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Proiecte contractate în cadrul celui de-al doilea apel de propuneri de proiecte. Scurte interviuri 
cu beneficiarii.  

 
Evenimente recente la care au participat reprezentanți ai structurilor programului: 

 Lansarea proiectului MIS ETC 2557 - “Educație cultural-artistică în contextul unei cooperări 
transfrontaliere durabile”, Chișinău; 

 A doua ediție a Forumului  de Investiții organizat de Agenția de Dezvoltare Regională 
(Odessa), la Izmail în cadrul proiectului MIS ETC 1214; 

 A doua ediție a Forumului Anual al Strategiei UE pentru regiunea Dunării (SUERD), București; 

 Conferința anuală INTERACT, Atena 12-13.11.2013; 

 Reuniunea de evaluare a Zilei Cooperării Europene  2013, Amsterdam, 20.11.2013. 

 
Situația curentă a Proiectelor Majore de Investiții (LSP)  
 
Procesul de pregătire a noilor programe ENI CBC 

Proiect finanțat de Programul Operațional Comun România – Ucraina – Republica Moldova 2007 
– 2013, premiat la Congresul Inițiativelor Est- Europene, (EEIC), Lublin, Polonia 

Urările noastre de bine şi sănătate pentru Noul An! 
 

 
Proiecte contractate în cadrul celui de-al doilea apel de propuneri de proiecte.  

Scurte interviuri cu beneficiarii. 
 

Semnarea contractului de finanțare reprezintă un moment important în viața fiecărui proiect. În această etapă au 
ajuns proiectele selectate în urma celui de-al doilea apel de propuneri de proiecte, pentru care alocarea financiară 
a fost de aproximativ 36 milioane EUR. Lista tuturor contractelor semnate, pentru cele 3 priorități, va fi postată pe 
pagina oficială de internet a programului imediat după semnarea ultimului contract de finanțare nerambursabilă. 
Până atunci, ne-am adresat cătorva beneficiari aflați la începutul implementării, pentru a ne împărtăși primele 
impresii: 

 
Camera de Comerț și Industrie Suceava 

Jo.B.S. Centre – Instrument pentru stimularea dezvoltării antreprenoriatului în  regiunea de graniță 
Romania – Ucraina – Republica Moldova - MIS ETC 1934 

 Care sunt obiectivele proiectului dumneavoastră? 

Proiectul este finanțat în cadrul Priorității 1 „Către o economie mai competitivă în zona de frontieră“ și va fi 
implementat în parteneriat cu Centrul Bucovinean pentru Reconstrucție și Dezvoltare din Cernăuți – Ucraina, 

Buletinul Electronic nr.3/2013 
 

Buletin Electronic publicat de Secretariatul Tehnic Comun al Programului Operational Comun Romania – Ucraina – Republica Moldova 2007 – 2013, finanțat de 
Uniunea Europeană prin Instrumentul European de Vecinatate și Parteneriat. 
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Unversitatea de Stat „Alecu Russo“ din Băți – Republica Moldova și Asociația pentru Dezvoltare Economică și 
Regională – ADER din Suceava, România. 

Obiectivul general al proiectului este îmbunătățirea mediului de afaceri pentru întreprinderile mici și mijlocii în 
zona de graniță prin utilizarea de soluții inovative și promovarea parteneriatelor economice. Prin acest proiect 
urmărim să realizăm un Centru Transfontalier de Asistență pentru Afaceri – o locație modernă în care 
întreprinderile mici și mijlocii din zona de graniță sa-și poată promova serviciile și să poată organiza seminarii de 
instruire și evenimente economice. De asemenea, Centrul Transfontalier de Asistență pentru Afaceri va pune la 
dispoziție întreprinderilor mici și mijlocii din cele trei regiuni de graniță un spațiu pentru organizarea de 
evenimente adresate schimburi de experiență și transferului de cunoștințe. 

Derularea unei cercetări privind nevoile specifice de instruire în zona transfrontalieră și îmbunătățirea  capacității 
de dezvoltare a întreprinderilor mici și mijlocii, prin organizarea de sesiuni de formare profesională constituie 
obiectivele specifice ale proiectului. 

 Aveți temeri în ceea ce privește  implementarea proiectului? 

Pentru acest proiect, a cărui perioadă de implementare se va încheia la sfârșitul lunii iunie 2015, am stabilit un 
plan al activităților și al riscurilor care ne va ajuta să realizăm indicatorii propuși, în timpul prevăzut. Mai mult, 
suntem încrezători într-o bună comunicare cu Secretariatul Tehnic Comun în ceea ce privește detalierea 
termenilor contractuali și sprijinul care ne va fi acordat de-a lungul implementării proiectului. 

 Descrieți, pe scurt, strategia de comunicare pentru acest proiect, implementat în cadrul Programului Ro-Ua-Md. 
Cum vor fi diseminate publicului larg, informațiile privind activitățile proiectului? 

Strategia de comunicare include: 3 evenimente pentru lansarea proiectului, 3 conferințe de presă, 42 de 
comunicate de presă, 42 de anunțuri radio, 1 panou de vizibilitate, 1000 de pliante, 500 de broșuri, buletine 
informative, mape, roll-up pentru prezentarea proiectului. Promovarea proiectului se va realiza și pe pagina de 
web a fiecărui partener, respectiv în cadrul platformei e-learning care va fi realizată în cadrul proiectului.   

 
Institutul de Consultanţă în Afaceri, Chişinău 
Creşterea competitivităţii prin sinergia umană în regiunea de frontieră – MIS ETC 2019 
 

 Care sunt obiectivele proiectului dumneavoastră? 

