Parteneriate încheiate cu alte entități/unități administrativ-teritoriale

1. Euroregiunea ”Prutul de Sus”

În baza Convenției cadru de cooperare transfrontalieră a colectivităților sau
autorităților teritoriale, a Protocolului privind colaborarea trilaterală de la Ismail 1997 și a
Protocolului de colaborare și bună-vecinătate dintre România si Ucraina, și urmare a
dorinței administrațiilor locale de frontieră din România, Ucraina și Republica Moldova
de a lucra mai eficient împreună, Euroregiunea ”Prutul de Sus" a fost constituită în data
de 22 septembrie 2000, în ședința de la Botosani. Membrii Euroregiunii sunt județele
Botoșani si Suceava (România), municipiul Bălți și raioanele Briceni, Edineț, Fălești,
Glodeni, Ocnița, Rîșcani și Sîngerei (Republica Moldova) si regiunile Cernăuți și IvanoFrankivsk (Ucraina).
Conform documentelor de constituire, Euroregiunea "Prutul de Sus" are o
structură organizatorică formată din:
- Consiliul Euroregiunii - 5 persoane
- Președintele în Exercițiu al Consiliului Euroregiunii- ales pentru o perioada de 1 an
- Vicepreședintele, Secretarul executiv si Secretariatul Euroregiunii - funcționează în
unitatea teritorială care deține președinția;
- 4 Comisii de Lucru pe diverse domenii de activitate:
. Comisia de Lucru I: pe probleme de infrastructură, economie și turism - președinția la
Cernăuți (Ucraina);
. Comisia de Lucru II: pe probleme de securitate ecologică, activitatea EcoEuroregiunii
și dezvoltarea durabilă - președinția în județul Bălți (Republica Moldova)
. Comisia de Lucru III: pe probleme de cultură, știință, sănătate, învățământ, tineret si
sport - președinția la Cernăuți (Ucraina)
. Comisia de Lucru IV: pe probleme de administrație locala, relații internaționale si
relația cu mass-media - președinția la Botosani (România).
Fiecare Comisie de Lucru a elaborat o lista de proiecte prioritare, propuse a se
desfășura pe termen scurt si lung, precum si posibilele surse de finanțare pentru aceste
proiecte.

În ședința din 27 aprilie 2018, de la Cernăuți, Consiliul Euroregiunii a adoptat
următoarele documente:
-

-

-

Hotărârea nr. 87/2018 privind componența Consiliului Euroregiunii ”Prutul de
Sus”;
Hotărârea nr. 88/2018 privind conducerea Consiliului Euroregiunii ”Prutul de
Sus”;
Rezoluția nr. 89/2018-R privind componența Secretariatului Consiliului
Euroregiunii ”Prutul de Sus”;
Hotărârea nr. 90/2018 privind Comisiile de lucru ale Euroregiunii ”Prutul de Sus”;
Rezoluția nr. 91/2018-R privind Planul de lucru al Consiliului și activitățile
Euroregiunii ”Prutul de Sus” până în 2019;
Rezoluția nr. 92/2018-R privind îmbunătățirea și extinderea capacităților
sistemului de monitorizare cu stații automatizate, creat în cadrul proiectului
împotriva inundațiilor ”EAST AVERT”;
Hotărârea nr. 93/2018 privind susținerea unui proiect pilot de creare în regiunea
Cernăuți a serviciilor de urgență pentru recuperare și evitarea situațiilor de
urgență, similar serviciului SMURD din România și Republica Moldova;
Rezoluția nr. 94/2018-R privind inițierea creării Asociației transfrontaliere a
regiunilor, orașelor și comunităților bazinului râului Prut;
Rezoluția nr. 95/2018-R privind stabilirea parteneriatului cu voievodatul
Subcarpatia a Republicii Polonia;
Rezoluția nr. 96/2018-R privind dezvoltarea rețelei de transport.

De asemenea, a fost semnat și un Protocol de Intenții la cooperarea dintre
membrii Consiliului Euroregiunii ”Prutul de Sus”, în domeniul protecției populației în
situații de urgență, dezastrelor tehnogene și naturale, precum și eliminării consecințelor
acestora.
Următoarea ședință a Consiliului Euroregiunii va avea loc în aprilie 2019, la
Botoșani.

2.
Municipiul Bălți – Republica Moldova
Acord de parteneriat semnat la data de 6 noiembrie 2017, la Bălți, privind
dezvoltarea stabilă a relațiilor bilaterale și reciproc avantajoase, pe termen lung, în
următoarele domenii: economie și comerț; știinţă, tehnică; învăţământ şi sănătate;
cultură şi arte; turism şi sport; administraţie publică locală.

3.
Raionul Drochia – Republica Moldova
Acord de parteneriat semnat la data de 13 ianuarie 2017, la Drochia, privind
dezvoltarea stabilă a relațiilor bilaterale și reciproc avantajoase, pe termen lung, în
următoarele domenii: economie și comerț; știinţă, tehnică, învăţământ şi sănătate;
cultură şi arte; turism şi sport; administraţie publică locală.

4.
Raionul Criuleni – Republica Moldova
Acord de parteneriat semnat la data de 7 martie 2018, la Criuleni, privind
dezvoltarea stabilă a relațiilor bilaterale și reciproc avantajoase, pe termen lung,
în următoarele domenii: administrație publică locală, economie, educație, cultură,
turism și protecția mediului, tineret și sport, sănătate.

