
 
Botoșani, 15 Septembrie 2017 

 

COMUNICAT DE PRESĂ 

 

Președintele Consiliului Județean Botoșani dl. Costică Macaleți, a primit în dimineața 

zilei de 14 septembrie 2017 vizita unei delegații ucrainene condusă de cei doi președinți 

Oleksandr Fyshchuk - președinte al Administrației Regionale de Stat Cernăuți și Ivan Muntean 

– președinte al Consiliului Regional de Stat Cernăuți.  

Întâlnirea a fost marcată de o atmosferă prietenească în care oaspeții au vorbit despre 

importanța relațiilor dintre România și Ucraina. 

          ,, Se zice că cel mai apropiat de tine este vecinul căci el, vecinul, în cea mai grea 

perioadă, îți va da mâna. Chiar luna aceasta se împlinesc 20 de ani de când au început 

relațiile de colaborare dintre cele două țări însă situația actuală în care ne aflăm a tergiversat 

mult proiectele de interes comun, pentru ambele părți. Ne exprimăm dorința și speranța într-

o colaborare fructuoasă pe viitor” a declarat Oleksandr Fyshchuk – președintele 

Administrației Regionale de Stat Cernăuți. 

Cele două părți au stabilit intențiile de colaborare viitoare punându-se accent pe: 

- Infrastructura de transport transfrontalier, vizând Punctul de trecere a frontierei 

Racovăț-Diakivtsy; 

- Colaborare în domeniul administrației; 

- Protecția mediului, apărare împotriva efectelor dezastrelor naturale (măsuri comune 

de prevenire a inundațiilor pe râurile Siret și Prut) și acțiuni comune în domeniul 

situațiilor de urgență. 

 

 În finalul întâlnirii oficiale, președintele CJ Botoșani, d-l Costică Macaleți, le-a 

mulțumit pentru prezența la Botoșani.  

            „Vă mulțumesc că sunteți astăzi prezenți la Botoșani. Îmi doresc ca discuțiile de astăzi 

să se concretizeze în fapte, să realizăm proiecte comune pentru atragerea fondurilor de 

dezvoltare prin Programul Operațional Comun România-Ucraina 2014-2020. În mod special 

aș vrea să putem deschide punctul de trecere a frontierei  cât mai curând pentru că ar duce 

la îmbunătățirea situației economice din aceste două regiuni” a declarat președintele 

Consiliului Județean Botoșani, domnul Costică Macaleți.  
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