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ACORD PRIVIND CREAREA EUROREGIUNII “DUNĂREA INFERIOARĂ” 
 
 

           Autorităţile administraţiei publice locale din judeţele Călăraşi, Ialomiţa şi Constanţa 
(România) şi regiunile Dobrič şi Silistra (Bulgaria), denumite în continuare  Părţi Contractante, 
           În dorinţa de a desfăşura o colaborare reciproc avantajoasă, în vederea găsirii unor 
soluţii la problemele comune transfrontaliere şi pentru a facilita apropierea între cetăţenii 
statelor celor două Părţi Contractante, 
           Ţinând cont de prevederile legislaţiilor naţionale ale României şi Bulgariei, precum şi de 
obligaţiile asumate de cele două state în planul dreptului internaţional, 
           În spiritul Convenţiei – Cadru europene privind cooperarea transfrontalieră a 
colectivităţilor sau autorităţilor teritoriale, adoptată la Madrid, la 21-05-1980, precum şi a 
protocoalelor adiţionale, adoptate la Strasbourg, la 05-11-1995, respectiv la 05-05-1998, 
           În scopul asigurării dezvoltării social – economice durabile a regiunilor din bazinul 
fluviului Dunărea, 
           Au convenit următoarele:   

   
 Articolul 1. Membrii Euroregiunii “Dunarea Inferioara” sunt: 

• judeţul Călăraşi - România; 
• judetul Constanţa - România; 
• judeţul  Ialomiţa    -   România; 
• Asociaţia de Colaborare  Transfrontalieră şi Dezvoltare „Dobrogea Dunăreană” – 

formată din: 
- Regiunea Dobrič – Bulgaria  

 - Regiunea Silistra - Bulgaria. 
În cazul unor modificări ale organizării administrativ-teritoriale a unuia sau celuilalt stat 

ale căror unităţi administrativ-teritoriale sunt membre ale Euroregiunii, statutul de membru 
revine în mod automat asupra noilor unităţi administrativ – teritoriale, dacă alte propuneri nu 
vor fi înaintate spre examinare Consiliului Euroregiunii. 

Articolul 2. In sensul Acordului privind crearea Euroregiunii "Dunărea inferioară," 
denumit  în continuare Acord,  termenii de mai jos au următoarele semnificaţii: 

Euroregiune – formă de colaborare a unităţilor administrativ-teritoriale ale statelor 
vecine în conformitate cu acordurile bilaterale şi /sau multilaterale ale statelor şi experienţei 
europene existente în scopul soluţionării problemelor comune prin mecanisme coordonate, 
care sunt nominalizate în Acordul de constituire şi Statutul Euroregiunii. 

Ecoeuroregiune – formă de colaborare în cadrul Euroregiunii (parte componentă a 
acesteia) a instituţiilor, organelor sau organizaţiilor ce au competente sau activează în 
domeniul protecţiei mediului, securităţii ecologice, monitorizării, protecţiei civile a populaţiei, 
controlului sanitar - epidemiologic, precum şi între agenţi economici ai statelor vecine, având 
ca scop îmbunătăţirea securităţii ecologice în bazinele râurilor şi pe anumite teritorii în vederea 
asigurării dezvoltării social-economice durabile a acestor teritorii. 

Eurotineret – formă de colaborare transfrontalieră în cadrul Euroregiunii în domeniul 
educaţiei, recreerii şi sportului, adresată direct tineretului care locuieşte în unităţile 
administrativ-teritoriale – membre ale Euroregiunii. 
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Membru al Euroregiunii - unitate administrativ-teritorială ai cărei reprezentanţi împuterniciţi 
au semnat Acordul privind crearea Euroregiunii şi au aderat la Statutul ei, conform cerinţelor 
legislaţiei naţionale şi acordurilor internaţionale ale statelor. 
            Membru asociat al Euroregiunii – unitate administrativ - teritorială  din statele U.E. 

 Articolul  3.  Membri ai  Euroregiunii pot deveni şi alte unităţi administrativ-teritoriale  
din România şi Bulgaria  care vor adera şi vor sprijini  prevederile prezentului  Acord  şi 
Statutul  Euroregiunii.  Admiterea se face pe baza unei scrisori de intenţie, care va fi aprobată 
de către  Consiliul  Euroregiunii “Dunărea  Inferioară’’. 
           Dobândirea statutului de membru asociat se realizează prin Hotărârea Consiliului, 
emisă pe baza unei scrisori de intenţie înaintată Consiliului de către conducătorul unităţii 
administrativ – teritoriale corespunzătoare, prin care îşi asumă obligaţia de a respecta  
prevederile Acordului şi Statutului şi va participa la lucrările organelor sale de lucru. 

