
 R E P U B L I C A   M O L D O V A

C O N S I L I U L    R A I O N A L    S T R Ă Ș E N I
   

DECIZIE nr. 3/
                                                 din          august  2022

Cu privire la aprobarea semnării 
Acordului de cooperare între Raionul
Strășeni din Republica Moldova și Județul
Constanța din România

În conformitate cu art. 43 lit. t), art. 46, art. 52 alin. (2) și art. 53 alin. (1) lit. g),
lit. p) din Legea nr. 436/2006 privind administraţia  publică locală, cu modificările și
completările  ulterioare,  în  scopul  colaborării  cu  Județul  Constanța,  România,
examinând nota informativă, Consiliul raional DECIDE:

       1.   Se  aprobă  semnarea  Acordului  de  cooperare  între  raionul  Strășeni  din
Republica Moldova și Județul Constanța din România, conform anexei.
       2.   Se împuternicește domnul Viorel Jardan, președinte al raionului, pentru
semnarea Acordului de Cooperare între raionul Strășeni din Republica Moldova și
Județul Constanța din România.
       3.  Controlul asupra executării prevederilor prezentei decizii se pune în sarcina
comisiilor consultative de specialitate.
       4.  Prezenta decizie intră în vigoare la data includerii în Registrul de stat al
actelor locale.

Preşedinte al ședinței,                                                            

Contrasemnat:
Secretara interimară a Consiliului raional,                                       Nina RUSU

AVIZAT:

Serviciul juridic                                                           
Secția proiecte investiționale,
Aparatul președintelui raionului                               



Anexa 
la Decizia Consiliului raional Strășeni 

nr. 3/    din      august   2022

ACORD DE COOPERARE
între 

RAIONUL STRĂȘENI DIN REPUBLICA MOLDOVA
şi 

JUDEŢUL CONSTANȚA DIN ROMÂNIA

Raionul Strășeni din Republica Moldova şi Judeţul Constanța din România, denumite în continuare Părţi.

Având în vedere caracterul special al relaţiilor dintre Republica Moldova şi România, conferit de unitatea de
limbă, istorie, cultură şi tradiţii,

Fiind  interesate  de  consolidarea  şi  diversificarea  relaţiilor  tradiţionale  de  prietenie  dintre  Părţi  ca  şi  de
dezvoltarea de noi dimensiuni ale cooperării bilaterale, pe baza intereselor comune și în spiritul împărtășirii
principiilor și valorilor fundamentale ale Uniunii Europene,

Au convenit următoarele:

Articolul 1 - Domenii de cooperare

1. Părţile convin că vor fi puse în practică o serie de acţiuni de cooperare care se vor desfăşura în conformitate
cu competenţele lor şi se vor referi în special la activități de promovare a dezvoltării economice și sociale,
schimbul de bune practici și  consolidarea cooperării instituționale. Va fi vizată  consolidarea politicilor
publice locale prin proiecte de dezvoltare integrate, care să implice atât mediul public cât și societatea civilă. 

2.  Părțile  pot  conveni  stabilirea  de  relații  de  colaborare  și  în  alte  domenii  de  interes  reciproc,  potrivit
atribuțiilor de care dispun în conformitate cu legislațiile în vigoare în Republica Moldova și România.

Articolul 2 - Modalităţi de cooperare

1. Cooperarea între părţi va putea fi realizată prin: 

-  Organizarea  de  schimburi  de  experienţă  între  autorităţile  raionale/judeţene  şi  structurile  de  specialitate
subordonate  acestora,  precum și   între alți  actori  locali,  inclusiv asociaţiile  patronale și  ale  oamenilor de
afaceri;
- Organizarea periodică de expoziţii, târguri cu produse industriale, agroalimentare, bunuri de larg consum ale
agenţilor economici, întâlniri ale oamenilor de afaceri;
- Derularea unor proiecte de dezvoltare economică şi socială care să fie în beneficiul comunităţilor locale pe
care le reprezintă;
- Organizarea de activități având ca scop promovarea economică, turistică, culturală sau teritorială.
- Efectuarea de stagii de pregătire profesională în diferite domenii de interes reciproc;
- Informarea reciprocă privind oportunităţile de atragere și finanțare a proiectelor de dezvoltare;
- Organizarea de tabere de vară, festivaluri, concerte, alte activităţi culturale şi educative;
- Alte activităţi orientate spre beneficiul părţilor semnatare.

2. Părţile pot invita şi alte autorităţi ale administraţiei publice locale  din Republica Moldova, din România sau
din alte state să coopereze la realizarea unui proiect sau să participe la acţiuni comune.

Articolul 3 - Cadrul legal de cooperare



Părţile  vor  desfăşura  activităţi  de  cooperare  potrivit  competenţelor  de  care  dispun  şi  în  conformitate  cu
legislaţiile în vigoare în Republica Moldova şi România.

Articolul 4 - Finanţarea

1. Părţile vor suporta cheltuielile apărute în cursul implementării prezentului Acord de cooperare, în limitele
stipulate de legislaţiile naţionale ale statelor celor două Părţi.

2. Părțile se angajează să caute, pentru punerea în aplicare a prezentului Acord și pentru a face viabile acțiunile
de  cooperare,  și  alte  posibilități  de  finanțare  publică  și  privată  existente  la  nivel  național,  european  sau
internațional.

3.  Pentru  realizarea  obiectivelor  din  prezentul  Acord  de  cooperare,  judeţul  Constanța  poate  participa  la
realizarea şi  finanţarea  unor  obiective de investiții  ale  raionului  Strășeni  din Republica  Moldova,  a  unor
programe comune în domenii de interes şi a altor acţiuni care contribuie la dezvoltarea relaţiilor de prietenie,
conform legislaţiei în vigoare.

