
REPUBLICA MOLDOVA 

CONSILIUL RAIONA1 CIMISLIA

D E C I Z I E  Nr./>4/ /

din 021

proiect

A

privind aprobarea Actului adiţional de modificare a înţelegerii de Cooperare 
între Judeţul Vaslui din România şi Raionul Cimişlia 

din Republica Moldova

înConformitate cu:
- art. 4 alin. (2) din Legea nr. 435/2006 privind descentralizarea administrativă,
- art. 43 alin. (1) lit. t) din Legea nr. 436/2006 privind administraţia publică locală.

în scopul dezvoltării unor noi dimensiuni ale cooperării bilaterale între Judeţul Vaslui 
din România şi Raionul Cimişlia în domeniile turism, sport, tineret , sănătate şi asistenţă 
socială, Consiliul Raional Cimişlia

D E C I D E :

1. Se aprobă Actul adiţional de modificare a înţelegerii de Cooperare între Judeţul Vaslui 
din România şi Raionul Cimişlia din Republica Moldova, semnat la Vaslui,România, 
în data de 23 septembrie 2015 (anexa nr. 1).

2. A împuternici preşedintele raionului, dl Mihail Olărescu, să semneze Actul adiţional 
de modificare a înţelegerii de Cooperare între Judeţul Vaslui din România şi Raionul 
Cimişlia din Republica Moldova, semnat la Vaslui, România, în data de 23 septembrie 
2015.’

3. Prezenta decizie se include în Registrul de Stat al actelor locale şi se aduce la 
cunoştinţă:
- Consiliului Judeţea'Vaslui,
- prin publicare pe pagina web a Consiliului raional Cimişlia
- www.raionulcimislia.md;

Preşdintele ş e d i n ţ e i _______________________

Contrasemnează:
Secretarul consiliului Gheorghe Netedu

Coordonat:

Preşedintele raionului Mihail Olărescu

http://www.raionulcimislia.md


Avizat:

Netedu Gheorghe 

Mariana Vasluian 

Viorica Ciuntii

Proiect elaborat:

vicepreşedinte al raionului UrfWP. Tatiana Aramă



Anexa nr. 1
la Decizia consiliului raional 

Nr. din 02.09.2021

ACT ADIŢIONAL
A

de modificare a înţelegerii de Cooperare între 
Judeţul Vaslui din România şi Raionul Cimişlia din Republica Moldova, semnată la

Vaslui, la data de 23 septembrie 2015

Judeţul Vaslui din România şi Raionul Cimişlia din Republica Moldova,
denumite în continuare Părţi;

având în vedere prevederile art.30 alin.(2) din înţelegerea de Cooperare dintre 
Judeţul Vaslui din România şi Raionul Cimişlia din Republica Moldova, semnată la Vaslui, 
la dat#de 23 septembrie 2015;

fiind interesate de consolidarea şi diversificarea relaţiilor tradiţionale de prietenie 
dintre Părţi, precum şi de dezvoltarea unor noi dimensiuni ale cooperării bilaterale în 
domeniile turism, sport, tineretului, sănătate şi asistenţă socială;

au convenit la încheierea prezentului act adiţional la înţelegerea de Cooperare între 
Judeţul Vaslui din Romania şi Raionul Cimişlia din Republica Moldova, după cum 
urmează:

Articolul I
După Capitolul V se introduc capitolele VA1, VA2, VA3 şi VA4, cuprinzând art. 

25A1 -25A13, cu următorul cuprins:

1. ÎN DOMENIUL TURISMULUI ŞI SPORTULUI

Art.25Al. 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.25A2. Părţile vor sprijini organizarea de schimburi de experienţă între instituţiile 
şi organizaţiile cu activitate în domeniul sportului din Judeţul Vaslui şi Raionul Cimişlia.

Art.25A3. Părţile vor facilita organizarea diverselor concursuri, competiţii, între 
sportivi, cu participarea sportivilor, echipelor, antrenorilor din cele două unităţi 
administrativ-teritoriale.