Cu acordul Consiliului Euroregiunii pot fi introduşi şi alţi termeni de bază care să 
definească forme de colaborare euroregională în domeniile economic, social, cultural, de 
tineret şi altele. 

Articolul 4. Scopul creării Euroregiunii “Dunărea Inferioară” este îmbunătăţirea 
legăturilor  subregionale existente şi favorizarea dezvoltării colaborării transfrontaliere a 
unităţilor administrativ-teritoriale membre ale acesteia, ale administraţiilor publice locale, 
instituţiilor, agenţilor economici, organizaţiilor neguvernamentale, a cetăţenilor in domeniile 
economic, educaţional, ştiinţific, cultural, sportiv, dezvoltarea unor noi mecanisme de 
colaborare pentru asigurarea dezvoltării durabile a acestei regiuni în cadrul integrării în 
procesul general-european contemporan. 

Funcţionarea Euroregiunii “Dunărea Inferioară” nu contravine acordurilor încheiate între 
unităţile administrativ-teritoriale membre si nu îngrădeşte posibilitatea stabilirii unor relaţii 
directe între membri, în afara cadrului oferit de Euroregiune. 

Articolul 5. În conformitate cu politica externă a statelor din care fac parte membrii 
Euroregiunii, obiectivele principale ce urmează să fie realizate prin colaborarea reciproc 
avantajoasa in cadrul Euroregiunii, sunt:  

• dezvoltarea şi armonizarea relaţiilor comerciale şi economice; 
• noi proiecte de colaborare; 
• dezvoltarea şi aplicarea de tehnologii avansate; 
• securitatea ecologică, prevenirea poluării bazinului Dunării şi Mării Negre, 

prevenirea, reducerea sau eliminarea, consecinţelor avariilor industriale şi 
calamităţilor naturale, mărirea numărului de procese de producţie care răspund 
exigenţelor de protecţia mediului; 

• armonizarea dezvoltării infrastructurilor, inclusiv a sistemelor energetice, reţelelor de 
transport şi de comunicaţie; 

• dezvoltarea relaţiilor transfrontaliere şi extinderea cooperării în domeniile asigurării 
cadrului normativ-juridic, ştiinţei, învăţământului, culturii, sportului şi tineretului; 

• asigurarea şi promovarea în toate domeniile vieţii economice, sociale, politice şi 
culturale a egalităţii depline şi reale între persoanele aparţinând minorităţilor 
naţionale şi cele aparţinând majorităţii populaţiei; 

• ocrotirea sănătăţii populaţiei, dezvoltarea turismului şi a activităţilor recreative. 
Articolul 6.  Cu respectarea prevederilor relevante din legislaţiile naţionale, cu 

aprobarea si susţinerea instituţiilor si organelor competente ale statelor lor, Părţile 
Contractante vor acţiona pentru realizarea scopurilor si obiectivelor propuse: 
 
A. În domeniile   economic şi comercial  prin:  
a) realizarea de programe comune şi proiecte speciale conform posibilităţilor economice ale 

părţilor contractante; 
b) crearea şi folosirea comună a sistemelor informaţionale moderne; 
c) susţinerea şi stimularea colaborării între camerele de comerţ şi industrie; 
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d) favorizarea creării de zone libere economice şi comerciale; 
e) susţinerea creării de asociaţii comerciale şi bancare cu capital mixt; 
f) dezvoltarea colaborării în sfera producţiei agricole, prelucrării şi comercializării ei; 
g) favorizarea încheierii de contracte  între societăţi comerciale din statele Părtilor 

Contractante; 
h) studierea situaţiei schimburilor comerciale pe  pieţele locale din regiune si promovarea de 
acţiuni comune, in vederea intensificării acestora, inclusiv a programelor cu finanţare a U.E. 
 
