
ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

 
HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Înţelegerii de Cooperare  
între  Judeţul Alba (România) şi Raionul Ialoveni (Republica Moldova) 

 
 

 Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţă ordinară în data de 26 iulie 2012; 
 Luând în dezbatere: 

• Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea Înţelegerii 
de Cooperare între Judeţul Alba (România) şi Raionul Ialoveni (Republica 
Moldova); 

• Raportul de specialitate al Direcţiei Relaţii Publice şi Informatică, nr. 8855 
din 17 iulie 2012; 

• Adresa Ministerului Afacerilor Externe nr. H 2-1/635 din                  
13 februarie 2012, prin care se comunică Avizul favorabil pentru proiectul 
Înţelegerii de Cooperare între Judeţul Alba (România) şi Raionul Ialoveni 
(Republica Moldova); 

• Adresa Ministerului Administraţiei şi Internelor nr. 299156 din 03 
februarie 2012, prin care se comunică Avizul favorabil pentru proiectul 
Înţelegerii de Cooperare între Judeţul Alba (România) şi Raionul Ialoveni 
(Republica Moldova). 

 Văzând: 
• Avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 5 – „Cooperare 

interinstituţională şi mediu de afaceri”. 
Având în vedere prevederile art. 11-(3), art. 16, art. 91-(6), lit. c) şi art. 102-(1) din 

Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
 În temeiul art. 97-(1) şi 115-(1), lit. c) din Legea administraţiei publice locale nr. 
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă prezenta  
   

H O T Ă R Â R E 
 

Art. 1. – (1) Se aprobă Înţelegerea de Cooperare între Judeţul Alba (România) şi 
Raionul Ialoveni (Republica Moldova), conform anexei - parte integrantă din prezenta 
hotărâre.  

(2) Înţelegerea de Cooperare este redactată în două exemplare originale, în limba 
română, ambele exemplare având aceeaşi valoare juridică. 

Art. 2. Se mandatează Preşedintele Consiliului Judeţean Alba să semneze Înţelegerea 
de Cooperare între Judeţul Alba (România) şi Raionul Ialoveni (Republica Moldova).  

Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al judeţului Alba şi se comunică: 
- Instituţiei Prefectului - judeţul Alba; 
- Direcţiilor din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 
 

             PREŞEDINTE, 
        ION DUMITREL 

                                                                                               CONTRASEMNEAZĂ, 
                                                                                            SECRETARUL JUDEŢULUI, 

           MARIANA HURBEAN 
 
 
Alba Iulia,  26.07.2012 
Nr. 113 
 



Anexă la Hotărârea nr. 113/26.07.2012 

 

 

ÎNŢELEGERE DE COOPERARE 

între judeţul Alba (România) și Raionul Ialoveni (Republica Moldova) 

 

Județul Alba și Raionul Ialoveni, denumite în continuare părţi, 

 

 

• Conștiente  de  relațiile  tradiționale  de  prietenie  și  bună  vecinătate  dintre 
România și Republica Moldova; 

• Subliniind  necesitatea  de  a  întări  legăturile  reciproce,  în  spiritul  cooperării  și 
solidarității,  între  locuitorii  lor,  cu  scopul  de  a  crea  condițiile  pentru  o  dezvoltare 
echilibrată și durabilă; 

• Subliniind  necesitatea  întăririi  parteneriatelor  între  actorii  administrației 
publice,  ca  formă  de  cooperare  funcțională,  pentru  generarea  unei  dezvoltări  locale 
sustenabile; 

 

prin prezenta Înţelegere convin următoarele: 

 

Art. 1 
Principii ale cooperării: 

P
 
ărțile se angajează: 

- 

 

să dezvolte relațiile dintre ele pe baza respectului reciproc, intereselor comune, 
încrederii și egalității; 

- 

1 
 

să acționeze pentru cunoașterea reciprocă a valorilor istorice și culturale, pentru 
cultivarea și dezvoltarea lor, în vederea unei mai bune înțelegeri a acestora; 

- să  elaboreze  și  să    realizeze  programe,  proiecte  și  acțiuni  comune  în  domenii 
precum:  dezvoltarea  economiei  și  comerțului;    dezvoltarea  agriculturii  și 
viticulturii  și  promovarea  cooperării  pentru  dezvoltarea  rurală;  sprijinirea 
educației,  științei  și  sportului;  promovarea  valorilor  culturale;  dezvoltarea 



cooperării  în  domeniul  politicilor  pentru  tineri;  dezvoltarea  raporturilor 
l e u i din instituționa e  și  a  coop rării  între  nități  administrat v‐teritoriale  Județul 

Alba și Raionul Ialoveni; 
- s    să  prijine  cooperarea  valorizarea  inițiativei publice  sau private,  în  vederea 

măriri capacității de a realiza proiecte de interes comun; 
- să  acționeze  constant  pentru  identificarea  de  resurse  financiare  necesare 

implementării prezentei Înțelegeri; 
- să utilizeze schimburile de experiență, vizitele, stagiile, seminariile, conferințele, 

participarea la târguri și expoziții ca instrumente de cooperare; 
- să extindă cooperarea, prevăzută prin prezenta Înțelegere,  în orice alt domeniu 

de interes comun. 
 

