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Nr. 15 / 27.01.2018
Stimată Doamnă / Stimate Domnule PRIMAR,
Din dorinţa de revitalizare a relaţiilor internaţionale ale Asociaţiei noastre, precum şi a membrilor
săi, conducerea AOR a început un amplu program de activităţi internaţionale, aşa cum am discutat la
şedinţele Consiliului Director din anul 2017.
Astfel, cu ocazia desfăşurării lucrărilor Consiliului Director al AOR în şedinţă ordinară, în
perioada 25-27 februarie 2018, la Pensiunea Creangă, din Oraşul Târgu Ocna, jud Bacău, un prim
pas de revitalizare a relaţiilor internaţionale îl vom face cu colegii din Congresul Autorităţilor
Locale din Republica Moldova, cu sprijinul cărora vom organiza, la sfârşitul lunii februarie şi
începutul lunii martie a.c., un program de schimb de bune practici.
La nivelul Republicii Moldova, au fost identificaţi un numar de 12-15 primari de oraşe care vor
participa la acest program, un număr identic de participanţi fiind şi din rândul primarilor de oraşe din
România.
Programul privind schimbul de bune practici se va derula conform următoarei agende:

-

Duminică 25 februarie 2018:
Începând cu ora 12.00 – Sosirea şi primirea participanţilor români şi moldoveni în oraşul
Târgu Ocna;
Orele 13.30–15.00 – Prânzul;
Orele 16.00–18.00
– Organizarea unei mese rotunde de cunoaştere a participanţilor
ambelor părţi;
Orele 19.00
– Cină şi socializare între participanţi.

Luni 26 februarie 2018:
- Orele 08.00–09.30
– Micul dejun;
- Orele 10.00–13.00
– Şedinţa comună a Consiliului Director AOR şi a reprezentanţilor
oraşelor din CALM, cu invitarea reprezentanţilor Guvernului şi ai
Parlamentului României;
- Orele 13.30–15.00
– Prânzul;
- Orele 15.30–18.00
– Prezentarea de bune practici ale administraţiei locale din Oraşul
Târgu Ocna;
- Orele 19.00
– Cină şi socializare între participanţi.
Marţi 27 februarie 2018:
- Orele 08.00–09.30
– Micul dejun;
- Orele 10.00–11.00
– Evaluări, concluzii şi propuneri pentru o bună colaborare în viitor;
- Orele 11.00
– Plecarea participanţilor;
– Plecarea spre oraşul românesc, gazdă a primarului din Republica
Moldova;
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Marţi - Joi, 27 februarie – 01 martie 2018:
- Schimb de bune practici în oraşul Dumneavoastră, cu colegul primar din Republica Moldova;
Vineri 02 martie 2018:
- Dimineaţa
– plecarea colegului primar din Republica Moldova spre Târgu Ocna;
- Orele 15.00 – plecarea din Târgu Ocna a primarilor moldoveni către Republica Moldova.
Pe parcursul celor două zile, din 25 în 27 februarie (de duminică până marţi), costurile legate de
participarea primarilor din oraşele din România vor fi suportate de aceştia, prin plata cheltuielilor privind
serviciile hoteliere, iar Asociaţia Oraşelor din România va susţine cheltuielile legate de organizarea
şedinţei comune a Consiliului Director de la Târgu Ocna şi pe cele legate de cazarea şi masa primarilor
moldoveni.
Costurile pentru cazarea şi mesele primarilor parteneri din Republica Moldova, pe timpul
activităţilor de marţi 27 februarie, pâna vineri 02 martie, vor fi susţinute de fiecare primar-partener din
România, care va asigura şi transportul partenerului moldovean – marţi de la Târgu Ocna în oraşul său şi
vineri retur.
În cursul anului viitor, pe baza principiului reciprocităţii, cei 12-15 primari români înscrişi
în acest program vor merge în Republica Moldova, în aceleaşi condiţii.
Totodată, vă anunţăm că în prima parte a anului viitor vom desfăşura programe similare cu ţări
care şi-au manifestat deja interesul pentru colaborarea cu oraşele româneşti.

