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ISTORIC EUROREGIUNEA SIRET-PRUT-NISTRU
Cooperarea transfrontalieră în cadrul Uniunii Europene şi ţările candidate a evoluat
treptat de la abordarea problemelor comune şi cooperarea socio-culturală, la dezvoltarea de
strategii comune în scopul exploatării potenţialului comun. Ulterior, cooperarea s-a dezvoltat
la nivel de proiect pentru a acoperi pregătirea şi implementarea programelor Uniunii Europene
care sprijină cooperarea transfrontalieră în statele membre.
Reglementările şi liniile directoare ale Uniunii Europene au impus existenţa unei
structuri necesare pentru dezvoltarea de programme transfrontaliere şi pentru managementul
implementării acestor programme.
Cadrul legislativ de desfăşurare a acţiunilor de cooperare transfrontalieră de către
autorităţi şi comunităţi locale din România este asigurat de Ordonanţa de Urgenţă a
Guvernului (OUG) nr.120/1998 pentru ratificarea de către România a Convenţiei-cadru
europene asupra cooperării transfrontaliere a colectivităţilor sau autorităţilor teritoriale,
adoptată la Madrid, la 21 mai 1980. România este parte la Carta europeană a autonomiei
locale, adoptată la Strasbourg, la 15 octombrie 1985, şi ratificată de către această prin legea
199/1997.
Conform prevederilor Convenţiei de la Madrid, cooperarea transfrontalieră vizează
întărirea şi dezvoltarea raporturilor de vecinătate între colectivităţi sau autorităţi teritoriale care
depind de două sau mai multe părţi contractante, precum şi încheierea de acorduri şi înţelegeri
utile în acest scop.
Euroregiunea Siret – Prut – Nistru este o structură permanenta, cu identitate proprie.
A fost înfiinţată în data de 18 septembrie 2002 în vederea facilitării cooperării dintre trei judeţe
din ROMÂNIA (IAŞI, NEAMŢ ŞI VASLUI) şi, iniţial, trei judeţe din REPUBLICA MOLDOVA
(UNGHENI, LAPUȘNA ŞI CHIŞINĂU), la care în data de 4 decembrie 2002 a aceluiaşi an a
aderat şi judeţele ORHEI şi SOROCA (REPUBLICA MOLDOVA). Astfel, semnarea
Protocolului Cooperării Transfrontaliere al Euroregiunii Siret – Prut – Nistru a avut loc la Iaşi
în data de 18 septembrie 2002, în timp ce Statul Euroregiunii Siret – Prut – Nistru a fost
adoptat în cadrul primului Forum al Preşedinţilor Euroregiunii din data de 4 decembrie 2002
la Ungheni, Republica Moldova.
În urma reorganizării administrativ-teritoriale din 2003 Republica Moldova au rezultat
un număr de 18 raioane membre ale euroregiunii : Anenii Noi, Basarabeasca, Călăraşi,
Cimislia, Criuleni, Dubăsari, Floreşti, Hâncesti, Ialoveni, Leova, Nisporeni, Orhei, Rezina,
Soroca, Straseni, Şoldăneşti, Telenesti şi Ungheni.
STRUCTURA DE CONDUCERE
FORUMUL PREŞEDINŢILOR – „Consiliul reprezentanţilor legali ai unităţilor administrativteritoriale – Forumul Preşedinţilor – este constituit din preşedinţii unităţilor administrativteritoriale ale judeţelor şi raioanelor Euroregiunii…” (Art. 2 din Statutul Euroregiunii)
„Forumul Preşedinţilor adopta rezoluţiile şi hotărârile sale prin vot deschis. Rezoluţiile şi
hotărârile se adopta prin consensul participanţilor cu drept de vot la şedinţă” (Art. 5 din Statutul
Euroregiunii)
Metode de lucru ale Euroregiunii Siret – Prut – Nistru:
- dezvoltarea şi cooperarea nu presupune măsuri bazate pe cazuri individuale ;
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-

-

se constituie baza solidă pentru iniţierea, întreţinerea şi dezvoltarea relaţiilor
transfrontaliere : cetăţeni, instituţii, politicieni, parteneri sociali, etc.
implementarea deciziilor transfrontaliere la nivel naţional, în conformitate cu
procedurile aplicabile pe ambele părţi ale graniţei (evitarea conflictelor de
competenţe şi capacităţi structurale);
cooperarea se face pe plan orizontal, în afara graniței şi în plan vertical
(european, guvernamental, regional şi local).

