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LISTA ACRONIMELOR ŞI ABREVIERILOR 

 

AA –  Acord de Asociere 

ADR / RDA – Agenţie de Dezvoltare Regională  

CE / EC – Comisia Europeană 

CF / FA –  Proiect complet  sau cerere de finanţare 

CTF / CBC – Cooperarea transfrontalieră 

CTE / ETC – Cooperare teritorială europeană 

DR / RD – Dezvoltare regională  

EIVP / ENPI – Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat 

FEDR / ERDF – Fondul European de Dezvoltare Regională 

IAP / IPA – Instrumentul pentru Asistenţă de Preaderare 

M&E –  Monitorizare și evaluare 

NC / CN – Note conceptuale  

P – Partener 

PL / LP – Partener lider 

PEV / ENP – Politica europeană de vecinătate 

PV – Politica de Vecinătate  

SM / MS –  Stat membru  

TNC / CBC –  Cooperare transfrontalieră 

UE / EU –  Uniunea Europeană 
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COOPERAREA TRANSFRONTALIERĂ -  PRIORITATE-CHEIE A INSTRUMENTULUI 

EUROPEAN DE VECINĂTATE ŞI PARTENERIAT (IEVP)

INTRODUCERE  

Odată cu extinderea  Uniunii Europene spre Centrul şi Estul Europei, s-

au modificat  corespunzător şi priorităţile politicii externe a UE. 

Deoarece graniţa acesteia s-a mutat spre Est,  a fost necesară o 

adaptare, chiar o redefinire a cadrului instituţional şi a politicilor 

vizând vecinătatea sa imediată. În acest context a apărut Politica 

Europeană de Vecinătate (PEV). 

Politica europeană de vecinătate (PEV) a fost elaborată în 2004, 

pentru a preveni apariţia unor noi linii de diviziune între Uniunea 

Europeană extinsă și vecinii săi și pentru a consolida prosperitatea, 

stabilitatea și securitatea tuturor. Această politică este bazată pe 

valorile democraţiei, statul de drept și respectul pentru drepturile 

omului și se aplică asupra celor mai apropiaţi 16 vecini ai UE: Algeria, 

Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Egipt, Georgia, Israel, Iordania, Liban, 

Libia, Moldova, Maroc, Palestina, Siria, Tunisia și Ucraina. PEV este, în 

principal, o politică bilaterală între UE și fiecare ţară parteneră.  

Ulterior, urmărirea unor obiective precum consolidarea sau reforma 

PEV a dus la apariţia şi promovarea unor noi iniţiative ca: Uniunea 

pentru Mediterană, Parteneriatul Estic - proiecte care, alături de 

sinergia Mării Negre, accentuează în mod particular componenta  

regională şi multilaterală a politicii de vecinătate, fiind 

complementare elementelor bilaterale  ale PEV.  

Ţinând cont de responsabilităţile sporite ce decurg  din statutul de 

Stat Membru aflat la graniţa Estică a Uniunii Europene, România a 

sprijinit şi continuă să susţină obiectivul creării unei zone de 

stabilitate  şi securitate în vecinătatea sa Estică. Ea este un susţinător 

activ al perspectivei  europene a Republicii Moldova, precum şi al 

dezvoltării proiectelor de cooperare regională, în general, şi 

transfrontalieră, în special. 

Începând cu anul 2007, cooperarea  cu ţările vecine este finanţată prin 

Instrumentul European de Vecinătate şi Parteneriat (ENPI), 

împreună cu programele  Băncii Europene de Investiţii. Acest 

instrument este orientat spre politici, fiind mult mai flexibil decât cele 

folosite  anterior.  

Cooperarea transfrontalieră reprezintă o componentă a politicii de 

dezvoltare regională,  care are ca scop asigurarea creşterii economice 

şi dezvoltării sociale echilibrate şi durabile a  regiunilor de frontieră.  