Articolul 5 – Modificarea și completarea 

Prezentul Acord de cooperare poate fi modificat sau completat în baza acordului reciproc, exprimat în scris, al
Părţilor. Modificările şi completările produc efecte în conformitate cu prevederile art. 7 din  Acord.

Articolul 6 - Soluţionarea diferendelor

Orice diferend apărut cu privire la interpretarea sau aplicarea prezentului Acord de cooperare se va soluţiona
amiabil, de către Părţi, pe calea negocierilor directe.

Articolul 7 - Aplicarea şi denunţarea

1.  Prezentul  Acord de cooperare se încheie  pentru o perioadă nedeterminată  şi  produce efecte de la  data
semnării.

2. Oricare dintre părţi poate denunţa prezentul Acord de cooperare prin notificare scrisă adresată celeilalte
Părţi. În acest caz, prezentul Acord de cooperare își încetează valabilitatea  începând cu cea de-a 30-a zi de la
data notificării.

3. Încetarea prezentului Acord 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.

Semnată la _______________, la data de___  ______________în două exemplare originale în limba română. 

Pentru 
Raionul Strășeni, Republica Moldova

Pentru 
Judeţul Constanța din România,

Preşedinte, Preşedinte,

Viorel JARDAN Mihai LUPU



NOTĂ INFORMATIVĂ
la proiectul de decizie „Cu privire la aprobarea Acordului de cooperare  între 
Raionul Străşeni din Republica Moldova și Județul Constanța din România”

1.  Denumirea autorului și, după caz, a participanților la elaborarea proiectului
Aparatul președintelui raionului.
2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ și finalitățile urmărite
Proiectul  deciziei  a  fost  elaborat  în  conformitate  cu  art.  43.  lit.  t)  al  Legii  nr.  436/2006  privind
administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare, care prevede: ”Consiliul raional
decide  în  condițiile  legii,  asocierea  cu  alte  autorități  ale  administrației  publice  locale,  inclusiv
cooperarea transfrontalieră, pentru realizarea unor lucrări și servicii de interes public, promovarea și
protejarea  intereselor  autorității  administrației  publice  locale,  precum  și  colaborarea  cu  agenții
economici și asociații obștești din țară și din străinătate, în scopul realizării unor acțiuni sau lucrări de
interes comun”. 
Art. 53 lit. g) și p) al aceleiași legi stipulează că: ”președintele raionului semnează actele şi contractele
încheiate în numele raionului sau al consiliului raional și asigură colaborarea raionului cu alte unităţi
administrativ-teritoriale, inclusiv din alte țări.”
Finalitățile urmărite prin adoptarea actului respectiv vor duce la dezvoltarea de raporturi avantajoase pe
multiple domenii de interes comun, realizarea de programe cu beneficii reciproce, care vor avea drept
consecință rezolvarea diverselor probleme de interes raional.
3. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi
Semnarea  Acordului  de colaborare  și  înfrățire  presupune un schimb de experiență și  bune practici,
derularea  de  proiecte  pe  diverse  domenii,  printre  care:  administrația  publică  și  dezvoltare  locală,
dezvoltarea economică, asistență socială, sănătate, cultură, sport, tineret, educație, turism, accesare de
fonduri europene, protecția mediului înconjurător, transport, protecția medico-socială etc.
4.  Fundamentarea economico-financiară
Implementarea proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea Acordului de cooperare  între  Raionul
Străşeni din Republica Moldova și Județul Constanța din România” se va realiza în conformitate cu
legislația, din contul mijloacelor planificate în bugetul raional.
5.  Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare
Proiectul se încorporează în sistemul actelor normative.
6.  Avizarea și consultarea publică a proiectului
În baza celor expuse și în conformitate cu art. 32 din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative,
proiectul deciziei „Cu privire la aprobarea Acordului de cooperare  între Raionul Străşeni din Republica
Moldova și Județul Constanța din România” a fost avizat de către  Serviciul juridic, Secția proiecte
investiționale din Aparatul președintelui raionului, secretara interimară a Consiliului raional.
În  scopul  respectării  prevederilor  Legii  nr.  239/2008  privind  transparența  în  procesul  decizional,
proiectul deciziei este plasat pe pagina-web oficială a Consiliului raional Strășeni www.crstraseni.md la
directoriul Transparenţa decizională, secţiunea Consultări publice ale proiectelor.
7. Constatările expertizei anticorupție
În temeiul art. 35 din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative, art. 28 alin. (3) din Legea
integrității nr. 82/2017 proiectul a fost supus expertizei anticorupție de către autor. 
Proiectul de decizie corespunde normelor juridice și exclude orice element care ar favoriza corupția.
8.  Constatările expertizei juridice
În temeiul art. 37 din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative proiectul în cauză a fost expus
expertizei  juridice  de  către  Serviciul  juridic,  subdiviziune  a  Consiliului  raional  Strășeni.  Proiectul
deciziei este în concordanță cu Legea nr. 436/2006 privind administrația publică locală, cu modificările
și completările ulterioare. Structura și conținutul actului corespund normelor de tehnică legislativă.

Proiectul  deciziei   se  prezintă  comisiilor  consultative  de  specialitate  pentru  avizare  şi  se   propune
Consiliului raional pentru examinare şi adoptare în şedinţă.

Președintele raionului,                                                                         Viorel JARDAN

http://www.crstraseni.md/

