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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 administrativ-teritoriale 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 ;
- se constituie baza solidă pentru iniţierea, întreţinerea şi dezvoltarea relaţiilor
transfrontaliere : cetăţeni, instituţii, politicieni, parteneri sociali, etc.
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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).
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MEMBRI
Județul IAȘI (RO)
Reprezentat de Consiliul Județean Iași
Președinte domnul Cristian-Mihai ADOMNIȚEI
Județul PRAHOVA (RO)
Reprezentat de Consiliul Județean Prahova
Președinte domnul Mircea COSMA
Județul VASLUI (RO)
Reprezentat de Consiliul Județean Vaslui
Președinte domnul Dumitru BUZATU
Municipiul BĂLŢI (MD)
Reprezentat de Primăria Bălţi
Primar domnul Renato USATÂI
Raionul ANENII NOI (MD)
Reprezentat de Consiliul Raional Anenii Noi
Președinte domnul Alexandru BARBĂROȘIE
Raionul BASARABEASCA (MD)
Reprezentat de Consiliul Raional Basarabeasca
Președinte domnul Nicolai CHENDIGHILEAN
Raionul CĂLĂRAȘI (MD)
Reprezentat de Consiliul Raional Călărași
Președinte domnul Sergiu ARTENIE
Raionul CĂUȘENI (MD)
Reprezentat de Consiliul Raional Căușeni
Președinte domnul Ion CIONTOLOI
Raionul CIMIȘLIA (MD)
Reprezentat de Consiliul Raional Cimișlia
Președinte domnul Mihai OLĂRESCU
Raionul CRIULENI (MD)
Reprezentat de Consiliul Raional Criuleni
Președinte domnul Iurie ANDREUȚĂ
Raionul DROCHIA (MD)
Reprezentat de Consiliul Raional Drochia
Președinte domnul Vasile GRĂDINARU
Raionul DUBĂSARI (MD)
Reprezentat de Consiliul Raional Dubăsari
Președinte domnul Grigore POLICINSCHI
Raionul FĂLEȘTI (MD)
Reprezentat de Consiliul Raional Fălești
Președinte doamna Iraida BÎNZARI
Raionul FLOREȘTI (MD)
Reprezentat de Consiliul Raional Florești
Președinte domnul Ştefan PANIŞ
Raionul UNGHENI (MD)
Reprezentat de Consiliul Raional Ungheni
Președinte doamnei Ludmila GUZUN

Raionul GLODENI (MD)
Reprezentat de Consiliul Raional Glodeni
Președinte domnul Ion LEUCĂ
Raionul HÂNCEȘTI (MD)
Reprezentat de Consiliul Raional Hâncești
Președinte domnul Anatolie LOGHIN
Raionul IALOVENI (MD)
Reprezentat de Consiliul Raional Ialoveni
Președinte domnul Anatolie DIMITRIU
Raionul LEOVA (MD)
Reprezentat de Consiliul Raional Leova
Președinte domnului Ion GUDUMAC
Raionul NISPORENI (MD)
Reprezentat de Consiliul Raional Nisporeni
Președinte domnul Ion ARTENE
Raionul ORHEI (MD)
Reprezentat de Consiliul Raional Orhei
Președinte domnul Ion ȘTEFÎRȚĂ
Raionul REZINA (MD)
Reprezentat de Consiliul Raional Rezina
Președinte doamna Eleonora GRAUR
Raionul RÎŞCANI (MD)
Reprezentat de Consiliul Raional Rîşcani
Președinte domnul Iurie URZICĂ
Raionul SÂNGEREI (MD)
Reprezentat de Consiliul Raional Sângerei
Președinte domnul Vasile MARANDUC
Raionul SOROCA (MD)
Reprezentat de Consiliul Raional Soroca
Președinte domnul Mihai MÎȚU
Raionul STRĂȘENI (MD)
Reprezentat de Consiliul Raional Strășeni
Președinte domnul Mihai POPA
Raionul ȘOLDĂNEȘTI (MD)
Reprezentat de Consiliul Raional Șoldănești
Președinte doamna Svetlana ROTUNDU
Raionul ȘTEFAN VODĂ (MD)
Reprezentat de Consiliul Raional Ștefan Vodă
Președinte domnul Nicolae MOLOZEA
Raionul TELENEȘTI (MD)
Reprezentat de Consiliul Raional Telenești
Președinte doamna Diana MANOLI
Unitatea Teritorial Autonomă Găgăuzia
Reprezentat de Comitetul Executiv Găgăuzia
Guvernator Irina VLAH
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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 administrativteritoriale 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.