B. În domeniul dezvoltării infrastructurii transfrontaliere prin: 
a) favorizarea construcţiei şi modernizării sistemelor de transport în contextul dezvoltării 

coridoarelor de transport transeuropene, cu aplicarea noilor tehnologii de dirijare şi 
siguranţă a traficului; 

b) crearea de condiţii pentru îmbunătăţirea calităţii sistemului de comunicaţii; 
c) dezvoltarea sistemului de asigurare cu energie şi coordonarea modernizării reţelei 

energetice; 
d) promovarea, daca se consideră necesar, a înfiinţării unor noi puncte de trecere a frontierei; 
e) elaborarea şi susţinerea în comun a proiectelor privind construcţia de drumuri, 

aprovizionarea cu apă şi gaze, construcţia de locuinţe şi alte obiective social-culturale. 
 
C. În domeniul activităţii Ecoeuroregiunii cu scopul de a asigura dezvoltarea durabilă, 
securitatea ecologică a regiunii şi îmbunătăţirea stării mediului prin: 
a) studierea comună a particularităţilor situaţiei ecologice, nivelului de securitate ecologică şi 

stabilirea priorităţilor generale pentru regiune; 
b) elaborarea de comun acord a programelor şi proiectelor de monitorizare, utilizare a 

resurselor energetice, protecţie a resurselor de apă, a solului, calităţii aerului,  
administrarea utilizării substanţelor considerate periculoase în conformitate cu legislaţia 
statelor din care fac parte membrii Euroregiunii, a deşeurilor industriale, menajere, 
radioactive şi toxice, economisirea resurselor naturii, utilizarea sistemelor de audit şi 
sprijinirea informaţională corespunzătoare a activităţii de conducere; 

c) facilitarea introducerii standardelor internaţionale in ceea ce priveşte modul de folosire a 
substanţelor şi deşeurilor periculoase în scopul prevenirii poluării teritoriului Euroregiunii; 

d) coordonarea susţinută a sistemelor de prognozare a situaţiilor excepţionale, naturale şi 
industriale, şi a planurilor de activitate comună privind lichidarea consecinţelor acestora în 
cadrul colaborării organelor puterii centrale şi programelor internaţionale; 

e) elaborarea programelor şi proiectelor transfrontaliere în ceea ce priveşte conservarea 
resurselor energetice şi reducerea unităţilor de producţie cu un mare consum de energie. 

 
D. În domeniul ocrotirii sănătăţii populaţiei, dezvoltării turismului şi activităţii de recreere prin:  
a) studierea comună a problemelor principale privind protecţia şi îmbunătăţirea sănătăţii 

populaţiei regiunii, determinarea priorităţilor generale şi regionale şi elaborarea de 
programe comune medicale şi medico-ecologice; 

b) evaluarea potenţialului recreativ al regiunii şi elaborarea de proiecte comune cu 
valorificarea resurselor de recreere; 

c) contribuţia la dezvoltarea turismului transfrontalier, silvic, agricol, istorico – religios, 
ecologic, şi altor feluri de turism. 

 
E. În domeniile ştiinţei, educaţiei şi învăţământului, culturii şi sportului, relaţiilor între 
organizaţiile nonguvernamentale prin: 
a) aprofundarea relaţiilor reciproce şi simplificarea mecanismelor de conlucrare şi schimb între 

universităţi şi alte instituţii de învăţământ, centre de ştiinţă şi cultură şi institute specializate; 
b) crearea de asociaţii comune ale instituţiilor de învăţământ şi sprijinirea relaţiilor între 

asociaţiile culturale; 
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c) aprofundarea legăturilor existente, favorizarea dezvoltării în continuare a programelor de 
schimburi culturale în colaborare cu asociaţiile aparţinând minorităţilor naţionale; 

d) asigurarea şi promovarea drepturilor persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale în 
conformitate cu legislaţia statelor şi cu convenţiile bilaterale şi multilaterale în vigoare în 
acest domeniu, la care sunt părţi statele membrilor Euroregiunilor; 

