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Lubuska delegacja, z członkiem zarządu Tadeuszem Jędrzejczakiem na
czele, odwiedziła Kiszyniów (Mołdawia). W trakcie kilkudniowej wizyty
Lubuszanie m.in. wzięli udział w obchodach Dnia Miasta Kiszyniów. W
programie wyjazdu znalazło się równiez miejsce na spotkania z lokalnymi
władzami.

Lubuszanie odwiedzili Mołdawię na zaproszenie Nistora Grozavu, Tymczasowego
Generalnego Burmistrza Kiszyniowa. Jeden z punktów wyjazdu zakładał zresztą
spotkanie z władzami miasta, co pozwoliło na wypracowanie kierunków dalszej
współpracy. Lubuska delegacja wybrała się również na młodą i nowoczesną winnicę
Asconi, zaliczaną do pięciu najatrakcyjniejszych miejsc w Mołdawii, mającą także w
planach ekspansję na międzynarodowy rynek.

W tym roku przypada 10-lecie podpisania Umowy partnerskiej pomiędzy
Municypium Kiszyniów a Województwem Lubuskim, zawartej w Mołdawii w 14 marca
2007 r. Do tej pory współpraca prowadzona była głównie w zakresie prezentacji
doświadczeń w realizacji inwestycji, współfinansowanych ze środków Unii
Europejskiej. Najważniejsze lubusko-kiszyniowskie wydarzenia, zrealizowane w
ciągu ostatniej dekady to:

- 2007 r. - udział mołdawskiej delegacji w Forum Gospodarczym pod nazwą „Dni
Republiki Mołdawii w Polsce”; 

- 2008 r. - wspólny udział w Open Days - Tygodniu Regionów i Miast w Brukseli;

- 2008 - 2009 r. - realizacja projektu "Teraz Mołdowa! - Lubuskie doświadczenia -
europejskie szanse” w ramach programu Polskiej Pomocy 2008;

- 2012 r. - realizacja projektu „Akademia dobrego rządzenia dla Mołdawii” ramach
programu Polskiej Pomocy 2012 ze środków MSZ;

- 2012, 2013 r. - udział przedstawicieli Województwa Lubuskiego w obchodach Dni
Miasta Kiszyniów;

- 2013 r. - realizacja projektu „Razem w UE” ze środków MSZ;

- 2013, 2014, 2015 r. - udział przedstawicieli administracji samorządowej
Municypium Kiszyniów w Dniach Województwa Lubuskiego.

We współpracę z Mołdawią aktywnie zaangażowane są też lubuskie miasta,
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gminy i powiaty. W naszym regionie zawarto 8 umów lubusko – mołdawskich:
jedną między Powiatem Zielonogórskim a Gagauzją, 4 między miastami: Kostrzyn
nad Odrą – Floresti, Nowogród Bobrzański – Cimişlia, Kargowa – Rejon Straszeński,
Sulechów – Criuleni oraz 3 między gminami: Dąbie – Lozovo, Sława - Vadul Lui
Vodă/Kiszyniów, Świdnica – Neculaieuca.
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