CONSILIUL JUDEŢEAN SUCEAVA
Serviciul diasporă şi parteneriate externe
Regiunea Cernăuţi
Cele mai importante acţiuni realizate în comun, de la semnarea parteneriatului între judeţul
Suceava şi regiunea Cernăuţi din Ucraina, au fost după cum urmează:
- înfrăţiri între şcoli şi unităţi administrativ teritoriale din judeţul Suceava cu unele
similare din regiunea Cernăuţi;
- schimburi de experienţă între specialişti din diferite domenii de activitate din cele
două regiuni;
- participarea, pe bază de reciprocitate, în tabere de odihnă, organizate pentru copii;
- organizarea, în comun, de festivaluri folclorice, concursuri de poezie, spectacole;
- excursii de studiu;
- întreceri sportive între elevi;
- organizarea de consfătuiri, simpozioane, activităţi de formare cu participarea
cadrelor didactice, inspectorilor şcolari şi directorilor de şcoli din cele două regiuni
partenere; încheierea de parteneriate în vederea promovării unor proiecte de interes
comun;
- schimb de materiale didactice, cărţi;
- asigurarea unor programe şcolare pentru însuşirea limbilor materne, cunoaşterea
istoriei şi tradiţiilor minorităţilor;
- întâlniri periodice de lucru la sediilor celor două unităţi administrativ-teritoriale,
precum şi la PCTF Siret-Porubne şi Porubne-Siret, cu participarea conducerilor
administrative ale judeţului Suceava şi regiunii Cernăuţi.
În domeniul culturii s-au realizat o serie de activităţi de importanţă deosebită, la
organizarea cărora şi-au adus contribuţia atât Consiliul Judeţean Suceava, cât şi Administraţia
Regională de Stat Cernăuţi şi Consiliul Regional Cernăuţi, printre care amintim:
- dezvelirea bustului scriitoarei ucrainene Olga Kobeleanskaia la Gura Humorului, a
poetului naţional Taras Şevcenco la Negostina, a statuilor lui Mihai Eminescu la
Cernăuţi;
- organizarea în judeţul Suceava a unor reuniuni pe probleme ale minorităţilor
ucrainene din judeţul Suceava şi româneşti din regiunea Cernăuţi;
- participarea la manifestări cultural - artistice ale minorităţilor, devenite tradiţionale,
cum sunt: “Convieţuiri”, “Mărţişor”, “Întâlniri Bucovinene, Zilele T.G.Şevcenko;
- participarea la manifestările culturale dedicate sărbătorii naţionale ”Ziua
Bucovinei”, sărbătorii Zilei Culturii Naţionale, Zilele Culturii Tradiţionale Române
la Cernăuţi, precum şi la Festivalul concurs internaţional de muzică populară
românească În grădina cu flori multe;
- 2 iulie 2017, o delegație din regiunea Cernăuți, formată din reprezentanți ai
Administrației Regionale de Stat și ai Consiliului Regional, a participat la acțiunile
programate în cadrul Programului Ștefanian la Mănăstirea Putna din județul Suceava;
- 28 iulie 2017, Un reprezentant al Consiliului Regional Cernăuți a participat la
acțiunile organizate în cadru celei de-a XXVIII-a ediții a Festivalului Internațional de
Folclor ”Întâlniri Bucovinene”, care a avut loc în municipiul Câmpulung
Moldovenesc din județul Suceava și la care au participat ansambluri artistice din
Polonia, Ucraina, România și Ungaria;
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Alte activităţi:
Regiunea Cernăuţi a găzduit 4 ediţii ale Turneul Internaţional de Fotbal pentru Juniori
„Patru Regiuni pentru Europă’, ultima dintre acestea având loc în perioada 6-10 august 2017,
în cadrul căruia participă tineri sportivi, de până în 16 ani, din regiunile Cernăuți (Ucraina),
Schwaben (Germania), departamentul Mayenne (Franța) și județul Suceava.
Au avut loc 3 şedinţe comune ale Consiliului Regional Cernăuţi şi ale Consiliului
Judeţean Suceava (15 septembrie 2008, la Cernăuţi; 23.11.2012, respectiv 21 octombrie 2016,
la Suceava).
- Participarea la diferite evenimente organizate de Administraţia Regională de Stat