e) susţinerea colaborării între instituţii publice, organizaţii neguvernamentale şi sindicate; 
f) colaborarea în domeniul protecţiei sociale a categoriilor dezavantajate ale populaţiei; 
g) organizarea de competiţii sportive şi activităţi de agrement la nivel subregional; 
h) sprijinirea dezvoltării relaţiilor în domeniul mijloacelor de informare în masă. 
           Articolul 7. Activitatea Euroregiunii va fi transparentă faţă de societatea civilă şi faţă de 
statele ale căror unităţi administrativ-teritoriale au aderat la Euroregiune. Autorităţile centrale 
ale statelor Părţilor Contractante pot solicita, conform legii, propriilor unităţi administrativ-
teritoriale care au aderat, informaţii sau documente privind activitatea, proiectele sau deciziile 
Euroregiunii. 
           Articolul 8. Organismele de conducere şi de lucru ale Euroregiunii “Dunărea Inferioară” 
sunt: 
A) Consiliul Euroregiunii - constituit din conducătorii unităţilor administrativ-teritoriale membre 

ale  Euroregiunii. 
B) Preşedintele în Exerciţiu al Consiliului Euroregiunii. 
C) Secretariatul Consiliului Euroregiunii. 
D) Comisiile de Lucru ale Euroregiunii. 
      Deciziile adoptate de organismele de conducere şi de lucru se vor lua  prin  consens. 
 

A) Consiliul Euroregiunii – consiliul conducătorilor unităţilor administrativ-teritoriale.  
Consiliul Euroregiunii  este constituit din conducătorii unităţilor administrativ - teritoriale 

membre ale Euroregiunii. 
 Reprezentarea concretă în Consiliul Euroregiunii se stabileşte conform legislaţiei 
fiecărui stat respectiv, România – preşedinţii Consiliilor Judeţene Călăraşi si Ialomiţa, Bulgaria  
–Preşedintele Asociaţiei de Colaborare Transfrontalieră şi Primarii Primăriilor Dobric şi Silistra. 
 Condiţia de întrunire a cvorumului este prezenţa tuturor conducătorilor unităţilor 
administrativ-teritoriale  membre ale Euroregiunii  sau, in lipsa lor, a reprezentanţilor acestora.  
 Consiliul Euroregiunii se consideră format din momentul intrării in vigoare a prezentului 
Acord. 
 Şedinţele ordinare ale Consiliului Euroregiunii au loc semestrial. 
           Cu acordul membrilor consiliului, între şedinţele ordinare pot avea loc şedinţe 
extraordinare ale Consiliului, ori de câte ori este necesar. 
 Consiliul Euroregiunii “Dunărea Inferioară” are următoarele atribuţii: 

• adoptă Statutul Euroregiunii, modificările ulterioare a acestuia şi asigură realizarea 
Acordului privind crearea Euroregiunii; 

• adoptă hotărâri privind primirea de noi membri în componenţa Euroregiunii şi 
retragerea celor care solicită acest lucru; 

• creează Comisiile de Lucru şi adoptă hotărâri privind orientarea activităţilor, 
organizarea şi finanţarea lor; 

• aprobă programele şi proiectele colaborării în cadrul Euroregiunii, pregătite de către 
Comisiile de Lucru; 

• analizează şi aprobă rapoartele Comisiilor de Lucru şi asigură realizarea măsurilor 
privind îndeplinirea soluţiilor propuse, a programelor şi proiectelor; 

• alege Preşedintele în Exerciţiu, analizează şi aprobă rapoartele informative anuale, 
pe care acesta le prezintă Consiliului; 

• aprobă raportul financiar anual asupra activităţii Euroregiunii; 
• consimte asupra raportorilor la ordinea de zi; 
• adoptă alte hotărâri şi rezoluţii necesare funcţionării Euroregiunii. 
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• urmărirea aplicării prevederilor prezentului Acord. 
În cazul în care un membru al Consiliului Euroregiunii lipseşte de la o şedinţă, acesta va 

numi un reprezentant, cu drept de vot, care să-l înlocuiască. De asemenea, la şedinţele 
Consiliului Euroregiunii pot participa conducătorii Comisiilor de Lucru care nu sunt membri ai 
Consiliului şi secretarii responsabili ai Comisiilor de Lucru. 

Consiliul Euroregiunii nu poate aproba hotărâri de natură să influenţeze negativ, direct 
sau indirect, dezvoltarea relaţiilor bilaterale dintre membrii săi sau ale acestora cu terţe părţi. 

 
B) Preşedintele în Exerciţiu al Consiliului Euroregiunii:  
Preşedintele în Exerciţiu se alege pentru o perioadă de un an, de către membrii 

Consiliului Euroregiunii la constituirea acesteia, şi la ultima şedinţă a perioadei de activitate, 
pentru anul următor, pe bază de consens, respectându-se principiul rotaţiei statelor din care 
fac parte membrii Euroregiunii.. 

