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PRIMARIA MUNICIPruLUI CHI$INAU
$r
ASOCIATIA NATIONALA A COMPANTTLOR DIN DOMENIUL TIC ("ASOCIATIA")
PRIVIND
DEZVOLTAREA SISTEMELUI DE DIGITALIZARE A SERVICILOR PUBLICE $I
DEZVOLTAREA SOLUTIILOR DE SMART CITY
Prezentul Memorandum de infelegere
Chiginiu, Republica Moldova.

(in continuare ,,Memorandum") este incheiat in

mun.

. Primiria municipiului ChiginIu, IDNO 1007601009484, Bulevardul $tefan cel Mare gi
Sfrnt 83, mun. ChiginSu, MD-20I2, Republica Moldova, reprezentati de Primarul General
Domnul Ion Ceban, in continuare -"Primdrie" gi

Companiilor din Domeniul TIC ("ATICrf), IDNO
Asociafia Na{ionali
^
1006600034927, cu sediul in mun. Chigindu, MD-2012, str. Maria Cebotari, 28, in persoana
Domnului Veaceslav Cunev, care aclioneazd,in baza Statutului.

1.

TERMINOLOGIE
Smart City reprezrntd o denumire acordatl unui ora; care incorporeazd, tehnologii de
informare qi comunicare (TIC) pentru a imbundtSli calitatea gi performanfa serviciilor
urbane, cum ar fi transportul public gi utilitdlile, pentru a optimiza consumul de resurse qi
reduce costurile publice. Scopul principal al unui Smart City este de a spori calitatea viefii
pentru cetdlenii sdi prin tehnologii inteligente.

2. SCOPUL

Pomind de la intenlia gi interesul pdrlilor de a: .

-

conlucrala digitahzarea serviciilor publice oferite de Primaria municipiului Chigindu,
participala dezvoltarea solufiilor de Smart City pentru municipiul Chigindu,
susline dezvoltareaoraqului Chigindu prin implementarea soluliilor IT,
face schimb de experienfd in procesul de dezvoltare a conceptului de Smart City,
colabora la proiecte de educafie IT din mun. Chigindu.

3. ROLURILE $I RESPONSABILITATILE
Primlria mun. Chiginiu
in ultimii ani, dezvoltarea TIC a devenit o prioritate pentru Primdria municipiului Chiqindu
care a intreprins acliuni pentru suslinerea progresului acestui sector. Primdria municipiului
Chigindu a stabilit ca prioritate imbundtdlirea abilit{ilor TIC qi utilizarea TIC in dezvoltarea
conceptului de Smart City.

Asociafia Nafionali a Companiilor din Domeniul TIC.
Asocialia Nationald a Companiilor din Domeniul TIC va participa in procesul de elaborare
a conceptului de Smart City, va contribui cu expertizd consultativd in procesul de elaborare a
conceptului, va superviza implementarea solufiilor identificate de Primdria mun. Chiqindu, va
asista in identificareapartenerilor capabili sd ofere servicii qi produse IT de valoare addugatd",va
colabora cu subdiviziunile Primiriei mun. Chi;indu in vederea implementdrii soluliilor optime in
denroltarea oragului din punct de vedere tehnologic in general qi va continua sI se focuseze pe
denroltarea educafiei in domeniul IT din mun. Chigindu.
Contribulia planifi catd a P drlilor :
Colaborarea cu companiile TIC in dezvollarea conceptului de Smart City, prin intalniri
sistematice cu reprezentanf ii companiilor.
Elaborarea unei strategii de implementare gi dezvoltare a conceptului de Smart City.
Realizarea activitdlilor comune in dezvoltarea solufiilor de Smart City.
Colaborarea prin expertua sectorului privat la elaborarea conceptului de Smart City.
Colaborarea la organizarea evenimentelor publice direcfionate spre dezvoltarea
conceptului de Smart City, cum ar fi pe subiectele de transport, producerea energii
electrice, termoficare, iluminare etc.
Colaborarea la proiecte de educalie in domeniul IT care vor fi incadrate in invdfdmdntul
primar;i secundar din mun. Chigindu.
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IMPLEMENTARE

4.

Implementarea celor menfionate mai sus se va efectua cu suportul consultativ al Asociatiei
Nationale a Companiilor din Domeniul TIC in colaborare cu Primdria municipiului Chigindu.
Parlile vor depune tot efortul pentru identificarea posibilitdlilor de dezvoltare a conceptului de
Smart City, care vor fi agreate de cdtre ambele pdrfi. De asemenea, Pdrlile se angajeazd. ca
informaJiile confrdenJiale la care au acces s5 fie utilizate strict pentru uz interq iar informaJiile de
ordin general nu vor face obiectul unor scopuri comerciale gi nu vor fi transmise terfelor persoane.

5.

COMUNICARI. DATA INTRARIT iN VTCOA.RN

Participanlii vor colabora in implementarea scopului propus prin informarea reciprocd,
prezentarea informaliei suplimentare pentru o mai bund ;i eficace implementare a conceptelor
menJionate mai sus.

Prezentul Memorandum intrd in vigoare la data semndrii
scris al ambelor pdrfi.
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poate

fi modificat cu acordul tn

Drept mlrturie a celor menfionate mai sus, Participanfii, au dispus semnarea
prezentarea acestui Memorandum din numele lor.
Semnat la data de 12 februarie 2020

Pentru

Primiria municipiului ChiginIu,
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Ion Ceban
Primar General

Pentru Asocia{ia Na{ionali
din Domeniul TIC.
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