Activităţi desfăşurate în cadrul euroregiunii :
- organizarea anuală a unor conferinţe, simpozioane, reuniuni cu caracter
internaţional și științific pe probleme de cooperare transfrontalieră ;
- schimb de experienţă în domeniul administrativ, cultural, socio-economic etc. ;
- identificarea şi pregătirea demersurilor în vederea derulării proiectelor comune ale
euroregiunii;
- numeroase acţiuni în domeniul cultural şi ştiinţific;
- realizarea de parteneriate în dezvoltarea metropolitană
Euroregiunea Siret – Prut – Nistru se bucura de sprijinul logistic al primei euroregiuni
înfiinţată în Uniunea Europeană, în anul 1952, EUREGIO.

ISTORIC ASOCIAȚIA EUROREGIUNEA-SIRET-PRUT-NISTRU
Prin Ordonanţa Guvernului României nr. 120/1998 pentru ratificarea de către România
a Convenţiei – cadru europene privind cooperarea transfrontalieră a colectivităţilor sau
autorităţilor teritoriale, adoptată la Madrid la 21 mai 1980 cu completările şi modificările
ulterioare se menţionează activităţile euroregiunilor fără ca legiuitorul să le stabilească
capacitatea de a fi titular de drepturi şi obligaţii cu caracter naţional sau internaţional. Pentru
a beneficia de toate aceste drepturi şi obligaţii şi pentru a putea accesa diverse fonduri,
Euroregiunea Siret – Prut – Nistru găsit modalitatea de a dobândi personalitate juridică prin
înființarea unei asociații.
În mai 2005, Euroregiunea Siret – Prut – Nistru cu sprijinul Consiliului Judeţean Iaşi,
a înfiinţat Asociaţia „Euroregiunea Siret – Prut – Nistru”, prin intermediul acesteia având
posibilitatea de a gestiona fondurile proprii. Un obiectiv important al asociației este reprezentat
de absorbţia de fonduri pentru implementarea de proiecte transfrontaliere.
Asociaţia reunea, în mai 2005, ca membri fondatori, cei 20 de membri ai Euroregiunii:
Judeţul Iaşi, Judeţul Vaslui, România, Raionul Anenii Noi, Raionul Basarabeasca, Raionul
Călăraşi, Raionul Cimislia, Raionul Criuleni, Raionul Dubăsari, Raionul Floreşti, Raionul
Hancesti, Raionul Ialoveni, Raionul Leova, Raionul Nisporeni, Raionul Orhei, Raionul Rezina,
Raionul Soroca, Raionul Straseni, Raionul Şoldăneşti, Raionul Telenesti, Raionul Ungheni,
Republica Moldova.
La data de 1 septembrie 2015 Euroregiunea Siret-Prut-Nistru și Asociaţia
„Euroregiunea Siret – Prut – Nistru” reunesc 25 de raioane din cele 32 ale Republicii
Moldova, Municipiul Bălți, Unitatea Teritorial Autonomă Găgăuzia și 3 județe din România
(IAȘI, PRAHOVA ȘI VASLUI).

4

REPERE MAJORE
Asociația Euroregiunea Siret-Prut-Nistru reunește 25 de raioane din cele 32 ale Republicii Moldova,
Municipiul Bălți, Unitatea Teritorial Autonomă Găgăuzia și 3 județe din România (IAȘI, PRAHOVA ȘI
VASLUI). A fost constituită în anul 2005, ca persoană juridică română, cu sediul în municipiul Iași.
Pe baza bunelor relații stabilite în Ucraina, în noiembrie 2012, Euroregiunea Siret-Prut-Nistru a semnat
un acord de cooperare cu Euroregiunea Nistru, care include in lista membrilor regiunea Vinitsa
(Ucraina) și 7 raioane de pe frontiera de nord și nord-est a Republicii Moldova.
Misiunea asociației se înscrie în Obiectivul de Convergență al Uniunii Europene, cu precizarea că
acesta vizează, în contextul de față, un nivel transfrontalier (cu trei administrații locale din Uniunea
Europeană și 26 administrații locale din afara Uniunii Europene).

Misiunea
asociației

Extinderea și îmbunătățirea relațiilor între comunitățile locale și autorități, în domeniul
economic, cultural, științific și civic, cu scopul de a asigura dezvoltarea sustenabilă și
echilibrată teritorial a Euroregiunii.
Respectarea, protejarea și garantarea drepturilor și intereselor unităților
administrativ-teritoriale membre ale Euroregiunii Siret-Prut-Nistru.

