit să stimuleze inovarea,
competitivitatea și potențialul turistic al regiunii Ungheni.
Articolul 2:Pentru atingerea scopului propus, acest Memorandum:
a) nominalizează membrii - fondatori care au decis să participe la formarea clusterului

b) defineșteobiectivele clusterului
c) definește drepturile și obligațiunile membrilor clusterului
d) definește forma de cooperare și managementul clusterului.

Secțiunea II: Principiile parteneriatului în cadrul Memorandumului
Articolul 3: Principiile care stau la baza prezentului Memorandum sunt:
a) Principiul autonomiei - menținerea autonomiei juridice, decizionale și financiare a fiecărei membru
semnatar;
b) Principiul echității - îmbinarea în mod echitabil a nevoilor cu resursele disponibile ale părțilorsemnatare;
c) Principiul legalității - respectarea cadrului legal și de reglementare pentru realizarea scopului
Memorandumului.

Secțiunea III:Obiectivele Clusterului
Articolul 4: Clusterul Turistic Regional Ungheni – 2030se constituie pentru realizarea următoarelor obiective
strategice:
a) Creștereacompetitivității regiunii Ungheniîn domeniul turismului în parteneriat cu factorii interesați din
regiunile Călărași și Nisporeni
b) Crearea unei abordări comune pentru stabilirea priorităților în cadrului sectorului de turism în vederea
asigurării dezvoltării regiunii Ungheni din punct de vedere socio-economic
c) Susținerea perfecționării profesionale a membrilor clusterului
d) Asigurarea armonizării intereselor și reprezentării intereselor organizațiilor de profil din domeniul turismului
din regiunile Ungheni, Călărași și Nisporeni
e) Colaborarea cu instituțiile, organizațiile și clusterele din Republica Moldova și din străinătate în domeniul
turismului
f) Dezvoltarea și promovarea produselor turistice ale membrilor clusterului
g) Dezvoltarea infrastructurii turistice în regiunea Ungheni
h) Inițierea și realizarea de proiecte și planuri comune în domeniul turismului
i) Participarea comună la foruri și expoziții naționale și internaționale în domeniul turismului
j) Participarea comună la proiecte și programe naționale și internaționale, având ca scop susținerea
dezvoltării regiunii Ungheni din punct de vedere turistic
k) Analiză politici și tendinţe noi în domeniul de activitate a companiilor și stabilire de standarde tehnice

Secțiunea IV: Forma de cooperare
Articolul 5: Clusterul Turistic Regional Ungheni – 2030se constituie sub forma unei asocieri libere și deschise, fără
personalitate juridică.
Articolul 6: Pentru realizarea coordonării activităților, membrii Clusterului, prin consens, desemnează o entitate de
management a clusterului și un Coordonator al clusterului.
Articolul 7: Pentru realizarea coordonării activităților, membrii Clusterului, prin consens, Adunarea Generală a
membrilor Clusterului, formată din câte un reprezentant al fiecărui membru fondator, prin consens, desemnează o
entitate de management și un Consiliu de Administrare.
Articolul 8: Consiliul de Administrare este format din 7 persoane, fiind aprobat de Adunarea Generală a Clusterului
cu votul unei majorități simple.
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Secțiunea V: Membrii Fondatori ai Clusterului
Articolul 9: Următoarele companii, organizații și autorități publice locale au decis, ca membri fondatori, înființarea
ClusteruluiTuristic Regional Ungheni – 2030:
A) Mediul de afaceriautohton & meșteri populari:
1) SA „Ungheni – Vin”, mun. Ungheni
2) GȚ „Aghenie Tudor”, s. Sadova, raionul Călărași
3) SRL „Crama Mircești”, s. Mircești, raionul Ungheni
4) SRL „La Cramă”, com. Mănoilești, raionul Ungheni
5) SA „Ceramica Ungheni”, mun. Ungheni
6) SA „UNICORN-CARPETS”, mun. Ungheni
7) SRL „UNLOGO”, mun. Ungheni
8) SRL „Casa Albă”, mun. Ungheni
9) SRL „Mag & Dan”, mun. Ungheni
10) Pensiunea „Casa Mierii”, s. Răciula, raionul Călărași
11) GȚ „Vladislav Glodeanu”, com. Mănoilești, raionul Ungheni
12) Patiseria „Cookies”, mun.Ungheni
13) SRL „Agrolemn Lux”, s. Sadova, raionul Călărași
14) SRL „Vila Verde - UN”, mun. Ungheni
15) SRL „Urban Express”, mun. Ungheni
16) Pensiune ,,Hanul Haiducilor”, com. Vărzărești, or. Nisporeni
17) Sergiu ANDRUȘCA, meșter popular
18) Elena GURGHIȘ, meșter popular
19) Nina IURII, meșter popular

