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În cadrul Festivalului Cultural al Românilor de Pretutindeni, care se va desfășura în perioada
14-15 septembrie 2019, la Complexul etno-cultural VATRA, din raionul Strășeni, va fi organizată
o reuniune festivă a autorităților centrale și locale din România și Republica Moldova, se arată
într-un comunicat de presă primit la redacție, preluat de Romanian Global News.

Scopul acestui eveniment este de a le oferi autorităților de pe cele două maluri ale Prutului,
posibilitatea de a interacționa și a stabili relații de parteneriat, care, în perspectivă, să pună
bazele unor proiecte comune. În cadrul acestui eveniment, vor fi prezentate în detaliu
oportunitățile care există, inclusiv liniile de finanțare, se vor face înfrățiri între localitățile de pe
cele două maluri ale Prutului și va fi elaborată o bază de date comună la care să aibă acces toți
cei interesați. Programul va cuprinde următoarele subiecte: proiectele de finanțare
transfrontaliere, programe de dezvoltare în diferite domenii, finanțate de autoritățile din
România, modalitățile de stabilire a parteneriatelor între autoritățile din România și Republica
Moldova și prezentarea unor informații practice privind o comunicare mai eficientă, proiectele
implementate sau în curs de derulare, ca urmare a înfrățirilor dintre primăriile de pe cele două
maluri ale Prutului, schimb de experiență între reprezentanții Administrației Publice Locale,
asigurarea unor căi de dialog, în perspectiva unor colaborări ulterioare.

La eveniment vor participa Ambasadorul României în Republica Moldova, Daniel Ioniță,
secretarul de stat al Ministerului pentru Românii de Pretutindeni, Victor Alexeev, președintele
Congresului Autorităților Locale din Moldova (CALM), Tatiana Badan, dar și președinți de
județe, președinți de raioane, primari și consilieri locali de pe ambele maluri ale Prutului.

Evenimentul va avea loc duminică, 15 septembrie, începând cu ora 11:00, la Complexul
Etno-Cultural VATRA din raionul Strășeni.
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