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Informare  

cu privire la deplasarea efectuată în perioada 21-23 noiembrie 2021 în Republica 
Moldova, raionul Nisporeni și raionul Anenii Noi  

 
 

Colaborarea Județului Vaslui cu autoritățile din Republica Moldova datează încă din 
anul 1994, primul acord de cooperare transfrontalieră fiind semnat în anul 2000 cu 
județul Lăpușna. 

După reorganizarea administrativ-teritorială din Republica Moldova, au fost 
semnate noi acorduri de cooperare cu raioanele Hîncești și Leova în anul 2004, respectiv 
cu raioanele Soroca, Orhei și Ștefan Vodă in anul 2009.  

În ultimii ani, instituția noastră a primit solicitări de încheiere a unor Înțelegeri de  
Cooperare cu raioanele Cimișlia, Ungheni și Ialoveni, înțelegeri care au fost semnate în 
luna septembrie 2015. În anul 2017 au fost semnate încă 3 Înțelegeri de Cooperare cu 
Raioanele Cantemir, Nisporeni și Criuleni, iar în anul 2018 s-au semnat Înțelegeri de 
Cooperare cu Raioanele Anenii Noi și Strășeni. 

Scopul acestor Înțelegeri de cooperare constă în extinderea și îmbunătățirea 
relațiilor dintre organizațiile, colectivitățile și autoritățile locale din unitățile 
administrativ - teritoriale semnatare. 

Începând cu anul 2014, în România a fost creat cadrul legal pentru ca autoritățile 
locale din România să poată participa la realizarea și finanțarea unor obiective de 
investiții ale raioanelor din Republica Moldova, a unor programe comune culturale, 
sportive, de tineret și educaționale, stagii de pregătire profesională și a altor acțiuni care 
să contribuie la dezvoltarea relațiilor de prietenie.  

În acest sens, anul acesta am primit solicitări pentru sprijin financiar din partea 
consiliilor raionale din Nisporeni, Soroca, Strășeni, Cimișlia și Anenii Noi, pentru 
implementarea unor proiecte in parteneriat cu UAT Județul Vaslui, după cum urmează: 

- prin adresa nr. 39/12.02.2021, înregistrată la Consiliul Județean Vaslui cu nr. 
2278/12.02.2021, Consiliul raional Anenii Noi ne solicita finanțare pentru proiectul 
”Reconstrucția acoperișului blocului nr. 1 al Centrului de Sănătate secția MF Anenii Noi”; 

- prin adresa nr. 94/29.03.2021, înregistrată la Consiliul Județean Vaslui cu nr. 
4636/30.03.2021, Consiliul raional Cimișlia ne solicita finanțare pentru proiectul 
”Extinderea Azilului de bătrâni și Invalizi din orașul Cimișlia”; 

- prin adresa nr. 49/04.04.2021, înregistrată la Consiliul Județean Vaslui cu nr. 
3317/04.03.2021, Consiliul raional Nisporeni ne solicita finanțare pentru proiectul 
”Modernizarea și reconstrucția Centrului de Tineret și Sport orașul Nisporeni”. 

- prin adresa nr. 356/19.04.2021 înregistrată la Consiliul Județean Vaslui cu nr. 
5873/20.04.2021, Consiliul raional Strășeni ne solicita finanțare pentru proiectul 
”Construcția Cazangeriei pe bază de gaze naturale la Instituția Medico-Sanitară Publică 
Spitalul Raional Strășeni” din orașul Strășeni. 



- prin adresa nr. 839/13.10.2021 înregistrată la Consiliul Județean Vaslui cu nr. 
14796/14.10.2021, Consiliul raional Soroca ne solicita finanțare pentru proiectul 
”Construcția a doua căsuțe la Tabără de odihna pentru copii La Dumbrava”. 

În prezent, sunt semnate acorduri de finanțare cu raioanele Anenii Noi, Cimișlia si 
Strășeni. 

În data de 12.11.2021, Consiliul Raional Anenii Noi a transmis Consiliului Județean 
Vaslui adresa nr. 238/11.11.2021, prin care invită reprezentanții CJ Vaslui la un schimb de 
opinii privind proiectele comune pe care le implementam in prezent si pe care le derulam 
precum si pentru verificarea activităților din cadrul proiectului ”Reconstrucția 
acoperișului blocului nr. 1 al Centrului de Sănătate secția MF Anenii Noi”. 

În data de 10.11.2021, Consiliul Raional Nisporeni a transmis Consiliului Județean 
Vaslui adresa nr. 206/10.11.2021, prin care invită reprezentanții CJ Vaslui la discuții in 
vederea încheierii unui acord de finanțare in baza Înțelegerii de cooperare semnată la 
data de 17.08.2017, precum si participarea la  evenimentul dedicat ”Zilei Înființării 
Raionului Nisporeni”. 

In acest context, delegația Consiliului Județean Vaslui a participat la cele 2 
întâlniri de la Nisporeni si Anenii Noi, unde s-au purtat discuții si despre posibilitățile de 
cooperare in vederea implementării unor proiecte comune și atragerea de fonduri prin 
Programul Interreg NEXT Romania – Republica Moldova, aferent perioadei 2021-2027.  

De asemenea, au fost prezentate și analizate rezultatele cooperării transfrontaliere 
dintre UAT Vaslui si raioanele din  Republica Moldova, care constau în peste 50 de 
proiecte comune, care au generat dezvoltare economică și socială în zonă, proiecte în 
domeniul serviciilor sociale destinate grupurilor vulnerabile, infrastructurii, turismului, 
educației, valorificării resurselor regenerabile de energie, perfecționării administrației, 
elaborării de strategii de dezvoltare. 

Prezenta informare este în conformitate cu art. 225 alin.(4), din O.U.G. nr. 
57/2019 privind Codul administrativ. 
 
 

Președinte, 
Buzatu Dumitru 

 
 
 

 
                                                                                                                     


