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Comunicat de presă

Preşedintele Consiliului Judeţului Galaţi, Eugen Chebac, a avut astăzi o 
întâlnire cu o delegaţie a Consiliului Regional Aquitaine, Franţa. La începutul 
discuţiilor purtate cu delegaţia franceză, preşedintele CJ Galaţi a urat bun venit 
oaspeţilor şi a evocat lunga colaborare dintre judeţul Galaţi şi regiunea Aquitaine, 
mai ales în domeniile medical, viticol şi educaţional. 
 Eugen Chebac a amintit că în decursul colaborării cu partea franceză au existat 
rezultate care acum se văd şi s-a referit în special la înfiinţarea Facultăţii de Medicină
din cadrul Universităţii „Dunărea de Jos”. În ceea ce priveşte dezvoltarea sectorului 
viticol, preşedintele CJ Galaţi a pus accent deosebit pe o viitoare întărire a relaţiilor 
dintre specialiştii francezi din acest domeniu şi mediul privat din Galaţi. Şi domeniul 
educaţional a avut rezultate de-a lungul colaborării purtate cu regiunea Aquitaine, 
lucru remarcat şi de Excelenţa Sa Henri Paul, Ambasadorul Republicii Franceze în 
decursul vizitei de la Galaţi. 
 „2008 sper că o să fie schimbarea radicală a mentalităţii clasei politice şi
reformarea sistemului administrativ prin aprobarea Legii descentralizării, având în 
vedere că, pentru prima dată în istorie s-a aprobat votul uninominal pentru 
preşedintele Consiliului Judeţului şi votul uninominal pentru parlamentari şi asta va 
duce la dezvoltarea capacităţii administrative prin schimbarea mentalităţii legislative”, 
a mai spus preşedintele CJ Galaţi, Eugen Chebac.  
 Delegaţia franceză a subliniat bunele colaborări avute cu autorităţile gălăţene şi
şi-a exprimat dorinţa ca în timpul şederii la Galaţi să pună la punct derularea 
proiectelor pentru următorii doi ani. Referitor la dezvoltarea relaţiilor în domeniul 
viticol, partea franceză a precizat că poate pune la dispoziţia operatorilor gălăţeni din 
acest domeniu un specialist care să ajute întreprinzătorii să-şi dezvolte afacerea. De 
asemenea, a fost adresată invitaţia către conducerea judeţului Galaţi de a participa, în 
luna iunie a anului viitor la o amplă manifestare intitulată VINEXPO, unde cei care 
activează în zona viticolă îşi pot întări colaborările şi dezvolta oportunităţile de 
pătrundere pe piaţa europeană.
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Dezvoltarea sectorului educaţional a fost susţinută în prezentarea sa de 
delegaţia franceză care a subliniat că este posibilă implicarea reprezentanţilor 
Colegiului Naţional „Al. I Cuza” şi a Liceului Agricol din Tecuci în activităţi cu 
structuri similare din Aquitaine. 
 În finalul discuţiilor preşedintele CJ Galaţi a făcut referire la posibilitatea 
armonizării ghidurilor de aplicare pentru proiectele cu finanţare europeană la nivelul 
întregii Uniuni, dat fiind faptul că la ora actuală există, pentru fiecare stat membru, 
ghiduri diferite. 
 „Poate prin discuţiile purtate cu europarlamentarii noştri am putea determina o 
schimbare în acest sens, astfel încât ghidurile de aplicare din Polonia sau Ungaria să
nu mai fie diferite faţă de cele din România sau Bulgaria”, a concluzionat 
preşedintele CJ, Eugen Chebac. 
 Preşedintele Consiliului Judeţului Galaţi, a adresat delegaţiei franceze invitaţia 
de a participa mâine la deschiderea oficială a Muzeului Satului, eveniment ce va avea 
loc în Pădurea Gârboavele. 
 

Informaţii de background: 

Delegaţia franceză este formată din Laurent Rey-Lescure - delegat regional 
pentru Afaceri Europene şi Internaţionale, Consiliul Regional Aquitaine, Jean-Michel 
Arrive - şeful misiunii, Hang-Fang Julie Zhu - responsabil misiune, Dominique 
Dallay - profesor de medicină la Universitatea Bordeaux II, preşedinte Pole Medical, 
Andre Quinton – profesor de medicină la Universitatea Bordeaux II, Delphine Caute 
– supraveghetoare şi moaşă la Spitalul CHU Pellegrin şi Pierre Cambar – director al 
Comisiei de Promovare a Produselor Agroalimentare din Aquitaine. 


