
MEMORANDUM 

privind Cooperarea în procesul Integrării Europene între 

Ministerul Transporturilor şi Gospodăriei Drumurilor  al                       

Republicii Moldova 

     şi Uniunea Transportatorilor şi Drumarilor din Moldova 

Ministerul Transporturilor şi Gospodăriei Drumurilor şi Uniunea 

Transportatorilor şi Drumarilor din Moldova (în continuare: Părţi): 

pornind de la Concluziile Conferinţei Naţionale „Consolidarea 
dialogului între Guvern şi Societatea Civilă din Republica Moldova în contextul 
realizării coordonate a programelor strategice naţionale" care a avut loc la 
Chişinău, pe data de 26 aprilie 2006, 

recunoscând necesitatea consolidării cooperării între administraţia publică 
şi societatea civilă în procesul implementării documentelor bilaterale între 
Republica Moldova şi Uniunea Europeană şi respectiv a realizării integrării 
europene a Republicii Moldova, 

împărtăşind convingerea, că un dialog deschis şi angajat între 
administraţia publică şi organizaţiile non-guvernamentale va consolida şi 
dezvolta instituţiile democratice, statul de drept, prosperitatea economică şi socială 
în Republica Moldova, 

avînd drept scop asigurarea accesului continuu la informaţia privind procesul 
de integrare europeană a Republicii Moldova în ţară şi peste hotarele ei, 

au convenit asupra celor ce urmează: 

Articolul 1 

Părţile accentuează importanţa implementării eficiente a Planului de Acţiuni 
Republica Moldova - Uniunea Europeană sau a altor instrumente juridice care oferă 
posibilitatea avansării la o nouă calitate a relaţiilor între Republica Moldova şi 
Uniunea Europeană. 

 

Articolul 2 

Părţile vor coopera în toate domeniile de interes comun în scopul consolidării 

procesului de integrare europeană a Republicii Moldova. 

Părţile vor coordona programele, proiectele şi activităţile lor în domeniul 

integrării europene. 

 

 



Articolul 3 

Părţile vor coopera în procesul de implementare a Strategiei de Informare şi 

Comunicare pentru Integrare Europeană. 

 

Articolul 4 

Ministerul Transporturilor şi Gospodăriei Drumurilor va întreprinde toate 

acţiunile necesare pentru implicarea reprezentanţilor Uniunii Transportatorilor şi 

Drumarilor din Moldova în evenimentele şi activităţile organizate în contextul 

realizării politicii de integrare europeană a ţării. 

Uniunea Transportatorilor şi Drumarilor din Moldova va invita 
reprezentanţi ai Ministerului Transportului şi Gospodăriei Drumurilor , precum 

şi ai altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale la activităţile şi 

întâlnirile dedicate relaţiilor Republicii Moldova cu Uniunea Europeană şi politicii 

de integrare europeană a ţării. 

 

Articolul 5 

Părţile vor coopera prin intermediul următoarelor mijloace şi metode: 

1. Schimb de informaţie şi experienţă privind procesele care se desfăşoară la nivel 

naţional şi local atât în contextul implementării Planului de Acţiuni RM-UE, cât 

şi în vederea realizării politicii de integrare europeană a Republicii Moldova. 

2. Planificarea    şi    realizarea    evenimentelor    comune,    cum    sunt 
întrevederile la nivel de experţi, grupuri de lucru, conferinţe, mese 

rotunde, etc. 

3. Promovarea   instruirii   prin   organizarea   seminarelor,   cursurilor   şi 

burselor  de  studii  în  domeniul  integrării  europene  şi  încurajarea 
participării experţilor şi reprezentanţilor ambilor Părţi la seminarele şi 

cursurile internaţionale sau naţionale. 

4. Alte instrumente convenite reciproc de Părţi. 

 

 

Articolul 6 

Părţile vor desemna reprezentanţi responsabili pentru comunicare şi 
informare, care se vor reuni cu regularitate în scopul coordonării activităţilor legate 
de procesul integrării europene şi promovării cooperării existente. 

 



Articolul 7 

Divergenţele în implementarea şi aplicarea acestui Memorandum vor fi 

soluţionate prin intermediul consultărilor reciproce dintre Părţi. 

 

Articolul 8 

Amendamentele asupra acestui Memorandum pot fi efectuate printr-un 

consimţământ în scris al Părţilor. 

 

Articolul 9 

Prezentul Memorandum este deschis pentru toate organizaţiile societăţii 

civile care acceptă prevederile sale. 

 

Articolul 10 

Prezentul Memorandum va intra în vigoare la data semnării lui pentru o 
perioadă nedeterminată. 

Fiecare Parte poate denunţa unilateral Memorandumul printr-o notificare 
scrisă adresată celorlalte Părţi. 

Articolul 11 

Memorandumul este întocmit în două exemplare egal autentice.  

 

 

 

 

______________Vasile URSU                      ______________Vladimir FLOREA

Pentru Ministerul Transporturilor                Pentru Uniunea Transportatorilor 

    şi Gospodăriei Drumurilor al                          şi Drumarilor din Moldova 

          Republicii Moldova    

 

 

 


