
Întâlnire între Pre edintele Consiliului jude ean Maramure
i Ambasadorul Ucrainei în România

Ambasadorul Ucrainei în România Markiyan Kulyk, a avut în aceast
diminea  o întrevedere cu pre edintele Consiliului jude ean Maramure  Mircea
Man. Este prima vizit  de acest gen pe care ambasadorul o efectueaz  în afara
Bucure tiului, de la numirea sa în func ie (25 iunie 2008).

Excelen a Sa a fost înso it de domnul Yuriy Verbi kii, Consulul General al
Ucrainei în Suceava i de domnul Pavel Rogovei, consilierul Ambasadei
Ucrainei în România. În deschiderea discu iilor ambasadorul s-a ar tat interesat
de dezvoltarea rela iilor bilaterale i de ridicarea acestora la un alt nivel.

În ceea ce prive te partea român , la întâlnire au participat secretarul
jude ului, Dumitru Dumu a i consilierul jude ean Gheorghe Mihai Bârlea.

Pre edintele Mircea Man i-a reamintit ambasadorului faptul c
Maramure ul are în partea de nord comune în care popula ia este preponderent
ucrainean . De asemenea, a adus în discu ie i situa iile deosebite pricinuite de
inuna iile cu care s-a confruntat jude ul nostru în aceast  var . Mircea Man a dat
asigur ri c  atât primarii din localit ile din Maramure ul Istoric, cât i Consiliul
jude ean Maramure  au o preocupare real i activ , pentru a încerca s  deschid
noi por i de trecere între România i Ucraina. „Colaborarea transfrontalier
pentru Ucraina este o prioritate. Partea ucrainean  consider  c  num rul de
puncte de trecere a frontierei ar trebui m rit, infrastructura ar trebui l rgit ,
iar statutul lor s  fie mult mai înalt,” a spus ambasadorul. Ucrainienii au
transmis Ministerului Afacerilor Externe din România un set de propuneri
privind m rirea num rului de puncte de trecere a frontierei ucraineano-român .
Unele din ele au tange  direct  pe jude ul Maramure . Printre localit ile vizate
se num  Poienile de sub Munte i Valea Vi eului. Aceast  ac iune vine în
primul rând în sprijinul popula iei din zona respectiv , declarat Excelen a Sa.

O alt  problem  pus  în discu ie a fost semnarea unui acord privind micul
trafic de frontier . Râmâne de stabilit care sunt localit ile aflate la 50 de
kilometri de frontier  care vor face actul acestui document. El va simplifica
trecerea cet enilor din ambele ri. Markiyan Kulyk i-a manifestat inten ia de a
semna cu partea român  acest acord pân  la sfâr itul anului. A mai cerut i o
sus inere din partea autorit ilor din ara noastr  în ceea e prive te controlul
comun. Unul din avantajele acestui demers este faptul c  timpul de tracere a
frontierei se va mic ora de dou  ori.

Pre edintele Consiliului jude ean Maramure i-a manifestat toat
deschiderea fa  de propunerile ambasadorului ucrainean. „ O preocupare
aparte i un obiectiv al Consiliului jude ean este acela de a crea pe lâng  Podul



Istoric, care se alf  ast zi acolo, un pod care s  asigure transportul traficului
economic din zon i nu numai. Maramure ul are nevoie de investi ii
puternice,mai ales c   inunda iile ne-au creat o pagub  de 2100 de miliarde,.” a
spus Mircea Man. „Activitatea Consiliului jude ean i leg turile pe care le avem
cu Ucraina de foarte mult  vreme, se vor amplifica, suntem foarte aproape i
avem programe deschis,” a mai declarat acesta.

În discu ie au fost aduse i problemele legate de liceul Tara evcenko din
Sighetu Marma iei, programul de colaborare transfrontalier  CBS i situa ia
iazurilor de decantare din zona Bor a. Referitor la acestea, Mircea Man a vorbit
despre evitarea unor accidente ecologice i implicarea Ministerelor Mediului din
cele dou ri.

Purt tor de cuvânt,
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