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Iaşul - din nou poartă de acces între Est şi Vest

Preşedintele Consiliului Judeţean Iaşi, dl. Cristian ADOMNIŢEI, a
participat astăzi la semnarea mai multor Înţelegeri de cooperare dintre patru
comune din Judeţul Iaşi şi şapte localităţi şi oraşe din regiunile ucrainene
Vinnitsa şi Dniepropetrovsk. „Aceste acorduri sunt o continuare firească a
protocolului de colaborare pe care noi l-am încheiat cu Regiunea Vinnitsa.
Sunt rezultate concrete ale acestui protocol, care vin după alte două mari
acţiuni: Forumul Economic Euroregiunii Siret – Prut – Nistru, eveniment
care a avut loc la mijlocul lunii iunie, la Iaşi, şi Forumul Euroregiunii de la
finele lunii trecute, de la Ungheni. Am trecut, de la stadiul întâlnirilor de
curtoazie, la stadiul faptelor concrete. Prin acestea şi prin proiectul
transfrontalier Transagropolis, Iaşul devine o adevărată poartă de acces
către Vest pentru regiunile din Ucraina şi Republica Moldova”, a declarat
Preşedintele Consiliului Judeţean Iaşi.

Înţelegerile de cooperare semnate astăzi
Comuna Bălţaţi cu localitatea Villa, raionul Tomashpol, regiunea
Vinnitsa, şi localitatea Chapaevsk, raionul Shyrokivski, regiunea
Dnipropetrovsk;
Comuna Mironeasa cu localitatea Oleksandrivska, raionul
Shyrokivski, regiunea Dnipropetrovsk, şi localitatea Gnatkiv, raionul
Tomashpol, regiunea Vinnitsa;

Comuna Răducăneni cu localitatea Shyroke, raionul Shyrokivski,
regiunea Dnipropetrovsk, şi oraşul Tomashpol, raionul Tomashpol, regiunea
Vinnitsa;
Comuna Comarna cu localitatea Lipovka, raionul Tomashpol,
regiunea Vinnitsa.

Scurt istoric despre relaţiile diplomatice dintre Judeţul Iaşi şi Regiunea
Vinnitsa

La sfârşitul anului trecut, dl. Cristian ADOMNIŢEI, Preşedintele
Consiliului Judeţean Iaşi, în calitate de Preşedinte al Euroregiunii Siret - Prut
- Nistru, şi 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 judeţe din
România, Iaşi şi Vaslui, şi 23 raioane din cele 37 raioane ale Republicii
Moldova, în timp ce Euroregiunea Dniester (Nistru) reuneşte Regiunea
Vinnitsa, Ucraina, şi raioane din Republica Moldova.
Între Judeţul Iaşi şi Regiunea Vinnitsa există relaţii de cooperare,
consemnate inclusiv prin acordul bilateral din noiembrie 2006, relaţii care sau cristalizat într-un parteneriat în cadrul Proiectului „Transagropolis –
Transfrontalier Agribusiness Support”, proiect finanţat prin Programul
Operaţional Comun România – Ucraina – Republica Moldova 2007-2013.

