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PROIECT 

 

ÎNŢELEGERE DE COOPERARE                                    
între comuna Dămuc, judeţul Neamț din România şi satul Suruceni, raionul 

Ialoveni  din Republica Moldova 
  
 Având în vedere caracterul special al relaţiilor dintre România şi Republica 
Moldova, conferit de comunitatea de limbă, istorie, cultură şi tradiţii şi în dorinţa 
consolidării relaţiilor de prietenie şi de cooperare între autorităţile administraţiei publice 
locale din cele două state, 

Autorităţile locale din comuna Dămuc, judeţul Neamț din România şi satul 
Suruceni, raionul Ialoveni din Republica Moldova,  denumite în continuare „Părţi”, 

Au convenit deschiderea de noi posibilităţi pentru raporturile de colaborare în 
domenii de interes reciproc şi întărirea legăturilor de prietenie la nivelul comunităţilor 
lor, după cum urmează: 

 
ARTICOLUL 1 

 
 Părţile sunt de acord să stabilească între ele relaţii de cooperare potrivit 
competenţelor de care dispun în conformitate cu legislaţiile în vigoare în România şi 
Republica Moldova. 

 
ARTICOLUL 2 

 
Autorităţile locale vor sprijini colaborarea economică la nivel local şi vor avea în 

vedere identificarea unor proiecte de dezvoltare economică şi socială în beneficiul celor 
două comunităţi. Totodată, pot încheia parteneriate de colaborare pentru realizarea şi 
finanţarea din bugetele locale a unor obiective de investiţii în cele două localităţi, în 
conformitate cu legislaţiile în vigoare în cele două state.   

 
 

ARTICOLUL 3 
 
 Părţile îşi exprimă voinţa de a dezvolta colaborarea reciproc avantajoasă şi vor 
crea condiţii favorabile pentru desfăşurarea de activităţi economice sau comerciale de 
către persoanele fizice şi juridice din cele două localităţi. În acest scop vor sprijini 
creşterea colaborării economice la nivel local şi vor întreprinde demersurile necesare 
identificării unor proiecte de dezvoltare economică şi socială, inclusiv proiecte care pot 
beneficia de susţinerea financiară a Uniunii Europene.  
 Părţile vor acorda o atenţie deosebită colaborării între întreprinderile mici şi 
mijlocii şi vor participa la târgurile şi expoziţiile organizate în cele două localităţi. De 
asemenea vor asigura condițiile optime desfășurării schimburilor comerciale în cadrul 
legal stabilit de legislaţiile statelor lor. 
 
 



 

 

 
 
 

ARTICOLUL 4 
 

Autorităţile locale sunt de acord să colaboreze pentru elaborarea unor programe şi 
participarea la acţiuni comune destinate dezvoltării agriculturii în cele două localităţi.    
 

 
ARTICOLUL 5 

 
Părţile consideră că vizitele reciproce între reprezentanţii celor două localităţi în 

domeniile administrării urbane se dovedesc a fi reciproc benefice pentru cunoaşterea 
modului de organizare şi administrare locală. 

De asemenea vor fi efectuate schimburi de experienţă, sub forma misiunilor de 
expertizare şi de stagiu, şi în alte sectoare specifice activităţilor desfăşurate de către 
administraţiile locale: apă-canal, salubrizare, asistenţă socială, transport public şi 
circulaţie rutieră. 

 
ARTICOLUL 6 

 
 Părţile vor dezvolta cooperarea în domeniul protecţiei mediului înconjurător, prin 
elaborarea şi aplicarea unei strategii de prevenire şi combatere a cauzelor de natură să 
prejudicieze echilibrul ecologic din localităţile lor. 

 

 
ARTICOLUL 7 

 
 Părţile, în limita posibilităţilor lor economice, vor intensifica schimburile 
culturale şi sportive, facilitând în acest scop colaborarea între asociaţii, ansambluri 
artistice, instituţii publice şi organizaţii culturale şi sportive. 
 Părţile vor facilita schimburile directe de sportivi şi specialişti în domeniul 
sportului, care vor acţiona la cluburile sportive interesate. 
 
 

ARTICOLUL 8 
 
 Autorităţile locale vor sprijini realizarea unor schimburi de experienţă între 
cadrele didactice şi elevii din unităţile de învăţământ din cele două localităţi. 
 

 
 

ARTICOLUL 9 
 

Cele două Părţi se vor informa despre oportunităţile de promovare (festivaluri, 
expoziţii, târguri, saloane). În mod special, autorităţile administraţiei publice locale 
doresc dezvoltarea unei colaborări pentru punerea în valoare a patrimoniului etnografic 
specific celor două localităţi. 



 

 
 

 
 

ARTICOLUL 10 
 
 Părţile vor sprijini realizarea unor schimburi de experienţă între cadrele sanitare 
din unităţile de sănătate publică din cele două localităţi. 
 
 

ARTICOLUL 11 
 

La nivelul administraţiilor celor două localităţi vor fi efectuate schimburi de 
experienţă cu privire la modul de comunicare cu locuitorii şi identificarea celor mai bune 
soluţii la problemele care apar la nivelul celor două comunităţi. 

Vor fi încurajate vizitele între locuitorii din cele două localităţi şi vor fi create 
asociaţii de prietenie. Întâlniri ale delegaţiilor oficiale, conduse de primarii celor două 
localităţi sau de către reprezentanţii acestora, vor avea loc periodic în mod alternativ în 
localitatea Dămuc şi în localitatea Mereni, în scopul efectuării bilanţului cooperării şi 
pentru stabilirea modului de cooperare în viitor. 

 
 
 

ARTICOLUL 12 
 

 Cele două Părţi vor furniza finanţarea necesară pentru acoperirea cheltuielilor 
legate de deplasările reprezentanţilor lor în vederea îndeplinirii obiectivelor comune de 
colaborare.  
  

ARTICOLUL 13 
 
 

 Prezenta Înţelegere de cooperare se încheie pe durată nedeterminată şi produce 
efecte de la data semnării. Documentul poate fi modificat prin acordul scris al celor două 
Părţi. Modificările şi/sau completările produc efecte de la data semnării. 
 Fiecare Parte poate denunţa Înţelegerea de cooperare prin notificare scrisă 
adresată celeilalte părţi. Denunţarea îşi produce efectele după trei luni de la data primirii 
respectivei notificări. 
 
Semnată la Suruceni, rl Ialoveni, la data de __________, în două exemplare originale, în 
limba română.  
 
 
PENTRU  

(Comuna Dămuc, judeţul Neamț)                                      PENTRU 

                                                                            (Satul Suruceni raion Ialoveni) 

din România            din Republica Moldova 

               

PRIMAR-COVASAN ANTON                   PRIMAR-GORCEAC  SERGIU 


