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orlvlnd: aprobarca tenonndumului de inlelqae privind inslit tirtle unei cooperCri
infrie Comunttata dc Lucttt a Sta0dry DunCrcne an rqiunile dln ve.s/ttl liltrii Negre gi
portudlelor
lnitiator: Pregedintele Consiliului Judetului Galali, Nicolae Dobrovici Facalbaga
Numilul de inregistare gi data depunerii proieciului:4! fuL t /l.tL2o13

Consiliul Judetului Gala(i;
Av6nd in vedere expunerea de motive a initiatorului;
Av6nd in vedere adresa nr. 2690127.03.2013 prin care Comunitatea de Lucru a Statelor

Dunirene inviti Consiliul Judelului Galali sa se alSture in semnarea unui Memorandum de
intelegere;

Avdnd in vedere avizul favorabil al Ministerului Afacerilor Externe inregistrat la Consiliul
Judelului Galali cu nr. 2690/30.08.2013;

Avdnd in vedere raportul de specialitate comun al direcliilor din aparatul de specialitate al
Consiliului Judetului Galati;

Av6nd in vedere raportul de avizare al Comisiei de specialitate nr. 1 de buget - finante,
strategii, studii 9i prognozd economico - sociald, al Comisiei de specialitate nr.2 pentru
promovarea programelor integrate de dezvoltare parteneriald locali, judeleand, regionald gi
europeand ale Consiliului Judelului Galati;

AvAnd in vedere prevederile art. 91 alin. (6) lit. a) 9i c) din Legea nr. 21512001 privind
administratia publicd locald, republicatS, cu modificdrile gi completirile ulterioare;

ln temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215 12001 privind administratia publicd locald,
republicati, cu modificirile gi completdrile ulterioare;

HorAnAgrE:
Art.1. (1) Se aprobi Memorandumul de inlelegere privind instituirea unei cooperdri intre

Comunitatea de Luau a Statelor Dunarene cu regiunile din vestul Mdrii Negre si podurile lor in
forma prezentatd in Anexa la prezenta hotdr6re.

Art. 2. Se imputernicegte Pregedintele Consiliului Judetului Galali cu realizarea tuturor
demersurilor aferente semnirii gi implementirii, in numele Consiliului Judetului Galati, a
prezentului Memorandum.

Art.3. Prezenta hotirAre se va comunica ComunitS$i de Lucru a
Directiei Economie 9i Finante, precum 9i Directiei de Dezvoltare R1 onalS

Dundrene,
din cadrul

aparatului de specialitate al Consiliului Judelului Galati.

PRE SE D
Nicolae Dobro i-Ba

C o n tra s emne a zd p en tru legalita te
Secretarul Jude!ului,

Aurelia Domniteanu/
1 ex.l 11.O9.2013
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m de intelegere

Privind instituirea u ri intre Comunitatea de Lucru a Statelor

Preambul

Comunitatea de Lucru a Statelor Dundrene in perioada 2012-2013 se afle sub
pregedinlia Austriei lnferioare, presedinte fiind Guvernatorul Austriei lnferioare, Erwin
Proll. ln paralel, existd strategia UE pentru regiunea Dunirii in pnma taz a
implementdrii. Mai mult, Comisia Europeand a instituit in 2010ln pregatirea revizuirii
TEN-T (Releaua de Transport Trans-Europeand), un grup de expe(i (WG 4) care a
fost mandatat si investigheze "extensia TEN-T in afara UE" 9i si dezvolte propuneri
pe baza metodologiei dezvoltate de TINA Viena. O parte considerabili a muncii a
fost pe tema rolurilor porturilor maritime ca gi "Po(i cetre Europa". WG 4 a identificat
aici o serie de aglomeriri de porturi maritime pe baza definiliei Organizaliei
Europene a Porturilor Maritime si subiectul memorandului este "Poarta multi-portuari
Regiunea Nr. 7, Marea Neagrd de Vest". Poarta multi-portuare Regiunea Nr. 10,
Nord-Adriaticd a implementat deja NAPA - Asocialia Porturilor Nord Adriatice.
Cooperarea intre regiuni este o componenti cheie a dezvoltirii emnomice in
regiunea Dundrii gi, de asemenea, este baza coopererii porturilor, oragelor si
regiunilor.

