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Formular de membru 

Eu, [Numele primarului/președintelui de raion], [Primar/Președinte de raion] al [Denumire autorității 

locale] am fost împuternicit de către [Consiliul local] pe [data] să ader la inițiativa Primarii pentru 

Creștere Economică, în cunoștință deplină de angajamentele stipulate în Conceptul Primarii pentru 

Creștere Economică și sumate mai jos. 

Prin urmare, autoritatea mea locală se angajează, în principal, să coopereze îndeaproape cu 

comunitatea de afaceri și societatea civilă în vederea accelerării creșterii economice locale durabile, 

dezvoltarea și crearea locurilor de muncă prin consolidarea eforturilor noastre în cel puțin trei din cele 

cinci elemente constitutive: 

1. Cadrul de reglementare și instituțional;  

2. Dezvoltarea abilităților și capitalului uman; 

3. Teren și infrastructură; 

4. Acces la finanțare; 

5. Poziționare externă și marketing. 

Ca parte a eforturilor noastre de a ne îndeplini aceste angajamente, municipalitatea mea se angajează 

să: 

 Dezvolte o coaliție cu sectorul privat și organizațiile societății civile pentru a elabora un Plan de 

Dezvoltare Economică Locală, consistent cu îndrumarul despre care am fost informat de către 

Secretariatul M4EG și să înainteze Planul în decurs de un an de la data de mai sus a Deciziei 

Consiliului Local/Municipal; 

 În parteneriat cu sectorul privat și organizațiile societății civile să facă analize și să stabilească acțiuni 

care se vor focusa pe creștere, dezvoltare și crearea locurilor de muncă; 

 Stabilească obiective clare și rezultate orientate pe acțiuni; 

 Aplice principiile fundamentale ale bunei guvernări, în special referitoare la responsabilitate, 

transparență, anti-corupție și incluziune; 

 Încurajeze participarea în cadrul procesului de dezvoltare economică locală a tuturor actorilor, 

autorităților locale, reprezentanților sectorului privat, comunităților societății civile, universităților și 

instituțiilor de cercetare, care reprezintă diversitatea comunității locale și asigură echilibrul de gen; 

 Țină cont de durabilitatea mediului în calea dezvoltării economice locale; 

 Raporteze de două ori pe ani către Secretariatul M4EG despre progresul obținut în implementarea 

Planului și a rezultatelor obținute.  

Accept ca autoritatea mea locală să fie suspendată din inițiativa M4EG – acest fapt va fi informat în 

prealabil de către Secretariatul M4EG – în cazul în care documentele de mai sus nu vor fi înainte/depuse 

(Planul de Dezvoltare Economică Locală și Rapoartele de Monitorizare semestriale) în termenii limită 

stabiliți.  

[Numele primarului/președintelui de raion]       [Semnătura] 

[Denumirea și adresa completă a autorității locale] 

[Nume, e-mail și număr de telefon al persoanei de contact] 