Principiul de bază al cooperării transfrontaliere este realizarea 

unor spaţii contractuale în ariile frontaliere, cu scopul de a permite 

găsirea soluţiilor comune la problemele similare, entităţile statale 

neignorând particularitatea şi specificul problemelor de vecinătate cu 

care acestea se confruntă colectivităţile lor periferice. Acest fapt 

accentuează nu doar nevoia de a asigura perenitatea identităţilor 



 

6 

regionale, ci şi necesitatea ca procesul construcţiei europene să 

beneficieze de dinamismul şi de geniul propriu colectivităţilor locale 

şi regionale situate de o parte şi de alta a frontierei, atunci când ele 

încearcă să dezvolte împreună un parteneriat real, o adevărată 

sinergie şi deplină solidaritate, conform imaginii a ceea ce ar trebui să 

constituie o Europă unită şi diversă. 

Cooperarea transfrontalieră (CBC) este o prioritate-cheie a 

Instrumentului European de Vecinătate şi Parteneriat (IEVP) al 

Uniunii Europene. Aceasta are ca scop consolidarea cooperării între 

statele membre ale UE şi ţările partenere, de-a lungul frontierelor 

externe ale Uniunii Europene. Principale obiective politice ale 

cooperării transfrontaliere la graniţele externe ale UE sunt sprijinirea 

dezvoltării durabile de-a lungul ambelor părţi ale frontierei externe, 

reducerea diferenţelor în ceea ce priveşte standardele de viaţă în 

aceste regiuni şi abordarea provocărilor şi oportunităţilor apărute în 

urma extinderii UE sau decurgând din vecinătatea regiunilor terestre 

europene cu frontierele maritime. 

De-a lungul frontierelor de Est şi de Sud ale Uniunii Europene au 

fost create 13 programe transfrontaliere (9 programe pentru regiunile 

situate de-a lungul frontierelor terestre, 1 program pentru regiunile 

situate de-a lungul rutelor maritime şi 3 programe pentru regiunile 

situate de-a lungul unuia dintre cele trei bazine maritime), cu o 

finanţare totală de 1,118,434 mil. Euro, pentru o perioadă de şapte 

ani, între 2007-2013.  

  

 

Locul  Autorităţii Comune de Management,                                                          

bugetul programului și data începerii 

 
 

 

 

 
Programul CTF IEVP 

Locul  Autorităţii 
Comune de 
Management 

Bugetul 
total, 
milioane 
Euro 

Contribuţia 
UE,   
milioane 
Euro 

Data deciziei CE 

Programe cu frontiere terestre 
Kolarctic Rovaniemi, 

Finlanda 
70,51 28,2 19 decembrie 

2008 
Karelia Oulu,  Finlanda 46,4 23,2 22  decembrie  

2008 
Sud-Est Finlanda-
Rusia 

Lappeenranta,  
Finlanda 

72,4 36,2 19  decembrie  
2008 

Estonia-Letonia-Rusia Riga, Letonia 71,7 47,8 17  decembrie  
2008 

Letonia - Lituania -
Belarus 

Vilnius,  Lituania 41,7 41,7 18  decembrie  
2008 

Lituania -Polonia-
Rusia 

Varșovia, Polonia 176,1 132,1 17  decembrie  
2008 

Polonia-Belarus-
Ucraina 

Varșovia, Polonia 186,2 186,2 6 noiembrie 2008 

Ungaria-Slovacia-
România-Ucraina 

Budapesta, 
Ungaria 

68,6 68,6 24 septembrie 
2008 

România-Ucraina-
Republica Moldova 

Bucureşti, 
România 

126,7 126,7 29 iulie 2008 

Programe pentru rutele  maritime 

Italia-Tunisia Palermo, Italia 25,2 25,2 16  decembrie 
2008 

Programe pentru regiunile situate de-a lungul bazinelor maritime 
Regiunea Mării Baltice Kiel, Germania 222,8 8,8 21  decembrie 

2007 
Bazinul Mării Negre Bucureşti, 

România 
35,5 28,1 27 noiembrie 

2008 
Bazinul Mării 
Mediterane 

Cagliari, Italia 200 200 14 august 2008 
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CONTEXTUL COOPERĂRII TRANSFRONTALIERE ÎN REPUBLICA MOLDOVA 

 

Politica de dezvoltare regională este una din cele mai importante şi 

cele mai complexe politici ale Uniunii Europene, statut ce decurge din 

faptul că, prin obiectivul său de  reducere a disparităţilor economice şi 

sociale existente între diversele regiuni ale Europei,  acţionează 

asupra unor domenii semnificative pentru dezvoltare  – mediu, 

dezvoltare rurală,  transporturi, întreprinderi mici şi mijlocii. 