STRUCTURA DE CONDUCERE
PREȘEDINTE

Domnul Cristian-Mihai ADOMNIȚEI, Președinte al Consiliului
Județean Iași

VICE-PREȘEDINTE

Domnul Sergiu ARTENE, Președinte al Raionului Călărași

COMITETUL
DIRECTOR

Domnul Mircea COSMA, Președinte al Consiliului Județean Prahova
Domnul Anatolie DIMITRIU, Președinte al Raionului Ialoveni
Domnul Mihai MÎȚU, Președinte al Raionului Soroca
Domnul Ludmila GUZUN, Președinte al Raionului Ungheni
Domnul Grigore POLICINSCHI, Președinte al Raionului Dubăsari

DIRECTOR EXECUTIV Domnul Tudor-Dumitru JIJIE
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RAPORT ACTIVITATE 2015
PROIECTE PERMANENTE
FORUMUL PREȘEDINȚILOR EUROREGIUNII SIRET-PRUT-NISTRU – COMRAT
(UTA GĂGĂUZIA, REPUBLICA MOLDOVA)

Derulare: 10 martie 2015, Comrat, Republica Moldova
În Comrat, capitala regiunii autonome a Găgăuziei din Republica Moldova, a avut loc Forumul
Președinților Euroregiunii Siret-Prut-Nistru (ESPN).
Cea mai importantă decizie pe care a fost luată ține de organizarea Forumului Economic al
Euroregiunii, care anul acesta va ajunge la cea de-a III-a ediție. S-a hotărât, în cadrul Adunării
Generale Ordinare, ca acest Forum să aibă loc în noul Centru Expozițional din raionul Ialoveni,
folosind infrastructura Municipiului Chișinău.
La acest Forum au participat ca invitați Paul Butnariu, Președintele Camerei de Comerț Iași, și
Ciprian Crețu, Director & Station Manager Impact FM si Viva FM. Cei doi au avut programe
dedicate constând în întâlniri cu omologi din domeniile de afaceri și media.
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FORUMUL PREȘEDINȚILOR EUROREGIUNII SIRET-PRUT-NISTRU – IAȘI,
ROMÂNIA

Derulare: 11 noiembrie 2015, Comrat, Republica Moldova
La Iași a avut loc Forumul Președinților Euroregiunii Siret-Prut-Nistru (ESPN) și Adunarea
Generală a Asociației Euroregiunii Siret-Prut-Nistru.
În cadrul acestei întruniri s-au luat mai multe decizii importante, printre care susținerea Iașului
de către președinții de raioane membre ale Euroregiunii Siret-Prut-Nistru, înaintea oricărui oraș
din România, pentru Capitală Europeană a Culturii în anul 2021 și stabilirea calendarului de
activități pentru anul 2016.
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PROIECTE PUNCTUALE
CARAVANA FILMELOR DOCUMENTARE IAȘI-CERNĂUȚI-CHIȘINĂU