Activitățile și proiectele asociației acoperă domenii variate de interes, de la economie, infrastructură,
protecția mediului, turism, agricultură și dezvoltare rurală, dezvoltarea resurselor umane și servicii
sociale și până la educație, societate informațională și cultură, în concordanță cu strategiile de
dezvoltare ale administrațiilor locale.
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RAPORT DE ACTIVITATE 2013
PROIECTE PERMANENTE
FORUMUL PREŞEDINŢILOR EUROREGIUNII SIRET-PRUT-NISTRU
ŞI ADUNAREA GENERALA A ASOCIAŢIEI EUROREGIUNEA SIRETPRUT-NISTRU
Derulare: 13 martie 2013, Ialoveni, Republica Moldova
Organizatori: Asociația Euroregiunea Siret-Prut-Nistru
Scop: întrunirea membrilor Euroregiunii Siret-Prut-Nistru.

FORUMUL ECONOMIC TRANSFRONTALIER
Derulare: Ediția I s-a derulat in perioada 17 – 18 iunie 2013, Iași, România
Organizatori:
Asociația „Euroregiunea Siret-Prut-Nistru”
Forumul Economic Transfrontalier reprezintă prin excelență manifestarea misiunii asumate de
Consiliul Județean Iași și Euroregiunea Siret-Prut-Nistru de a susține dezvoltarea relațiilor
economice transfrontaliere la granița de Est a Uniunii Europene.
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La Forumul Economic Transfrontalier au participat peste 200 de companii din 23 de zone
administrative aparținând Euroregiunii Siret-Prut-Nistru, reprezentând raioanele Republicii
Moldova, Vinița, Odessa, Cernăuți, regiunile Ivano-Frankivsk (Ucraina) precum și 6 județe din
regiunea de Nord-Est (România), care au avut oportunitatea de a-și expune produsele, de a-și
prezenta activitatea și de a interacționa direct.
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Deschiderea oficială a Forumului Economic a avut loc pe 17 iunie 2013 și a fost marcată de
prezența unui număr mare de reprezentanți oficiali din cele 3 țări. Printre invitații de onoare
s-au numărat:
















Domnul Ivan MOVCEAN – Președinte al Administrației de Stat Vinița;
Domnul Serhii TATUSIAK – Președinte al Consiliului Regional Vinița;
Domnul Mihai GAINICERU – Președinte al Consiliului Regional Cernăuți;
Domnul Petru ROTARI – Viceprimar al orașului Cernăuți;
Domnul Razvan RUSU – Director General - Direcția pentru Afaceri Regionale în cadrul
Ministerului de Afaceri Externe;
Domnul Cornel IONESCU – Ambasadorul României în Ucraina;
Domnul Marius LAZURCA – Ambasadorul României în Republica Moldova;
Domnul Gabriel-Calin ONACA – Secretar de Stat pentru Fonduri Europene;
Domnul Mircea COSMA - Președinte al Consiliului Județean Prahova;
Domnul Ioan NANI – Manager Antibiotice, Iași;
Domnul Neculai APOSTOL – Administrator Kosarom;
Domnul Vasile ISAN – Rector al Universității “Alexandru Ioan Cuza”, Iași;
Domnul Alexey POROSHENKO – Administrator UKR PRO INVEST;
Președinți ai Camerelor de Comerț din județele Bacău, Botoșani, Iași, Vaslui și
respectiv Cernăuți, Ivano-Frankivsk și Vinița;
Președinți ai Consiliilor Raionale din Republica Moldova.
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A doua zi a evenimentului a fost dedicată marilor companii și proiectelor de amploare ale
administrațiilor locale. Au fost prezentate cele mai importante proiecte susținute de Consiliul
Județean Iași, Administrațiile din Vinnița și Cernăuți și de către Camera de Comerț Bacău. Mari
companii precum Valrom Industries, MPP Ruslana și UKR PRO INVEST (Ucraina) și EximBank,
Antibiotice Iași, Fortus, Hydramold, Brikstone (România) și-au exprimat interesul pentru
dezvoltarea colaborărilor transfrontaliere.
Evenimentul a captat interesul mass-media din România și Ucraina fiind relatat de 32 de parteneri
din mass-media locală și națională și 40 de jurnaliști de radio, televiziune și presă scrisă din
Ucraina.
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Forumul de Afaceri Transfrontalier este un proiect permanent al asociației Euroregiunea SiretPrut-Nistru și își propune ca pe viitor să-și extindă aria de cuprindere către Europa Centrală și
toate regiunile Ucrainei.
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CONFERINŢA ȘTIINŢIFICĂ INTERNAŢIONALĂ AVÂND TEMATICI
DEDICATE EUROREGIUNII “SIRET-PRUT-NISTRU”
Profilul evenimentului:
Prima ediție a avut loc în anul 2005.
Ediția din 2013 a fost dedicată rolului euroregiunilor in dezvoltarea durabilă.
Derulare: 21 iunie 2013, Iași, România
Organizatori:
Academia Româna, Filiala Iași
Institutul de Cercetări Economice și Sociale „Gh.Zane” al Academiei Române
Asociația “Euroregiunea Siret-Prut-Nistru”

