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Protocol de colaborare -Memorandum de înțelegere 
între orașele Città di Castello, Joué-Lès-Tours, Lörrach, 

Sighișoara, Smolyan 

 

SCOPUL 
 

Planificarea și implementarea activităților și acțiunilor în contextul programelor 

naționale și europene pertinente 

 

SEMNAT DE: 

 

Orașul Città di Castello, reprezentat de viceprimarul Luca Secondi 

Orașul  Joué-Lès-Tours, reprezentat de viceprimarul Sandrine Fouquet  

Orașul Lörrach, reprezentat de viceprimarul Michael Wilke 

Orașul Sighișoara, reprezentat de viceprimarul Tivadar Toth 

Orașul Smolyan, reprezentat de primar Nikolay Melemov 

  
ÎN CONTEXTUL 

 

Proiectului MUSTER, guvernare pe mai multe niveluri în vederea unei dezvoltări 

regionale integrate și viabile; 

Programul EUROPA PENTRU CETĂȚENI. 

 

Introducere 

Orașele Città di Castello (Italia), Joué-Lès-Tours (Franța), Lörrach (Germania), 

Sighișoara (România) și Smolyan (Bulgaria) sunt angajate încă din septembrie 2015 în 

programul „Europa pentru Cetățeni” din cadrul proiectului MUSTER, Administrarea 

pe mai multe niveluri în vederea unei dezvoltări regionale integrate și viabile. Cu acest 

protocol de colaborare (MoU), ele intenționează să definească cadrul și să stabilească 

bazele pentru inițiativele și acțiunile viitoare între orașele implicate, asupra 
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problemelor discutate în timpul întâlnirilor sau posibil asupra problemelor viitoare de 

interes comun. 

Orașele MUSTER recunosc nevoia pentru o colaborare între orașe pentru a întări 

măsurile individuale și metodele pentru o dezvoltare integrată sustenabilă locală într-

un efort comun de schimb de informații, susținere reciprocă și acțiuni comune. 

 

Scopul  

Definiția activităților în jurul domeniilor de interes comun în contextul dezvoltării 

sustenabile va servi ca și cadru pentru planificarea și implementarea activităților și 

acțiunilor între orașe care va depăși durata proiectului MUSTER, posibil în contextul 

unor programe naționale și europene pertinente. 

 

Perspectiva 

Prezentul protocol de colaborare (MoU) reprezintă exprimarea intenției orașelor 

MUSTER asupra activităților și acțiunilor viitoare ca o rețea de orașe în spiritul 

programului Comisiei „Europa pentru Cetățeni”. În timp ce acest protocol de 

colaborare (MoU) este o expresie clară a voinței semnatarilor; activitățile comune, 

propuse de una sau mai multe orașe, vor fi evaluate și aprobate de fiecare oraș 

partener. 

 

Descrierea Proiectului 

În cadrul întâlnirilor orașelor MUSTER, domeniile Climat Inteligent, Politicile 

Energetice, Mobilitate Sustenabilă, Cultură, Turism, Dezvoltare Urbană și Coeziune 

Socială au fost probleme de interes comun. Domeniile posibile de acțiune în cadrul 

cărora orașele intenționează să urmărească activități viitoare, reies din „Harta de bune 

practici a orașelor MUSTER” despre care s-a discutat pe parcursul derulării proiectului 

în prezentări, seminarii și vizite la fața locului. 

Roluri și responsabilități 

Părțile se angajează să: 
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- evalueze în mod favorabil toate propunerile care sunt prezentate de una dintre 

părți; 

- să ia decizii oportune și să acționeze astfel încât să nu amâne activitățile 

propuse. 

 

Structura conducerii 

Fiecare parte participă în rețea conform deciziilor luate de organele competente din 

guvernul său. Comunicarea, schimbul de informații și procesul de consultare vor fi 

facilitate de Practical Utopias Agency din Città di Castello, partenerul coordonator al 

MUSTER. 

Amendament/ modificare sau retragere  

Acest protocol de colaborare (MoU) poate fi modificat oricând în scris sau prin 

acordul reciproc al părților. Oricare dintre părți se poate retrage din protocolul de 

colaborare (MoU) printr-o informare scrisă către celelalte părți. 

 

Semnatari 

Orașul Città di Castello, domnul Luca Secondi 

Orașul  Joué-Lès-Tours, doamnă Sandrine Fouquet 

Orașul Lörrach,  domnul Michael Wilke 

Orașul Sighișoara,  domnul Tivadar Toth 

Orașul Smolyan, domnul Nikolay Melemov 

 

 

Smolyan, 23 iunie 2017 

 


