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EUROREGIUNEA “DUNĂREA DE JOS” A ÎMPLINIT 10 ANI! 
GALAŢIUL O SĂRBĂTOREŞTE 

 

În data de 9 decembrie 2008 va avea loc, la Sala Auditorium a Complexului Muzeal de Ştiinţele 
Naturii Galaţi, Conferinţa Internaţională “Euroregiunea Dunărea de Jos – 10 ani de cooperare 
transfrontalieră”. Acest eveniment încheie şirul manifestărilor dedicate aniversării a 10 ani de la 
semnarea, la 14 august 1998 a “Acordului de constituire a Euroregiunii”, prin care a luat fiinţă 
Euroregiunea „Dunărea de Jos”. 
 
În prezent, din această Euroregiune, fac parte judeţele Galaţi, Brăila, Tulcea din România, raioanele 
Cahul şi Cantemir din Republica Moldova şi regiunea Odesa din Ucraina.  
 
Conferinţa va oferi un bun prilej de a pune în dezbatere teme de mare interes cu privire la 
cooperarea transfrontalieră şi rolul euroregiunilor în dezvoltarea regională. De asemenea, conferinţa
va include ceremonia de acordare a personalităţii juridice Euroregiunii prin semnarea 
documentelor constitutive ale Asociaţiei de Cooperare Transfrontalieră “Euroregiunea Dunărea de 
Jos”.  
 
Cu această ocazie au fost invitaţi să participe toţi membrii Euroregiunii, reprezentanţi ai altor 
euroregiuni din România, ai organizaţiilor internaţionale ce sprijină cooperarea transfrontalieră şi
interregională, ai Ministerelor de Externe ale celor trei ţări, precum şi actori locali publici şi privaţi
implicaţi în relaţii de cooperare transfrontalieră.

Conferinţa va fi urmată de un spectacol folcloric internaţional cu participarea ansamblurilor 
folclorice din cele trei ţări, care va avea loc la Teatrul Muzical “Nae Leonard” începând cu orele 
16,30. Intrarea este liberă.

Această suită de manifestări este organizată în cadrul proiectului “Cooperare Transfrontalieră şi
Bună Vecinătate la Dunărea de Jos” finanţat prin Programul de Vecinătate România – Republica 
Moldova 2004-2006, PHARE CBC 2006, proiect derulat de Consiliul Judeţului Galaţi în parteneriat 
cu Consiliul Raional Cahul, Republica Moldova. 
 
Pentru detalii suplimentare persoana de contact este  dra. Aurelia Domniţeanu, consilier la Direcţia 
de Dezvoltare Regională, Consiliul Judeţului Galaţi, telefon: 0236 470 009, fax: 0236 470 264, e-
mail: directiadezvoltare@yahoo.com. 


