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Hrvatska i Rumunjska žele produbiti suradnju
vineri, 08 septembrie 2017

Predsjednik Vlade Rumunjske Sorin Grindeanu sastao se 12. lipnja ove godine s predsjednikom Vlade Republike
Hrvatske Andrejem Plenkoviem.

Razgovarali su o politikim i gospodarskim odnosima te o aktualnim pitanjima s kojima se susree Europska unija.

Rumunjska i Hrvatska, kao dvije bliske zemlje, žele produbiti suradnju na svim podrujima, posebice gospodarskom, i
intenzivirati suradnju u okviru Europske unije, izjavili su Sorin Grindeanu i Andrej Plenkovi, premijeri Rumunjske i
Hrvatske.

&ldquo;Složili smo se oko obostrane želje za uvr&scaron;enjem, raznovrsno&scaron;u i produbljenjem suradnje kako na
bilateralnom planu tako i kao partneri u okviru EU-a i NATO-a&rdquo;, rekao je novinarima predsjednik rumunjske vlade
Sorin Grindeanu.

&ldquo;Hrvatska i Rumunjska imaju 25 godina di-plomatskih odnosa. Rije je o nama bliskoj zemlji, zemlji s kojom nas
veže puno zajednikih poveznica i politikih i gospodarskih i kulturnih&rdquo;, izjavio je premijer Andrej Plenkovi nakon
sastanka s rumunjskim kolegom koji boravi u službenom posjetu Hrvatskoj.

Dvojica premijera izrazila su zadovoljstvo zbog injenice da se unapreuje gospodarska raz-mjena emu e svakako
pridonijeti i potpisani sporazum u Banskim dvorima: Memorandum o razumijevanju izmeu Hrvatske gospodarske komore
i Trgovinske i industrijske komore Rumunjske. Taj e sporazum, rekao je hrvatski premijer, omoguiti pripremu zajednikog
gospodarskog foruma u Bukure&scaron;tu najesen ove godine.

Grindeanu je kazao da e forum biti održan u okviru posjeta hrvatske predsjednice Rumunjskoj i izrazio je nadu da e on
dodatno potaknuti gospodarsku razmjenu. Pro&scaron;le je godine trgovinska razmjena izmeu dviju zemalja iznosila 270
milijuna eura, ali je injenica da postoji veliki potencijal za njezin daljnji rast, dodao je rumunjski premijer.

Plenkovi je izrazio zadovoljstvo zbog toga &scaron;to je u 2016. u Hrvatskoj boravilo gotovo 100.000 rumunjskih turista.
Premijeri su takoer pozdravili injenicu da je Croatia Airlines uspostavila tjedne letove izmeu Zagreba i Bukure&scaron;ta
te da rumunjski nacionalni zrani prijevoznik Tarom ima svoje letove izmeu Splita i Bukure&scaron;ta.

&ldquo;Na taj nain omoguujemo bržu i bolju povezanost na&scaron;e dvije zemlje&rdquo;, rekao je Plenkovi.
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&ldquo;Potpisivanjem ovih dokumenata pokazujemo namjeru dviju zemlja da intenziviramo na&scaron;e bilate-ralne
odnose&rdquo;, istaknuo je Grindeanu.
Tema razgovara bile su i manjine. Plenkovi je rekao kako mu je drago da je rumunjski premijer roen u Kara&scaron;u
gdje živi hrvatska manjina. &ldquo;Oekujemo da se njegovanje i kultiviranje hrvatskog identiteta na&scaron;e manjine vidi
u mogunostima obrazovanja, osobito visokog obrazovanja na Sveuili&scaron;tu u Temi&scaron;varu&rdquo;, kazao je on.

Hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarovi primila je predsjednika rumunjske vlade Sorina Grindeanua tijekom
njegovog službenog posjeta RH.

Grabar-Kitarovi i Grindeanu složili su se oko nužnosti jaanja gospodarske sastavnice bilateralnih odnosa, a emu e
pridonijeti i gospodarski forum koji e se organizirati u Rumunjskoj ove jeseni u prigodi planiranog uzvratnog službenog
posjeta predsjednice, kaže se u priopenju.

Tijekom razgovora utvrena su zajednika stajali&scaron;ta po mnogim pitanjima od obostranog interesa, od budunosti
Europske unije i izglednih ciljeva predsjedanja Vijeem Europske unije u zajednikom triju, do stanja na jugoistoku Europe.

Sugovornici su naglasili i važnost izgradnje budunosti Europe u jednoj brzini ali i nastavka pro&scaron;irenja i
konsolidacije Europske unije, ime e se pridonijeti jaanju otpornosti cjelokupne Europske unije.

Ivan Dobra
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