CONSILIUL JUDEȚEAN SUCEAVA
Serviciul diasporă și parteneriate externe

Euroregiunea “Prutul de Sus”
În urma întâlnirii trilaterale la nivelul preşedinţilor României, Republicii Moldova şi
Ucrainei de la Izmail din 3 - 4 iulie 1997 au avut loc discuţii la nivel de experţi ai Consiliului
Judeţean Suceava şi Botoşani (România), Administraţia Regională de Stat Cernăuţi (Ucraina) şi
Consiliile Judeţene Bălţi şi Edineţ (Republica Moldova) privind crearea Euroregiunii "Prutul de
Sus", din dorinţa de a amplifica colaborarea transfrontalieră reciproc avantajoasă, ca element al
procesului general european.
Euroregiunea “Prutul de Sus” a fost constituită în anul 2000 şi cuprinde următoarele
unităţi administrativ – teritoriale: judeţele Botoşani şi Suceava din România, raioanele Briceni,
Bălţi, Edineţ, Făleşti, Glodeni, Ocniţa, Sîngerei şi Rîşcani din Republica Moldova, regiunile
Cernăuţi şi Ivano-Frankivsk din Ucraina.
Scopul pentru care a fost creată Euroregiunea este lărgirea legăturilor subregionale
existente, favorizarea colaborării transfrontaliere a administraţiilor publice locale, instituţiilor,
agenţilor economici, organizaţiilor neguvernamentale şi persoanelor fizice în domeniile
economic, învăţământ, ştiinţă, cultură şi sport, dezvoltarea noilor mecanisme de colaborare
subregională, precum şi asigurarea dezvoltării durabile a Euroregiunii, în cadrul integrării în
procesul general european contemporan. Asigurarea dezvoltării socio - economice durabile a
regiunilor din bazinul râurilor Prut, Nistru şi Siret, integrarea continuă în sferele de colaborare
existente şi apropierea intereselor comune ale unităţilor administrativ teritoriale de frontieră ale
ţărilor noastre pentru pregătirea şi realizarea unor proiecte comune, constituie de asemenea
preocupări majore în cadrul activităţii Euroregiunii „Prutul de Sus”. În desfăşurarea colaborării
transfrontaliere, un rol important revine Consulatului General al României la Cernăuţi, precum şi
Camerelor de Comerţ şi Industrie a judeţului Suceava la Cernăuţi şi a Regiunii Cernăuţi la
Suceava, prin care se derulează diverse activităţi reciproc avantajoase. Un rol deosebit în
amplificarea relaţiilor noastre îl are deschiderea a noi puncte de trecere simplificată a frontierei
de stat dintre regiunea Cernăuţi – Ucraina şi judeţele Suceava şi Botoşani, desfiinţarea taxelor
vamale locale între membrii euroregiunii şi simplificarea procedurilor de trecere a frontierelor de
stat comune. Constituirea Euroregiunii, după o perioadă îndelungată de negocieri (peste 2 ani), a
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fost realizată pe data de 22 septembrie 2000, când la Botoşani, conducerile Consiliilor Judeţene
Suceava şi Botoşani - România, Bălţi şi Edineţ - Republica Moldova şi ale Administraţiei
Regionale de Stat Cernăuţi - Ucraina, au semnat Acordul de Constituire şi au ales Consiliul
Euroregiunii ca organism de conducere al acesteia.
Activitatea acesteia se conduce după principiile de bază ale Uniunii Europene în
domeniul cooperării transfrontaliere, ţinând cont de prevederile legislaţiei României, Republicii
Moldova şi Ucrainei, pe baza împuternicirilor primite de la organele competente, care sprijină
realizarea proiectelor transfrontaliere şi asigură baza legală de colaborare a membrilor
Euroregiunii.
Prin adoptarea la 30 noiembrie 2000, a Statutului Euroregiunii "Prutul de Sus" au fost
reglementate prin prevederi clare privind modul de organizare şi activitatea acesteia, după cum
urmează:
- participarea membrilor fondatori la structurile şi activitatea Euroregiunii, modul de
retragere din componenţa sa şi începerea activităţii;
- organizarea activităţii Consiliului Euroregiunii;
- exercitarea de către Preşedintele în Exerciţiu al Consiliului a funcţiilor sale;
- funcţiile şi răspunderile celor 4 Comisii de Lucru a Euroregiunii, respectiv:
1 Comisia de Lucru pe probleme ale economiei, infrastructurii şi turismului;
2 Comisia de Lucru pe probleme ale securităţii ecologice, protecţiei mediului,
dezvoltării durabile a regiunii şi activităţii Euroregiunii;
3 Comisia de Lucru pe probleme ale Ştiinţei, Învăţământului, Culturii, Ocrotirii
Sănătăţii, Sportului;
4 Comisia de Lucru pe probleme ale dezvoltării interregionale şi interetnice, auto
administraţiei locale şi mijloacele de informare în masă.
- finanţarea activităţii Euroregiunii;
- simbolurile Euroregiunii;
- realizarea programelor şi proiectelor comune în cadrul Euroregiunii.
Organismele Euroregiunii
Consiliul Euroregiunii. Este format din 6 persoane, conducătorii unităţilor administrativ
teritoriale membre ale Euroregiunii (2 din partea României – preşedinţii consiliilor judeţene
Suceava şi Botoşani, 2 din partea Ucrainei – şefii administraţiilor regionale de stat din Cernăuţi
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şi Ivano Frankivsk şi 2 din partea Republicii Moldova – prin rotaţie 2 preşedinţi de raioane).
Atribuţiile Consiliului sunt:
-

