
A 38-a întâlnire a Consiliului Regiunii Carpatice în Ucraina

Pre edintele Consiliului jude ean Maramure  a fost prezent la sfâr itul
pt mânii trecute în Ucraina, în localitatea Ujgorod. El a participat în calitate de

lider al delega iei române.  Aici a avut loc a 38-a întâlnire a Consiliului
Euroregiunii Carpatice.  Au fost dezb tute mai multe  puncte, printre care:
“Situa ia ecologic  în  regiunea Carpatic , consecin ele sociale i medote de
îmbun ire”, “Proclamarea anului 2009 – anul Mun ilor Carpa i”,  de asemenea,
s-a mai discutat despre o rut  turistic : “ Euroregiunea Carpatic ” ,  dar i despre
organizarea unui festival anual care s  înglobeze activit i cultural-artisitice din
teritoriile arondate Euroregiunii Carpatice.

Mykhajlo Kichkovskiy, pre edintele Consiliului Regiunii Zakarpattya, a
vorbit despre problemele de ecologie cu care se confrunt  Mun ii Carpa i. El a
adus în discu ie situa ia inunda iilor care au afectat atât Ucraina, cât i România în
vara acestui an. “Ultima inunda ie a cuprins un teritoriu foarte mare, iar Consiliul
Euroregiunii trebuie s  aib  un rol foarte important în manevrarea acestor
calamit i”. Mircea Man a luat cuvântul în plenul edin ei  i le-a reamintit
participan ilor de situa ia dificil   prin care a trecut Maramure ul la sfâr itul lunii
iulie: “ Maramure ul a trecut prin situa ii extrem de grele legate de inunda ii.
Avem o mo tenire  care ast zi ne creeaz  probleme: mineritul. Iazurile de
decantare prezint  un pericol nu numai pentru Maramure , ci pentru toat  zona.
Acum trebuie s  g sim solu ii. La inunda iile din iulie, 7 miliarde de  metri cubi
de steril erau în pericol s  ajung  în apele interna ionale. Iar aceast  problem
este o preocupare a noastr .”

Mircea Man a mai avut dou  întâlniri care s-au dovedit a fi foarte benefice
în ceea ce prive te dezvoltarea rela iilor româno-ucrainiene. Una dintre ele a fost
cu guvernatorul regiunii Zakarpattya , Oleh Gavashi. Cei doi oficiali au discutat
despre problemele cu care se confrunt  fiecare regiune, iar Mircea Man i-a f cut
guvernatorului ucrainean o invita ie pe meleagurile maramure ene. Acesta din
urm  a promis c  va onora invita ia pân  la finele anului 2008. De asemenea,
pre edintele Consiliului jude ean Maramure  a avut o discu ie cu Ernest Nuser,
eful Departamentului de Integrare , Rela ii Economice Externe i Turism a

Regiunii Zakarpattya.  S-a discutat despre colaborarea dintre cele dou  regiuni
pentru deschiderea mai multor puncte comune de trecere a frontierei. „Eu am avut
o întâlnire cu noul Ambasador al Ucrainei în România. Am discutat problemele
din aceast  var , iar continuarea proiectelor mari care exist  între cele dou ri
va fi o preocupare pentru conducerea Consiliului jude ean Maramure .”
“Suntem foarte bucuro i c  vom continua rela iile atât la nivel înalt, cât i la
nivelul oamenilor simpli,”  a replicat Ernest Nuser.



Pre edintele Consiliului jude ean Maramure  le-a f cut reprezentan ilor
administra iei ucrainiene o invita ie în jude ul nostru , pentru luna decembrie a
acestui an. Gazdele noastre s-au ar tat foarte încântate i au promis c  vor fi în
Maramure  cât mai curând posibil.
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