B) Autorități ale administrației publice locale:
20) Primăria municipiului Ungheni
21) Primăria orașului Călărași
22) Primăria orașului Nisporeni
23) Primăria comunei Mănoilești
24) Primăria comunei Zagarancea
C) Sectorul de cercetare-inovare-educare
25) Universitatea Agrară de Stat din Moldova
D) Sectorul asociativ &Muzee:
26) Asociația Obștească „Centrul Regional de Dezvoltare Durabilă”
27) Asociația Obștească „Fundația Comunitară Ungheni”
28) Asociația Obștească „JCI Ungheni”
29) Muzeul „Casa părintească”, s. Palanca, raionul Călărași
30) Muzeul de Istorie și Etnografie Călărași, or. Călărași
Articolul 10: Clusterul poate fi extins prin cooptarea de noi membri, la depunerea cererii la Consiliul de Administrare
al Clusterului, prin anexarea declarației pe proprie răspundere de respectare a Memorandumului de Colaborare
privind constituirea Clusterului Turistic Regional Ungheni – 2030 . Primirea membrilor noi ai clusterului se realizează
prin Acorduri adiționale, semnate de Coordonatorul clusterului.
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Secțiunea VI: Entitatea de Management a Clusterului
Articolul 11: Adunarea Generală a Clusterului desemnează pentru managementul Clusterului AO Centrul Regional
de Dezvoltare Durabilădin mun. Ungheni.
Articolul 12: Entitatea de management asigură managementul operațional al clusterului, precum și reprezintă
clusterul în relațiile cu terții. Totodată, entitatea de management se ocupă de promovarea clusterului, inițierea de
parteneriate strategice, elaborează și implementează proiecte de dezvoltare cu sprijinul financiar din partea
donatorilor.
Articolul 13: Coordonatorul Clusterului va fi ales la Consiliul de Administrare al Clusterului.

Secțiunea VII: Consiliul de Administrare al Clusterului
Articolul 14: Consiliul de Administrare al Clusterului estealcătuit din 7 persoane.
Articolul 15: Consiliul de Administrare al Clusterului asigură managementul strategic al clusterului și aprobă
strategiile și planurile de dezvoltare a clusterului,
Articolul 16: Deciziile Consiliului de Administrare al Clusterului se iau prin consens.
Articolul 17:Consiliul de Administrare al Clusterului se convoacă în ședințe periodice, la solicitarea membrilor sau
entității de management, dar nu mai rar de o dată la 6 luni.

Secțiunea VIII: Obligațiile membrilor Clusterului
Articolul 18: Membrii Clusterului - agenți economici din domeniului turistic și meșteri populari - își asumă
următoarele obligații:
a) Participare comună la evenimente de promovare turistică a regiunii pe piața națională și internațională
b) Participare – în funcție de posibilități – la proiecte de dezvoltare a sectorului
c) Elaborare și implementare proiecte comune
d) Colaborare, pe plan profesional, cu instituții de suport și reglementare, organizații de inovare-cercetareeducare, autorități publice.
e) Sprijinire formare profesională a membrilor Clusterului
f)

Susținere și promovare aderare noi membri.

Articolul 19: Membrii Clusterului – autorități publice locale - își asumă obligația de a susține pe toate căile (inclusiv
financiar) dezvoltarea infrastructurii turistice în regiunea Ungheni.
Articolul 20: Membrii clusterului – instituții de cercetare, inovare și educare - își asumă obligația de a susține pe
toate căile instruirea continuă a prestatorilor de servicii turistice din regiunea Ungheni.
Articolul 21: Membrii clusterului – entități de consultanță, ONG-uri, muzee - își asumă obligația de a susține
membriiClusterului să identifice și să acceseze programe de finanțare din partea donatorilor.

