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Крајем новембра у Темишвару је одржан састанак, којем су присуствовали 
начелници три наша банатска округа, представници Регионалног центра за
друштвено-економски развој „Банат“ и као и префекти румунских жупанија Тимиш
и Караш-Северин.

  

  

      

У саопштењу након овог скупа које је потписао наш генерални конзул у Темишвару
Лазар Манојловић, назначено је да је на овај начин почела реализација Протокола о
међусобној сарадњи у оквиру ИПА програма прекограничних односа Србије и
Румуније.

  

У оквиру подухвата под именом „Међугранична сарадња са циљем развоја односа и
истицања друштвених, културних и привредних особености жупанија Тимиш и
Караш-Северин, као и Севернобанатског, Средњег и Јужнобанатског управног
округа“, предвиђено је више заједничких акција, попут студије о идентификацији
надлежности јавних услога које се нуде грађанима, селекције програма учења
румунског и српског језика што би олакшало живот српској и румунској
националној мањини у обе државе, кратке обуке за службенике запослене у
локалној администрацији и издавање двојезичних информативних брошура.

  

Такође је констатовано да би са румунске стране било потребно дефинисати
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носиоце овог и других пројеката, имајући у виду да смо ми то већ регулисали,
поверивши координацију и реализацију нашем Регионалном центру за
друштвено-економски развој „Банат“.

  

Представници наша три округа (Севернобанатски управни округ представљао је
начелник Владимир Илић), још једном су истакли потребу отварања међународних
граничних прелаза са Румунијом, између Накова и Лунге, као и Јаше Томића и Фења,
што би скратило пут и интензивирало сарадњу српских и румунских градова.

  

Како је назначено у овом саопштењу, актуелна економска криза јасно указује
неопходност отварања и повезивања територије омеђене наведеним жупанијама и
окрузима, како би се обезбедио бољи проток људи, робе, капитала, и повећала
атрактивност региона за стране инвеститоре.

  

Реализација бројних пројеката, попут изградње мостова на Нери и код Голупца,
сајта „пет региона“, студије чишћења и уређења реке Бегеј, и других заједничких
подухвата у домену туризма, пољопривреде, екологије, требало би да донесе
корист и једној и другој страни.
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