În cazuri excepţionale, atribuţiile Preşedintelui în Exerciţiu, la solicitarea în scris a 
acestuia, le poate îndeplini reprezentantul său, mandatat în acest sens. 

Preşedintele în Exerciţiu al Consiliului Euroregiunii are următoarele atribuţii: 
• duce la îndeplinire hotărârile Consiliului Euroregiunii; 
• în numele Consiliului Euroregiunii invită la şedinţe pe membrii permanenţi ai 

Consiliului, persoanele care din însărcinarea membrilor permanenţi ai Consiliului îi 
reprezintă la şedinţe, reprezentanţii împuterniciţi ai autorităţilor centrale ale statelor 
Euroregiunii, consilierii şi experţii – reprezentanţi ai partenerilor Euroregiunii în ţările 
UE, de asemenea reprezentanţii altor structuri euroregionale şi pe acei membri ai 
Comisiilor de Lucru a căror prezenţă la şedinţele Consiliului este necesară; 

• asigură pregătirea şi prezintă Consiliului Euroregiunii raportul anual asupra activităţii 
Euroregiunii “Dunarea Inferioara” şi realizării hotărârilor Consiliului Euroregiunii; 

• îndeplineşte alte funcţii prevăzute de Statutul Euroregiunii “Dunarea Inferioara” şi 
prin hotărârile Consiliului Euroregiunii; 

• după expirarea mandatului de preşedinte, predă documentele Euroregiunii noului 
Preşedinte în Exerciţiu. 

Preşedintele în Exerciţiu, organizează activitatea Consiliului Euroregiunii şi asigură 
realizarea  sarcinilor legate de funcţionarea acesteia: 

• acţionează în calitate de reprezentant  al Euroregiunii “Dunarea Inferioara”; 
• întreţine legături cu Comisiile de Lucru, constituite conform prezentului Acord; 
• îndrumă activitatea Secretariatului în spiritul hotărârilor Consiliului Euroregiunii. 
Atribuţiile Preşedintelui în Exerciţiu în ceea ce priveşte organizarea şedinţelor Consiliului 

Euroregiunii sunt: 
1. În procesul pregătirii şedinţei Consiliului Euroregiunii: 

• asigură pregătirea temelor pentru discutarea lor la şedinţă conform planului de lucru 
al Consiliului Euroregiunii; 

• invită oficial participanţii la şedinţă; 
• asigură pregătirea materialelor şi documentelor referitoare la ordinea de zi a 

şedinţei; 
• asigură trimiterea, cu cel puţin 10 zile înainte de începerea şedinţei, a invitaţiilor, 

proiectelor de hotărâri şi materialelor preliminare ce urmează a fi luate în dezbatere; 
• hotărăşte asupra invitării persoanelor  participante la sedinta.  

2. În cadrul şedinţei Consiliului Euroregiunii: 
• îndeplineşte funcţia de preşedinte al şedinţei Consiliului Euroregiunii; 
• deschide şi închide lucrările şedinţei Consiliului Euroregiunii; 
• are grijă de asigurarea cvorumului necesar votării conform prevederilor Statutului 

luând în calcul persoanele cu împuterniciri în scris; 
• asigură întocmirea proceselor verbale; 
• anunţă ordinea de zi, supraveghează respectarea regulamentului; 
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• prezintă raportul asupra activităţii Consiliului şi evenimentelor legate de 
Euroregiunea“Dunarea Inferioara”, precum şi asupra îndeplinirii rezoluţiilor adoptate 
la şedinţele anterioare ale Consiliului şi în afara ordinii de zi; 

• deschide dezbaterile, le conduce, trage concluzii şi face rezumate asupra 
dezbaterilor, prezintă soluţii şi propuneri care trebuie votate şi numeşte persoanele 
ce trebuie cooptate în procesul realizării hotărârilor; 

• anunţă rezultatele votării hotărârilor şi rezoluţiilor. 
3. După şedinţa Consiliului Euroregiunii, pentru aplicarea documentelor adoptate: 

• asigură pregătirea şi aprobarea proceselor verbale ale Consiliului Euroregiunii în 
termen de 5 zile după încheierea şedinţei; 

• asigură publicarea textelor rezoluţiilor şi hotărârilor Consiliului Euroregiunii într-o 
ediţie anuală, începând cu primul număr; 

• îşi desfăşoară activitatea astfel încât rezoluţiile şi hotărârile Consiliului Euroregiunii 
să fie îndeplinite în termenele prevăzute. 

