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Iaşul a fost gazda unei importante delegaţii ucrainene
O importantă delegaţie din Ucraina a vizitat astăzi Iaşul. Prima oprire
a fost la Consiliul Judeţean Iaşi, loc în care membrii acesteia au fost primiţi
de conducerea instituţiei. „Astăzi, la Iaşi, am avut bucuria de a fi gazde unei
importante delegaţii din Regiunea ucraineană Vinnitsa. Este regiunea care
se află la Nordul Republicii Moldova şi este cea mai apropiată de Iaşi. Este
o regiune cu care Judeţul nostru are relaţii de colaborare încă din martie
1999. Delegaţia ucraineană a fost condusă de către dl. Anatolii OLIINYK,
Șeful Administrației Regionale de Stat Vinnitsa. Obiectivele principale ale
întâlnirilor de astăzi au fost modalităţile de pregătire a administraţiilor
centrale şi locale din Ucraina pentru aderarea la Uniunea Europeană şi
pentru atragerea de fonduri europene inclusiv până la acel moment”, a
declarat dl. Cristian ADOMNIŢEI.
Şeful delegaţiei ucrainene a mulţumit pentru invitaţia Consiliului
Judeţean Iaşi şi şi-a exprimat speranţa ca în viitorul apropiat Ucraina să facă
parte din Uniunea Europeană. „Îi mulţumesc dl. Preşedinte ADOMNIŢEI, o
persoană binevenită şi binecunoscută în Regiunea Vinnitsa, pentru invitaţia
pe care ne-a adresat-o. Judeţul Iaşi este un exemplu în implementarea
proiectelor europene şi credem că avem ce învăţa de la dumneavoastră.
Toată experienţa pe care o are România în procesul de integrare europeană
este foarte importantă pentru Ucraina. Regiunea Vinnitsa este o regiune
pro-europeană şi ne interesează paşii pe care i-aţi făcut dumneavoastră în
procesul de aderare la structurile europene. Întâlniri precum cea de astăzi
reprezintă paşi importanţi în procesul de aderare la Uniunea Europeană pe
care îi fac administraţiile locale din regiunea noastră. Cetăţenii Ucrainei
doresc să trăiască în democraţie, la standarde europene”, a afirmat dl.
Anatolii OLIINYK.
Din cadrul delegaţiei au mai făcut parte dl. Oleksandr SHYPUK şi
dna. Iuliia KULAKOVA, Șeful Departamentului Cooperare Internațională în
cadrul Administrația Regională de Stat Vinnitsa, respectiv specialistul-şef în
cadrul aceluiaşi compartiment, şefii Administraţiilor Districtuale de Stat din
Tomashpil, Vinnitsa, Yampil şi Kalynivka, dl. Volodymyr GRABKO,
Rectorul Universității Naționale de Stat Vinnitsa, şi dl. Volodymyr
CHERNIKOV, reprezentant mass-media.

Delegaţia din Ucraina a mai avut discuţii privind proiectele
implementate prin intermediul fondurilor europene cu reprezentanţi ai
Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, Biroului Regional pentru
Cooperare Transfrontalieră Iaşi, Camerei Agricole Judeţene, Asociaţiei
Euroregiunea Siret – Prut – Nistru, asociaţiilor producătorilor de fructe şi
crescătorilor de animale din Judeţul Iaşi etc. Programul a inclus şi vizitarea
unor importante obiective de infrastructură (stația de tratare a apei potabile
Chirița, Aeroportul Internațional Iași) şi o deplasare în comuna Trifeşti
(obiective realizate prin proiecte europene în domeniile de interes indicate de
partea ucraineană - ferme vaci de lapte, livezi).
Scurt istoric
În luna noiembrie a anului 2012, dl. Preşedinte Cristian ADOMNIŢEI,
în calitate de Președinte al Euroregiunii Siret - Prut - Nistru, și dl. Serhii
TATUSIAK, pe atunci Preşedintele Consiliului Regional Vinnitsa, în
calitate de Preşedinte al Euroregiunii Dniester (Nistru), au semnat un acord
de cooperare între cele două Euroregiuni. Au urmat apoi o serie de vizite,
atât de la Iaşi către Vinnitsa (Ziua Independenţei Ucrainei, Forumul
Economic Republica Moldova – Ucraina – România, Ziua Europei), cât şi de
la Vinnitsa către Iaşi (lansarea Transagropolis, Seminarul CIVEX şi
Forumul Economic Transfrontalier, Festivalul Internaţional de Literatură şi
Traducere),
În data de 5 septembrie 2013, la şi prin Consiliul Judeţean, au fost
semnate acele înţelegeri de cooperare dintre dintre patru comune din Județul
Iași și șapte localități și orașe din regiunile ucrainene Vinnitsa și
Dniepropetrovsk. La evenimentul de astăzi au fost prezenţi şi şefii
administraţiilor din localităţile menţionate.
Înțelegerile de cooperare semnate pe 5 septembrie 2013:
- Comuna Bălțați cu localitatea Villa, raionul Tomashpol, regiunea Vinnitsa,
și localitatea Chapaevsk, raionul Shyrokivski, regiunea Dnipropetrovsk;
- Comuna Mironeasa cu localitatea Oleksandrivska, raionul Shyrokivski,
regiunea Dnipropetrovsk, și localitatea Gnatkiv, raionul Tomashpol,
regiunea Vinnitsa;
- Comuna Răducăneni cu localitatea Shyroke, raionul Shyrokivski, regiunea
Dnipropetrovsk, și orașul Tomashpol, raionul Tomashpol, regiunea Vinnitsa;
- Comuna Comarna cu localitatea Lipovka, raionul Tomashpol, regiunea
Vinnitsa.

