
Republica Moldova                                                         Республика Молдова 
Consiliul Raional                                                                Районный Совет 
    STRĂŞENI                                                                        СТРЭШЕНЬ  

       
                                                                                                                              

                                           DECIZIE nr. 3/                                
                                   din 25 august 2017                                                                                                     

 
Proiect 

Cu privire la aprobarea Acordului de colaborare 
dintre Raionul Străşeni și Județul Vaslui, România 
 
 

În conformitate cu art. 43 lit. t), art. 52 alin. (2), art. 53 alin. (1) lit. g), p) ale 
Legii nr. 436 – XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, cu 
modificările și completările ulterioare, în scopul colaborării cu Județul Vaslui, 
România, examinînd nota informativă, Consiliul raional DECIDE: 

 
     1. Se aprobă încheierea Acordului de colaborare dintre Raionul Străşeni și 
Județul Vaslui, România în scopul colaborării în următoarele domenii: 

- administrație locală; 
- economie, agricultură; 
- învățămînt, asistență socială, cultură, turism, sănătate; 
- elaborarea și implementarea de proiecte transfrontaliere cu finanțare din 

fondurile europene. 
     2.  Se împuterniceşte preşedintele raionului (M. Popa) să  semneze  Acordul de 
colaborare dintre Raionului Străşeni și Județul Vaslui, România, conform anexei. 
     3.  Controlul asupra executării prevederilor prezentei decizii se pune în sarcina 
comisiilor consultative de specialitate.  
 

 
Preşedinte al şedinţei,                                                   
                                                                  
Contrasemnat: 
Secretar al Consiliului raional,                               Nina   RUSU 
 
 
 
VIZAT:     
 
Vicepreședintele raionului                        I. Ursu 
Serviciul juridic                                        I. Malic 
 
 



                   
                                                                                                                   Anexă  
                                                                                                  la Decizia Consiliului raional Strășeni 
                                                                                                  nr. 3/        din 25 august 2017 
                                                                                                                                   
                                       
 

ÎNŢELEGERE DE COOPERARE 

ÎNTRE JUDEŢUL VASLUI DIN ROMÂNIA ŞI 

RAIONUL STRĂŞENI DIN REPUBLICA MOLDOVA 

 

 

Având în vedere caracterul special al relaţiilor dintre România şi Republica Moldova, 

conferit de comunitatea de limbă, istorie, cultură şi tradiţii; 

Judeţul Vaslui din România, prin intermediul Consiliului Judeţean Vaslui, şi Raionul  

Străşeni din Republica Moldova, prin intermediul Consiliului Raional Străşeni, denumite în 

continuare ,,Părţi”; 

În dorinţa de a dezvolta relaţii de colaborare şi prietenie, bazate pe respect, sprijin reciproc 

în soluţionarea unor probleme de interes comun, încredere şi egalitate, în vederea creării 

oportunităţilor de cooperare în domeniul social, economic, administrativ, cultural şi educaţional; 

Luând în considerare voinţa comună exprimată de părţi, 

Au convenit următoarele: 

Art. 1. Să declare Judeţul Vaslui şi Raionul Străşeni, unităţi administrativ teritoriale 

înfrăţite. 

Art. 2. Părţile vor dezvolta relaţii de colaborare potrivit competenţelor de care dispun 

conform legislaţiilor statelor lor. 

Art. 3. Domenii de cooperare: 

Părţile vor sprijini activităţile în scopuri interdisciplinare, facilitând în acest sens: 

- schimburi de experienţă şi derularea unor proiecte în domeniul dezvoltării locale; 

- schimburi interinstituţionale în domeniile lor de competenţă, în special domeniul social, 

dezvoltare economică, accesarea de fonduri europene, cultură, sport, tineret, educaţie, protecţia 

mediului înconjurător, transport, protecţia medico-socială, domeniul umanitar; 

- schimburi de experienţă şi bune practice privind dezvoltarea asistenţei sociale şi a 

serviciilor sociale în comunităţile partenere; 

- schimburi de cărţi, reviste; 

- expoziţii de pictură, fotografie, ceramică, sculptură şi alte activităţi cu caracter artistic; 

- festivaluri de folclor, cântec, dans şi alte activităţi artistice; 

- colaborări între organismele reprezentative ale diferitelor profesii lucrative şi artistice; 

- participarea de delegaţii la sărbătorile tradiţionale care au loc în localităţile din cele două 

unităţi administrativ–teritoriale; 

- organizarea de tabere pentru copii pe bază de reciprocitate pentru cele două unităţi 

administrativ-teritoriale; 

Art. 4. Părţile vor planifica şi dezvolta programe de activităţi şi acţiuni pe care le vor 

considera oportune pentru dezvoltarea economico-socială a celor două unităţi administrativ - 

teritoriale cum ar fi: 



- furnizarea de informaţii cu privire la oportunităţile dezvoltării economice pe care le are 

fiecare regiune în parte; 

- se vor informa reciproc asupra eventualelor investiţii sau alte oportunităţi de piaţă, 

înlesnind întâlniri între potenţiali investitori; 

- organizarea de expoziţii pentru promovarea produselor. 

