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                                                 II. ÎN DOMENIUL ECONOMIC 
 

Art. 6. Părţile, dorind să încurajeze amplificarea continuă a cooperării economice şi 

tehnice, îşi exprimă interesul ca raporturile lor de cooperare să vizeze: 
 

a) favorizarea dezvoltării economice a celor două unităţi administrativ-teritoriale pe care 

le reprezintă, prin încurajarea schimburilor comerciale de materii prime şi materiale, maşini şi 

echipamente, produse alimentare, bunuri de consum; 
 

b) încurajarea şi sprijinirea creării unor societăţi comerciale mixte, asociaţii economice cu 

personalitate juridică şi alte forme care se vor conveni între persoane juridice din raionul 

Strășeni și județul Brăila; 
 

Art. 7. Părţile vor colabora în vederea implementării unor proiecte de investiţie de interes 

comun. 
 

Art. 8. Părţile vor iniţia şi promova stabilirea de relaţii de cooperare între asociaţii 

patronale ale oamenilor de afaceri, în scopul organizării periodice a unor expoziţii, târguri cu 

produse agro-alimentare, bunuri de larg consum, ale agenţilor economici din cele două unităţi 

administrativ teritoriale. 
 

Art. 9. Părţile vor sprijini schimbul permanent de informaţie între camerele de comerţ şi 

industrie cu privire la oportunităţile de afaceri, regimul de import-export, formarea la nivelul 

fiecărei camere a unor seturi de informaţii complete cu privire la regimul investiţional la 

nivelul celor două unităţi administrativ-teritoriale. 
 

Art. 10. Părţile vor sprijini organizarea de întâlniri între agenţii economici în vederea 

cooperării în domenii de interes comun. 
 

Art. 11. În domeniul agriculturii, părţile vor concretiza cooperarea prin: 
 

a) sprijinirea livrării reciproce de seminţe şi material săditor; 
 

b) întâlniri ale specialiştilor din agricultură şi industria alimentară în scopul colaborării 

în domeniul producţiei şi prelucrării de materii prime; 
 

c) informarea promptă a părţilor în situaţia în care apar boli, dăunători sau există 

perioade de carantină şi sincronizarea tratamentelor de combatere ale acestora. 

 
 

 

                                                III. ÎN DOMENIUL ÎNVĂŢĂMÂNTULUI 
 

Art. 12. Părţile vor sprijini serviciile publice raionale și judeţene de învăţământ în 

organizarea de acţiuni specifice pentru studierea experienţei echipelor manageriale raionale și 

judeţene, în următoarele domenii de activitate: 
 

a) Organizarea procesului instructiv-educativ; 
 

b) Colaborarea cu autorităţile publice locale; 
 

c) Organizarea evaluării activităţii cadrelor didactice şi a instituţiilor de învăţământ; 
 

d) Prevenirea abandonului şcolar; 
 

e) Sprijinirea copiilor ai căror părinţi sunt plecaţi la muncă în străinătate. 



Art. 13. Părţile vor facilita organizarea diverselor concursuri, competiţii, inclusiv la 

disciplinele de studiu, între elevi, cu participarea instituţiilor de învăţământ. 
 

Art. 14. Părţile vor sprijini organizarea de schimburi de experienţă între grupuri de cadre 

didactice şi elevi din instituţiile de învăţământ din raionul Strășeni și judeţul Brăila. 

 
 
 

 

IV. ÎN DOMENIUL CULTURAL 
 

Art. 15. Părţile vor înlesni realizarea de manifestări culturale între localităţile din raionul 

Strășeni și judeţul Brăila, în cadrul cărora se va pune un accent deosebit pe promovarea 

cunoaşterii valorilor autentice ale creaţiei literare şi artistice, a elementelor comune din cele 

două unităţi administrativ teritoriale, precum şi a tradiţiilor folclorice specifice. Vor fi 

organizate expoziţii de artă plastică, tabere de creaţie, lansări de carte, festivaluri, târguri, 

precum şi alte acţiuni. 
 

Art. 16. Părţile vor contribui la realizarea de manifestări cultural-folclorice cu participarea 

unor formaţii profesioniste şi de amatori. 
 

Art. 17. Părţile vor facilita constituirea unor asociaţii culturale, care pe bază de 

reciprocitate să promoveze valorile culturale specifice celor două unităţi administrativ-

teritoriale. 
 

Art. 18. Anual, în ultimul trimestru, se va perfecta şi aproba calendarul acţiunilor comune 

pentru anul următor. 

 

 

V. ÎN DOMENIUL TURISMULUI ȘI SPORTULUI 
 

Art. 19. Părţile vor sprijini dezvoltarea turismului (în special a agroturismului, turismului 

ecumenic şi cultural) şi vor promova reciproc potenţialul turistic al celor două unităţi 

administrativ-teritoriale, în scopul creşterii numărului de vizitatori. 
 

Art. 20. Părţile vor sprijini organizarea de schimburi de experienţă între instituţiile şi 

organizaţiile cu activitate în domeniul sportului din raionul Strășeni și judeţul Brăila. 
 

Art. 21. Părţile vor facilita organizarea diverselor concursuri, competiţii, între sportivi, cu 

participarea sportivilor, echipelor, antrenorilor din cele doua unități administrativ-teritoriale. 

 
 

 

VI. ÎN DOMENIUL POLITICII DE TINERET 
 

Art. 22. Părţile vor încuraja colaborarea activă şi schimbul de experienţă în domeniul 

tineretului prin: organizarea de tabere de vară pentru copii şi adolescenţi, schimb de informaţii 

şi publicaţii pe teme de tineret, schimb de informaţii privind organizaţiile şi mişcările de 

tineret în localităţile din raionul Strășeni și judeţul Brăila, precum şi activitatea acestora legată 

de politica publică de tineret din raionul Strășeni și județul Brăila. 
 