adoptă Statutul Euroregiunii, modificările ulterioare ale acestuia şi asigură realizarea
Acordului privind crearea Euroregiunii;

-

adoptă hotărâri privind primirea de noi membri în componenţa Euroregiunii, precum şi
retragerea celor care solicită acest lucru;

-

creează Comisiile de lucru şi adoptă hotărâri privind orientarea activităţilor, organizarea şi
finanţarea lor;

-

aprobă programele şi proiectele de colaborare transfrontalieră în cadrul Euroregiunii,
pregătite de Comisiile de lucru;

-

alege preşedintele în exerciţiu.
Preşedintele în exerciţiu. Este ales din rândul membrilor Consiliului, pentru o perioadă

de 1 an, cu respectarea principiului rotaţiei, şi are principalele atribuţii:
-

duce la îndeplinire hotărârile Consiliului Euroregiunii;

-

în numele Consiliului Euroregiunii invită la şedinţe pe membrii permanenţi ai Consiliului,
reprezentanţii împuterniciţi ai autorităţilor centrale ale statelor din care fac parte membrii
Euroregiunii, consilieri şi experţi – reprezentanţi ai partenerilor Euroregiunii în ţări ale
Uniunii Europene, de asemenea reprezentanţi ai altor structuri euroregionale şi pe acei
membri ai Comisiilor de lucru a căror prezenţă la şedinţele Consiliului este necesară;

-

asigură pregătirea şi prezintă Consiliului Euroregiunii raportul anual asupra activităţii
Euroregiunii Prutul de Sus şi realizării hotărârilor Consiliului;

-

desemnează vicepreşedintele şi secretarul executiv al Euroregiunii;

-

îndeplineşte şi alte funcţii prevăzute de Statutul Euroregiunii şi prin hotărârile Consiliului.
Secretariatul euroregiunii funcţionează în unitatea administrativ teritorială care deţine

preşedinţia în exerciţiu. Secretariatul este format din specialişti din aparatul propriu al fiecărei
unităţi teritoriale şi răspunde de buna funcţionare a activităţii Consiliului Euroregiunii.
Comisiile de lucru sunt constituite pe probleme pe diverse domenii de activitate.
Membrii Comisiilor de lucru sunt experţi, specialişti pe domenii de activitate, care lucrează
împreună la identificarea problemelor de cooperare transfrontalieră, le prioritizează, elaborează
proiecte şi le înaintează spre aprobare Consiliului Euroregiunii, şi după caz le înaintează spre a fi
finanţate în cadrul programelor de finanţare identificate.
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Comisiile sunt coordonate de Secretariatul Consiliului Euroregiunii „Prutul de Sus”, iar
conducerea şi sediul acestora sunt deţinute, prin rotaţie anuală, de fiecare dintre membrii
Consiliului Euroregiunii.

Date statistice ale Euroregiunii Prutul de Sus:
Indicator
Suprafaţa totală

2.893.730 ha

Suprafaţa agricolă

1.786.187

Populaţia

2.915.506

Densitatea medie

101,76 loc/kmp

Aeroporturi

3 (Suceava, Cernăuţi, Bălţi)

Lungimea cursurilor de apă

9.062 km

Puncte de trecerea frontierei internaţionale

2

Puncte de trecerea frontierei pietonale

7

Puncte de trecerea frontierei feroviare

1

Localităţi turistice

53

Resurse minerale

Nisipuri calcaroase, calcare, metale neferoase,
gips, gresii, ţiţei şi gaze naturale, ape minerale
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