Obiectivele proiectului nostru se referă la consolidarea capacităţii grupul țintă şi la promovarea interacţiunii între  
oameni şi comunităţi. De asemenea, prin implementarea proiectului, dorim să spijinim consolidarea cooperării şi 
performanţei economice a IMM-urilor din regiunea de frontieră România- Republica Moldova- Ucraina, în vederea 
obţinerii creşterii economice şi a dezvoltării durabile. Prin proiect, ne mai propunem  și îmbunătăţirea 
competitivității mediului de afaceri în judeţele Botoşani, Iaşi, Vaslui şi în regiunile transfrontaliere din Republica 
Moldova şi Ucraina şi să stabilim o strategie comună de atragere a investiţiilor bazate pe competitivitate şi 
interacţiunea oamenilor din regiunea țintă a proiectului. 

Implementarea acţiunii propuse va crea posibilitatea de îmbunătăţire a competitivității IMM-urilor, cu un impact 
pozitiv asupra comunităţilor şi a mediului de afaceri pe ambele părţi ale graniţei, pe termen mediu şi lung. 

 Aveți temeri în ceea ce privește  implementarea proiectului? 

Proiectul implică câteva riscuri precum cele politice, sociale şi economice, dar le considerăm  moderate.  

 Descrieți, pe scurt, strategia de comunicare pentru acest proiect, implementat în cadrul Programului Ro-Ua-Md. 
Cum vor fi diseminate publicului larg, informațiile privind activitățile proiectului? 

Informaţiile cu privire la activităţile proiectului vor fi disponibile pentru publicul interesat în cadrul campaniei de 
promovare. Scopul acestei campanii este de a comunica faptul că proiectul este co-finanţat de Uniunea 
Europeană şi de a informa publicul larg la nivel local, regional şi transfrontalier despre activitățile proiectului. 

Vor avea loc evenimente de promovare şi vor fi elaborate şi diseminate materiale informative (Ghidul 
Investitorului, postere, pliante). Activităţile cheie ale proiectului vor fi mediatizate prin articole în presa locală, 
regională şi naţională. 

 
Organizația Publică “Business Center”, Cernăuți 

“ECO-CARPATHIANS- Dezvoltarea afacerilor ecologice în zona Carpaților de frontieră – o șansă pentru o 
mai bună competitivitate economică– MIS ETC 1603 

Care sunt obiectivele propuse de proiectul dumneavoastră? 
Obiectivele generale ale proiectului se referă la promovarea cooperării transfrontaliere între regiunile montane de 
frontieră, în domeniul producției și marketingului produselor agricole, meșteșugurilor tradiționale și turismului 
ecologic, în vederea obținerii unei creșteri economice solide, prin consolidarea sectorului m icilor afaceri. Prin 
proiect, se va dezvolta o eco-destinație în regiunea transfrontalieră și se vor îmbunătăți cunoștințele grupului țintă 
despre eco-turism la standarde europene, se vor realiza transferuri de bune practici și se vor dezvolta itinerarii 
turistice tematice în regiunile țintă (România, Ucraina și Republica Moldova). De asemenea, prin campania de 
start-up pentru afaceri bazate pe principiile economiei bio și ecologice, se va îmbunătăți competitivitatea 
economiei montane.       
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 Aveți temeri în ceea ce privește  implementarea proiectului?  
La acest moment, considerăm că proiectul va fi implementat în conformitate cu planurile noastre, iar, la final, vor fi 
realizați toți indicatorii pe care ni i-am propus.   

 Descrieți pe scurt strategia de comunicare pentru acest proiect, implementat în cadrul Programului Ro-Ua-Md. 
Cum vor fi diseminate publicului larg, informațiile privind activitățile proiectului? 
Ne-am propus să invităm reprezentanți ai mass-media la conferințele de presă care vor fi organizate în zona de 
interes a proiectului. Mai mult decât atât, una dintre activitățile proiectului este crearea și difuzarea unui scurt 
metraj de promovare despre regiunea țintă, organizarea unui festival și plasarea de panouri promoționale. De 
asemenea, ne-am propus să informăm publicul cu privire la evenimentele organizate în cadrul proiectului prin 
participarea la mese rotunde și alte evenimente organizate de alte instituții din regiune. 

Vom utiliza toate instrumentele posibile care ne pot ajuta să facem proiectul cât mai vizibil și să informăm 
societatea civilă cu privire la rezultatele obținute. 

 
 

Evenimente recente la care au participat reprezentanți ai structurilor programului 
  

Lansarea proiectului MIS ETC 2557 –  
“Educație cultural-artistică în contextul unei cooperări transfrontaliere durabile”,  

Chișinău, 6 noiembrie 2013   
 

Colegiul de Muzică “Stefan Neaga”, beneficiar 
al Proiectului MIS ETC 2557 “Educație cultural- 
artistică în contextul unei 
cooperări transfrontaliere 
durabile” a organizat 
evenimentul de lansare 
oficială a proiectului în data 
de 6 noiembrie 2013. 
Obiectivul proiectului este 
consolidarea legăturilor 
culturale între regiunile de 
frontieră ale celor trei țări 
participante.   

Studenți ai colegiului dar și 
reprezentanți ai 
administrațiilor publice 
centrale și locale, instituții 
de învățământ, artistice și 
muzicale, ONG-uri,  
reprezentanți media și 
profesori ai Colegiului au 
fost invitați la ceremonia de 
lansare a primului proiect 
implementat de 
prestigioasa instituție de 
învățământ vocațional 
artistic din Moldova.  

Audiența compusă din 308 
studenți și 46 de oaspeți, 
oficiali din Guvern și 
Parlament, reprezentanți ai Ambasadei României la 
Chișinău, reprezentanți ai autorităților publice centrale 
și locale, instituțiilor muzicale și artistice, ONG-uri, 
profesori, s-au bucurat de concertul oferit de Corul 
Gloria care a dat startul evenimentului  prin 
interpretarea imnului studențesc Gaudeamus. 

