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COMUNICAT DE PRESĂ 

Relațiile transfrontaliere  - instrument de dezvoltare  

Impulsionarea relațiilor transfrontaliere, atât cu unități administrativ-teritoriale din 

Ucraina cât și cu unități din Republica Moldova, constituie un instrument de lucru pentru 

autoritățile județene botoșănene, contribuind la dezvoltarea  socio-economică a zonelor aflate 

de o parte și de alta a graniței. 

 Având în vedere interesul autorităților locale de a colabora cu parteneri externi 

precum și apropiata lansare a Programului de Vecinătate România-Ucraina 2014-2020, la 

sediul Consiliului Județean Botoșani, astăzi 12 octombrie 2016,  a avut loc o întâlnire între 

reprezentanți ai Consiliului Județean Botoșani, și reprezentanți ai regiunii Cernăuți 

(Ucraina). Partea română a fost reprezentată de domnii Dorin BIRTA  – vicepreședinte și 

Liviu Constantin TOMA -vicepreședinte, de Cristina NICUȚĂ – consilier al președintelui 

C.J. și Otilia MORUZ – director executiv și primarii comunelor Mihăileni și Vârfu Cîmpului. 

Partea ucraineană a fost reprezentată de domnul Grigore TIMIȘ – deputat în Parlamentul 

Ucrainean și membru al Comitetului de Integrare Europeană al Ucrainei, domnul Petro 

PANCIUC – președinte al Consiliului Raional Hliboca și domnul Valentin IACOBAN  - 

președinte al Consiliului Raional Herța.   

Discuțiile s-au axat pe identificarea potențialilor parteneri și a proiectelor comune ce 

pot fi finanțate în cadrul Programului de Vecinătate România-Ucraina 2014-2020 și în cadrul 

Programului SUERD (Strategia Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării) . Au fost 

identificate atât domenii de interes pentru proiecte (protecția mediului, infrastructura de 

graniță și domeniul sanitar și al serviciilor sociale) cât și domenii de interes pentru stabilirea 

unor contacte directe între instituții deconcentrate (cultură, educație și sănătate publică).  

În încheierea discuțiilor, cei prezenți au reafirmat dorința de colaborare între părți și 

intenția de a transforma problemele comune identificate în proiecte viabile, cu impact asupra 

comunităților situate de o parte și de alta a graniței.  
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