2. ÎN DOMENIUL TINERETULUI

Art. 25A4. 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 in localităţile din Judeţul Vaslui şi Raionul Cimişlia.



Art.25A5. Părţile vor încuraja participarea reprezentanţilor lor la activităţi bilaterale 
de tineret: festivaluri, conferinţe, simpozioane, seminare, expoziţii, reuniuni, forumuri, 
programe de voluntariat şi alte evenimente.

Art.25A6. 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 grupuri organizate de tineret şi reprezentanţi ai celor două 
Părţi.

3. ÎN DOMENIUL SĂNĂTĂŢII

Art.25A7. Părţile vor sprijini schimbul permanent de informaţii privind legislaţia în 
vigoare în domeniu din cele două ţări.

Art.25A8. 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.25A9. Părţile, de comun acord şi pe bază de reciprocitate, vor organiza vizite şi 
schimburi de delegaţi.

Art.25A10. Părţile vor colabora la elaborarea şi implementarea unor proiecte de 
investiţie în domeniul sănătăţii.» s

4. ÎN DOMENIUL ASISTENŢEI SOCIALE

Art.25Al 1. Părţile vor încuraja şi facilita schimbul de experienţă în scopul aplicării 
metodologiilor de lucru, a bunelor practici în prestarea serviciilor sociale existente.

Art.25A12. Părţile vor colabora în vederea implementării unor proiecte de investiţie 
în domeniul protecţiei sociale.

Art.25A13. Părţile vor contribui la perfecţionarea competenţelor de comunicare şi 
de consiliere în practica asistenţei sociale a angajaţilor din domeniu.”

Articolul II
Alineatul 1 al art.29 se modifică şi va avea următorul cuprins:
“(1) Pentru realizarea obiectivelor din prezenta înţelegere de cooperare, Judeţul 

Vaslui poate participa la realizarea şi finanţarea unor obiective de investiţii ale Raionului 
Cimişlia 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 prevederilor legale în vigoare.”

Articolul III
Prezentul Act Adiţional produce efecte de la data semnării, pe perioada de 

valabilitate a înţelegerii de cooperare semnată de cele două Părţi în anul 2015.



Articolul IV
Toate celelalte prevederi ale înţelegerii de Cooperare între Judeţul Vaslui din 

Romania şi Raionul Cimişlia din Republica Moldova rămân neschimbate.

Semnat l a _____________, la data d e ________________ , în două exemplare originale, în
limba română.

Pentru Judeţul Vaslui 
din România

Preşedinte
DUMITRU BUZATU

Pentru Raionul Cimişlia 
din Republica Moldova

Preşedinte
MIHAIL OLĂRESCU

Notă informativă
la proiectul de decizie nr.,;; Ţ ^ fd in^ p ' ,

La data de 23 septembrie 2015 la Vaslui a fost semnată înţelegerea de Cooperare 
între Judeţul Vaslui din România şi Raionul Cimişlia din Republica Moldova. Această 
înţelegere prevedea un şir de domenii de cooperare cum ar fi: administraţia publică locală, 
economie, învăţămînt, cultură, protecţia mediului şi colaborarea transfrontalieră.

Pentru a lărgi spectrul domeniilor de cooperare şi respectiv posibilitatea de a accesa 
finanţare pentru implementarea proiectelor investiţionale în mai multe domenii, părţile 
semnatare a înţelegerii au convenit semnarea actului adiţional cu includerea domeniilor: 
turism şi sport, tineret, sănătate şi asistenţă socială, precum şi introducerea modificărilor 
în alineatul 1 al art.29 care ar permite finanţarea de către Judeţul Vaslui a proiectelor 
investiţionale din domeniile de cooperare stabilite în înţelegerea de Cooperare

în acest context se propune spre examinare şi aprobare proiectul de decizie 
respectiv.

Tatiana Aramă, vicepreşedinte al raionului