Derulare: 27-28 ianuarue 2015
Organizatori: TVR Iași
Parteneri: OWH Studio, postul de televiziune Moldova 1, Centrul Bucovinean de Artă de la
Cernăuți, Consiliul Județean Iași, Consiliul Județean Suceava, Consiliul Județean Botoșani și
Euroregiunea Siret-Prut-Nistru.
„Caravana filmelor documentare Iași-Cernăuți-Chișinău”, este un proiect al TVR Iași, și a
ajuns și în Republica Moldova. Proiectul a debutat la aniversarea televiziunii la Iași în
noiembrie 2014, a continuat la Cernăuți și s-a terminat la Chișinău.
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RAIONUL CĂLĂRAȘI ȘI JUDEȚUL PRAHOVA - PRIMA ÎNFRĂȚIRE DIN 2015
Derulare: 19 februarie 2015, Călărași, Republica Moldova
Organizatori: Consiliul Raional Călărași, Republica Moldova
Județul Prahova și Raionul Călărași, membre ale Euroregiunii Siret-Prut-Nistru, au semnat un
acord de colaborare în data de 19 februarie la Călărași, Republica Moldova.
Acordul este primul semnat în contextul intrării în vigoare a Hotărârii de Guvern
1120/1030/2014 pentru aprobarea procedurii de finantare prevazute la art. 351 din Legea nr.
273/2006 privind finantele publice locale. Aceasta permite județelor românești să susțină
financiar proiecte ale raioanelor din Republica Moldova în baza acordului de înfrățire.
Acordul de colaborare a fost votat concomitent de consilierii raionului Cășărași și județului
Prahova, în cadrul unei ședințe comune, în prezența conducerii executive a Euroregiunii SiretPrut-Nistru.
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DIRECTORUL ECONOMIC AL UTA GĂGĂUZIA – PRIMA VIZITĂ LA IAȘI
DUPĂ ACCEPTAREA UTA GĂGĂUZIA ÎN EUROREGIUNEA SIRET-PRUTNISTRU
Derulare: 24 - 25 februarie 2015, Iași, România
Organizatori: Asociația Euroregiunea Siret-Prut-Nistru
Vitalie CHIURCCIU, Directorul Direcției de Dezvoltare Economică, Comerțului și al
Serviciilor UTA Găgăuzia, s-a aflat într-o vizită de două zile la Iași. Programul pregătit de
echipa executivă a Euroregiunii Siret-Prut-Nistru a cuprins întâlniri cu reprezentanții
Consiliului Județean Iași, ai mediului de afaceri și universitar:
 La întâlnirea cu Președintele Consiliului Județean Iași și al Euroregiunii Siret-PrutNistru, dr. ing. Cristian Mihai ADOMNIȚEI, a purtat discuții despre proiectele viitoare,
primul dintre acestea fiind Forumul Euroregiunii din data de 10 martie, găzduit la
Comrat;
 Departamentul de Proiecte a Consiliului Județean Iași a prezentat proiectele și atuurile
majore ale județului Iași de pe urma cărora va putea beneficia și Regiunea Găgăuzia;
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 Rectorul Universității „Alexandru Ioan Cuza”, prof.dr. Vasile IȘAN, a primit mesajul
transmis de Rectorul Universității de Stat din Comrat și a exprimat dorința semnării
unui acord de colaborare între cele două instituții;
 Întâlnirea cu Președintele Camerei de Comerț, Paul BUTNARIU, a fost dedicată
prezentării profilului economic al Regiunii Găgăuzia și a perspectivelor sale de
dezvoltare;
 Vitalie CHIURCCIU s-a întâlnit cu reprezentanți ai ONG-urilor implicate în proiecte
transfrontaliere, a fost primit, de asemenea, de conducerea executivă a Parcului
Științific și Tehnologic Tehnopolis, vizitat Centrul Expozițional Moldova și sediul
central al Apa Vital Iași;
Programul a cuprins și două interviuri, la TVR Iași și Impact FM, în tandem cu Directorul
Executiv al Euroregiunii Siret-Prut-Nistru.

UTA Găgăuzia a aderat la Euroregiunea Siret-Prut-Nistru în decembrie 2014 și se află în
căutarea de parteneriate și soluții de finanțare în contextul asocierii Republicii Moldova la
Uniunea Europeană.
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VIZITĂ LA IVANO-FRANKIVSK, UCRAINA 25-26 MARTIE 2015