Obiective:


Evaluarea stării actuale de dezvoltare economică şi socială a Euroregiunii Siret-PrutNistru.



Identificarea unor domenii de cercetare şi a unor noi posibilităţi de colaborare şi
cooperare în domeniile cele mai importante ale vieţii şi activităţii din cadrul
Euroregiunii Siret-Prut-Nistru.
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Noi proiecte de colaborare între cercetători şi cadre didactice de pe cele două maluri
ale Prutului, între unităţile administrative şi teritoriale din cadrul Euroregiunii, cât
şi între oameni de afaceri.



Încurajarea cadrelor didactice universitare, cercetătorilor, masteranzilor şi
doctoranzilor să contribuie la identificarea de soluţii pe termen scurt, mediu şi lung.



Prezentarea realităţilor şi realizărilor altor euroregiuni, recunoscute pentru
experienţa şi succesul programelor implementate. Demersul se axează pe
următoarele domenii ale cunoaşterii: economie, sociologie, agricultură, mediu,
sănătate, învăţământ, cultură, turism, etc.



Structurarea, fundamentarea, testarea şi aplicarea unor noi modele matematice şi
strategii de dezvoltare a Euroregiunii Siret-Prut-Nistru în condiţii de risc şi
incertitudine.
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ÎNTÂLNIRI DE LUCRU CU INSTITUȚIILE DE PRIM RANG DIN
ROMÂNIA ȘI REPUBLICA MOLDOVA
FORUMUL PENTRU COOPERARE TRANSFRONTALIERĂ ȘI
INTEGRARE EUROPEANĂ
Derulare: Ediția I s-a derulat în data de 27 august 2013, Ungheni, Republica Moldova
Organizatori:
Asociația “Euroregiunea Siret-Prut-Nistru”
Obiectiv: Identificarea priorităților de finanțare transfrontalieră în conformitate cu
viziunea administrațiilor publice locale din România și Republica Moldova.

Cu participarea Excelențelor Sale domnul Victor PONTA, Prim – Ministru al Guvernului
României, domnul Iurie LEANCĂ, Prim – Ministru al Guvernului Moldovei și domnul Günther
OETTINGER, Comisar European pentru Energie.
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FORUMUL ECONOMIC REGIONAL „COMPETITIVITATE PRIN
PARTENERIATE”

Derulare: 29 noiembrie 2013, Ungheni, Republica Moldova
Organizatori:
Consiliul Raional Ungheni
Asociația “Euroregiunea Siret – Prut – Nistru”
Agenţia de Dezvoltare Centru
Camera de Comerţ şi Industrie, filiala Ungheni

Obiective:
Promovarea şi susţinerea competitivității economice prin impulsionarea dezvoltării
parteneriatelor regionale puternice, prezentarea practicilor de succes şi facilitarea
dialogului între toţi actorii implicaţi în crearea unui mediu economic competitiv şi atractiv.

La Forum au participat reprezentanţi ai administraţiei publice centrale, regionale şi locale,
ai ambasadelor, sectorului asociativ privat, mediului de afaceri din România și Ucraina.
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Agenda forumului a inclus:


Prezentări şi discuţii privind consolidarea dialogului regional pentru creşterea
competitivităţii,

instrumentele

pentru

parteneriat

şi

cooperare

eficientă,

oportunităţi şi exemple de succes privind atragerea investiţiilor în regiune, semnarea
acordului de colaborare cu regiunea Vinniţa, Ucraina.