Memorandum de inlelegere

Conducerile regiunilor gi a unitdlilor administrativteritoriale care impart Coasta de
vest a Mdrii Negre, regiunea Odesa (Ucraina), judelele Galali gi Constanla
(Rom6nia), regiunile Varna 9i Burgas (Bulgaria), (denumite, de asemenea, Regiunile
Mirii Negre) gi Comunitatea de Lucru a Statelor Dundrene (ARGE Donaulander),
reprezentata de de pregedintia curentd a Austriei lnferioare (numite pirti) s-au
implicat in acest proces,

TINTIND la facilitarea mme(ului internalional intre pd(i;

DORIND sd intdreascd cooperarea intre pd(i prin facilitarea transportului Ei
comerlului, esenliale pentru dezvoltarea economicd a regiunilor;

RECUNOSCAND importanla Regiunii de Vest a Mdrii Negre pentru rutele de
transport Euro-Asia;

CONSIDERAND posibilitdlile Strategiei UE pentru Regiunile Dunarii (EUSDR) 9i ale
Comunitdlii de Lucru a Statelor Dundrene sub pregedinlia Austriei lnferioare;

CONSIDERAND importan{a implementdrii unei organizalii intre Porturile Mdrii Negre
bazat pe propunerea unei Po(i multi-port Regiunea de Vest a Mdrii Negre urm6nd
exemplul NAPA;

REA Nr.Jffdin

Dunirene, cu regiunile din vestul Mirii Negre 9i porturile lor
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SUBLINII ca sol
inovativd intr-un

ABULJUDEIULUI,

REA Nr. din

de comune necesitd o abordare noud si
nald;

irucREzAroRr ca inter-agenlii este de o importanla vital
pentru o dezvoltare a pirtilor;

CONSTIENTI de rolul pe care transportul mmbinat ar trebui sdJ joace in furnizarea
unor servicii eficiente de transport in regiunea Dunirii 9i a Mdrii Negre;

CONSTIENTI de faptul ci anumite misuri pot fi implementate doar pe termen lung;

sunt de acord cu urmitorul Memorandum de infelegere:

Articolul l: Scop

1. Scopul acestui Memorandum este de a spori cooperarea si coordonarea intre pirli
spre o mai dezvoltare economicd suslinuti a regiunilor, de a dezvolta @operarea
porturilor maritime si fluviale relevante 9i de a spori politicile din zoni care
faciliteazi o asemenea dezvoltare.

2. Cooperarea lintegte la recunoasterea si definirea premiselor gi condiliilor pentru
cea mai eficienti folosire a fondurilor si know-how-ului provenite din sursele
publice gi private.

3. Mai mult, pd(ile vor coopera in definirea proiectelor comune 9i vor dezvolta o
abordare armonizati in finanlarea acestor proiecte, lu6nd in considerare diferitele
instrumente de finanfare (lFl) 9i instrumentele de cofinantare europeand.

Articolul ll: Acliuni

1. Activitdlile cuprinse in acest Memorandum vor fi planificate 9i monitorizate in
comun de cdtre pdrli folosind serviciile unui secretariat permanent (pct. 3.1).

2. Scopul activitdlilor va fi agreat, in fiecare moment, intre pi(i din punct de vedere
tehnic, al reglementdrilor sau altor obiective de dezvoltare sau necesitili din
cadrul acestui proces.

3. Pirlile sunt de acord, dupi o fazd de inceput incluzdnd o conferinli de
deschidere la invitalia presedintelui Comunitefii de Lucru a Statelor Dunirene, cu
urmdtoarele:
3.1 . Formarea unui secretariat permanent;
3.2.lmplementarea unei structuri de cooperare flexibild;
3.3. Un studiu-reper comandat de secretariat (vor fi discutate detaliile - nivel,

participanli, fi nanlare);
3.4. Realizarea unui master-plan de trafic;
3.5.inceperea disculiilor intre organismele relevante ale pd(ilor, ex. Camere de

Come(, agenlii de afaceri, autoritdli locale si regionale etc;
3.6. Proiectul de moperare va fi pus pe agenda Grupului de Lucru Transport si

Navigalie a Comunitilii de Lucru a Statelor Dundrene.

PRESEDINTE,



PBE9EDINTE
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Multi rii Negre
ncepe rmarea unei organizalii urmAnd exemplul

NAPA, lu6 considerare posibilele beneficii ale cooperdrii intre porturile
participante.
Trebuie fdcuti o analizd privind realizarea unei asociatii care sd se bucure de
personalitate juridicd precum o Grupare Europeand de Cooperare Teritoriali.
- Prezenla internationali comund in regiune 9i porturi;

- Obiective strategice comune in competilia internationald;

- Dezvoltarea de standarde tehnice comune;

- Achizilii publice comune;

- Prezenla comuna la t6rguri;

- Dezvoltarea punctelor forte ale fiecdrui partener;

- ldentificarea de finanliri pentru activiteli mmune EUSDR;
Organizarea comund a legdturilor de transport fluvial gi terestru (conexiuni
hinterland);

- Poarta Multi - Port Regiunea de Vest a Mdrii Negre sustine planurile de
dezvoltare ale membrilor sdi;

- Un partener puternic pentru zonele din vecinitate.

Prin aceste activite! se urmireste un potenlial de economisire ridicat.

Dupd cum se poate vedea din graficul regiunilor po(ilor multi-port, Poarta de vest
a Mirii Negre este gansa de a strAnge legiturile cu marile puteri economice ale
Europei 9i cu regiunea Dunirii 9i sd o lege mai bine de relelele internationale.