Printre oficialii de rang înalt, ce au onorat cu prezența 
acest  eveniment, menționăm pe dna Monica Babuc, 
Ministru al Culturii, care și-a exprimat sincerele 
felicitări cu acest prilej, menționând importanța 
conservării culturii, tradițiilor, rădăcinilor și trecutului 
comun și oportunitățile de promovare a acestora la 

nivel regional și european, cu sprijinul  Uniunii 
Europene.   

Un alt oaspete de onoare care a 
participat la acest eveniment a 
fost unul din membrii Comitetului 
Parlamentar pentru Cultură, 
Educație, Cercetare, Tineret și 
Sport și Mass Media, dl. 
Ghenadie Ciobanu. În cuvântul 
său de salut, acesta a precizat: 
„Prin artă și cultură putem asigura 
un nivel de viață mai bun. Prin 
activitățile sale, acest proiect va 
contribui esențial la realizarea 
acestui scop. Sunt ferm convins 
că această echipă de proiect și 
această instituție prestigioasă va 
realiza cu succes obiectivul 
proiectului, pe parcursul tuturor 
etapelor de implementare ale 
acestuia. Fie ca acest eveniment 
să fie unul norocos și să deschidă 
calea pentru alte proiecte de 
cooperare transfrontalieră”.  

Dr. Leonid Bujor, reprezentant al 
Cabinetului Primului Ministru, a 
spus: „Permiteți-mi să vă transmit 
sincere felicitări din partea dlui 
Prim-Ministru, Iurie Leancă. 
Dumnealui a asigurat suportul 

său necondiționat pentru acest proiect extraordinar. 
Evenimentul de astăzi este o avanpremieră a 
Summitului de la Vilnius, reprezentând un act de 
expresie fermă a aspirației europene a Republicii 
Moldova”.  

Evenimentul de lansare s-a finalizat cu prestația 
extraordinară a orchestrei „Tinerii Rapsozi”, condusă 
de dl. Vasile Panainte, care a oferit celor prezenți 
emoții de neuitat. 
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Ediția a doua a Forumului  de Investiții organizat de  
Agenția de Dezvoltare Regională (Odessa), Izmail, 9-10 octombrie 2013  

 
Al doilea Forum Internaţional de Investiţii «Dunărea+», 
din cadrul proiectului MIS-ETC 1214 «Crearea 
climatului investiţional favorabil în regiunile de frontieră 
din Ucraina şi Romania» finanţat prin Programul 
Operaţional Comun România-Ucraina-Republica 
Moldova 2007-2013, a avut loc în oraşul Izmail din 
regiunea Odessa, în perioada 9-10 octombrie, 2013. 
Evenimentul a fost organizat de către ONG-ul 
«Agenţia de Dezvoltare Regională» (Odessa, 
Ucraina), împreună cu partenerul său, Consiliul 
Judeţean Iaşi. 

  

La acest forum au participat mai mult de 300 de 
reprezentanţi ai autorităţilor şi IMM-urilor din oraşele 
regiunii ucrainene a Dunării şi anume Kiliya, Bolgrad, 
Vilkovo şi Reni. 

În cadrul forumului a fost prezentat potenţialul de 
atragere a investiţiilor pentru raioanele Izmail, Reni, 
Kiliya, Bolgrad şi oraşul Izmail și s-au organizat, pentru 
managerii IMM-uri din toată zona ucrainieană a 

Dunării, instruiri despre marketing și atragerea 
investițiilor străine.  

Antreprenorii şi invitaţii la forum au avut ocazia unică 
de a obţine gratuit consultanţă de specialitate pentru 
atragerea investiţiilor şi pentru pregătirea propunerilor 
de investiţii, în conformitate cu standardele europene. 
Toţi participanţii au avut oportunitatea să comunice cu 
experţi cheie din sectorul de investiţii, să-și prezinte 
proiectele şi să primească consultanţă de specialitate. 
Discutarea aspectelor legale de înregistrare a 
investiţiilor străine şi prezentarea catalogului de 
proiecte de investiţii, elaborat în cadrul  proiectului, au 
consituit aspectele cheie care au atras atenţia 
numeroşilor participanţi. 

Fără îndoială, participarea la acest tip de forumuri, 
contribuie la dezvoltarea parteneriatelor ce se vor 
încheia între oamenii de afaceri ucraineni și investitorii 
străini. 

 

A doua ediție a Forumului Anual al Strategiei UE pentru regiunea Dunării (SUERD), 

 București, 28-29 octombrie, 2013 
 
Guvernul României şi Comisia Europeană au 
organizat la București, la Palatul Parlamentului, cea 
de-a doua ediție a Forumului Anual  al Strategiei UE 
pentru regiunea Dunării, la care au participat peste 
900 de invitați, reprezentanţi ai regiunilor şi oraşelor 
dunărene, mediului academic şi de afaceri şi societăţii 
civile din toate cele 14 statele riverane Dunării, dar și 
din alte state.  

Forumul de la București a consituit un cadrul potrivit 
pentru întâlniri și contacte substanțiale între diferiți 
actori din regiunea Dunării, iar rezultatele arată 
interesul țărilor implicate în intensificarea cooperării 
teritoriale europene, care se va materializa în creștere 
economică și noi locuri de muncă în toate statele 
participante în Strategia Dunării (SUERD).  

În discursul său, premierul Victor Ponta a subliniat 
importanța materializării Strategiei în proiecte 
pragmatice, care să consituie punți de legătură între 
statele dunărene, proiecte care să pună în aplicare 
oportunităţile de transport şi de dezvoltare economică. 
„Având o viziune comună de dezvoltare a regiunii 
dorim să putem să vorbim în perioada anilor următori 
despre o regiune a Dunării, o regiune prosperă, o 

regiune în dezvoltare”, a afirmat şeful executivului 
român. 

