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Informare  

cu privire la deplasarea efectuată în perioada 26-27 mai 2021 în Republica Moldova, 
orașul Chișinău 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.  

In acest sens, anul acesta am primit solicitări pentru sprijin financiar din partea 
Consiliilor raionale Strășeni, Cimișlia, Nisporeni și Anenii Noi, în conformitate cu legislația în 
vigoare, pentru implementarea unor proiecte in parteneriat cu UAT Județul Vaslui, după cum 
urmează: 

- 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. 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 or. Nisporeni”.  

- prin adresa cu 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 
”Schimbarea acoperișului Centrului de Sănătate Anenii Noi”. 
 



În vederea lămuririi aspectelor privind elaborarea și completarea documentelor necesare 
încheierii acordului de finanțare, reprezentanții celor 4 raioane din Republica Moldova au 
solicitat o întâlnire cu reprezentații Consiliului Județean Vaslui.   

Având în vedere solicitările formulate, UAT Județul Vaslui a propus reprezentanților 
raioanelor  Strășeni, Cimișlia, Nisporeni o întâlnire la Chișinău, la Biblioteca Națională a 
Republicii Moldova, urmând apoi deplasarea la Anenii Noi. 

În data de 25.05.2021, Consiliul Raional Anenii Noi a transmis Consiliului Județean Vaslui 
adresa nr. 97/24.05.2021, prin care invită reprezentanții CJ Vaslui la o întrunire organizată la 
Anenii Noi pentru clarificarea unor aspecte tehnice referitoare la propunerea de finanțare a 
obiectivului de investiție ”Schimbarea acoperișului Centrului de Sănătate Anenii Noi”, și 
participarea la  evenimentul festiv ”Gala Laureaților în domeniul culturii 2020”, ediția a XI-a. 

In acest context, delegația Consiliului Județean Vaslui a participat la cele 2 întâlniri de 
la Chișinău si Anenii Noi, împreună cu toți factorii interesați, in cadrul căreia au fost explicați 
pașii care trebuie urmați pentru a obține aceste finanțări, precum si documentele necesare 
care trebuie să fie transmise anterior acordării finanțării, conform prevederilor legale în 
vigoare din România.  

De asemenea, s-a discutat despre 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. 

S-a amintit de cele două proiecte transfrontaliere aprobate anul acesta în cadrul 
Programului Operațional Comun România- Republica Moldova 2014-2020, Prioritatea 2.1 – 
Promovarea și conservarea patrimoniului cultural și istoric, Obiectivul tematic 3: Promovarea 
culturii locale și protejarea patrimoniului istoric, prin care dorim să reabilităm și să dezvoltăm 
Ansamblul monumental Statuia ecvestră a domnitorului Ștefan cel Mare, situat în satul 
Băcăoani. Primul este în parteneriat cu raionul Soroca, iar proiectul prevede restaurarea și 
conservarea platoului de recreere de la baza grupului statuar cu cele două fântâni arteziene de 
mari dimensiuni, care se întinde de la limita cu drumul național DN 24 până la baza scărilor, 
precum și a obeliscului din bronz aflat pe axa monumentului pe partea opusă a drumului 
național DN 24. Al doilea proiect prevede pe de o parte, reabilitarea a două obiective majore, 
de patrimoniu cultural și istoric din zona transfrontalieră Vaslui – Hîncești, dedicate erei lui 
Ștefan cel Mare, respectiv ansamblul monumental de la Podul Înalt, judeţul Vaslui – monument 
de patrimoniu si Muzeul Ciuciuleni din raionul Hincesti-Republica Moldova-obiectiv inclus in 
hubul turistic al raionului, și pe de altă parte, crearea de festivaluri și evenimente care să 
promoveze obiceiurile și tradițiile locale”. 

In data de 26 mai 2021 am participat la invitația președintelui Consiliului raional Anenii 
Noi, domnul Ion Vicol și la Gala Laureaților in domeniul Culturii -2020, ediția a XI-a, unde s-a 
oferit pentru președintele Consiliului Județean Vaslui titlul de ”Partenerul de onoare in 
susținerea culturii” . 

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

Președinte, 
Buzatu Dumitru 

 
 
                                                                                                                     