Cernăuţi (7 noiembrie 2008-Seminarul de lucru Bucovina CEI III "Comerţul Trans
Regional- Transferul Tehnologic-Provocări ale mileniului Trei”; 25.02.2009conferinţa "Interacţiunea Administraţiilor publice locale şi al ONG-urilor în vederea
dezvoltării domeniului turistic"; 30.11.-01.12.2010 – Conferinţa Internaţională cu
tema „Capacitatea de clustering a Punctelor de Tranzit din Europa Centrală şi de
Est"; 11.05.2011- conferinţa internaţională cu tema Dialog bucovinean - istoria
culturală a unei regiuni; 1-2 noiembrie 2016 - Forumul de business
ucraineano-româno-moldovenesc
"Ucraina-Moldova-România:
cooperarea
inter-regională transfrontalieră. Starea actuală, tendinţe şi perspective");
- 27-29.05.2013, organizarea la Suceava a celei de-a treia ediţii a evenimentul Dialog
Bucovinean, cu sprijinul Ambasadei Austriei la Bucureşti, pentru promovarea
dialogului şi a schimburilor economice din zona istorică Bucovina;
- 2-4 august 2013, la Târgul meşterilor Populari desfăşurat în Muzeul Satului
Bucovinean, au participat cinci meşteri populari şi Ansamblul folcloric „Ţărăncuţa"
din raionul Novoseliţa, care a susţinut un program de cântece şi dansuri tradiţionale
ucrainene;
- 23-24 august 2013, la Hotin a avut loc vernisajul expoziţiei cu fotografii realizate din
avion, intitulată “Ctitorii moldave", cu obiective din Patrimoniul UNESCO din
România, Ucraina şi Republica Moldova;
- 2 noiembrie 2013, şeful Compartimentului Salvamont din cadrul consiliului judeţean
a participat la evenimentul Jocuri Extreme Bucovinene, organizat de Federaţia
Turismului Sportiv din regiunea Cernăuţi;
- începând cu anul 2014, Consiliul Judeţean Suceava prin Centrul Cultural „Bucovina"
a implementat proiectul cultural „Trasee Eminesciene" la care au participat elevi din
clasele V-XII, proveniţi de la şcoli din Regiunea Cernăuţi. Pe data 14 august, la
Mănăstirea Putna, a avut loc decernarea premiilor Concursului de recitare a liricii
eminesciene „LA PUTNA" ;
- 31 iulie 2016, la Suceava a avut loc lansarea proiectului August - Luna Diasporei din
cadrul programului Hai în Bucovina! Cu această ocazie a avut loc inaugurarea
Muzeului Bucovinei, care a fost redeschis publicului vizitator, după o pauză de 2 ani
şi jumătate, cât au durat lucrările de modernizare, derulate în cadrul unui proiect
finanţat din fonduri structurale. În acest context Consiliul Judeţean Suceava a fost
gazda unor delegaţii din Ucraina (Administraţia Regională de Stat Cernăuţi,
Consiliul Regional Cernăuţi, Primăria Oraşului Cernăuţi). Programul a cuprins şi
vernisajul expoziţiei "Ie şi cămeşă din Bucovina", precum şi a altor expoziţii cu teme
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din Bucovina (foto, pictură), vizitarea Târgului Meşterilor Populari, ediţia a XXI-a,
din cadrul Muzeului Satului Bucovinean, un concert extraordinar Sistem,
deschiderea în premieră a expoziţiei permanente din Cetatea de Scaun a Sucevei şi
un concert Nicu Alifantis;
- 30.09.2016, la sediul consiliului judeţean a avut loc o întâlnire a oamenilor de
afaceri din Regiunea Cernăuţi cu omologi din judeţul Suceava, la această
manifestare participând şi reprezentanţi ai Camerei de Comerţ şi Industrie Suceava;
- la Spectacolul de datini şi obiceiuri de Anul Nou, organizat la Suceava în data de
27 decembrie 2016, în cadrul programului Crăciun în Bucovina au luat parte două
grupuri de obiceiuri de iarnă din regiunea Cernăuţi, respectiv Malanca de la Crasna
şi Ansamblul popular amator de dans „Ceremşina” al Casei Populare de Artă din
oraşul Văşcăuţi. În cadrul spectacolului a fost prezentată Malanca Bucovinei, cu
formaţii din judeţul Suceava şi regiunea Cernăuţi;
-