Trei ateliere de lucru cu tematicile privind: „Asocierea în agricultură – premisă
pentru dezvoltare rurală sustenabilă” CCI, filiala Ungheni; „Noi oportunităţi pentru
dezvoltarea afacerilor în regiune” ZEL „Ungheni-Business” și „Dezvoltarea
comunităţii prin parteneriate durabile” Primăria Sculeni.
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FORUMUL PREŞEDINŢILOR EUROREGIUNII SIRET-PRUT-NISTRU
ŞI ADUNAREA GENERALA A ASOCIAŢIEI EUROREGIUNEA SIRETPRUT-NISTRU
Derulare: 13 decembrie 2013, Bălți, Republica Moldova
Organizatori: Asociația Euroregiunea Siret-Prut-Nistru
Scop: întrunirea membrilor Euroregiunii Siret-Prut-Nistru.

FUNDAMENTAREA ȘI DEZVOLTAREA RELAȚIILOR DINTRE
ADMINISTRAȚIILE PUBLICE LOCALE ȘI INSTITUȚIILE DIN
ROMÂNIA, REPUBLICA MOLDOVA ȘI UCRAINA
Fundamentarea acordurilor de parteneriat între:





Universitatea Naţională Agricolă din Vinniţa şi Universitatea de Știinte
Agricole și Medicină Veterinară din Iași;
Universitatea Pedagogică “M. Koţiubinskiy” din Vinniţa și Universitatea „Al.
I. Cuza” din Iași;
Universitatea Naţională de Medicină “N.I. Pirogov” din Vinniţa şi
Universitatea de Medicină și Farmacie din Iași;
Institutul Social-Economic al Universităţii „Ucraina” din Vinniţa și
Universitatea „Al. I. Cuza” din Iași.

Reînnoirea relaţiilor de colaborare între Universitatea Naţională Tehnică din Vinniţa şi
Universitatea Tehnică din Iaşi, în cadrul acordului de cooperare semnat.
Realizarea Forumului Economic din orasul Vinnița, cu participarea reprezentanţilor din
judeţul Iaşi şi din raioanele din Republica Moldova.
Participare la celebrarea a 1000 ani de la fondarea mănăstirii Liadovo şi participarea la
festivităţile de 1025 ani de la adoptarea creştinismului în Rusia Kieviană.
Fundamentarea acordurilor de parteneriat între:
 comisiile Consiliului Regional Vinnița şi comisiile Consiliului Judeţean Iaşi
 Asociaţia de Protecţie şi Asistenţă a Persoanelor cu Disabilități „Inima deschisă” şi
Centrul Social-Educativ „Galata”.
 Societatea comunală “Vinnitiaoblvodokanal” și compania “Apa Vital”.
Consolidarea cooperării între comunităţile teritoriale din judeţul Iaşi şi regiunea Vinniţa,
în cadrul acordurilor de cooperare semnate.
Semnarea de noi acorduri de cooperare între unităţile teritoriale din judeţul Iaşi şi
unităţile teritoriale regiunea Vinniţa.
20

21

22

PROIECTE PUNCTUALE
FORUMUL REGIONAL DE INVESTIŢII ŞI INOVAŢII “COOPERARE
PENTRU DEZVOLTARE”
Derulare: 23 - 24 mai 2013, Costeşti, Republica Moldova
Organizatori:
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor
Agenția de Dezvoltare Regională Centru

Co-Organizatori:
Ministerul Economiei
Organizația de Atragere a Investițiilor și Promovare a Exportului din Moldova (MIEPO)
Asociația “Euroregiunea Siret-Prut-Nistru”
Consiliul Raional Ialoveni, Republica Moldova
Proiectul Modernizarea Serviciilor Publice Locale (Agenția de Cooperare Internațională a
Germaniei)
Proiectul Asistență Tehnică al UE Suportul Bugetar Sectorial ”Stimularea Economică în
Zonele Rurale”
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Obiective:





Promovarea programelor și proiectelor investiționale și inovaționale din sectorul
public orientate spre dezvoltarea echilibrată și durabilă a Regiunii de Dezvoltare
Centru;
Asigurarea unui mediu de comunicare formală și informală pentru stabilirea
parteneriatelor la nivel intermunicipal, regional și transfrontalier;
Crearea unei platforme de schimb de bune practici privind dezvoltarea urbană
policentrică, cooperarea intermunicipală și diversificarea economiei rurale.

Forumul reprezintă o platformă deschisă și interactivă pentru schimb de cunoștințe și
practici în domeniul dezvoltării regionale în scopul consolidării capacităților actorilor
regionali în atragerea investițiilor și promovarea inovațiilor în Regiunea de Dezvoltare
Centru. De asemenea, forumul reprezintă o excelentă oportunitate de a stabili parteneriate
pentru cooperare la nivel intermunicipal, regional și transfrontalier.