Derulare: 25-26 martie 2015, Ivano-Frankivsk, Ucraina
Organizatori: Administraţia regională de Stat Ivano-Frankivsk, Ucraina
Au avut loc o serie de întâlniri cu domnul Oleg Goncharuk, Guvernatorul Administraţiei IvanoFrankivsk, cu Consiliul de Stat Ivano-Frankivsk, precum şi cu şeful administraţiei de Stat a
Districtului Kolomyia, Dl. Liubomyr Hlushkov. Aceste vizite au venit în urma invitaţiei primite
de la Administraţia regională de Stat Ivano-Frankivsk ca un semn de recunoaştere a activităţii
pe care o desfăşurăm la Consiliului Judeţean şi la Euroregiunea Siret-Prut-Nistru în sprijinirea
parcursului european al Ucrainei. A fost făcută propunerea concretă de a oferi celor din IvanoFrankivsk posiblitatea de a-şi pregăti în Regiunea de Nord-Est a României specialiştii pe
fonduri europene a Ucrainei de mâine.
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ZILELE MUNICIPIULUI BĂLȚI – HRAMUL SF. NICOLAE 21-23 MAI
FESTIVALULUI ȘI FESTIVALUL MULTICULTURALITATEA AICI ȘI ACUM
Derulare: 21-23 mai 2015, Municipiul Bălți
Organizatori: Primăria Municipiului Bălți, Republica Moldova
Obiectiv: Susținerea administrației publice din Republica Moldova în desfășurarea activităților
sale și promovarea continuă a valorilor europene în cadrul Euroregiunii.
Euroregiunea Siret-Prut-Nistru a fost facilitator al finanțării norvegiene în baza cărora s-a
organizat Festivalul Multiculturalității aici și acum, în cadrul proiectului „Celebrarea
Multiculturalității – Aici și Acum”, care a cuprins o suită de activități cu scopul promovării
valorilor europene.
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ÎNVESTIREA ÎN FUNCȚIE A IRINEI VLAH, NOUL GUVERNATOR AL UTA
GĂGĂUZIA
Derulare: 15 aprilie 2015, Comrat, UTA Găgăuzia, Republica Moldova
Scop: învestirea Irinei VLAH, noul guvernator (bașcan) al UTA Găgăuzia, care va deține
funcția de bașcan al Găgăuziei pentru o perioadă de patru ani și va fi numită din oficiu membru
al guvernului de la Chișinău.
Ceremonia a avut loc în cadrul unei ședințe speciale a Adunării Populare (legislativul local),
după care a urmat o altă ceremonie în centrul orașului Comrat, capitala autonomiei găgăuze.
La eveniment au participat preşedintele Parlamentului, Andrian Candu, şi premierul Chiril
Gaburici, dar și demnitarii şi funcţionari de stat, deputaţi, ambasadori ai statelor UE, ai
Federaţiei Ruse şi Turciei, înalte feţe bisericeşti.
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CONGRESUL EUROPEAN AL AUTORITĂȚILOR LOCALE - CRACOVIA,
POLONIA, 4-5 MAI 2015

Derulare: 4-5 mai 2015, Cracovia, Polonia
Organizatori: Institutul de Studii Estice din VARȘOVIA
Această manifestare a reunit peste 800 de reprezentanți ai autorităților locale și regionale,
precum și reprezentanți ai Comitetului Regiunilor și Consiliului Europei.
Institutul de Studii Estice din Varșovia a organizat în perioada 4-5 mai la Cracovia, Polonia,
cel mai important Congres al Autorităților Locale din Europa. Această manifestare a reunit
peste 800 de reprezentanți ai autorităților locale și regionale, precum și reprezentanți ai
Comitetului Regiunilor și Consiliului Europei.

Euroregiunea Siret-Prut-Nistru a fost reprezentată la acest congres cu comunicări în cadrul
Panelelor de către Președintele Euroregiunii Siret-Prut-Nistru, Cristian Mihai ADOMNIȚEI,
Președintele Raionului Glodeni, Valeriu ȚARIGRADSCHI, Președintele Raionului Ialoveni,
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Lilian POPESCU, și Directorul Executiv al Asociației Euroregiunea Siret-Prut-Nistru,
Dumitru-Tudor JIJIE.