4. Grupul de Lucru pentru Transport si Navigalie al Comunitilii de Lucru al Statelor
Dunirene este pregdtit si acompanieze faza de start a Po(ii Multi - Port
Regiunea de Vest a Mirii Negre.

Articolul lll: Arii de lnteres Specific

Pi(ile convin si se ocupe de unele sarcini specifice in cadrul Memorandumului de
inlelegere: 1. Autostrada Mirii Negre:
Fiind de interes comun pentru pa(i, propusa Autostradd lnelul Mirii Negre ar trebui
se joace un rol specific in mai sus menlionatul studiu-reper.
2. Participarea altor regiuni interesate:
Pi(ile convin sd invite in o a doua etapd porturile dundrene si porturile turcesti de la
Marea Neagrd (Samsung 9i Trabzon) si regiunile inrudite ca si alte regiuni sau judete
care au legiturd cu Marea Neagra sd participe la acest Memorandum.
3. Mdsuri organizatorice:
Pirlile sunt de acord sd lind intAlniri regulate organizate de secretariat in funclie de
nevoile curente de cooperare, pentru a se consulta asupra principalelor probleme
care apar si de a se pune de acord asupra procedurilor si a programului de lucru
pentru viitoaele disculii ce vor avea loc in vederea indeplinirii acestor atribulii.

Articolul lV: lnformare

- Pirlile convin si schimbe informaliile necesare precum si cunogtinlele pentru a
atinge scopul cooperirii regionale.



P RE S ED INTE,

- Pd(ile vor in !ii intre administraliile lor si alte organizalii
relevante, in nice, acestea fiind o unealtd indispensabili
pentru intensifi
- Este reco ecare organizalie-partenerd, puncte de contact
avand aceasta sarci /UL JU

- Acest Memorandum de egere poate fi modificat, pe baza acordului comun al
pdrlilor prin formularea de amendamente.
- Amendamentul va fi parte integrantd a Memorandumului 9i va intra in vigoare dupd
semnare.
- Dacd oricare dintre pi(i considerd necesar sd se retragd/sd rezilieze acest
Memorandum de inlelegere o poate face notific6nd cealalti parte cu 6 luni inainte de
data efectivd a retragerii lrezilieii.

Articolul V: Costuri

Toate pd(ile sunt de acord se suporte cheltuielile legate de cooperare conform celor
ce urmeazi: daca nu se decide altfel, pd(ile vor fi responsabile de suportarea
propriilor costuri, cuprinzAnd cdlitoriile locale si internalionale 9i costurile de cazare.
Regiunea gazdd va oferi sprjin gi asisten,td adecvatd delegaliilor aflate in vizitd.

Articolul Vl: Dispozilii Finale

Cooperarea in cadrul Memorandumului de inlelegere e bazatd pe un angajament
voluntar gi va continua p6ni c6nd obiectivele sale vor fi atinse.

Acest Memorandum de inlelegere nu are putere de lege si nu va fi interpretat ca
d6nd nagtere unor obligalii legale pentru niciuna din pirli.

Acest Memorandum de inlelegere nu poate in niciun fel si restriclioneze vreuna din
pdrli si participe in orice altd activitate alituri de alte structuri publice sau private,
organiza[ii sau persoane fizice. Nimic din acest Memorandum nu va fi considerat ca o
derogare de la acordurile 9i inlelegerile anterioare dintre pirli.

Acest Memorandum de inlelegere va intra in vigoare la data la care este semnat 9i
isi va produce efectele pe o perioadi de 5 ani de la aceasti datd. Memorandumul
poate fi prelungit dupd aceasti dati dacd nu va fi reziliat de cetre pe4i.

Redactat la Krems, Austria lnferioara la data de 13 mai 2013

COMUNITATEA DE LUCRU A STATELOR DUNARENE
Guvernatorul Austriei lnferioare, Republica Austria,
Presedintele Comunitalii de Lucru a Statelor Dundrene, 2012-2013

Primul ministru al Landului Baden-Wurttenberg, Republica Federali a Germaniei
Pregedintele Comunitalii de Lucru a Statelor Dundrene, 2014-2015
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UCRAINA
Guvernatorul

+'^'
Primarul oragului Odesa,

Primarul oragului lllichevsk, Ucraina

Managerul General al Portului Odesa

Managerul General al Portului lllichevsk

ROMANIA
Presedintele Consiliului Judefului Galali, Rom6nia

Pregedintele Consiliului Judelean Constan[a, RomAnia

Primarul Municipiului Galati, RomAnia

Primarul Municipiului Constanla, Rom6nia

Managerul General al Administrafiei Porturilor Dundrii Maritime, Galali

Directorul General al Portului Constanta

REPUBLICA BULGARIA
Guvernatorul Regiunii Varna,

Guvernatorul Regiunii Burgas

Primarul oragului Varna,

Primarul orasului Burgas,

Directorul Portului Varna

Pregedintele Consiliului Director, Portul Burgas

Ad ministralia Maritimd Bulgard

OBSERVATORI:
Republica Turcia

Pregedintele Porturilor Publice Austriece
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