Acord de Colaborare și Înfrățire între Consiliul Județean Hunedoara și Consiliul
Raional Strășeni din Republica Moldova
Documentul oficial a fost semnat de reprezentanții celor două regiuni vineri, 01 martie 2019,
în orașul Strășeni. La ceremonia de semnare a acordului au fost prezenți înalți oficiali ai
Republicii Moldova și României: prim-ministrul moldovean, Pavel Filip, ministrul pentru
Românii de Pretutindeni, Natalia-Elena Intotero, Ambasadorul României la Chișinău, E.S.
Daniel Ioniță, deputații Laurențiu Nistor și Sorin Marica.
Alături de delegația Consiliului Județean Hunedoara formată din președintele Mircea-Flaviu
Bobora, vicepreședintele Daniel Andronache și administratorul public, Costel Avram, la
ceremonia de semnare a acordului au mai fost prezenți președintele Consiliului Județean
Vaslui, Dumitru Buzatu, vicepreședintele Consiliului Județean Brăila, Cătălin-Dan Murea, și
un reprezentant al Consiliului Județean Bacău.
Președintele Consiliului Raional Strășeni, Mihail Popa, i-a avut ca invitați speciali pe
reprezentanții Consiliului Raional Criuleni, în frunte cu președintele Veaceslav Burlac,
interesați, la rândul lor de o colaborare mai strânsă cu județe din țara noastră.
Acordul semnat de președintele Consiliului Județean Hunedoara, Mircea-Flaviu Bobora, și
președintele Consiliului Raional Strășeni, Mihail Popa, vizează dezvoltarea colaborării și
schimburi de experiență în opt domenii de activitate, prioritare fiind cultura, învățământul,
sportul, turismul și tineretul. În perioada imediat următoare va fi stabilit un calendar al
acțiunilor comune între instituțiile subordonate Consiliului Județean Hunedora și instituțiile
similare din Raionul Strășeni. Se au în vedere celebrarea în comun a sărbătorilor tradiționale,
a promovării turismului, evidențierea reciprocă a spiritului și tradițiilor comunităților locale
din cele două regiuni, precum și dezvoltarea de relații economice reciproc avantajoase, prin
asociații de prietenie, proiecte de dezvoltarea în tandem finanțate de Uniunea Europeană.
Demersurile făcute de cele două consilii în vederea înfrățirii reprezintă o inițiativă firească,
bazată pe comuniunea de limbă, istorie, cultură și tradiții existente între România și
Republica Moldova. Înțelegerea de Cooperare și Înfrățire care însoțește Acordul de
Colaborare creează cadrul necesar pentru funcționarea tuturor mecanismelor proprii unei
colaborări active între Județul Hunedoara și Raionul Strășeni.
În data de 1 martie, delegația Județului Hunedoara a participat la deschiderea Festivalului
Național al Mărțișorului, o sărbătoare importantă a Republicii Moldova. În data de 3 martie,
împreună cu gazdele din Raionul Strășeni, delegația hunedoreană a depus flori la
monumentul ridicat în cinstea eroilor moldoveni care au luptat în martie 1992 pentru apărarea
postului de poliție din orașul Dubăsari, atacat de efective ale gărzii transnistrene și unități de
cazaci.
NOTĂ: Acordul de Colaborare și Înfrățire și Înțelegerea de Cooperare și Înfrățire semnate la
Strășeni le puteți consulta aici.