În a doua zi a Congresului European al Autorităților Locale, Consiliul Județean Iași, în calitate
de partener a organizat un Panel de discuții intitulat „Provocări ale cooperării transfrontaliere
pe granița de Est a UE: oportunități comune, parteneriate puternice și amenințări comune”.
Tema a suscitat un interes deosebit din partea participanților din Ucraina, Moldova și Polonia.
Arkadius MULARCZYK, membru al Parlamentului Poloniei, Tadeusz SLAWECKI, secretar
de stat la Ministerul Educației din Polonia, Ruslan SENCHUK, adjunctul șefului
Administrației Regionale Cernăuți, Lilian POPESCU, președintele Raionului Ialoveni și Serhii
TATUSIAK, președinte al Euroregiunii Nistru au avut comunicări în cadrul acestui panel. Toți
au subliniat că reforma administrativă în Ucraina și Moldova este vitală pentru eficientizarea
statului și creșterea economică, iar sprijinul venit din partea Uniunii Europene, a Poloniei si a
României pe această temă este de mare ajutor. Cristian Adomniței, Președintele Euroregiunii
Siret Prut Nistru, a prezentat activitatea acesteia ca un exemplu de bune practici, de cooperare
și dialog in regiunea noastră.
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Modelul european este un model de modernizare, nu o alegere geopolitică împotriva cuiva.
Modernizarea și europenizarea sunt alegeri civilizaționale. Uniunea Europeană este practic
singura opțiune concretă, reală, pentru cetățenii Republicii Moldova și Ucrainei, concluzia
ferma a panelului.
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UNIVERSITATEA POPULARĂ DE VARĂ „CONSTANTIN STERE”
Derulare: 30 mai – 1 iunie 2015, Soroca, Chișinău, Republica Moldova
Organizatori: Institutului Cultural Român „M.Eminescu” la Chişinău, Asociația
Euroregiunea Siret-Prut-Nist, Fundația „Constantin Stere”

Universitatea Populară de Vară „Constantin Stere” şi-a desfăşurat activitatea la Soroca.
Tematica reuniunii, la care au participat pedagogi, bibliotecari, muzeografi din Republica
Moldova şi din România, a fost viaţa şi opera prozatorului, publicistului, omului politic
Constantin Stere, de la naşterea căruia se împlinesc 150 de ani.
Cea de-a doua ediţie a Universităţii Populare de Vară a coincis cu redeschiderea Casei - Muzeu
„Constantin Stere” din Ciripcău, unde marele scriitor şi om politic s-a născut acum 150 de ani.
La această activitate au participat reprezentanți ai instituțiilor publice locale și academice din
Republica Moldova, Ucraina și România.
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DONARE LOT CARTE CĂTRE RAIONUL IALOVENI

Derulare: 11 iunie 2015, UNGHENI, REPUBLICA MOLDOVA
Organizatori: Asociația Euroregiunea Siret-Prut-Nistru
Asociația Euroregiunea Siret-Prut-Nistru a organizat în data de 11 iunie donarea unui lot de
carte, care a cuprins 3720 exemplare de cărți, caiete și auxiliare didactice de relegie, către
Consiliul Raional Ialoveni, Republica Moldova. Lotul de carte a fost primit de la Preotul Mihai
Eduard DOROȘINCĂ, Parohia Binecredinciosul Voievod Ştefan cel Mare şi Sfânt Iași. Cărție
vor fi donate școlii gimnaziale a localității Gangura din Raionul Ialoveni.
La eveniment au participat reprezentanți ai Raionului Ialoveni: Președintele Raionului, Lilian
POPESCU, Protopopul de Ialoveni, Preot Mitropolit Anatolie ȘTEFANOV, Șeful Direcției de
Învățământ, Ion BUSUIOC, și Secretarul Consiliului Raional, Nicolae MEREACRE și
reprezentantul județului Iași, Consilierul Compartimentului Relații Internaționale al Consiliul
Județean, Sanda BITERE.
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VIZITĂ DE STUDIU PROFESORI DE BIOLOGIE DIN RAIONUL UNGHENI,
REPUBLICA MOLDOVA
Derulare: 17 iunie 2015, Iași, România
Organizatori: Asociația Euroregiunea Siret-Prut-Nistru
Un grup format din 20 de profesori de biologie, din învățământul gimnazial și liceal, din
Raionul Ungheni, printre care Șeful Direcției de Învățământ Ungheni, Grigore Vasile, au
efectuat o vizită de studiu la Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară „Ion
Ionescu de la Brad” și Universitatea„ Alexandru Ioan Cuza”. Această vizită a fost organizată
de către Asociația „Euroregiunea Siret-Prut-Nistru” împreună cu cele două universități.
La Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” au fost
întâmpinați de Marilena ȘCHIOPU, Departamentul de Promovare și Imagine, și conf. dr. Mihai
STANCIU, prodecanul Facultății de Agricultură. A fost prezentată Aula Magna „Haralamb
Vasiliu”, cea mai mare sală 3D din sud-estul Europei, unde a fost vizionat un tur virtual al
acestei universități și s-a discutat despre posibilitatea dezvoltării unei colaborări
interinstituționale educaționale transfrontaliere. Apoi au fost vizitate Laboratorul de instruire
emersivă, Biblioteca universității (singura bibliotecă universitară care respectă standardele
europene), Laboratorul de fitopatologie și Institutul de cercetări pentru agricultură și mediu și
Stațiunea Didactică „Vasile Adamachi”, fiind prezentate laboratoarele dotate prin fonduri
europene și fitotronul (un centru de cercetare pentru agricultură în condiții climatice dirijate).
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La Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” au fost vizitate Corpul A, printre care Sala Pașilor
Pierduți, și Corpul B, Facultatea de Biologie. Doctorandul Ștefan STRUNGARU a realizat o
prezentare a corpului B, îndeosebi a Facultății de Biologie. Au fost vizitate laboratoarele acestei
facultăți, printre care Laboratorul de genetică moleculară și arheogenetică, Laboratorul de
ecotoxologie acvatică, Laboratorul de chimie generală și biochimie și laboratoarele
CERNESIM, realizate prin fonduri europene.
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Ultima parte a programului vizitei de studiu a constat în vizitarea Grădinii Botanice „Anastasie
Fătu”. Aici au fost întâmpinați de prof. dr. Cătălin TĂNASE, Directorul Grădinii Botanice
„Anastasie Fătu” și Prorector al Universității „Alexandru Ioan Cuza”. Camelia IFRIM, secretar
științific și biolog principal dr., a prezentat serele și secțiunea „Rosarium”.