la Festivalul Malanca de Bucovina, organizat la Cernăuţi, în perioada 1315.01.2017 a participat şi o delegaţie a judeţului Suceava, compusă din
reprezentanţi ai administraţiei publice locale şi ai grupurilor folclorice din judeţ;

-

15 ianuarie 2017, de Ziua Culturii Naționale Române, la Cernăuți, delegația
consiliului județean a participat la manifestările culturale, marcând astfel data
nașterii poetului național și a depus o coroană de flori la Monumentul lui Mihai
Eminescu, din centrul oraşului Cernăuţi;

-

16 februarie 2017, la Suceava, a fost organizat un schimb de experiență între
specialiști din Cernăuți și omologi din județul Suceava în domeniul reabilitării
sociale și psihologice a copiilor cu afecțiuni organice ale sistemului nervos. Din
delegația Regiunii Cernăuţi au făcut parte: reprezentanţi ai Direcției de Asistență
Socială din cadrul Administrației Regionale de Stat Cernăuți, ai Centrului
Regional Bucovina pentru reabilitarea socială a copiilor cu dizabilități, ai
Consiliului Regional Cernăuți şi un psiholog. În cadrul discuțiilor s-au conturat
mai multe posibilități de colaborare iar delegația ucraineană și-a exprimat
dorința de a folosi experiența românească în domeniu prin pregătirea şi
depunerea unor proiecte de finanțare nerambursabile în cadrul Programul
Operațional Comun România-Ucraina 2014 -2020;

-

19-21 februarie 2017, la Suceava a avut loc un schimb de experiență, între
specialiști din județul Suceava și omologi din raionul Kelmenețchi din regiunea
Cernăuți având ca temă exemple de bune practici în educație. În cadrul acestei
acțiuni au participat 10 specialiști în educație din Ucraina și 20 cadre didactice
din România;

-

22 februarie 2017, la Suceava a fost organizat un schimb de experiență între
specialiști din Cernăuți și omologi din județul Suceava în domeniul sanitar.
Delegația ucraineană a participat la o întâlnire de lucru, organizată la Direcția de
Sănătate Publică Suceava, în cadrul căreia s-a analizat modul în care este
organizat sistemul de sănătate din România în comparație cu cel din Ucraina; s-a
discutat despre medicamentele folosite în cazul unor epidemii (gripă, rujeolă);
tulpinile de virus gripal aflate în circulație la nivelul celor 2 țări; procentul
farmaciilor de tip privat și respectiv de stat; accesul populației la medicamente;
felul în care sunt furnizate serviciile medicale către populație;
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-

11-13 mai 2017 o delegație medicală din Regiunea Cernăuți a participat la
Conferința ”Zilele Medicale ale Sucevei” - Ediția a VI-a, 2017, organizată de
Colegiul Medicilor Suceava, Academia de Științe Medicale, Universitatea de
Medicină și Farmacie ”Gr. T. Popa” Iași, Ordinul Asistenților Medicali
Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România – Filiala Suceava,
Camera Județeană a Sindicatului Medicilor Suceava;

-

23 mai 2017, la PCTF Siret-Porubne a avut loc o întâlnire de lucru la care au
participat reprezentanți ai Consiliului Județean Suceava, ai Administrației
Regionale de Stat Cernăuți, Consiliului Regional Cernăuți, BRCT Suceava, în
cadrul căreia, s-au abordat teme de interes comun, cele mai importante fiind:
- modernizarea punctelor de frontieră;
- situația proiectelor aflate în derulare;
- pregătirea unei ședințe comune care urmează a avea loc la Cernăuți;
- atragerea regiunilor din Polonia în demersul de realizare a unui drum expres
care să lege Varșovia de București, prin Cernăuți și Suceava.