Comisarul european pentru politică regională, 
Johannes Hahn, s-a referit în intervenţia sa la faptul că 
Strategia UE pentru Regiunea Dunării aduce deja 
rezultate: “Este vorba de 400 de proiecte care au fost 
luate în considerare, în zonele prioritare şi este vorba 
de 49 de miliarde de euro. Aceste macroregiuni arată 
că pot să creeze plusvaloare”. Totodată, oficialul 
european a afirmat că trebuie depuse eforturi în 
vederea îmbunătăţirii competitivităţii în zonă şi a 
eficientizării obiectivelor în următoarea etapă de 
programare financiară. “Statele membre trebuie să se 
gândească cum va arăta planul acesta pentru viitoarea 
generaţie. Am văzut deja exemple bune în acordurile 
de parteneriat, iar acum trebuie să ne asigurăm că 
programele operaţionale pentru 2014-2020 vor prelua 
cu totul această Strategia a Dunării, iar regiunile şi 
statele din zona Dunării sunt cele care trebuie să se 
gândească la ce este nevoie pe termen lung. Forumul 
acesta este o şansă să ne gândim la viitor, să ne 
implicăm nu numai în plenare, ci şi in ateliere şi in 
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celelalte evenimente organizate pe marginea 
forumului”, a declarat Johannes Hahn.  

În cadrul Forumului, s-au derulat trei sesiuni plenare: 
1)Mai puternici în lume: Strategia Dunării, un motor de 
creştere economică, locuri de muncă şi impact global, 
2) Mai puternici împreună: Strategia Dunării, echilibrul 
dintre dezvoltare economică şi ecologie, 3) Finanţarea 
Strategiei Dunării, la care au participat actori cheie.  S-
au desfășurat, de asemenea, patru grupuri tematice 
structurate în jurul pilonilor strategiei: conectivitatea 
regiunii Dunării, o regiune ecologică, o regiune bazată 
pe dezvoltare tehnologică modernă şi favorabilă 
incluziunii sociale, eficienţă şi siguranţă în regiunea 
Dunării.  

Rezultatele concrete ale forumului desfăşurat la 
Bucureşti, respectiv declaraţia comună adoptată de 
către miniştrii afacerilor externe din statele dunărene, 
precum şi concluziile agreate şi principalele linii de 
acţiune de urmat de către miniştrii dezvoltării 
regionale, care s-au reunit pentru prima dată în 

această formulă cu prilejul acestui eveniment, au 
demonstrat utilitatea acestui forum din perspectiva 
cooperării teritoriale europene. S-a agreat că este 
esențială asigurarea resurselor financiare din fonduri 
europene pentru Strategia Dunării, pentru următorarea 
perioadă, și pentru a realiza acest lucru este necesar 
să se încorporeze obiectivele Strategiei în cadrul 
programelor operaționale și de asemenea, să se aloce 
fonduri de la bugetele naționale și regionale, să se 
atragă fonduri private și să se obțină o mai mare 
implicare a instituțiilor financiare.  

Reprezentantul Primăriei Viena, dl. Omar Al-Rawi a 
anunțat audiența despre faptul că al treilea Forum al 
Strategiei UE pentru regiunea Dunării, se va desfășura 
la Viena, anul viitor. 

 

 

 
 

 
 
 

Conferința Anuală INTERACT ENPI CBC, Atena, 12-13 noiembrie 2013 

 

Într-un moment crucial, atât pentru prezentul, cât și 
pentru viitorul cooperării transfrontaliere la frontierele 
externe ale UE, INTRACT a organizat în perioada 12-
13 Noiembrie, la Atena, a 6-a conferință anuală 
INTERACT ENPI, împreună cu Directoratul General 
pentru Dezvoltare și Cooperare – EuropeAid al 
Comisiei Europene (DG DEVCO) și Serviciul 
European de Asistență Externă (EEAS). La această 
conferință au participat atât  reprezentanții din statele 
membre cât și din țările partenere UE.  

Agenda generoasă a evenimentului a oferit 
posibilitatea analizării în detaliu a Programelor ENPI 
CBC. Au fost discutate date și cifre care conturează 
imaginea implementării, rezultatele misiunii de 
monitorizare a programelor curente CBC, lecțiile 
învățate și rezultatele preliminare. Alte subiecte de 
mare interes în rândul participanților au fost: creșterea 
capitalizării rezultatelor deja obținute sau care 
urmează a fi realizate de către proiectele implementate 
cu finanțare din programele ENPI CBC, celebrarea  
Zilei Cooperării Europei 2013 în țările membre și 
partenere. 

Pentru cei prezenți, conferința a reprezentat, de 
asemenea, o platformă ideală pentru obținerea de 
informații de ultimă oră despre următoarea perioadă 
de programare, 2014-2020. Participanții au fost 
informați despre Strategia Instrumentului European de 

Vecinătate, situația actuală cu privire la negocierea 
regulamentului ENI și caracteristicile cheie ale 
Documentului de Programare ENI CBC. Regulamentul 
ENI și regulile de implementare vor fi adoptate la 
începutul anului 2014, iar în vara anului 2014 va fi 
aprobat documentul comun de programare. Pe de altă 
parte, noile programe operaționale comune trebuie să 
fie transmise spre aprobare Comisiei Europene, până 
la sfârșitul anului 2014. 

Reprezentanții Comisiei Europene și ai INTERACT  au 
relevat aspecte importante privind implementarea 
viitoarelor programe ENI CBC (de exemplu, modificări 
ale regulilor de implementare, actualizări importante 
privind viitoarele sistemele de management și control, 
feedback-ul consultărilor cu toate țările partenere în 
ceea ce privește noile lor responsabilități, etc).  