Art. 23. Părţile vor încuraja participarea reprezentanţilor lor la activităţi bilaterale de 

tineret: festivaluri, conferinţe, simpozioane, seminare, expoziţii, reuniuni, forumuri, programe 



de voluntariat şi alte evenimente, precum şi schimbul de experienţă dintre specialiştii în 

domeniul politicii de tineret. 
 

Art. 24. Autorităţile locale vor acorda sprijinul necesar desfăşurării în condiţii optime a 

unor evenimente şi programe comune în cele două unităţi administrativ-teritoriale, la care vor 

participa grupurile organizate de tineret şi reprezentanţii celor două Părţi. 

 
 
 

 

VII.  ÎN DOMENIUL SĂNĂTĂŢII 
 

Art. 25. Părţile vor încuraja şi facilita schimbul de experienţă şi bune practici între 

specialiştii în domeniu din cele două unităţi administrativ-teritoriale, precum şi alte acţiuni 

comune de formare a specialiştilor. 
 

Art. 26. Părţile, de comun acord şi pe bază de reciprocitate, vor organiza vizite şi 

schimburi de delegaţi. 
 

Art. 27. Părţile vor colabora la elaborarea şi implementarea unor proiecte în domeniul 

sănătăţii, vor identifica şi accesa în comun sursele de finanţare nerambursabile existente. 

 
 
 

 

VIII.  ÎN DOMENIUL ASISTENŢEI SOCIALE 
 

Art. 28. Părţile vor încuraja şi facilita schimbul de experienţă în scopul aplicării 

metodologiilor avansate de lucru, a bunelor practici în prestarea serviciilor sociale existente. 
 

Art. 29. Părţile vor colabora în vederea implementării unor proiecte de investiţie în 

domeniul protecţiei sociale, vor identifica şi accesa în comun sursele de finanțare 

nerambursabile. 
 

Art. 30. Părţile vor contribui la perfecționarea competenţelor de comunicare şi de 

consiliere în practica asistenţei sociale a angajaţilor din domeniu. 

 
 

 

IX. DISPOZIŢII FINALE 
 

Art. 31. Prevederile prezentei Înţelegeri vor fi detaliate prin programe de acţiuni concrete, 

cu precizarea termenelor calendaristice, încheiate între instituţiile din domeniile de colaborare 

menţionate; în acest scop, se vor constitui la nivelul fiecărei părţi, grupuri de lucru formate 

din specialişti. 
 

Art. 32. Reprezentanţii părţilor semnatare vor analiza – periodic – stadiul îndeplinirii 

prevederilor din prezenta înţelegere de cooperare, vor stabili măsuri pentru extinderea şi 

susţinerea acesteia şi vor informa fiecare în parte Consiliul raional Strășeni şi respectiv 

Consiliul judeţean Brăila, asupra modului de derulare a cooperării între cele două entităţi ale 

administraţiei publice. 
 

Art. 33. – Fiecare Parte va desemna un coordonator care va răspunde de implementarea 

eficientă a acestei Înțelegeri de cooperare. Coordonatorii desemnați de către Părți vor elabora 

un plan de implementare și vor propune acțiuni suplimentare care pot fi întreprinse de părți. 



Art. 34. Părţile vor suporta toate cheltuielile apărute în cursul implementării prezentei 

Înţelegeri, în condiţiile şi limitele stipulate de legislaţiile naţionale ale statelor celor două 

Părţi. 
 

Art. 35. - (1) Pentru realizarea obiectivelor din prezenta Înţelegere de cooperare, judeţul 

Brăila poate participa la realizarea şi finanţarea unor obiective de investiții ale raionului 

Strășeni din Republica Moldova, a unor programe comune culturale, sportive, de tineret şi 

educaţionale, stagii de pregătire profesională şi a altor acţiuni care contribuie la dezvoltarea 

relaţiilor de prietenie, conform legislaţiei în vigoare. 
 

(2) - În acest scop, județul Brăila poate aproba finanţarea unor proiecte propuse 

de raionul Strășeni, în baza Înțelegerii de Cooperare, conform legislaţiei în vigoare. 
 

Art. 36. (1) Prezenta Înţelegere se încheie pe o perioadă nedeterminată şi va produce 

efecte la data semnării. 
 

(2)  Prezenta Înţelegere poate fi modificată prin acordul scris al Părţilor. 

Modificările vor intra în vigoare în conformitate cu dispoziţiile alin. (1). 
  
(3)  Încetarea prezentei Înţelegeri de Cooperare nu va afecta punerea în aplicare a 

programelor şi proiectelor demarate în perioada de valabilitate a acesteia cu excepţia cazului 

în care s-a convenit altfel de către Părţi. 
 
(4)  Orice divergenţă intervenită între Părţi în legătura cu interpretarea prezentei 

Înţelegeri va fi rezolvată de acestea pe cale amiabilă. 
 
(5)  Oricare dintre Părţi poate denunţa prezenta Înţelegere de Cooperare printr-o 

notificare scrisă adresată celeilalte Părţi. În acest caz, prezenta Înţelegere de Cooperare nu 

mai este în vigoare începând cu cea de-a 30-a zi de la data notificării. 

 
 
 

 

Semnată la  în data de  , în două exemplare 
      

originale, în limba română, ambele texte fiind egal autentice.   
 
 
 
 

 

Pentru Pentru 

Raionul Strășeni                                         Județul Brăila 

din Republica Moldova din România 

Preşedinte Președinte 
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