La Forum au fost invitaţi circa 150 de participanți: reprezentanţi ai Administrației Publice
Centrale, Administrației Publice Locale, parteneri de dezvoltare, instituții de dezvoltare
regională, ONG-uri, mass-media locală și națională etc.
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TÂRGUL TRADIȚIONAL CU OCAZIA SFINȚILOR PETRU ȘI PAVEL
Derulare: 13 – 14 iulie 2013, Cernăuți, Ucraina
Organizatori:
Consiliul regional Cernăuți
Primăria orașului Cernăuți
Târg tradițional anual cu participarea meşteșugarilor, artiştilor populari, producătorilor şi
invitaților veniţi din toate ţările vecine (Rusia, Polonia, Lituania sau România).
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PARTENERIATUL STRATEGIC “EUROREGIUNEA SIRET-PRUTNISTRU” – „EUROREGIUNEA NISTRU”
Obiective:
 Extinderea și îmbunătățirea relațiilor între comunitățile locale și autorități
 Semnarea de acorduri de cooperare si parteneriate
 Fundamentarea strategiei Euroregiunii Siret-Prut-Nistru
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MANAGEMENTUL CULTURAL – CADRU PENTRU PĂSTRAREA VALORILOR
TRADIȚIONALE ÎN REPUBLICA MOLDOVA”- MAE – DPRPP

Derulare: iulie - septembrie 2013, Iași, România
Organizatori:
Asociația „Euroregiunea Siret-Prut-Nistru”
Finanțatori:
Ministerul Afacerilor Externe
Departamentul Politici pentru Relația cu Românii de Pretutindeni

Obiectiv general
Formarea de piloni locali în managementul proiectelor în Republica Moldova. În acest scop,
în cadrul proiectului, se organizează un stagiu de instruire pentru formarea ca manageri de
proiect a specialiștilor în cultură, delegați de către fiecare Consiliu – membru al Asociației
„Euroregiunea Siret-Prut-Nistru”. Totodată, se urmărește informarea participanților cu
privire la elementele comune de tradiție, între România și Republica Moldova, în baza
obiectivelor culturale din orașul Iași.
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Cursul a inclus modalitățile de identificare a surselor de finanțare, modul de întocmire a
unei cereri de finanțare, elementele de bază ale unui proiect și procesul de
implementare/gestionare a proiectelor. Stagiul de instruire s-a finalizat cu etapa de
evaluare a cursanților și înmânarea diplomelor acreditate CNFPA pentru manager de proiect.
Sesiunea de instruire s-a desfășurat la Iași, în perioada 26.08.2013 – 30.08.2013.
Finalitatea proiectului “Managementul cultural - cadru pentru păstrarea valorilor
tradiționale în Republica Moldova” a fost constituită de elaborarea în comun de către
persoanele instruite, a 5 proiecte pentru promovarea valorilor și elementelor tradiționale
din Republica Moldova.

[poze atractii turistice Iasi]

Fiecare din cele cinci proiecte elaborate și prezentate în cadrul stagiului de instruire va fi
monitorizat de catre AESPN după finalizarea stagiului, pentru a oferi suport logistic
aplicanților în atragerea de fonduri. De asemenea, cele 5 proiecte sunt publicate pe siteul web creat în cadrul proiectului finanțat de către MAE – DPRRP.
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FORUMUL ECONOMIC INTERNAȚIONAL “SINERGIA DUNĂRII”
Derulare: 31 octombrie – 1 noiembrie 2013, Odessa, Ucraina
Organizatori:
Administrația Regională de Stat Odessa
Obiective:
Intensificarea cooperării între mediul de afaceri, guvern și domeniul public al țărilor din
regiunea Dunării și alte state pentru realizarea potențialului economic, îmbunătățirea
protecției mediului și un nivel mai bun de trai în regiunea Dunării.
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Printre prioritățile agendei forumului s-au numărat:
 Tranziția din punct de vedere al relațiilor economice internaționale, de la comerț și
marketing la producție și investiții prin dezvoltarea și implementarea de proiecte
comune de investiții.
 Aprovizionarea cu resurse pentru dezvoltarea transporturilor și infrastructurii ca
factor cheie în revitalizarea economiei din regiunea Dunării de jos.
 Utilizarea mecanismului de creare a Teritoriilor de Dezvoltare Prioritară pentru
îmbunătățirea activităților economice în domeniu.
 Cooperarea economică cu organizații și asociații de frontieră sau inter-regionale.
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