- 14 iunie 2017, la PCTF Siret-Porubne a avut loc o întâlnire de lucru la care au
participat reprezentanții Consiliului Județean Suceava, ai Administrației Regionale de
Stat Cernăuți, Consiliului Regional Cernăuți, ai serviciilor de cale ferată din România și
Ucraina. Au fost dezbătute aspecte privind introducerea a două curse feroviare
Suceava-Cernăuți și retur. Ulterior, pe data de 21 iunie 2017, la gara din Vadul Siret au
fost continuate discuțiile, la nivel de autorități regionale și experți, în vederea stabilirii
soluțiilor tehnice cu privire la introducerea celor două trenuri. Reprezentanții căilor
ferate s-au pus de acord din punct de vedere tehnic, identificând o soluție viabilă
privind posibilitatea introducerii curselor feroviare, respectiv transbordarea pe peronul
gării din Vadul Siret (având în vedere diferența de ecartament dintre căile ferate din
cele două țări);
- 27 iunie 2017, la PCTF Siret-Porubne a avut loc o nouă ședință la care au participat
reprezentanți ai Consiliului Județean Suceava, Instituției Prefectului – Județul Suceava,
Consiliului Regional Cernăuți, Administrației Regionale de Stat Cernăuți, autorităților
vamale, poliției de frontieră și serviciilor de căi ferate din cele două unități
administrativ-teritoriale. În cadrul întâlnirii a fost reluată tema introducerii celor două
curse feroviare Suceava-Cernăuți și retur, pentru degrevarea traficului prin zona
Siret-Porubne, în contextul liberalizării regimului de vize în spațiul comunitar pentru
cetățenii ucraineni;
- 19 septembrie 2017, la PCTF Siret-Porubne a avut loc o ședință la care au participat
reprezentanți ai Consiliului Județean Suceava, Instituției Prefectului – Județul Suceava,
Consiliului Regional Cernăuți, Administrației Regionale de Stat Cernăuți, autorităților
vamale, poliției de frontieră și serviciilor de căi ferate din Ucraina și România. Scopul
întâlnirii a fost de stabilire a pașilor concreți pentru funcționarea celor două trenuri de
persoane pe ruta Suceava-Cernăuți și retur. Reprezentanții CFR au transmis că sunt de
acord să opereze cu cele două perechi de trenuri regio și introducerea acestora în noul
mers al trenurilor, însă decizia finală aparține Ministerului Transporturilor;
- 5 decembrie 2017, reprezentanți ai Asociației Regionale a Crucii Roșii din Cernăuți au
efectuat o vizită în județul Suceava, pentru a demara colaborarea cu Societatea
Națională de Cruce Roșie din România – Filiala Suceava;
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- 28 noiembrie 2017, cu ocazia împlinirii a 99 de ani de la Unirea Bucovinei cu
România, Consiliul Județean Suceava a organizat o serie de acțiuni, cu implicarea mai
multor instituţii publice. La acest eveniment au participat medici din orașul Cernăuți,
reprezentanți ai localității Mahala, precum și reprezentanți ai Consiliul Raional Soroca
din Republica Moldova;
- 5 decembrie 2017, județul Suceava a primit vizita unei delegații condusă de domnul
Ivan Muntean, președintele Consiliului Regional Cernăuți. În cadrul întâlnirii de lucru
domnul Andrei Gordiciuk, fondatorul COK/FNAC, prima cooperativă națională agrară
din Ucraina și-a anunțat intenția de a stabili relații de colaborare cu agenți economici
din județul Suceava, care activează în domeniul agricol, în vederea procesării de materii
prime provenite din Ucraina. Pornind de la aceste premise, în data de 18 decembrie
2017, la PCTF Siret-Porubne a fost organizată o altă întâlnire de lucru la care au
participat reprezentanți ai Consiliului Regional Cernăuți, Administrației Regionale de
Stat Cernăuți, Consulatului General al României la Cernăuți, ai celor două Agenții de
dezvoltare regională din Cernăuți și din Piatra Neamț, ai unor instituții/organizații care
susțin dezvoltarea mediului de afaceri și activitatea întreprinderilor și reprezentanți ai
unor firme/asociații de producători care activează în domeniul procesării produselor
agricole pentru discuții, în vederea concretizării unei cooperări în acest domeniu. În
cadrul aceleiași întâlniri au fost abordate și alte subiecte, respectiv: perspectivele
dezvoltării afacerilor mici și mijlocii în județul Suceava și regiunea Cernăuți,
continuarea cooperării între cele două Camere de Comerț și Industrie precum și
intensificarea schimburilor comerciale între agenții economici din cele două unități
administrativ-teritoriale;
- în data de 27 decembrie 2017, la Festivalul Internațional de Datini și Obiceiuri de
Anul Nou ”După datina străbună” organizat la Suceava au participat grupuri din
Ucraina (Formații de căiuți de la Oprișeni și de la Mihoreni) și Republica Moldova
(Ansamblul ”Ciobănaș de la Mioare”).
- la invitația Consiliului Regional Cernăuți, o delegație a Consiliului Județean Suceava
a participat în data de 11 ianuarie 2018, la inaugurarea Școlii cu predare în limba
română din Iordănești, regiunea Cernăuți.

