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ANUNȚ PENTRU PRESĂ
Moldova și Ucraina au discutat despre oportunitățile de cooperare teritorială
Chișinău, 12 decembrie 2013. – Astăzi, în incinta Sălii de Conferințe a Hotelului Leogrand din
Chișinău, Moldova, s-a petrecut cu succes conferința regională cu tema „Calea spre consolidarea
Cooperării Teritoriale în Țările Parteneriatului Estic: Programul de Cooperare Teritorială MoldovaUcraina”.
Reprezentanții autorităților centrale, locale și ai sectorului civil, au pus în discuție oportunitățile,
problemele comune, soluțiile concrete, precum și particularitățile și cerințele unei cooperări teritoriale,
orientate spre dezvoltarea socio-economică a regiunlor transfortaliere ale Moldovei și Ucrainei.
În cadrul conferinței au participat mai mult de 150 de reprezentanți ai autorităților statale,
regionale și locale, ai organizațiilor societății civile și transfrontaliere din Republica Moldova şi Ucraina,
precum și experți europeni. În deschiderea conferinței, Viceministrul Dezvoltării Regionale și
Construcțiilor din Republica Moldova, d-l Liviu Oboroc, și-a exprimat speranța în vederea realizării cu
succes a proiectelor comune moldo-ucrainene, orientate spre dezvoltarea regională. Reprezentantul
Ministerului Afacerilor Externe al Ucrainei, d-na Oksana Reiter, a menționat că, cooperareaa Ucrainei cu
țările vecine constituie o prioritate de politică externă. Participanții la conferință au fost salutați și de
către Excelența sa, Ambasadorul Ucrainei în Republica Moldova, d-l Serhii Pyrozhov.
Uniunea Europeană, în cadrul Programul de suport pentru cooperare teritorială între ţările
Parteneriatului Estic (EaPTC), contribuie la consolidarea şi fortificarea legăturilor transfrontaliere şi a
celor între autorităţile regionale şi locale, comunităţilor şi organizaţiilor societăţii civile, în scopul
identificării soluţiilor comune pentru problemele socio-economice identice de dezvoltare regională.
Uniunea Europeană încurajează regiunile de frontieră din Republica Moldova și Ucraina să coopereze și
să se cunoască mai bine prin intermediul realizării de proiecte comune.
EaPTC deschide noi oportunități pentru partenerii ucraineni și moldoveni pentru obținerea
finanțării, în scopul realizării proiectelor de importanță comună economică și socială. Bugetul total al
Programului de Cooperare Teritorială Moldova-Ucraina, constituie cca. 4 mln Euro.
Organizatorul conferinței regionale este Programului de suport pentru cooperare teritorială între
ţările Parteneriatului Estic (EaPTC Support Programme), finanțat de către Uniunea Europeană.
Suplimentar: Scopul Programului de suport pentru cooperare teritorială între ţările Parteneriatului Estic (EaPTC Support Programme)
constituie crearea condiţiilor favorabile pentru desfăşurarea programelor de cooperare teritorială între Azerbaijan - Georgia, Armenia – Georgia,
Belarus-Ucraina şi Moldova – Ucraina, ţinând cont de specificul fiecărei regiuni, precum şi consolidarea capacităţilor organismelor locale şi
regionale şi a organizaţiilor societăţii civile, în procesul de elaborare şi realizare a proiectelor de cooperare teritorială transfrontalieră comune.
Uniunea Europeană a alocat 12,5 mln. Euro pentru finanţarea celor patru programe de cooperare transfrontalieră între ţările Parteneriatului
Estic, enumerate mai sus.
Parteneriatul Estic - este o iniţiativă a Uniunii Europene, care vizează consolidarea relaţiilor dintre UE şi a vecinilor săi estici, pe calea
aprofundării cooperării politice şi integrării economice. În Parteneriatul Estic participă şase ţări din Europa de Est şi Caucazul de Sud:
Azerbaijan, Armenia, Belarus, Georgia, Republica Moldova şi Ucraina.
Pentru informaţii suplimentare, Vă rugăm să o contactaţi pe Tatiana Dereveankina, Expert în comunicare al Programului, la numărul de
telefon(044) 332-66-08 sau pe adresa de e-mail: tatiana.derevyankina@eaptc.eu.
http://www.eaptc.eu
https://www.facebook.com/eaptc.eu
https://twitter.com/EaP_TC
http://www.linkedin.com/groups/EaPTC-5109143
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Comisia Europeana este organul executiv al Uniunii Europene
În componenţa Uniunii Europene intră 28 de ţări-membre, care au decis treptat să-şi
reunească cunoştinţele, resursele şi destinele. Pe parcursul a 50 de ani de extindere, ei au
creat prin forţe comune o zonă de stabilitate, democraţie şi dezvoltare durabilă, menţinând
totodată diversitatea culturală, toleranţa şi libertatea individuală. Uniunea Europeană îşi
propune să împărtăşească realizările şi valorile cu ţările şi popoarele de dincolo de
graniţele sale.

