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Înfrăţirea localităților se poate defini ca un acord de prietenie, implicând 

cooperarea a două colectivităţi din două ţări diferite, cu susţinerea ambelor administraţii 

locale. Cele două comunităţi înfrăţite derulează proiecte şi desfăşoară activităţi centrate 

pe diferite teme şi promovează înţelegerea similarităţilor şi diferenţelor.  

O relaţie de înfrăţire se poate concentra pe anumite domenii, dar poate fi şi una 

„generală“, adică în toate domeniile disponibile. De regulă, domeniile de cooperare sunt 

specificate într-un Acord de înfrăţire sau Carta de înfrăţire, al cărui text este semnat, într-

un cadru oficial, de autorităţile locale din ambele localităţi. 

Din punct de vedere legislativ, potrivit art.2 paragraful 1 al Convenţiei - cadru 

privind cooperarea trans-frontalieră a colectivităţilor sau autorităţilor teritoriale 

(adoptată de Consiliul Europei și semnată la Madrid la 21 mai 1980) „cooperarea trans-

frontalieră se exercită în cadrul competenţelor colectivităţilor sau autorităţilor teritoriale, 

aşa cum sunt ele definite de dreptul intern”.  

În România, prevederile de mai sus sunt transpuse în textele Ordonanței 

Guvernului nr.120/1998 pentru ratificarea de către România a Convenţiei-cadru europene 

privind cooperarea transfrontalieră a colectivităţilor sau autorităţilor teritoriale, adoptată 

la Madrid la 21 mai 1980, modificată și Legii nr.215/2001 privind administraţia publică 

locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.  

Considerăm că realizarea unui Catalog al acordurilor de cooperare și înfrățire între 

localități din județul Olt și instituții similare din străinătate reprezintă un demers util de 

promovare a capacității autorităților administrației publice locale din județ cu privire la 

cooperarea transfrontalieră. Străduința acestora merită, cu prisosință, a fi apreciată. 
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1. Slatina (România) & Ispica (Italia) 
 

Slatina: Reședința județului  

Ispica: Oraș în Regiunea Sicilia, Provincia Ragusa 

Data acordului de cooperare și înfrățire: 27 octombrie 2003 

Durata acordului de cooperare și înfrățire: Nedeterminată 

Domeniul de cooperare și înfrățire: Administrativ, economic, social, cultural 

2. Caracal (România) & Montana (Bulgaria) 
 

Caracal: Municipiu 

Montana: Oraș în Regiunea Montana 

Data acordului de cooperare și înfrățire: 26 septembrie 2006 

Durata acordului de cooperare și înfrățire: Nedeterminată 

Domeniul de cooperare și înfrățire: Dezvoltare economică locală și stabilirea unor proiecte comune 

cu finanțare UE în diferite domenii 

3. Caracal (România) & Jelgava (Letonia) 
 

Caracal: Municipiu 

Jelgava: Oraș 

Data acordului de cooperare și înfrățire: 27 martie 2007 

Durata acordului de cooperare și înfrățire: Nedeterminată 

Domeniul de cooperare și înfrățire: Dezvoltare economică locală și stabilirea unor proiecte comune 

cu finanțare UE în diferite domenii 

4. Caracal (România) & Białogard (Polonia) 
 

Caracal: Municipiu 

Białogard: Oraș 

Data acordului de cooperare și înfrățire: 4 august 2007 

Durata acordului de cooperare și înfrățire: Nedeterminată 

Domeniul de cooperare și înfrățire: Dezvoltare economică locală și stabilirea unor proiecte comune 

cu finanțare UE în diferite domenii. 

5. Caracal (România) & Cherven Bryag (Bulgaria) 
 

Caracal: Municipiu 

Cherven Bryag: Oraș în Regiunea Plevna 

Data acordului de cooperare și înfrățire: 8 iulie 2008 

Durata acordului de cooperare și înfrățire: Nedeterminată 

Domeniul de cooperare și înfrățire: Dezvoltare economică locală și stabilirea unor proiecte commune 

cu finanțare UE în diferite domenii 
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6. Balș (România) & Erchie (Italia) 
 

Balș: Oraș 

Erchie: Oraș în Regiunea Puglia, Provincia Brindisi 

Data acordului de cooperare și înfrățire: 1 martie 2013 

Durata acordului de cooperare și înfrățire: Nedeterminată 

Domeniul de cooperare și înfrățire: Coeziune socială 

7. Balș (România) & Kekava (Letonia) 
 

Balș: Oraș 

Kekava: Oraș 

Data acordului de cooperare și înfrățire: 1 martie 2013 

Durata acordului de cooperare și înfrățire: Nedeterminată 

Domeniul de cooperare și înfrățire: Coeziune socială 

8. Cungrea (România) & Château-du-Loir (Franța) 
 

Cungrea:  Comună 

Château-du-Loir: Comună în Departamentul Sarthe 

Data acordului de cooperare și înfrățire: Sentința civilă nr.72/9 mai 1994 a Tribunalului Olt 

Durata acordului de cooperare și înfrățire: Nedeterminată 

Domeniul de cooperare și înfrățire: Caracter umanitar, administrației publică 

9. Cungrea (România) & Molești (Moldova) 
 

Cungrea:  Comună 

Molești: Comună în Raionul Ialoveni 

Data acordului de cooperare și înfrățire: Hotărârea Consiliului Local nr.49/28.07.2011 

Durata acordului de cooperare și înfrățire: Nedeterminată 

Domeniul de cooperare și înfrățire: Administrației publică, economie, cultură, sport 

10. Curtișoara (România) & Sauca (Moldova) 
 

Curtișoara:  Comună 

Sauca: Comună în Raionul Ocnița 

Data acordului de cooperare și înfrățire: 30 aprilie 2014 

Durata acordului de cooperare și înfrățire: Nedeterminată 

Domeniul de cooperare și înfrățire: Administrației publică, economie, învățământ cultură, sport 
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11. Grojdibodu (România) & Dolni Lom (Bulgaria) 
 

Grojdibodu:  Comună 

Dolni Lom: Sat în comuna Ciuprene, Regiunea Vidin 

Data acordului de cooperare și înfrățire: 26 iulie 213 

Durata acordului de cooperare și înfrățire: Nedeterminată 

Domeniul de cooperare și înfrățire: Cultural 

12. Grojdibodu (România) & Gorni Lom (Bulgaria) 
 

Grojdibodu:  Comună 

Gorni Lom: Sat în comuna Ciuprene, Regiunea Vidin 

Data acordului de cooperare și înfrățire: 26 iulie 213 

Durata acordului de cooperare și înfrățire: Nedeterminată 

Domeniul de cooperare și înfrățire: Cultural 

13. Osica de Sus (România) & Mont-Saint-Aignan (Franța) 
 

Osica de Sus:  Comună 

Mont-Saint-Aignan: Oraș în Departamentul Seine-Maritime 

Data acordului de cooperare și înfrățire: Iunie 1990 

Durata acordului de cooperare și înfrățire: Nedeterminată 

Domeniul de cooperare și înfrățire: Social, cultural 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obs. Prezentul document a fost întocmit în baza adreselor comunicate de primăriile din județ în luna decembrie 2014. 

 