- În perioada 14-15 ianuarie 2018 o delegație a Consiliul Județean Suceava a participat
la Festivalul ”Malanca”, organizat de Consiliului Regional Cernăuți.
În perioada 8-9 martie 2018, județul Suceava a primit vizita unei delegații din Ucraina
condusă de președinții Consiliilor Regionale Cernăuți și Lviv, în vederea discutării
unor probleme transfrontaliere de interes comun. Cu acest prilej, s-a abordat și
problematica etnicilor ucraineni din județul Suceava și a celor români din Ucraina,
președintele Consiliului Regional Lviv propunând organizarea, la Suceava, a unei școli
de vară pentru copii de etnie ucraineană din județul Suceava, cu implicarea Consiliului
Regional Lviv.
În data de 30 mai 2018, Consiliul Județean Suceava a adoptat Hotărârea nr. 84 privind
aprobarea Acordului de colaborare între Județul Suceava prin Consiliul Județean
Suceava și Regiunea Lviv prin Consiliul Regional Lviv, Inspectoratul Școlar Județean
Suceava, Uniunea Ucrainenilor din România-Filiala Suceava și Comuna Bălcăuți prin
Consiliul Local Bălcăuți pentru organizarea și desfășurarea Școlii de Vară pentru copii
de etnie ucraineană din județul Suceava, ediția I.
Ulterior, partenerii au semnat acordul de colaborare, Școala de vară desfășurându-se în
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perioada 16-20 iulie 2018, în localitatea Bălcăuți, unde trăiește cea mai mare
comunitate de etnici ucraineni din județ, numărul copiilor participanți la această acțiune
fiind de peste 100.
- În zilele de 20 martie, 3 și 19 aprilie 2018, la PCTF Siret-Porubne, au avut loc întâlniri
de lucru cu invitați din Regiunea Cernăuți, pentru discutarea unor aspecte referitoare la
pregătirea proiectelor transfrontaliere care au fost promovate la finanțare în cadrul
Programului Operațional Comun România-Ucraina 2014-2020.
- Reprezentanții Administrației Regionale de Stat Cernăuți au organizat în data de 12
aprilie 2018, Festivalul regional concurs ”Înflorește ou încondeiat” la care a participa și
o delegație a județului Suceava.
- În data de 27 aprilie 2018, la Universitatea ”Ștefan cel Mare” din Suceava s-a
desfășurat o conferință dedicată Centenarului Marii Uniri, cu tema: 100 de ani de
Administrație Românească în Bucovina – 100 ARB, Consiliul Județean Suceava fiind
co-organizator al acțiunii. La eveniment au participat și reprezentanți din regiunea
Cernăuți, respectiv de la primăriile Iordănești și Mahala.
- În aceeași zi, în localitatea Boian, raionul Noua Sulița, regiunea Cernăuți, a avut loc
ședința Consiliului Euroregiunii Prutul de Sus, în cadrul căreia au fost adoptate mai
multe hotărâri și rezoluții.
Scopul principal al întâlnirii a fost predarea preşedinţiei Euroregiunii Prutul de Sus de
la municipiul Bălți şi preluarea acesteia de către regiunea Cernăuţi, sens în care au fost
adoptate hotărâri și rezoluții privind constituirea noii conduceri, a Comisiilor de lucru, a
Secretariatului și a Planului de activitate pe anul 2018. Conform prevederilor Statutului
Euroregiunii Prutul de Sus, președinția acestui organism este deținută, pe o perioadă de
1 an, prin rotație, de către toți membrii acesteia.
- În data de 2 iunie 2018, la Centrul sportiv și de recreere ”Olimpia”, în orașul Cernăuți, a
avut loc un meci de mini-fotbal între echipele Poliției de Circulație (de patrulare) din
regiunea Cernăuți și echipa similară din județul Suceava. Scopul acestei acțiuni a vizat
întărirea relațiilor tradiționale de prietenie, bună vecinătate și stabilirea unei colaborări
între specialiști din sfera poliției de circulație din zona transfrontalieră
Cernăuți-Suceava.
- În perioada 21-23 iunie 2018, o delegație a Consiliului Județean Suceava a participat la
cea de-a treia ediție a Forumului de Dezvoltare Locală ”O nouă dimensiune a
dezvoltării regionale și locale”, care a avut loc în orașul Truskaveț din Regiunea Lviv și
organizat de Consiliul Regional Lviv din Ucraina. În a doua zi a forumului,
reprezentanții Consiliului Județean Suceava au participat activ la discuțiile în plen pe
tema ”Dezvoltarea turismului și a infrastructurii aferente”. La acest eveniment au
participat și reprezentanții a două regiuni partenere județului Suceava, respectiv
Cernăuți din Ucraina și Podkarpackie din Polonia.
- În perioada 5-12 august 2018, Consiliul Județean Suceava, în colaborare cu Consiliul
Regional Cernăuți, Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava, Muzeul Bucovinei,
Centrul Cultural Bucovina, Biblioteca Bucovinei I.G.Sbiera Suceava și Inspectoratul
Școlar Județean Suceava, au implementat proiectul Tabăra de creație în județul
Suceava pentru elevi de etnie română din regiunea Cernăuți, ediția I.
În cadrul proiectului, județul Suceava a fost gazdă pentru 34 de elevi de etnie română
6