Au fost organizate, în paralel, trei ateliere de lucru, cu 
accent deosebit pe noile responsabilități pe care le vor 
avea țările participante, cu scopul de a răspunde 
corespunzător la toate nevoile și pentru a pune în 
practică lecțiile învățate din implementarea programele 
de cooperare transfrontalieră. Aceste ateliere de lucru 
au permis participanților să facă o retrospectivă a 
provocărilor și dificultăților cu care s-au confruntat în 
implementarea programelor de cooperare 
transfrontalieră aferente perioadei de programare 2007 
- 2013. 
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Reuniunea de evaluare a Zilei Cooperării Europene 2013, Amsterdam, 20 noiembrie 2013 
 
Reprezentanții programelor de cooperare 
transfrontalieră și transnațională, împreună cu 
INTERACT si Interact ENPI s-au reunit în data de 20 
noiembrie, la Amsterdam, pentru a face o evaluare a 
campaniei de promovare dedicată Zilei Cooperării 
Europene 2013. 

Participanții au avut ocazia să-și împărtășească 
realizările, să identifice cele mai bune instrumentele de 
comunicare și să discute despre formatul campaniei 
pentru anul ce urmează. 

Programul Operațional Comun România-Ucraina-
Republica Moldova 2007-2013 s-a numărat printre 
cele 61 de programe care au sărbătorit Ziua Cooperării 
Europene 2013, fiind unul dintre liderii  în organizarea 
evenimentelor cu 14 acțiuni locale și un concurs de 
fotografii online, derulate în perioada 10-28 
septembrie. 

Această întâlnire a reprezentat un bun prilej pentru 
identificarea instrumentelor de comunicare care s-au 
bucurat de succes și care pot fi utilizate în anii care 
urmează. Printre acestea merită să amintim aplicația 
dedicată “I Am Part of It” pentru telefoane mobile și 
tablete, utilizarea canalelor de social media – 
Facebook și Twitter, implicarea beneficiarilor și 
partenerilor, utilizarea conceptului de  “storytelling“, 
etc. 

Întâlnirea s-a încheiat cu discuții de grup privind 
perioada de organizare și formatul campaniei ce va 
avea loc în 2014, importanța comunicării interne și 
pregătirea evenimentelor, fără a pierde din vedere 
scopul celebrării Zilei Cooperării Europene: informarea 
publicului larg despre beneficiile cooperării 
tranfrontaliere, atragerea interesului reprezentanților 
mass-media și implicarea beneficiarilor de finanțare 
nerambursabilă și a factorilor interesați. 

 

 

 

 
PROIECTE MAJORE DE INVESTIȚII  

 
 
Cinci noi proiecte majore de investiții au început implementarea, după semnarea contractelor de grant cu 
Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice din România, Autoritatea Comună de Management a 
Programul Operațional Comun România - Ucraina-Republica Moldova 2007-2013. Vă prezentăm cele cinci noi 
proiecte, pe scurt:  
 
1. Prevenirea și protecția împotriva inundațiilor din 
bazinele râurilor Prut și Siretul de Sus prin 
implementarea unui sistem de monitorizare 
modern cu stații automate  – EAST AVERT 

 
Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice din 

România va fi, pe parcursul a următoarelor 22 de luni, 
partenerul leader al acestui  proiect și va administra un 
buget de 9.278.000 EUR, din care 8.318.200 EUR 
reprezentă finanțarea UE.  

Obiectivul general al acestui proiect, ce reunește 8 
parteneri din cele trei state, este protecția regiunilor de 
frontieră din bazinele râurilor Prut și Siretul de Sus 
împotriva riscului de inundații, alte fenomene naturale 
periculoase și contra poluării accidentale, precum și 
reducerea vulnerabilității social-economice a 

localităților țintă expuse acestui risc în regiunea de 
frontieră.  

Grupul țintă al proiectului este reprezentat de 
autoritățile ce gestionează resursele de apă din 
România, Ucraina și Republica Moldova, reprezentanții 
instituțiilor de protecție a mediului (agențiile locale și 
regionale de protecție a mediului, organizații non-
guvernamentale) și autoritățile locale și centrale din 
România, Ucraina și Republica Moldova, implicate în 
managementul riscului de inundații, prevenirea 
dezastrelor naturale sau provocate și diseminarea 
informației în timp real. Beneficiarii finali vor fi, în mod 
evident, locuitorii regiunilor din aria de interes a 
proiectului. 

Rezultatele proiectului constau în: dezvoltarea unui 
sistem modern integrat  de monitorizare și prevenire în 
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vederea protejării localităților și populației din regiunile 
de frontieră care cuprind bazinele râurilor Prut și Siretul 
de Sus; dezvoltarea unei abordări de lungă durată 
pentru prevenirea și protejarea localităților și populației 
contra inundațiilor, prin realizarea planificării strategice 
a terenurilor luând în considerare pericolul de inundații 
și cartografierea riscurilor și vulnerabilităților. 
Elaborarea „Planului de Protecție a Bazinului 
hidrografic împotriva inundațiilor, secetei hidrologice și 
defecțiunilor apărute la construcțiile hidrotehnice” prin 
cooperarea părților responsabile din România, Ucraina 
și Republica Moldova precum și îmbunătățirea 
managementului inundațiilor, poluării accidentale și 
calitatea resurselor de apă, reprezintă alte rezultate 
importante ale proiectului. De asemenea, partenerii din 
România, Ucraina și Republica Moldova vor realiza 
actualizarea și implementarea strategiilor naționale de 
combatere a riscului de inundații.  

Prin implementarea acestui proiect, locuitorii din 
regiunile cu grad ridicat de vulnerabilitate în situații de 
inundații sau situații de poluare aferentă inundațiilor vor 
fi mai bine protejați. De asemenea, va fi asigurată 
protecția sporită a ariilor naturale, dar și a patrimoniului 
cultural și istoric localizat în regiunile vizate de proiect.   
  