Sfârșitul programului a conchis cu dorința profesorilor din raionul Ungheni de iniția și
concretiza proiecte de colaborare cu instituțiile de învățâmânt vizitate și de a intermedia
vizite de studiu ale elevilor pe care îi îndrumă.
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PUNȚI PESTE PRUT, ÎNFRĂȚIRE MIROSLAVA – CĂRPINENI
Derulare: 23 iunie 2015, Miroslava, România
Organizatori: Primăria comunei Miroslava, județul Iași, România
În data de 23 iunie a avut loc semnarea protocolului de colaborare (înfrățire) între comuna
Miroslava, județul Iași, România, și localitatea Cărpineni, raionul Hîncești, Republica
Moldova. La acest eveniment au participat Dan NIŢĂ, primarul comunei Miroslava, Ion
CĂRPINEANU, primar al comunei Cărpineni, Eugen FURCULIŢĂ, consilier al Primului
Ministru al Republicii Moldova pe Proiecte Europene şi Investiţii şi Dumitru-Tudor JIJIE,
Director executiv al Asociației „Euroregiunea Siret-Prut-Nistru”.
Obiectivul acestei colaborări este identificarea de proiecte comune pentru dezvoltarea rurală,
economică şi socială. Aceste comunități au câteva lucruri în comun printre care combaterea
sărăciei prin dezvoltarea economică şi încurajarea antreprenoriatului. De asemenea va avea loc
o colaborare pe plan cultural şi educaţional, comuna Miroslava dispunând de Liceul Agricol
unde deja se formează elevi din Republica Moldova. Instrumentele financiare ale Uniunii
Europene, prin intermediul fondurilor transfrontaliere, reprezintă o oportunitate care trebuie
valorificată.
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VIZITĂ VINNITSA LA ZIUA INDEPENDENȚEI UCRAINEI
20 – 22 AUGUST