Art. 2 
Dezvoltarea economiei și comerţului 

 
 

n conformitate cu legislația statelor lor și cu legislația internațională, Părțile vor acorda 
 atenție specială de t
Î
o
 

zvoltării sec orului economic: 

- i încurajând  cooperarea  dintre  întreprinderile  mici  și  mijlocii,  precum  ș

- 
participarea sau crearea de rețele de schimburi; 
consolidând contactele directe dintre structurile asociative ale antreprenorilor; 

- sprijinind  realizarea unor platforme de  consultanță  și  transfer de  cunoștințe  și 
competențe în domeniul economiei; 

 
 

Art. 3 
Dezvoltarea şi promovarea agriculturii și viticulturii 

 
P
 

 

ărțile sunt de acord să colaboreze pentru: 

- p d  r gelaborarea unor  rograme şi acțiuni  estinate dezvoltării eciproce a a riculturii 
și viticulturii; 

- p ,  ş m ă aparticiparea  la  târguri,  ex oziții conferințe  i  alte  anifest ri  destin te 
dezvoltării agriculturii și viticulturii; 

- identificarea  şi  elaborarea  unor  instrumente  comune  pentru  schimbul  de 
informații utile pentru dezvoltarea rurală a Județului Alba și a Raionului Ialoveni; 

-   d p orga ta   f e aelaborarea e  rograme  şi  nizarea  de  s gii  de ormare  p ntru  ctorii  din 
domeniul agriculturii și viticulturii; 

- transferul  de  cunoștințe  și  competențe  având  ca  scop  final  creşterea 
competitivității în domeniul agriculturii și viticulturii. 

 

2 
 



Art. 4 
Sprijinirea educaţiei, știinţei și sportului 

 
 

ărțile,  recunoscând  rolul  strategic  al  educației  și  cercetării  ştiințifice  în  dezvoltarea 
udețul a j
P
J
 

ui Alba și a R ionului Ialoveni, se anga ează să susțină: 

-   e 
ori activi   

dezvoltarea  de parteneriate  între  instituții  educaționale,  într centre  de 
cercetare ştiințifică şi orice alți act în domeniul educației și cercetării; 

- schimburile  de  elevi,  studenți  şi  cadre  didactice,  prin  programe  şi  acțiuni  de 
interes comun; 

- nale  cprograme de stagii profesio pentru studenții proveniți din  ele două unități 
administrative; 

- i  să  încurajeze  excelența  educațională  prin  organizarea  de  tabere  tematice ş
pentru tinerii cu rezultate deosebite. 
 

Părțile,  conştiente  de  importanța  şi  beneficiile  activității  fizice  şi  sportive,  ca  factor 
enerator  de  sănătate,  vor  acorda  o  atenție  deosebită  politicilor  comune  menite  să 
ncurajeze practicarea sporturilor şi activității fizice. 
g
î
 
 

Art. 5 
Promovarea valorilor culturale 

 
ărțile, acordând o atenție specială cunoașterii reciproce a culturii şi patrimoniului,  în 
edere e
P
v
 

a un i mai bune înțelegeri a acestora: 

- spre vor  susține  inițiativele  de  cooperare  în  domeniul  cultural,  îndreptate 

- 
facilitarea elaborării de programe, proiecte şi acțiuni de interes comun;  
vor acorda o atenție deosebită valorizării şi promovării culturii tradiționale; 

- vor  sprijini  cooperarea  între  actorii  din  domeniul  cultural,  prin  organizarea  şi 
participarea la evenimente comune, schimburi de experiență, stagii de formare şi 
rezidențe pentru artişti. 

 
 

Art. 6 
Dezvoltarea cooperării în domeniul politicilor pentru tineri 

 
Părțile, o i
Raionului Ialoveni, s

 recunoscând r lul strategic al tinerei generați  în dezvoltarea județului Alba și a 
e angajează să susțină: 

- cooperarea  şi  inițiativele  tuturor  actorilor  implicați  în  politicile  destinate 
tinerilor; 

3 
 



4 
 

- cooperarea  şi  participarea  în  cadrul  rețelelor  europene  şi  internaționale  ale 
tinerilor; 

- d de  at , ,   schimburile  e  tineri,  prin  organizarea  vizite  tem ice   tabere seminarii şi 
orice alte manifestări de interes comun; 

- promovarea  principiilor  democrației  participative  în  rândul  tinerilor  şi 
implicarea acestora în viața comunității, prin programe şi acțiuni comune. 

 
 

Art. 7 
Durata În�elegerii. Modificările În�elegerii 

 
rezenta Înțelegere se încheie pentru o perioadă nedeterminată şi va intra în vigoare la P
data semnării. 
 
Înțelegerea  poate  fi  denunțată  de  fiecare  Parte  prin  intermediul  unei  notificări  scrise 
dresate celeilalte Părți. Denunțarea îşi va produce efectele după o perioadă de 3 luni de a
la data primirii notificării. 
 
Prezenta Înțelegere poate fi modificată de comun acord de către Părți, prin intermediul 
nor  scrisori  adiționale,  semnate  cu  respectarea  procedurilor  interne  şi  a  legislației 
aționale a statelor Părților. 
u
n
 
 
ncheiat  la  ………………..,  la  data  de  …………………  2012,  în  două  exemplare  originale,  în 
imba română. 
Î
l
 
 
 
 
 
 
   Pentru Județul Alba,                                                                 Pentru Raionul Ialoveni,  
       Ion DUMITREL                                                                    Nicolae ANDRONA  CHI 
 
          Președintele                      Președintele 
onsiliului Județean Alba                                                               Raionului Ialoveni C
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