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Comunicat de presă

Preşedintele Consiliului Judeţului Galaţi, Eugen Chebac, a avut astăzi o întâlnire cu 
echipa de stagiari din Republica Moldova, conduşi de preşedintele Consiliului Raional 
Cahul, echipă care participă la proiectul „Cooperare transfrontalieră şi bună vecinătate la 
Dunărea de Jos”. Proiectul, a cărui valoare este de 55.000 de euro, îşi propune ca pe 
parcursul derulării sale să întărească şi să dezvolte capacitatea reprezentanţilor 
administraţiilor din Galaţi şi Cahul pentru a creşterea nivelul de implicare a autorităţilor, 
instituţiilor publice şi a altor actori publici şi privaţi din judeţul Galaţi şi din raionul Cahul 
în procesul de cooperare transfrontalieră prin dezvoltarea capacităţii instituţionale şi
formarea persoanelor ce activează în cadrul acestora pentru a identifica şi dezvolta 
programe de acţiune comune. 
 „Sper ca schimbul de experienţă şi proiectele pe care le dezvoltăm împreună să fie 
benefice pentru toată zona Prutului Inferior, fie că este pe malul moldovean sau pe cel 
gălăţean şi sper ca drumul nostru să fie lung, nu numai cu noi ci şi pentru cei care vor veni 
după noi. Noi am gândit acest proiect în vederea sărbătoririi a 10 ani de la înfiinţarea 
Euroregiunii Dunărea de Jos”, a precizat preşedintele Consiliului Judeţului Galaţi, Eugen 
Chebac. 
 „Fac o paralelă la întâlnirea noastră de la Galaţi cu aeroportul de la Frankfurt. Un 
avion aterizează, altul decolează. Nu dovedim să deschidem bine un proiect că trebuie să
închidem altul. Asta înseamnă că lucrurile merg spre bine, asta înseamnă că noi creştem şi
eu cred că noi cei de la Cahul avem foarte mult de crescut, prin faptul că învăţând de la 
echipa tehnică de la Galaţi ce înseamnă un proiect, cum se scrie şi cum se aplică noi vom 
avea o posibilitate mai deosebită în programul pe care cu toţii îl aşteptăm, programul 
trilateral”, a adăugat preşedintele Consiliului Raional Cahul, Gheorghe Vasilachi. 

Preşedintele Consiliului Judeţului Galaţi, Eugen Chebac, a amintit în discuţia 
purtată cu partenerii din Republica Moldova că în întâlnirea avută săptămâna trecută cu 
delegaţia venită din regiunea Aquitaine, Franţa, a avansat posibilitatea includerii 
Consiliului Raional Cahul în proiectele de dezvoltare ce vor fi lansate anul viitor. 

La schimbul de experienţă ce se derulează în cadrul proiectului Cooperare 
transfrontalieră şi bună vecinătate la Dunărea de Jos” participă reprezentanţi ai Consiliului 
Judeţului Galaţi, Primăriei Municipiului Galaţi, Centrului Cultural „Dunărea de Jos”, 
Universităţii „Dunărea de Jos”, Camerei de Comerţ şi Industrie şi Centrului de 
Consultanţă Ecologică. Din partea Republicii Moldova, în cadrul proiectului participă
reprezentanţii Consiliului Raional Cahul, cei ai municipalităţii din Cahul, doi primari, un 
consilier raional şi un specialist în domeniul întreprinderilor mici şi mijlocii. 