 
2. Infrastructura de frontieră (Infrastructura de 

comunicare între România și Republica Moldova)  
 

Ministerul Transporturilor din România, reprezentat de 
compania “Telecomunicații  CFR”, împreună cu 
Ministerele Afacerilor Interne din Republica Moldova și 
România și Ministerul Tehnologiilor Informaționale și 
Comunicații din Republica Moldova, implementează 
acest proiect cu un  buget de 5.225.000 EUR și o 
perioadă de implementare de 23 de luni.  

Obiectivul general al proiectului este îmbunătățirea 
capacității de cooperare în cadrul schimbului de 
informații dintre autoritățile publice din regiunea de 
frontieră a României și Republicii Moldova, prin 
implementarea unui sistem integrat de comunicare.  

Dezvoltarea de magistrale de radio-comunicație între 
Chișinău – Cahul și Chișinău - Palanca, modernizarea 
rețelei de transmisie digitală între Iași și Galați, crearea 
a două interconexiuni ale rețelelor de comunicație în 
sistem integrat, în două direcții: Iași – Chișinău și 
Galați – Giurgiulești, crearea unui sistem integrat de 
comunicații în regiune reprezintă rezultatele principale 
ale implementării proiectului.   

Ca un prim pas, în cadrul proiectului a fost stabilită 
echipa de proiect iar în perioada următoare se 
preconizează achiziționarea și instalarea 
echipamentului de către partenerul leader și execuția 
lucrărilor necesare de către unul dintre parteneri, 
Ministerul Afacerilor Interne din Republica Moldova. 
Instalarea acestor echipamente va permite 
modernizarea sistemului de transmisie digitală a 
informațiilor din România și crearea magistralelor de 
comunicanții din Republica Moldova, care vor fi ulterior 
conectate la rețeaua integrată.  

 
 

3. Conducta de interconectare a sistemului de 
transport gaze naturale din România cu sistemul 
de transport gaze naturale din Republica Moldova 
pe direcţia Iaşi (România) – Ungheni (Moldova) 

 

Proiectul este implementat de Agenţia Naţională pentru 
Resurse Minerale din România, în parteneriat cu 
Ministerul Economiei din Republica Moldova. 

Obiectivul general al proiectului este asigurarea unui 
nivel crescut de securitate energetică pentru Republica 
Moldova şi pentru partea estică a României, prin 
diversificarea surselor de alimentare cu gaze naturale. 

Proiectul va fi implementat în 17 luni, cu un buget total 
de 26.496.378,27 Euro, din care 7.000.000,00 Euro 
(26.42%) sunt asiguraţi de Uniunea Europeană prin 
Programul Ro-Ua-Md. 

Agenţii economici, consumatorii casnici, furnizorii de 
servicii sociale și asistenţa medicală, alte servicii 
sociale şi caritabile vor beneficia în urma realizării 
rezultatelor proiectului, care constau în: asigurarea 
securității energetice în regiunea transfrontalieră Iaşi – 
Ungheni prin instalarea conductei de gaze de 
interconectare de înaltă presiune Ungheni – Iaşi și de 
infrastructura îmbunătăţită din zonă. De asemenea, 
locuitorii din regiunea țintă vor beneficia de dezvoltarea 
socio-economică implicită a regiunii de frontieră și de 
condiţii economice atractive, inclusiv pentru investiţii, în 
vederea revitalizării sectorului industriei în raionul 
Ungheni şi judeţul Iaşi. 

Günther Oettinger, comisarul european pentru energie 
a participat, alături de prim-miniştrii României şi 
Republicii Moldova, la ceremonia de inaugurare a 
lucrărilor de construcţie a gazoductului. 

 

4. Realizarea Studiului de Fezabilitate pentru 
Interconectarea Republicii Moldova şi Ucrainei la 
Reţeaua Europeană a Operatorilor din Sistemul 
Energetic (ENTSO-E) 

 

Proiectul este implementat de Ministerul Economiei din 
Republica Moldova, în parteneriat cu Ministerul 
Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri din 
Romania și Ministerul Energiei și Industriei Cărbunelui 
din Ucraina. 

Scopul proiectului este de a oferi suport în conectarea 
rețelelor electrice din Republica Moldova și Ucraina la 
rețeaua electrică ENTSO-E, analizându-se posibilitățile 
tehnice, legale și organizaționale. 

Perioada de implementare a proiectului este de 22 de 
luni, cu un bugetul total de 7.067.376,80 EUR, din care 
6.360.639,12 EUR (90%) reprezintă grantul acordat de 
Uniunea Europeană prin Programul Operațional 
Comun Romania- Ucraina- Republica Moldova 2007-
2013. 

Utilizarea eficientă a rețelei energetice transfrontaliere 
și creșterea capacității de interconectare a acestora 
reprezintă rezultate ale activităților ce vor fi desfășurate 
în proiect. De asemenea, se are în vedere stimularea 
activităților locale în domeniul producerii de energie 
electrică din surse regenerabile, dezvoltarea, operarea 
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și întreținerea rețelei, dar și încurajarea  IMM-urilor, 
localizate în regiune, care desfășoară activități conexe 
acestui domeniu. 

Beneficiarii finali ai proiectului sunt: Ministerul 
Economiei din Republica Moldova, Ministerul 
Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri din 
Romania și Ministerul Energiei și Industriei Cărbunelui 
din Ucraina, dar și locuitorii din regiunea de 
implementare a proiectului. 