Derulare: 20-22 august 2015, Vinnitsa, Ucraina
Organizatori: Consiliului Raional Vinnitsa și Administrației de Stat Vinnitsa, Ucraina
În perioada 20 – 22 august 2015 a avut loc la VINNITSA o suită de evenimente dedicate ZILEI
INDEPENDENȚEI UCRAINEI.
Această vizită a a vut loc în urma invitației primite de la Euroregiunea Nistru, care are un
parteneriat de colaborare cu Euroregiunea Siret-Prut-Nistru.
La întâlnirea oficială cu autoritățile Consiliului Raional Vinnitsa și Administrației de Stat
Vinnitsa a fost transmis un mesaj în care au fost asigurate de sprijin în desfășurarea proiectelor
și și-au arătat intenția de a colabora. La Ședința Solemnă a Consiliului Raional Vinnitsa a fost
transmis un mesaj din partea județului Iași și a Euroregiunii Siret-Prut-Nistru prin care au fost
asigurați de legitimitate în parcursul euroregiunii și au fost reasigurați de susținere în parcursul
european și implementarea proiectelor.
La sediul Euroregiunii Nistru, partenerii strategici ai Euroregiunii Siret-Prut-Nistru, au avut loc
discuții referitoare la proiectele actuale și cele în perspectivă.
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VIZITĂ COMRAT, UTA GĂGĂUZIA – 29 AUGUST
Derulare: 29 august 2015, Comrat, UTA Găgăuzia, Republica Moldova
Organizatori: Uta Găgăuzia, Republica Moldova
În data de 29 august a avut loc o vizită la Comrat, UTA Gagauzia, despre proiecte și
evenimente comune.
Delegația care a efectuat această vizită a avut următoarea componență:
-Ludmila SFÎRLOAGĂ, Președintele Comisiei de Integrare europeană – Consiliul Județean
PRAHOVA
-Mircea Cosma, Președintele Societății Cultural Istorice Mihai Viteazul;
-Tudor Jijie,Directorul Executiv al Asociației Euroregiunea Siret-Prut-Nistru.
Delegația a fost întâmpinată de Vadim CEBAN, Vicebașcanul UTA Găgăuzia.
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VIZITĂ DE STUDIU: DEZVOLTARE REGIONALĂ ȘI COOPERARE
TRANSFRONTALIERĂ – 3-6 SEPTEMBRIE
Derulare: 3-6 septembrie 2015, județul Iași, România
Organizatori: Asociația Euroregiunea Siret-Prut-Nist
Euroregiunea Siret-Prut-Nistru în parteneriat cu Programul de Dezvoltare al Națiunilor Unite
în REPUBLICA MOLDOVA (UNDP MOLDOVA) a organizat în perioada 3 – 6 septembrie
o vizită de studiu în județul IAȘI a unei delegații din REPUBLICA MOLDOVA formată din
17 persoane (primari, directori economici, vicepreședinți de raioane, facilitatori locali și
consultanți ai Programului Comun de Dezvoltare Locală integrată), având ca temă dezvoltarea
regională și cooperarea transfrontalieră în contextul finanțărilor europene.
În data de 3 septembrie programul a cuprins o suită de acțiuni care să aiba ca scop îndeplinirea
obiectivelor vizitei de studiu. Victorel Lupu, Vicepreședinte al Consiliului Județean Iași, a
adresat un mesaj de bun venit participanților și a informat despre realizările obținute de către
autoritățile publice din judet în domeniul atragerii de investiții, absorbției fondurilor europene
în scopul dezvoltării socio-economice și culturale a comunităților din județ. Fulga Turcu,
Director executiv adjunct Departamentului de Proiecte și Dezvoltare Durabilă, prezentat
proiectele realizate și în curs de implementare în județul Iași prin accesarea fondurilor
europene, inclusiv a celor transfrontaliere. Proiectele au cuprins domenii variate printre care:
infrastructura de transport (rutieră, aeriană), sănătatea publică, turism etc. A urmat o vizită de
lucru la Biroul Regional de Cooperare Transfrontalieră, în care Marin FOMOV, Ofițer
implementare și implementare proiecte și Camelia STÎNGU, Director economic, au prezentat
câteva informații de programul de finanțare pentru cooperarea transfrontalieră 2014-2020 și au
răspuns întrebărilor participanților din administrația publică locală din Republica Moldova.
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În data de 4 septembrie a avut loc a doua zi a vizitei de studiu a autorităților locale din Republica
Moldova în comuna Miroslava, județul Iași. Participanții la această activitate au fost
întâmpinați de Dan NIȚĂ, primarul comunei Miroslava, Vasile BULBAȘA, viceprimar, și
Ștefan SUSAI, consilier. Dan NIȚĂ a fost ghidul autorităților locale din Republica Moldova
în comuna Miroslava, prezentând principalele proiecte realizate prin absorbția fondurilor
europene (Sala de sport, Centrala fotovoltaică de la Ciurbești, Centrul de informare turistică),
apoi a fost prezentată uzina Delphi, una din cele mai moderne din țară și cel mai mare angajator
din județul Iași (1778 salariați), Palatul Sturdza, în interiorul căruia funcționează Muzeul
Etnografic al Agriculturii Moldovei și Biblioteca Liceului Agricol „Mihail Kogălniceanu” și
Târgul Agralim pentru fermieri, cel mai mare eveniment agrar al Moldovei.
Comuna Miroslava reprezintă una din cele mai importante comune din județul Iași, fiind un
model de succes în ceea ce privește devoltarea rurală, atragerea investitorilor și creșterea
calității vieții, implicit al nivelului de trai. La sfârșitul vizitei de studiu din comuna Miroslava
s-a conturat perspectiva colaborării autorităților locale din comuna gazdă și din Republica
Moldova prin inițierea unor proiecte comune cu aceleași obiective.
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În data de 5 septembrie, a treia zi a vizitei de studiu, delegația formată din reprezentanți ai
autorităților locale din republica Moldova a fost în comuna Prisăcăni, la stația de epurare Dancu
și în Grădina Botanică „Anastasie Fătu”.
Delegația a fost întâmpinată în comuna Prisăcăni de către dr. ing. Constantin CHIRILĂ,
primarul comunei, la biserica de vălătuci „Sfântul Nicolae”, declarată monument istoric al
județului Iași. Acesta a prezentat rezultatele în urma accesării fondurilor europene: școala din
satul Prisăcani, o bază sportivă modernă, stația de epurare. De asemenea au fost realizate prin
fonduri europene s-a dezvoltat și reabilitat infrastructura rutieră, prin asfaltarea drumurilor, și
tehnico-edilitară, prin racordarea locuințelor la apă curentă și canalizare în satele Moreni și
Prisăcani.
Constantin CHIRILĂ a prezentat oportunitățile de care beneficiază comuna pe care o
administrează (vizite de studiu cu primari din Germania, Marea Britanie, Franța, Belgia, vizite
de studiu ale elevilor din satele componente comunei Prisăcani și elevi din Belgia etc.).
În urma vizitei din această comună s-a conturat oportunitatea realizarea unor schimburi
interculturale între copii din comuna Prisăcani și localitățile din Republica Moldova și
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realizarea unor proiecte comune în domenii diverse pentru a susține comunitățile
participanților.