din regiunea Cernăuţi, cu rezultate deosebite la învăţătură, precum și pentru 6 profesori
de etnie română, care au vizitat judeţul Suceava, în vederea familiarizării cu tradiţiile şi
obiceiurile locale. Tabăra de creație în județul Suceava pentru elevi de etnie română
din regiunea Cernăuți s-a desfășurat în cadrul a trei ateliere de creație, respectiv pictură
(gestionat de domnul Pânzaru Mihai, reprezentant al Centrului Cultural Bucovina),
meșteșuguri (gestionat de doamnele Rusu Eutasia Geta, responsabil expert etnograf la
Centrul Cultural Bucovina, respectiv Cristea Carmen, meșter popular, responsabil
atelier ceramică și Nistor Iuliana-Celica, meșter popular, responsabil atelier
încondeiere ouă) și literatură (gestionat de domnul Vintilă Alexandru-Ovidiu,
reprezentantul Bibliotecii Bucovinei ”I.G.Sbiera”).
Atelierele s-au desfășurat în spații puse la dispoziție de Muzeul Bucovinei, respectiv la
Muzeul Satului Bucovinean.
În afară de aceste ateliere specifice, au avut loc și vizite la unele obiective turistice și
culturale din județ, precum și întâlniri cu personalități din mediul academic, cultural,
administrativ. Astfel, oaspeții au avut ocazia să viziteze Cetatea de Scaun a Sucevei,
Muzeul de Istorie, Muzeul de Științele Naturii, Muzeul Ion Irimescu, Mănăstirile
Dragomirna și Putna, Fabrica de înghețată Betty Ice Suceava, Atelierele de ceramică
neagră din Marginea. De asemenea, s-a vizitat Biblioteca I.G.Sbiera din Suceava, unde
s-a discutat despre proiectul Bătălia cărților (modul de implementare, rezultate,
sustenabilitate), ideea fiind preluarea din bunele practici implementate la Suceava și
punerea lor în practică în cadrul școlilor din Cernăuți, din cadrul cărora provin
participanții la tabără. Programul taberei a cuprins și vizitarea Universității Ștefan cel
Mare din Suceava și prezentarea oportunităților oferite de instituția de învățământ
superior viitorilor studenți.
Cazarea oaspeților a fost asigurată de universitate, iar transportul din Cernăuți la
Suceava și retur, inclusiv deplasarea în vederea participării la activitățile din cadrul
taberei, a fost asigurat de Centrul Cultural Bucovina. Biblioteca Bucovinei I.G.Sbiera
Suceava a oferit premii (cărți) elevilor de la secțiunea literatură, reprezentantul
Centrului Cultural Bucovina a realizat portrete pentru toți participanții la tabără, iar
meșterii populari au oferit suveniruri.
- Centrul Regional de Formare Continuă și de Perfecționare a Funcționarilor Organelor
de Stat a Administrațiilor Publice Locale, a Întreprinderilor, Instituțiilor și
Organizațiilor de Stat Cernăuți a organizat o întâlnire în data de 24.08.2018, la Palatul
Administrativ din Suceava, în cadrul proiectului Comunicarea eficientă a
administrațiilor publice și a instituțiilor societății civile: mecanisme, bune practici și
experiența de punere în aplicare. Delegația regiunii Cernăuți a cuprins pe lângă
reprezentanți ai administrației publice și reprezentanți ai mediului universitar, ai
societății civile și mass-media. În cadrul întâlnirii, s-a discutat cu reprezentanții
aparatului de specialitate al consiliului județean, care asigură relația cu publicul,
ulterior organizându-se o masă rotundă cu reprezentanții societății civile și un schimb
de experiență privind interacțiunea cu autoritățile.