Secțiunea IX: Drepturile membrilor Clusterului
Articolul 22: Membrii Clusterului sunt în drept:
a) Să participe în procesul de elaborare și aprobare a actelor constitutive și de organizare a activității
Clusterului
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b) Să participe în procesul de elaborare și aprobare a planurilor și strategiilor de dezvoltare a Clusterului.
c) Să participe la alegerea entității de management și conducerii Clusterului.
d) Să participe la programele Clusterului cu drept la beneficiile acordate membrilor.
Articolul 23: În scopul dezvoltării și consolidării sale, cooperarea în cadrul Clusterului Turistic Regional Ungheni –
2030este în drept:
a) Să incorporeze membri inclusiv din alte raioane ale Republicii Moldova, din vecinătatea raionului Ungheni
b) Să incorporeze membri inclusiv din județele vecine din România
c)
Să intre în acorduri de colaborare cu alte clustere din Republica Moldova și din străinătate (inclusiv prin
fuziune, incorporare și amalgamare)
d) Să intre în acorduri de colaborare cu rețele naționale și internaționale din domeniu.

Secțiunea X. Durata Memorandumului de Colaborare
Articolul 24:Memorandumul de colaborare intră în vigoare la data semnării acestuia de către membrii fondatori
Articolul 25: Durata Memorandului de colaborare este nedeterminată.

Secțiunea XI. Dispoziții finale
Articolul 26:Prezentul Memorandum poate fi modificat prin acte adiționale aprobate de reprezentanții membrilor
fondatori ai Clusterului.
Articolul 27:Încetarea efectelor prezentului Memorandum se realizează odată cu consemnarea acestui fapt de către
părțile semnatare.

Semnăturile reprezentanților membrilor fondatori:
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Organizația

Reprezentant
(nume, prenume)

SA „Ungheni – Vin”, mun.
Ungheni

Svetlana MALNCIUC

GȚ „Aghenie Tudor”, s. Sadova,
raionul Călărași

Tudor AGHENIE

SRL „Crama Mircești”, s. Mircești,
raionul Ungheni

Arcadie FOȘNEA

SRL „La Cramă”, com. Mănoilești,
raionul Ungheni

Victor SACULȚANU

SRL „Ceramica Ungheni”, mun.
Ungheni

Albina BURLACENCO

SA „UNICORN-CARPETS”, mun.
Ungheni

Petru BABENCO

SRL „UNLOGO”, mun. Ungheni

Ion POIA

SRL „Casa Albă”, mun. Ungheni

Victoria SOLTAN

SRL „Mag & Dan”, mun. Ungheni

Maria POSTOLACHI

Pensiunea „Hanul Haiducilor”,
com Vărzărești, raionul Nisporeni

Ovidiu TÂMBUR

Pensiunea „Casa Mierii”, s.
Răciula, raionul Călărași

Constantin STEGĂRESCU

GȚ „Vladislav Glodeanu”, com.
Mănoilești, raionul Ungheni

Vladislav GLODEANU

Semnătura

_________________________
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Patiseria „Cookies”, mun.Ungheni

Denis TANASCIUC

SRL „Agrolemn Lux”, s. Sadova,
raionul Călărași

Dumitru VULPE

SRL „Vila Verde - UN”, mun.
Ungheni

Octavian SAPOJNIC

SRL „Urban Express”, mun.
Ungheni

Irina SUCEVEANU

Sergiu ANDRUȘCA, meșter
popular

Sergiu ANDRUȘCA

Elena GURGHIȘ, meșter popular

Elena GURGHIȘ

Nina IURII, meșter popular

Nina IURII

Primăria municipiului Ungheni

Alexandru AMBROS

Primăria orașului Călărași

Ion OLARI

Primăria orașului Nisporeni

Grigorii ROBU

Primăria comunei Mănoilești

Valentina GROSU

___________________________
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Primăria comunei Zagarancea

Vasile GAVIUC

Universitatea Agrară de Stat din
Moldova

Veronica PRISĂCARU

Asociația Obștească Centrul
Regional de Dezvoltare Durabilă

Asociația Obștească
Comunitară Ungheni

Fundația

Svetlana CIOBANU

Valeriu BOTNARI

Asociația Obștească JCI Ungheni

Marina ATAMURATOV

Muzeul „Casa părintească”,
s.Palanca, raionul Călărași

Tatiana POPA

Muzeul de Istorie și Etnografie
Călărași, or.Călărași

Natalia VELEȘCA

___________________________

___________________________
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