  
C) Secretariatul Consiliului Euroregiunii se constituie de către Preşedintele în Exerciţiu 

şi se formează din specialişti din aparatul propriu al unităţii administrativ-teritoriale pe care o 
conduce. 

Atribuţiile Secretariatului sunt stabilite prin Statutul Euroregiunii. 
 
D) Comisiile de Lucru ale Euroregiunii pe diverse domenii de activitate sunt create de 

către Consiliul Euroregiunii “Dunarea Inferioara”. 
Atribuţiile Comisiilor de Lucru sunt stabilite prin Statutul Euroregiunii şi Regulamentele 

de organizare şi funcţionare. 
Euroregiunea " Dunarea Inferioara" nu are statut de persoana juridica. 
Articolul 9. Toate cheltuielile privind cazarea şi masa participanţilor la şedinţele 

Consiliului Euroregiunii şi ale Comisiilor de Lucru le suportă unitatea administrativ teritorială 
unde se desfăşoară şedinţa. Cheltuielile de deplasare până la locul desfăşurării şedinţei şi 
retur le suportă participanţii. În cazul pregătirii şi desfăşurării şedinţelor Comisiilor de Lucru 
pentru soluţionarea problemelor din cadrul unor proiecte aflate în derulare, care deja sunt 
finanţate, aceste cheltuieli pot fi acoperite în întregime sau parţial din mijloacele prevăzute 
pentru finanţarea acestora. 

Articolul 10. Cheltuielile pentru activitatea Secretariatului Consiliului Euroregiunii le 
suportă unitatea administraţiei publice locale al cărei conducător îndeplineşte funcţia de 
Preşedinte în Exerciţiu. 

Articolul 11.  Consiliul Euroregiunii poate adopta o hotărâre specială privind plata de 
către membrii Euroregiunii a unor cotizaţii anuale pentru finanţarea unor activităţi concrete ale 
Secretariatului şi Comisiilor de Lucru. 

Aceste cotizaţii sunt gestionate corespunzător  de către fiecare administraţie publică 
locală acolo unde se află Secretariatul, conform hotărârii Consiliului Euroregiunii. 

Articolul 12. Prezentul Acord se incheie pe o perioada nedeterminată şi va intra în 
vigoare la data ultimei  notificari prin care Părţile Contractante si-au comunicat îndeplinirea 
procedurilor interne necesare pentru intrarea sa în vigoare. 

Articolul 13.  Prezentul Acord isi înceteaza valabilitatea prin acordul Părţilor 
Contractante sau în situatia în care, în componenta Euroregiunii, au ramas doar unitati 
administrativ-teritoriale ale unui singur stat.  

În cazul retragerii din componenţa Euroregiunii a unor unităţilor administrativ – teritoriale 
ale unei ţări, pentru continuarea activităţii, Consiliul Euroregiunii adoptă modificările necesare 
la Statut. 

Comunicarea despre retragerea din componenţa Euroregiunii trebuie prezentată, în 
scris, Preşedintelui în Exerciţiu cu cel puţin 90 de zile înainte de şedinţa ordinară a Consiliului 
Euroregiunii. 
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           Articolul   14.   Propunerile de modificare a prezentului Acord, se transmit în scris 
Preşedintelui în Exerciţiu, cu cel puţin 30 de zile înaintea şedinţelor ordinare. Consiliul 
Euroregiunii hotărăşte cu privire la modificarea Acordului. 
           Articolul 15. Funcţionarea organelor Euroregiunii va fi prevăzută în Statutul 
Euroregiunii şi în Regulamentul propriu al Consiliului Euroregiunii ce vor fi adoptate prin 
Hotărâre a Consiliului  Euroregiunii. 
 
  

Prezentul Acord a fost semnat în _________________, la data de ____________, în 
doua exemplare originale, fiecare în limbile română, bulgara şi engleză, toate textele fiind egal 
autentice. În caz de divergenţă în interpretare, textul în limba engleză va prevala. 

 
 
 