- Administrația Regională de Stat Cernăuți a organizat, în data de 30 septembrie 2018,
în satul Revakivți, raionul Kitsman, Târgul regional agroindustrial ”Toamnă
bucovineană 2018”, la care a participat și o delegație a Consiliului Județean Suceava.
Cu regiunea Cernăuţi s-a colaborat şi în cadrul proiectelor transfrontaliere finanţate în
cadrul Programului de Vecinătate România-Ucraina 2004-2006 şi Programului Operaţional
Comun România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013, după cum urmează:
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Proiecte implementate în cadrul Programului de Vecinătate RO-UA 2004-2006
1. Forum Economic Regional Bucovina, în valoare de 61.580 Euro. Proiectul a oferit un
impuls cooperării economice transfrontaliere prin valorificarea moştenirii comune,
identificarea şi promovarea unor instrumente de sprijin a mediului de afaceri din Regiunea
istorică Bucovina şi stimularea schimburilor economice între agenţii economici din Judeţul
Suceava şi Regiunea Cernăuţi.
2. Dezvoltarea unei reţele alternative transfrontaliere de transport între România şi
Ucraina, în valoare de 286.334 Euro. Proiectul a presupus realizarea Studiului de Fezabilitate
pentru modernizarea drumurilor judeţene DJ 209 G Ulma - frontieră Ucraina, DJ 175 Izvoarele
Sucevei - frontieră Ucraina şi DJ 291 A Muşeniţa -Vicşani”.
3. Festivalul dansului şi cântecului tradiţional Bucovinean, în valoare de 48.855 Euro. Prin
intermediul acestui proiect, comunităţile ucrainene din judeţul Suceava, respectiv cele
româneşti din regiunea Cernăuţi au beneficiat de prezentarea unor spectacole, menite să
crească gradul de cunoaştere a tradiţiilor şi obiceiurilor bucovinene.
4. „Schimb de experienţă între reprezentanţi ai administraţiei publice locale din judeţul
Suceava şi regiunea Cernăuţi", în valoare de 48.410 EUR. Proiectul a constituit un
instrument de colaborare transfrontalieră, prin care s-a realizat sesiuni de instruire şi de
dezbatere ale Programului Operaţional pentru Cooperare Transfrontalieră 2007-2013 ROUA-MOL, fundamentarea “Strategiei de cooperare transfrontalieră 2007-2013”, precum şi
dezvoltarea şi definitivarea portofoliului de proiecte pentru perioada 2007-2013, cu accente pe
proiectele de cooperare transfrontalieră între Suceava şi Cernăuţi.
5. Reabilitarea vechilor coridoare de transport în regiunea istorică Bucovina: DJ 175
Benea - Moldova Suliţa, în valoare de 711.849,44 EUR, prin care s-a reabilitat un tronson de
3,5 km din acest drum judeţean.
6. „Infrastructură transfrontalieră de transport între judeţul Suceava şi regiunea
Cernăuţi: Modernizare DJ 291 A Siret — Frătăuţii Noi", în valoare de 661.505,63 Euro şi
prin care s-a reabilitat un tronson de 1,450 km de drum din DJ A Siret - Frătăuţii Noi şi s-a
consolidat un pod de beton armat, pe o lungime de 16 m.
7. „Centrul transfrontalier de instruire pentru afaceri”, în valoare de 211.086 Euro care a
avut ca obiectiv îmbunătăţirea legăturilor economice transfrontaliere şi instruirea mediului de
afaceri în vederea dezvoltării economice durabile.
Proiecte implementate în cadrul POC RO-UA-MOL 2007-2013
1. Modernizare DJ 175, Km 30+800- 30+900, 31+090-32+625, 35+900-39+000, Pojorâta Izvoarele Sucevei, Judeţul Suceava finanțat în cadrul POC Romania - Ucraina - Moldova,