 

5. Inventarierea, evaluarea şi remedierea surselor 
antropogenice de poluare în Regiunea Dunării de 
Jos din Ucraina, România şi Republica Moldova 

 

Proiectul este implementat de Departamentul de Stat 
pentru Protecţia Mediului în regiunea Odessa, care are 
ca parteneri din Ucraina: Centrul Centrul Ştiinţific 
Ucrainean pentru Ecologia Mării din cadrul Ministerului 
pentru Protecţia Mediului, Institutul pentru Probleme de 
Piaţă şi Cercetare Economică şi Ecologică, Academia 
Naţională de Ştiinţe. Din România, vor participa în 
calitate de parteneri: Administraţia Rezervaţiei 
Biosferei Delta Dunării, Asociaţia pentru Cooperare 
Transfrontalieră „Euroregiunea Dunărea de Jos” din 
Galaţi, Centrul de Consultanţă Ecologică din Galaţi, iar 
din  Republica Moldova va susține implementarea 
proiectului Oficiul pentru Prevenirea Poluării Mediului 
din cadrul Ministerului Mediului. 

Obiectivul general al proiectului este reducerea 
impactului depozitelor chimice şi deversărilor de ape 
reziduale asupra mediului înconjurător, în regiunea 
Dunărea de Jos, îmbunătăţirea monitorizării gradului 
de poluare a solului şi a apei, precum şi asigurarea 
accesului publicului larg la informaţii de interes. 

Proiectul va fi implementat în 36 de luni, iar bugetul 
total este de 5.819.540,00 EUR, din care  5.181.782,42 
EUR (89,04%) sunt asiguraţi de Uniunea Europeană 
prin Programul Operaţional Comun România- Ucraina- 
Republica Moldova 2007-2013. 

Procesul de inventariere, evaluare şi remediere a 
surselor antropogenice de poluare în regiunea Dunării 
de Jos din Ucraina, România şi Republica Moldova se 
va îmbunătăți semnificativ prin creșterea capacității 
insituțiilor implicate și îmbogățirea experinței acestora 
în cooperarea transfrontalieră şi managementul 
proiectelor finanţate de Uniunea Europeană și prin 
crearea unui Sistem Informatic Geografic (GIS) care va 
evidenția sursele şi tipurile de poluare a solului şi apei 
în regiunea Dunărea de Jos. De asemenea, prin 
proiect, se vor asigura condițiile pentru tratarea apelor 
reziduale în Vilkovo, la o capacitate de 900m3/ zi, 
extinzându-se astfel acoperirea inițială de la 1.200 la 
circa 8.200 de persoane. Se va achiziționa și va deveni 
operațional echipamentul  pentru monitorizarea şi 
reducerea poluării și se va crea un centru regional 
pentru studii ecologice la Odessa, iar la Chișinău se va 
proiecta un centru de gestionare a deşeurilor 
inflamabile. Strategia transfrontalieră de remediere a 
surselor de poluare de mare risc se va elabora și se va 
pune în aplicare, iar cel puţin 400 de factori interesaţi 
vor participa la atelierele de lucru, seminariile şi 
conferinţele din cadrul proiectului. Pagină web a 
proiectului, dar și acțiunile de promovare a rezultatelor 
acestuia, vor contribui la creşterea gradului de 
conştientizare a publicului larg cu privire la problemele 
legate de poluarea apei și solului. 

Beneficiarii finali ai proiectului sunt: organizaţiile 
educaţionale (şcoli, universităţi), autorităţile locale, 
organizaţiile de cercetare, dar și locuitorii din zona de 
implementare de aproiectului.  

 
PREGATIREA NOILOR PROGRAME DE COOPERARE TRANSFRONTALIERĂ  

(ENI CBC  2014-2020) 

 
Comisia Europeană și Serviciul European pentru  Acțiuni Externe au lansat oficial exercițiul de programare pentru 
perioada 2014-2020, invitând toți factorii interesați să înceapă procesul de programare. Deși elaborarea și 
aprobarea cadrului legislativ nu este încă aprobat, statele participante au demarat procesul de pregătire a noilor 
programe. 

 Cadrul Legal 

Noul regulament ENI, care stabilește prevederile pentru viitoarele programe de cooperare transfrontalieră, a fost 
adoptat de Colegiul Comisarilor în data de 7 decembrie. Aprobarea regulamentului ENI și  a regulilor de 
implementare este prevăzută pentru începutul anului 2014.  

 Condiții geografice speciale  

Noile Programe ENI CBC vor fi stabilite pentru frontierele terestre, care acoperă unitățile teritoriale 
corespunzătoare nivelului NUTS 3; pentru frontierele maritime, care acoperă unitățile teritoriale corespunzătoare 
nivelului NUTS 3; în jurul bazinelor maritime, care acoperă coasta unităților teritoriale la nivel NUTS 2. În plus, 
programele se pot extinde prin includerea de regiuni adiacente, precum și centre sociale, economice sau culturale 
majore, în cazul în care există un beneficiu real pentru zonele eligibile de bază. 

 Lista Programelor  

Următoarea generație de programe ENI CBC va cuprinde 17 programe (12 cu frontiere terestre, 1 - transmaritim 
și 4 –maritime). Cele mai multe programe reprezintă o continuare a celor implementate în perioada de 
programare 2007-2013, în timp ce unele programe trilaterale au fost divizate, la cererea guvernelor unor state. De 
asemenea, se va alătura familiei ENI CBC un program nou, Mid Atlantic. 

 Obiectivele tematice și strategice 
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Pentru următoarele programe ENI CBC 2014-2020, Comisia Europeană a propus pentru discuții 3 obiective 
strategice și 10 obiective tematice. Fiecare program de cooperare transfrontalieră se va concentra pe cel puțin 1 
obiectiv strategic și cel mult 4 obiective tematice. Aceasta va constitui sarcina statelor participante în programe, 
care vor realiza acest lucru prin analiza necesităților din aria eligibilă corespunzătoare, identificând astfel 
obiectivele tematice și prioritățile relevante.  

 Principiul Managementului Comun  

Procesului de programare pentru programele ENI CBC va fi dificil și amplu, fiind necesară implicarea la nivel înalt 
din partea țărilor partenere și implementarea de reforme majore, care vor fi aplicate în domeniile considerate de 
Comisia Europeană ca fiind cruciale pentru implementarea "principiului managementului comun" și anume: 
managementul programului, sistemul de control, sistemul de audit și procesul de recuperare a fondurilor utilizate 
incorect. În acest sens, țările partenere trebuie să instituie un sistem prin care vor acorda sprijin Autorității de 
Management în implementarea programului, pe teritoriile proprii. 

