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Comunicat de presă

Preşedintele Consiliului Judeţului Galaţi, Eugen Chebac, a avut o întâlnire cu 
Ambasadorul Austriei la Bucureşti, Excelenta Sa dr. Martin Eichtinger. În cadrul 
discuţiilor, preşedintele CJ Galaţi, a subliniat faptul că după semnarea pe 26 
septembrie, la Varna, a documentelor de înfiinţare a Euroregiuneii Mării Negre, 
astăzi, prin semnarea acordului de cooperare dintre cele două porturi, s-a făcut 
legătura, prin intermediul coridorului bazinului Mării Negre, cu Europa de sus. 

„Galaţiul nu este numai graniţa României ci este şi graniţă a Uniunii Europene 
şi în acest context căutăm să strângem legăturile între parea de Est şi partea de Vest a 
Europei, pentru ca schimburile comerciale să ducă la prosperitatea şi dezvoltarea 
zonelor din care fiecare face parte. Galaţiul, ca cel mai important port de pe Dunăre, 
apropape de vărsarea în mare, va face legătura între bazinul Mării Negre şi Europa de 
Vest, ca poartă de tranzit pentru mărfurile din Ucraina şi bazinul Mării Negre, către 
Ungaria, Austria, Germania şi până în Olanda, pe canalul Main-Rin. Am promis că
voi încerca, şi iată un prim pas, că voi face din Galaţi o capitală economică a Sud-
Estului Europei şi a României. Este un prim pas, urmând ca poate mai departe să
facem înfrăţiri între Euroregiunea Dunării de Jos, euroregiunea de Dezvoltare Sud-
Est a României şi regiunile şi euroregiunile Austriei”, a precizat preşedintele 
Consiliului Judeţului Galaţi, Eugen Chebac. 

La rândul său, Ambasadorul Austriei la Bucureşti, Excelenta Sa dr. Martin 
Eichtinger, a mulţumit preşedintelui CJ pentru primirea călduroasă avută la Galaţi. 

„Ca ambasador al Austriei mă bucur în mod deosebit pentru această cooperare 
care va exista între Portul Galaţi şi Portul Ennshafen. Pentru noi ca austrieci, Dunărea 
a fost şi este în continuare foarte importantă şi mereu este important să legăm această
regiune a Bazinul Mării Negre cu Europa Centrală prin Dunăre. Împreună cu 
România avem iniţiative marei în ceea ce priveşte Dunărea. În 2001 România şi
Austria au fost printre primii care au început procesul de cooperare a Dunării şi
suntem în continuare aici pentru a sublinia importanţa Dunării”, a declarat 
ambasadorul Austriei la Bucureşti, Excelenta Sa dr. Martin Eichtinger. 