Prioritatea 1- Către o economie mai competitivă a zonei de frontieră, în valoare totală de
2.631.457,03 euro, care a vizat reabilitarea/modernizarea a 3 km de drumuri judeţene de
graniţă. Contractul de finanţare s-a semnat în data de 02.03.2012, durata de implementare fiind
până la 02.12.2013;
2. „Monografia folclorică a ucrainenilor din judeţul Suceava şi a românilor din regiunea
Cernăuţi", finanţat în cadrul POC Romania - Ucraina - Moldova, prioritatea 3 - Promovarea
proiectelor People to people, în valoare totală de 118.154 euro. Contractul de finanţare s-a
semnat în data de 29.03.2011 şi a avut o durată de implementare de 16 luni;
3. „Promovarea folclorului ucrainean în judeţul Suceava şi a celui românesc în regiunea
Cernăuţi", finanţat în cadrul POC Romania - Ucraina - Moldova, Prioritatea 3 - Promovarea
proiectelor People to people, în valoare totală de 113.966,22 euro. Contractul de finanţare s-a
semnat în data de 29.03.2011 şi a avut o durată de implementare de 9 luni, respectiv până la
data de 29.12.2011;
4. „Moştenirea tradiţională comună — element de promovare europeană”, finanţat în
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cadrul POC Romania - Ucraina - Moldova, prioritatea 3 - Promovarea proiectelor People to
people, în valoarea totală de 150.000 euro. Contractul de finanţare s-a semnat în data de
07.04.2011 şi a avut o durată de implementare de 18 luni. Proiectul a fost implementat de
Muzeul Bucovinei, Consiliul Judeţean Suceava având calitatea de partener, care a asigurat şi
partea de cofinanţare;
5. „Bibliotecile - Porţi deschise spre cunoaştere", finanţat în cadrul POC Romania - Ucraina
- Moldova, prioritatea 3 - Promovarea proiectelor People to people, în valoare totală de 97.000
euro. Contractul de finanţare s-a semnat în data de 29.03.2011 şi a avut o durată de
implementare de 12 luni. Proiectul a fost implementat de Biblioteca Bucovinei I.G. Sbiera,
Consiliul Judeţean Suceava având calitatea de partener, care a asigurat şi partea de cofinanţare.
6. Turism transfrontalier de siguranţă în munţii Bucovinei finanţat în cadrul Programului
Operaţional Comun România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013, Prioritatea 1 "Către o
economie de frontieră mai competitivă", Măsura 1.1 „Îmbunătăţirea productivităţii si
competitivităţii zonelor urbane si rurale ale regiunii prin cooperarea transfrontalieră ”, în
valoare de 337.174,88 Euro. Contractul de finanţare a fost semnat în data de 21.10.2013,
durata de implementare fiind de 21 de luni;
7. „Medicină în situaţii de urgenţă-răspuns prompt la provocările transfrontaliere", cod
MIS ETC 1575, implementat de Spitalul Central Municipal Novoselytsya, în cadrul
căruia Consiliul Judeţean Suceava a îndeplinit calitatea de partener.
8. „Îmbunătăţirea situaţiei ecologice a bazinelor Prutului şi Nistrului, prin îmbunătăţirea
sistemelor de epurare a apelor uzate din Cernăuţi şi Drochia", cod MIS ETC 1535,
implementat de Consiliul Local Cernăuţi, în cadrul căruia Consiliul Judeţean Suceava a
îndeplinit calitatea de partener.
9. „Utilizarea experienţei europene în combaterea eroziunii solului", cod MIS 1591,
implementat de Administraţia Raională Kitsman, în cadrul căruia Consiliul Judeţean
Suceava a îndeplinit calitatea de partener.
- // -
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