ACORD
de colaborare între Inspectoratul General al Poliţiei şi Institutul Naţional al Justiţiei
privind pregătirea angajaţilor Poliţiei şi a beneficiarilor Institutului
mun.Chişinău

„___”________________2018

Inspectoratul General al Poliţiei, în persoana şefului Inspectoratului General al Poliţiei,
domnul Alexandru PÎNZARI, şi Institutul Naţional al Justiţiei, în persoana directorului,
doamna Diana SCOBIOALĂ, încheie prezentul acord privind următoarele:
1. Obiectul Acordului
1.1. Obiectul prezentului Acord îl constituie cooperarea interinstituţională dintre
Inspectoratul General al Poliţiei şi Institutul Naţional al Justiţiei în vederea promovării, în cadrul
activităţilor de formare, precum şi în cadrul altor activităţi realizate în comun, a cunoştinţelor
juridice, respectului pentru drepturile omului, valorilor democraţiei şi statului de drept.
1.2. Părţile convin să coopereze în principal pe următoarele segmente:
1) Pregătirea angajaţilor Poliţiei în domeniul dreptului în corespundere cu planurile de
studii şi programelor de instruire aprobate;
2) Organizarea şi desfăşurarea instruirilor pentru beneficiarii Institutului Naţional al
Justiţiei conform competenţei stabilite în cadrul Inspectoratului General al Poliţiei.
2. Principiile ce stau la baza Acordului
2.1. În derularea prezentului Acord, Părţile se vor conduce de următoarele principii:
1) cooperarea şi asistenţa reciprocă în vederea realizării obiectivelor prezentului Acord în
conformitate cu actele normative ce reglementează activitatea Inspectoratului General al Poliţiei
şi Institutului Naţional al Justiţiei;
2) comunicarea eficientă şi coordonarea acţiunilor în scopul atingerii obiectivelor
prezentului Acord;
3) consultarea şi sprijinirea în desfăşurarea activităţilor comune.
3. Scopul şi obiectivele Acordului
3.1. Scopul prezentului Acord este stabilirea unui cadru general de cooperare între
Inspectoratul General al Poliţiei şi Institutul Naţional al Justiţiei, în vederea realizării
următoarelor obiective:
1) organizarea şi desfăşurarea în parteneriat a activităţilor de formare în domeniile de
interes comun şi conform necesităţilor de formare identificate;
2) derularea în comun a unor activităţi cu caracter aplicativ, axate pe dezvoltarea
abilităţilor practice necesare în activitatea profesională a beneficiarilor;
3) promovarea unei pregătiri de calitate a candidaţilor la funcţia de judecător şi procuror,
a judecătorilor, procurorilor, poliţiştilor în funcţie, precum şi a altor categorii de persoane care
activează în sectorul justiţiei.
4. Formele de cooperare
4.1. Inspectoratul General al Poliţiei şi Institutul Naţional al Justiţiei convin să coopereze în
cadrul procesului de iniţiere, organizare şi desfăşurare a următoarelor activităţi:

1) schimburi de informaţii şi experienţă, inclusiv prin realizarea de consultări pe
segmentele de activitate de interes comun;
2) desfăşurarea seminarelor mixte, cursurilor de instruire şi a altor activităţi de formare în
cadrul cărora vor fi discutate aspecte ce ţin de domeniile de interes comun;
3) schimburi de documente, materiale de instruire, date statistice, rezultate ale cercetărilor
ştiinţifice, broşuri şi publicaţii de specialitate, recomandări metodice şi de alte documente din
domeniul pregătirii profesionale;
4) comunicarea publică de informaţii asupra progreselor înregistrate şi a rezultatelor
obţinute în cadrul prezentului Acord;
4.2. În scopul realizării activităţilor propuse, atât Inspectoratul General al Poliţiei cât şi
Institutul Naţional al Justiţiei vor desemna persoane de contact care vor stabili, de comun acord,
acţiunile descrise în prezentul Acord şi vor veghea aducerea la îndeplinire a acestora.
5. Modificarea, completarea şi rezilierea Acordului
5.1. Prezentul Acord poate fi modificat sau completat la convenirea în scris de către ambele
Părţi. Fiecare Parte poate denunţa unilateral prezentul Acord, notificând în scris acest fapt
celeilalte Părţi cu un preaviz de 3 luni înainte de data la care Acordul îşi va înceta acţiunea.
5.2. În caz de încetare a Acordului, proiectele convenite şi elaborate de către Părţi vor fi
implementate în comun până la finalizarea acestora.
5.3. Toate chestiunile legate de interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor prezentului Acord
vor fi soluţionate prin consultări şi negocieri bazate pe principiile respectului şi înţelegerii
reciproce.
6. Dispoziţii finale
6.1. Persoana de contact din partea Inspectoratului General al Poliţiei este şeful Secţiei
formare profesională a Direcţiei resurse umane, iar din partea Institutului Naţional al Justiţiei
este şeful Secţiei didactico-metodică şi formare formatori.
6.2. Prezentul Acord se încheie pe un termen de 5 ani şi poate fi prelungit pentru un nou
termen la convenirea în scris a ambelor părţi.
6.3. Acordul este întocmit în două exemplare şi intră în vigoare la data semnării acestuia
de către ambele părţi.
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