Art. 5. Părţile vor favoriza dezvoltarea de activităţi sportive, colaborând prin intermediul 

asociaţiilor sau organizaţiilor ce au drept scop promovarea competiţiilor sportive. 

Art. 6. În scopul dezvoltării turismului părţile îşi vor concentra activităţile către: 

- prezentarea ofertelor turistice în vederea atragerii de turişti la tratamente, odihnă şi 

recreere, prin albume, pliante, DVD-uri şi organizarea de excursii turistice. 

Art. 7. Părţile înţeleg că pe termen mediu şi lung, în raport de concretizarea activităţilor la 

care sunt dispuse, să extindă cooperarea şi în alte domenii de interes pentru ele, potrivit 

competenţelor de care dispun la nivel local. 

Art. 8. Părţile, de comun acord, consideră esenţială desfăşurarea unor întâlniri între 

reprezentanţii acestora care să discute programe şi să evalueze modul în care să fie realizate 

proiectele propuse. 

Art. 9. Părţile vor colabora, în domeniul protecţiei şi refacerii mediului înconjurător, în 

domeniul dezvoltării infrastructurii rutiere. 

Art. 10. Modalităţi de cooperare: 

1. Cooperarea între cele doua părţi va putea fi realizată, după cum urmează: 

a) schimburi de experienţă între autorităţile judeţene, între instituţii publice aflate pe 

teritoriul celor două unităţi administrativ-teritoriale, între asociaţiile patronate ale oamenilor de 

afaceri inclusiv prin organizarea periodică de expoziții, târguri cu produse industriale, 

agroalimentare, bunuri de larg consum ale agenţilor economici, precum şi achiziționarea reciprocă 

de produse alimentare şi nealimentare; 

b) derularea unor proiecte de dezvoltare economică şi socială care să fie în beneficiul 

comunităţilor locale pe care le reprezintă; 

c) efectuarea de stagii de pregătire profesională în diferite domenii de interes reciproc; 

d) facilitarea întâlnirilor între diferite primarii situate în raza de competenţă a celor două 

părţi şi încurajarea semnării între acestea a unor înţelegeri de cooperare reciproce. 

3. Părţile vor invita autorităţile locale din localităţile care intră în competenţa Judeţului 

Vaslui şi Raionul Străşeni şi persoanele fizice şi juridice care desfăşoară activităţi economice în 

localităţile respective, să coopereze pentru pregătirea şi implementarea unor proiecte în domenii de 

interes reciproc. 

Art. 11. Coordonarea activităţilor de cooperare: 

Fiecare parte va desemna un coordonator care va răspunde de implementarea eficientă a 

acestei înţelegeri de cooperare. Coordonatorii desemnaţi de către părţi, vor elabora un plan de 

implementare şi vor propune acţiuni suplimentare care pot fi întreprinse de ambele părţi. 

Art. 12. Finanţarea: 

Cele două părţi vor suporta în mod independent toate cheltuielile apărute în cursul 

implementării prezentei înţelegeri de cooperare, în limitele prevăzute de legislaţiile în vigoare în 

România şi Republica Moldova. 

Art. 13. Modificarea înţelegerii de cooperare: 

Prezenta înţelegere de cooperare poate fi modificată pe cale amiabilă de cele două părţi 

astfel încât să corespundă intereselor de extindere a activităţilor de cooperare ale acestora.  



Modificările respective produc efecte de la data semnării, după obţinerea avizelor prevăzute de 

legislaţiile în vigoare în statele părţilor semnatare. 

Art. 14. Soluţionarea diferendelor: 

Orice diferend apărut cu privire la interpretarea sau aplicarea prezentei înţelegeri de 

cooperare se va soluţiona amiabil, de către părţi, pe calea negocierilor directe şi a consultărilor 

diplomatice. 

Art. 15. Valabilitatea, aplicarea şi denunţarea înţelegerii de cooperare: 

Prezenta Înţelegere de Cooperare se încheie pentru o perioadă nedeterminată şi produce 

efecte la data semnării acesteia. Aceasta poate fi denunţată de oricare dintre părţi prin intermediul 

unei notificări scrise. Denunţarea îşi va produce efectele la data primirii notificării. 

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 dovedit 

altfel de către părţi. 

 

 

 

 

Semnat la (localitatea)................................. la (data) ........................ 

În două exemplare originale, toate textele fiind egal autentice. 

 

 

 

 

 

Pentru Judeţul Vaslui                                                  Pentru Raionul Străşeni 

     din România                                                              din Republica Moldova 

       Preşedinte                                                                         Preşedinte 

dl Dumitru BUZATU                                                        dl Mihail POPA            
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