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Estul îşi găseşte drumul către Vest prin Iaşi
Peste o sută de companii din 30 de regiuni ale Ucrainei şi Moldovei,
prezente la Centrul Expoziţional Moldova

În perioada 17-19 iunie 2013, Centrul Expoziţional „Moldova” va
găzdui Forumul Economic al Euroregiunii Siret – Prut – Nistru (ESPN http://forum-euroregiune.org), eveniment la care vor participa personalităţi
politice şi oameni de afaceri atât din Euroregiune, cât şi din alte Euroregiuni
din restul Europei. Organizatorii evenimentului sunt Consiliul Județean Iași
și ESPN. Au răspuns invitației reprezentanți ai administrației publice
centrale, ambasadori și consuli generali ai României în Republica Moldova
și Ucraina, precum și ai Republicii Moldova și Ucrainei în România,
președinții celor 23 de raioane din Republica Moldova membre ale
Euroregiunii, guvernatori și președinți de Consilii Regionale, primari și
președinți de Consilii Raionale din regiunile ucrainene Vinnitsa, Cernăuți,
Odessa, Nikolaev și Ivano-Frankivsk. „Pe lângă colaborările la nivel
administrativ, care în ultimul an au devenit tot mai fructuoase, ne-am
propus ca acest Forum să genereze colaborări și schimburi comerciale între
firmele din România, Republica Moldova și Ucraina. Alături de Seminarul
Comisiei CIVEX a Comitetului Regiunilor, Business Forumul transfrontalier
va prilejui dezvoltarea relațiilor dintre Estul și Vestul Europei, fiind
totodată un sprijin pentru Republica Moldova și Ucraina în demersul lor de
aderare la Uniunea Europeană”, a declarat dl. Cristian ADOMNIŢEI,
Președintele Consiliului Județean Iași și Președinte al Euroregiunii Siret –
Prut – Nistru.
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Programul Forumului Economic al Euroregiunii Siret-Prut-Nistru

-

17 iunie, orele 17.30-19.00

Deschiderea oficială a Forumului va avea loc pe 17 iunie, ora 17:00, la
Centrul Expozițional Moldova. La eveniment vor participa atât invitații la
Forum, cât și invitații de la seminarul extern al Comisiei CIVEX din cadrul
Comitetului Regiunilor.
-

18 iunie, orele 9.00-13.30 și 15.00-19.00

Prima parte a zilei de 18 iunie (9.00-13.30) este dedicată prezentărilor
autorităţilor locale şi centrale din ţară şi străinătate cu privire la cooperarea
transfrontalieră, la identificarea de oportunităţi de colaborare pentru
realizarea de proiecte de interes general, ca şi a unor surse de finanţare a
acestor proiecte, mesajelor politice și de colaborare în domeniu.
A doua parte a zilei (orele 15.00-19.00) va fi dedicată discuţiilor business-tobusiness ale participanţilor din mediul de afaceri în vederea creării de noi
parteneriate şi identificării de oportunități economice și comerciale.
-

19 iunie, orele 9.00-12.00

Programul zilei de miercuri, 19 iunie, include vizitarea Universității de
Științe Agricole și Medicină Veterinară și a SC Antibiotice SA.

Expoziția comercială

Forumul va avea și o secțiune de prezentare economică şi comercială a
regiunilor în cadrul unor standuri oferite gratuit participanţilor, grupați în
funcție de regiunile participante. Expoziția, care va fi deschisă în perioada
17 - 19 iunie, va fi organizată tot la Centrul Expozițional Moldova. Au
confirmat participarea circa 70 de firme din România și 100 de firme din
Republica Moldova și Ucraina. Companiile îşi vor prezenta profilul atât prin
materiale de promovare, cât şi prin mostre ale produselor.

Detalii despre Euroregiunea Siret - Prut – Nistru

În 2003, când a avut loc reorganizarea administrativ-teritorială a
Republicii Moldova, Euroregiunea Siret-Prut-Nistru era compusă din
Judeţele Iaşi şi Vaslui din România şi respectiv din 18 raioane din Republica
Moldova (Ialoveni, Anenii Noi, Basarabeasca, Călăraşi, Cimişlia, Criuleni,
Dubăsari, Floreşti, Hânceşti, Leova, Nisporeni, Orhei, Rezina, Şoldăneşti,
Soroca, Străşeni, Teleneşti și Ungheni).
În anul 2005 a fost înfiinţată Asociaţia „Euroregiunea Siret – Prut –
Nistru” (AESPN), organism cu personalitate juridică, având rolul de
gestionare a fondurilor şi de implementare de proiecte transfrontaliere.
Asociaţia a funcţionat pe bază de voluntariat până în anul 2007 când,
Adunarea Generală a AESPN a hotărât angajarea primei echipe tehnice a
Asociaţiei.
Pe parcurs Euroregiunea Siret-Prut-Nistru s-a extins. Astfel, în
perioada 2010 - 2012 la Euroregiunea Siret-Prut-Nistru au aderat, cu statut
de membru activ, raioanele Căuşeni, Ştefan-Vodă, Făleşti, Sîngerei şi
Glodeni, ajungând la un număr de 25 de membri. Euroregiunea Siret-PrutNistru este percepută de către raioanele din Republica Moldova ca o „poartă
de acces” spre Uniunea Europeană.

Relațiile diplomatice dintre Județul Iași și Regiunea Vinnitsa
scurt istoric

La sfârșitul anului trecut, dl. Cristian ADOMNIȚEI, Președintele
Consiliului Județean Iași, în calitate de Președinte al Euroregiunii Siret - Prut
- Nistru, și dl. Serhii TATUSIAK, Preşedintele Consiliului Regional
Vinnitsa, în calitate de Preşedinte al Euroregiunii Dniester (Nistru), au
semnat un acord de cooperare între cele două Euroregiuni.
Euroregiunea Siret - Prut – Nistru este formată din două județe din
România, Iaşi şi Vaslui, şi 23 raioane din cele 37 raioane ale Republicii
Moldova, în timp ce Euroregiunea Dniester (Nistru) reunește Regiunea
Vinnitsa, Ucraina, și raioane din Republica Moldova.
Între Județul Iași și Regiunea Vinnitsa există relații de cooperare,
consemnate inclusiv prin acordul bilateral din noiembrie 2006, relații care sau cristalizat într-un parteneriat în cadrul Proiectului „Transagropolis –
Transfrontalier Agrigusiness Support”, proiect finanțat prin Programul
Operațional Comun România – Ucraina – Republica Moldova 2007-2013.