Principiile pe care se bazează realizarea politicii de dezvoltare 

regională sunt: subsidiaritatea; descentralizarea; parteneriatul. 

Printre componentele de bază ale politicii regionale se numără  

cooperarea  transfrontalieră, care are drept scop  asigurarea creşterii 

economice şi dezvoltării sociale  echilibrate şi durabile a regiunilor de 

frontieră.  

Conform Strategiei naţionale de dezvoltare regională 2013-2015 a 

Republicii Moldova, programele de cooperare transfrontalieră 

presupun stabilirea parteneriatelor cu actorii din UE și cu cei din 

statele vecine în vederea implementării unor proiecte de dezvoltare a 

regiunilor. Ele pot deveni o sursă importantă de finanţare a politicii de 

dezvoltare regională. 

 

Republica Moldova este membru şi la diverse parteneriate şi 

organizaţii regionale, iar programele de cooperare transfrontalieră 

sunt printre puţinele programe europene prin intermediu cărora 

autorităţile locale moldoveneşti beneficiază direct de proiecte 

finanţate de Comisia Europeană.  

În cadrul IEVP Republica Moldova este eligibilă pentru a participa la 

programe de cooperare transfrontalieră și transnaţională, create şi 

finanţate în cadrul: 

 Programului Operaţional Comun de Cooperare în Bazinul 

Mării Negre;  

 Programului Operaţional Comun România - Ucraina – 

Moldova;  

 Programului de Cooperare Transnaţională pentru Europa 

de Sud-Est; 
 

Parteneriatele create şi finanţate în cadrul acestor programe oferă un 

context favorabil stimulării încrederii reciproce între ţările membre 

şi contribuie la dezvoltarea spiritului de cooperare multilaterală.    
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Programul Operaţional Comun de Cooperare în Bazinul 

Mării Negre 2007-2013 

Primul apel pentru depunerea proiectelor a fost anunţat în iunie 2009, 

iar  acoperirea financiară oferită a constituit 5,3 mil. Euro. Ca rezultat, 

au fost depuse 173 de propuneri de proiecte. Procesul de evaluare a 

fost finalizat cu succes și  au fost aprobate 19 proiecte în valoare de 

5,7 mil. Euro. În cadrul acestui apel participanţii din Republica 

Moldova au avut o prestaţie bună după numărul de cereri depuse, 

partenerii implicaţi și buget alocat (0,9 mil. Euro). La acest Program, 

doi din trei candidaţi remarcabili din ţara partener au fost din 

Moldova, iar rata de succes (20%) a fost cea mai înaltă dintre toate 

ţările participante. Referitor la numărul de parteneri din Moldova 

(14%), ţara noastră îi cedează numai Ucrainei, care are o populaţie 

mult mai mare în zonele eligibile ale Programului.  

La cel de-al doilea apel pentru propuneri de proiecte au aplicat 195 de 

candidaţi. Alocaţiile financiare pentru al doilea apel de propuneri de 

proiecte au fost majorate până la 18 990 005 Euro din fondurile ENPI 

și 5 637 020.55 Euro din fondurile IPA. Ca rezultat al ratei de 

participare, beneficiarii și partenerii din Republica Moldova au avut o 

pondere de 16% din bugetul total al primului apel al acestui program, 

ocupând locul trei dintre toate ţările Bazinului Mării Negre. După 

procesul de evaluare, au fost selectate pentru a fi implementate 41 de 

proiecte. La la al doilea apel de propuneri Republica Moldova a 

demonstrat o performanţă foarte bună. Din 31 de proiecte, 29 au 

parteneri din Moldova, iar la 2 proiecte instituţiile din Moldova 

participă în calitate de beneficiar. Valoarea proiectelor implementate 

de instituţiile din RM constituie 2,5 ml. Euro 

  Apel pentru 

propuneri 2009 

Apel pentru 

propuneri 2011 

Nr. de propuneri depuse 173 195 

Bugetul solicitat (milioane euro) 70,4 - 

Buget disponibil (milioane euro) 5,7 24,62 

Aplicanţi  din RM 10 12 

Parteneri din RM 64 75 

Proiecte contractate 19 41 

Proiecte contractate cu parteneri din 

RM 

aplicanţi – 1;                 

parteneri – 10 

aplicanţi – 2; 

parteneri – 27 

Buget absorbit  de instituţiile  RM 906.800 2,5 

 

