
 

 

 

 

 

Primăria municipiului Cahul, Republica Moldova, și Primăria municipiului Galați, 

România, semnatare ale prezentului ACORD DE ASOCIERE ŞI COLABORARE și denumite în 

continuare părți,  

manifestând dorința unei colaborări eficiente de bună vecinătate, în vederea implementării 

de proiecte comune pentru dezvoltare durabilă economică, socială și culturală,  

considerând necesară inițierea relațiilor de colaborare prin mai multe programe și proiecte 

transfrontaliere între părți; convin asupra încheierii prezentului ACORD DE ASOCIERE ŞI 

COLABORARE. 

Art.1. Prezentul Acord are drept obiectiv inițierea unor legături esențiale pentru o dezvoltare 

regională durabilă în următoarele domenii: educație, tineret, economie, transport, mediu, cultură, 

turism, infrastructură etc. 

Art.2. Pentru atingerea obiectivului prezentului Acord, părțile se angajează să desfășoare 

acțiuni eficiente pentru implementarea de acțiuni și proiecte transfrontaliere comune și atragerea de 

fonduri pentru acestea, potrivit competențelor de care dispun și în conformitate cu legislațiile în 

vigoare în statele lor. 

Art.3. În vederea colaborării, conform termenilor prezentului Acord, părțile convin 

următoarele modalități de lucru: 

a) Promovare și difuzare; 

b) Schimburi culturale, educaționale, sportive și artistice; 

c) Schimb de  specialiști, informații şi experienţă; 

d) Organizare de târguri, festivaluri, expoziții, forumuri, seminarii și conferințe; 

e) Formare și capacitare de resurse umane; 

f) Schimb de acțiuni și susținerea dezvoltării relațiilor economice; 

g) Elaborarea și implemetarea în comun a unor studii și proiecte pentru domeniile de interes ale 

părților; 

h) Orice altă modalitate pe care părțile o vor stabili de comun acord. 

Art.4. Prezentul Acord intră în vigoare începând cu data semnării lui de către ambele părți și 

va avea o durată nedeterminată atât timp cât va fi voința semnatarilor. Prezentul Acord poate fi 

modificat prin consimțământ reciproc al părților și formalizat prin intermediul comunicării în scris, 

în care va fi specificată data intrării sale în vigoare. 

Oricare dintre părți poate, în orice moment, să întrerupă prezentul Acord, prin intermediul 

unei notificări în scris trimisă celuilalt semnatar cu 60 de zile înainte. Întreruperea prezentului Acord 

nu va afecta rezultatele activităților de colaborare care au fost formalizate în timpul cât acesta a fost 

în vigoare. 

Semnat în ___________________________ la data de _________, în două exemplare, 

ambele texte fiind egal autentice. 
 

 

Din partea municipiului Cahul, 

Republica Moldova 
 

 Din partea municipiului Galaţi, 

România 

Primarul 
 

 Primarul  

 _______________ Nicolae DANDIȘ                                                                                                              ______________ Ionuț PUCHEANU 
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