 Alocarea Fondurilor  

Bugetul care va fi alocat programelor ENI CBC va reprezenta 5% din totalul pachetului financiar al fondurilor ENI, 
datorită presiunii mari asupra bugetului (în special din cauza crizei din Siria). Se prevede o creștere a fondurilor 
pentru  programele bazinelor maritime ca urmare a nevoilor identificate dar și datorită capacității sporite de 
absorbție. 

 Situația actuală 

Statele participante au demarat procesul de pregătire a viitoarelor programe. Pentru 16 programe, au fost 
consituite Comitete Comune de Programare. Până în prezent, au fost nominalizate 13 Autorități de Management 
și 5  Autorități de Audit. Așteptând versiunea consolidată a documentului de programare, mai multe programe au 
inițiat deja discuții privind: zonele eligibile de bază și adiacente, obiectivele tematice și proiectele majore de 
investiții. Pentru Programele CBC ENI România - Ucraina și România - Republica Moldova, Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administrației Publice din România va avea calitatea de Autoritate de Management. 

 
Noua generație de programe de cooperare transfrontalieră reprezintă un orizont larg spre noi oportunități și 
perspective. Implicarea țărilor participante, înțelegerea corectă a responsabilităților și îndeplinirea atribuțiilor 
acestora, vor conduce la  elaborarea unor programe valoroase pentru perioada de programare 2014 - 2020. 

 

Proiect finanțat de Programul Operațional Comun România – Ucraina – Republica 
Moldova 2007 – 2013, premiat la Congresul Inițiativelor Est- Europene, (EEIC), Lublin, Polonia 

 
 

În cadrul celui de-al doilea Congres al Ințiativelor Est- Europene, (EEIC), care 
s-a desfășurat la Lublin, Polonia, la începutul lunii octombrie s-a derulat un 
concurs care a desemnat cele mai bune proiecte implementate în zona Europei 
de Est. Obiectivul major al acestui concurs a fost promovarea cooperării 
transfrontaliere, dar și schimbul de experiență și bune practici între 
reprezentanții organizațiilor care implementează proiecte.  

Concursul s-a desfășurat pe 7 categorii (bună guvernare, societate civilă, 
cultură, turism, educație, responsabilitate socială, inovare socială), pentru 
fiecare dintre acestea acordându-se câte un Mare Premiu și o Mențiune de 
Onoare.  

La categoria turism, Marele Premiu a fost acordat proiectului ”Depășind 
granițele: Dezvoltarea Turismului Montan”, proiect finanțat cu 334.645,05 EUR 
de către Uniunea Europeană, prin Programul Operațional Comun România – 
Ucraina – Republica Moldova 2007 – 2013. Proiectul a fost implementat de 

organizația nonguvernamentală “Business Center” din 
Cernăuți, în parteneriat cu Fundația “Clopot” din Suceava și 
organizația CRPYEO “Bukvitsa” din Cernăuți.  

Acest proiect a fost implementat în scopul îmbunătățirii 
situației socio-economice a regiunilor rurale, prin stimularea 
creării de noi afaceri turistice transfrontaliere, în scopul 
reliefării potențialului turistic comun al Bucovinei. Tototdată, 
proiectul și-a propus să faciliteze cooperarea transfrontalieră 
și relațiile interumane, inclusiv în sectorul de afaceri de turism 
rural montan, să ghideze comunitățile din teritoriile rurale și 
administrațiile locale spre interconectarea tradițiilor culturale 
cu turismul și să consolideze schimburile culturale 
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transfrontaliere și de idei.  

Toate rezultatele planificate au fost obținute în perioada implementării proiectului (mai 2012 – octombrie 2013). 
Astfel, s-au desfășurat sesiuni de pregătire a specialiștilor ucraineni în turism montan, s-a deschis un centru de 
informare la Cernăuți,  157 de persoane au fost instruite de către noii specialiști ucraineni în domeniul turismului 
montan, 144 de persoane au participat la schimbul de experință care s-a desfășurat în județul Suceava. De 
asemenea, tinerii au avut posibilitatea să desemneze cea mai bună rută turistică transfrontalieră, iar jurnaliștii din 
aria de interes a proiectului au participat la o caravană de promovare a rutei câștigătoare. Mai mult decât atât, 
circa 30 de persoane și-au început mici afaceri la fermele rurale sau și-au extins afacerile existente, oferind noi 
servicii în domeniu.  

Implementarea proiectul ”Depășind granițele: Dezvoltarea Turismului Montan” joacă un rol semnificativ în 
îmbunătățirea sectorului de turism rural montan în Bucovina. Astfel, a fost pus în valoare potențialul existent, dar  
s-au creionat și noi direcții de dezvoltare. Experința de lucru în regiunea transfrontalieră este un alt factor necesar 
pentru progresul efectiv al regiunilor rurale, dar și pentru întreprinderile mici și mijlocii. 

 

Urările noastre de bine şi sănătate pentru Noul An! 

 

 

 

 

 

La sfârşitul unui an, pe lângă realizări și împliniri, ne 
gândim şi la ce va fi mai departe, când ne vom afla în 
faţa unui nou început. 

Ne facem promisiuni nouă înşine şi celor dragi și ne 
dorim să fim sănătoși, puternici și norocoși. 

Întrega ”familie” a Programului Operaţional Comun 
România- Ucraina- Republica Moldova 2007 -2013, 
vă dorește să vă bucuraţi de fiecare clipă şi  să fiți 
binecuvântați în anii care vor veni! 

La mulţi ani 2014! 

 

 
 