Analizând numărul de cereri depuse de candidaţii din Moldova, cea 

mai solicitată a fost Prioritatea 1: "Sprijinirea parteneriatelor 

transfrontaliere în vederea dezvoltării economice și sociale bazate pe 

resurse combinate", urmată de Prioritatea 2: "Schimbul de resurse și 

competenţe pentru protecţia și conservarea mediului".  
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Prioritate 

Propuneri de 
proiecte 

prezentate în total 

Propuneri de 
proiecte 

prezentate de 
instituţiile din RM 

 
Apel pentru cereri 2009 

Prioritatea 1: Sprijinirea 
parteneriatelor transfrontaliere 
în vederea dezvoltării 
economice și sociale bazate pe 
utilizarea în comun a resurselor 

 
52 

 
3 

Prioritatea 2: Schimbul de 
resurse și competenţe pentru 
protecţia și conservarea 
mediului 

 
25 

 
4 

Prioritatea 3: Sprijinirea 
iniţiativelor culturale și 
educaţionale în vederea creării 
unui mediu cultural comun în 
Bazinul  

 
18 

 
1 

 
Apel pentru cereri 2011 

Prioritatea 1: Sprijinirea 
parteneriatelor transfrontaliere 
în vederea dezvoltării 
economice și sociale bazate pe 
utilizarea în comun a resurselor 

 
107 

 
6 

Prioritatea 2: Schimbul de 
resurse și competenţe pentru 
protecţia și conservarea 
mediului 

 
59 

 
4 

Prioritatea 3: Sprijinirea 
iniţiativelor culturale și 
educaţionale în vederea creării 
unui mediu cultural comun în 
Bazin 

 
29 

 
2 

 

Programul Operaţional Comun România – Ucraina – 

Moldova 2007-2013 

 

Programul și-a propus ca, în contextul unor graniţe sigure, să realizeze 

ca obiectiv stimularea potenţialului de dezvoltare al zonei de 

frontieră prin favorizarea contactelor între parteneri de pe 

ambele părţi ale graniţei, cu scopul îmbunătăţirii situaţiei 

economico-sociale, infrastructurii şi mediului înconjurător.  
 

 

 

Prima licitaţie în cadrul Programului a fost anunţată pe 1 iulie 2009,  

pentru o anvelopă financiară disponibilă de 35 mil. Euro.  Per total au 

fost recepţionate 422 propuneri de proiecte, dintre care 112 sunt 

aplicanți din Republica Moldova (bugetul solicitat este de 98,31 mil. 

Euro).  

 

La licitaţia din 2009 au participat 382 parteneri din Moldova 

(comparativ cu 375 - din România și 247 - din Ucraina).  

În urma unei perioade îndelungate de evaluare, au fost selectate 25 de 

proiecte în valoare de 44,4 mil. Euro (dintre care 13 mil. Euro sunt 

accesate de beneficiarii/partenerii din Republica Moldova – circa 30% 

din valoarea licitaţiei în cadrul a 16 proiecte). 
 