La stația de epurare Dancu, delegația a fost întâmpinată de dr. ing. Ion TOMA, Director
General și dr. ing. Mihai DORUȘ, Director Tehnic. Stația de epurare Dancu a fost modernizată
din fonduri europene, fiind printre cele mai mari din țară. Echipa manageriă a Apei Vital au
prezentat stația de epurare și stația de pompare Chirița. Aceasta a oferit soluții pentru rezolvarea
problemelor cu care se confruntă primăriile din Republica Moldova, au indicat ce probleme să
evite când vor realiza stații de epurare și s-a concretizat oportunitatea ca Apa Vital să ajute
primăriile de peste Prut în racordarea locuințelor cu apă potabilă.
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LANSAREA CĂRȚII „ECUAȚIILE DISPERĂRII” – AUTOR ACAD. VALERIU
MATEI, DIRECTORUL INSTITUTULUI CULTURAL ROMÂN MIHAI EMINESCU
CHIȘINĂU
Derulare: 26 septembrie 2015, Iași, România
Organizatori: Asociația Iubire și Încredere și Asociația Euroregiunea Siret-Prut-Nist

În data de 26 septembrie a avut loc lansarea cărții „Ecuațiile disperării”, a cărei autor este Acad.
Valeriu MATEI, Directorul Institutului Cultural Român Mihai Eminescu CHIȘINĂU,
REPUBLICA MOLDOVA.
La acest eveniment au participat mai multe personalități culturale, printre care Daniel CORBU,
scriitor, Ioan HOLBAN, critic, Horia ZILIERU, poet, Valeriu STANCU, poet, prozator, eseist
și traducător, Mihai-Eduard DOROȘINCĂ, Director Executiv al Fundației „Solidaritate și
Speranță”, Dumitru-Tudor JIJIE, Director Executiv Asociația Euroregiunea Siret-Prut-Nistru
și Cătălin JECKEL, Directorul Editurii Doxologia, moderatorul evenimentului.
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