Cea de a doua licitaţie a fost lansată pe data de 14 noiembrie 2011. În 

cadrul acesteia, numărul propunerilor s-a dublat: 1.060 propuneri de 

proiecte recepţionate, 272 dintre care au fost  prezentate de aplicanţi 

din Republica Moldova, comparativ cu 638 din România și 156 din 

Ucraina.  
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Apel pentru cereri 2009 

 
Apel pentru cereri 2011 

Nr. de cereri 
depuse 

422 1060 (Notă Conceptuală) 
69 (Aplicaţie Totală) 

Buget solicitat 
(milioane Euro) 

302,26 - 

Buget valabil 
(milioane Euro) 

35 36 

Candidaţi din RM 112 
(246 – Ro, 64 - Ua) 

272 
(638 – Ro; 156 - Ua) 

Parteneri din RM 382 
(375 – Ro, 247 - Ua) 

- 

Proiecte 
contractate 

Prioritatea 1 - 16 
Prioritatea 2 -  6 
Prioritatea 3 - 62 

Prioritatea 1 - 15 
Prioritatea 2 - 12 
Prioritatea 3 - 23 

Proiecte 
contractate cu 
beneficiari/ 
parteneri din RM 

P1:  aplicanţi - 3;   
parteneri – 7; 

 
P2: aplicanţi – 1;                     

parteneri – 4; 
 

P3:  aplicanţi – 9;                    
parteneri– 52. 

P1: aplicanţi – 3;                                           
parteneri – 17 

 
P2: aplicanţi – 4;                 
parteneri – 19; 

 
P3: aplicanţi – 7;                       

parteneri– 21. 
Buget atras de RM ~ 8 milioane euro (20%) ~13 milioane euro (~50%) 

 

 

Analizând numărul de note conceptuale (CN)/cereri (FA) depuse de 

către candidaţii din Republica Moldova, cea mai solicitată a fost 

Prioritatea 1: " O economie mai competitivă a zonei de frontieră", 

urmată de Prioritatea 2: " Promovarea activităţilor „Oameni pentru 

Oameni””. 

 

 

 

 

 

 
Prioritate 

 

Nr. total de cereri 
pentru proiecte  

Nr. de cereri din 
RM 

 
Primul apel pentru cereri 

Prioritatea 1: O economie mai 
competitivă a zonei de frontieră 

171 55 

Prioritatea 2: Schimbările de 
mediu şi pregătirea pentru 
situaţii de urgenţă 

95 32 

Prioritatea 3: Promovarea 
activităţilor „Oameni pentru 
Oameni” 

156 25 

 
Al doilea apel pentru cereri 

Prioritatea 1: O economie mai 
competitivă a zonei de frontieră 

372 (CN) 
22(FA) 

98 (CN) 
4 (FA) 

Prioritatea 2: Schimbările de 
mediu şi pregătirea pentru 
situaţii de urgenţă 

231 (CN) 
21 (FA) 

80 (CN) 
6 (FA) 

Prioritatea 3: Promovarea 
activităţilor „Oameni pentru 
Oameni” 

475 (CN) 
35 (FA) 

100 (CN) 
26 (FA) 

  

În cadrul acestui program CE a identificat și a aprobat spre finanţare 

șapte proiecte de interes strategic din cele trei ţări. Valoarea totală 

a proiectelor este estimată la suma de 37,9 milioane de euro (dintre 

care 11 mil. Euro au fost alocate pentru beneficiarii/partenerii din 

Moldova).  
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Programul de Cooperare Transnaţională pentru Europa 

de Sud-Est 2007-2013 

În cadrul acestui Program au fost lansate cinci apeluri de propuneri de 

proiecte: primul - în mai 2008 (au fost depuse 820 propuneri de 

proiecte), al doilea - în noiembrie 2009 (au fost depuse 656 propuneri 

de proiecte), al treilea - în iunie 2011 (apel strategic, de 30 mil. Euro), 

al patrulea - în noiembrie 2011 (au fost depuse 350 propuneri de 

proiecte) , iar în decembrie 2012 a fost semnat Acordul de finanțare 

pentru alocarea fondurilor IEPV, în valoare de 1.689.457 Euro. La 

primele trei apeluri de propuneri de proiecte partenerii din Moldova 

au participat cu cota de "10%" din bugetul partenerilor. Resursele 

financiare alocate partenerilor din Republica Moldova au fost foarte 

modeste. Bugetul total alocat pentru acestea a fost de aproximativ 

700.000 Euro. La celelalte două apeluri, lansate în 2011, pentru 

instituţiile participante din Republica Moldova și Ucraina a existat o 

alocaţie financiara din fondul IEVP. În cadrul ultimului apel, în mai 

2013, instituţiile din Republica Moldova au depus 7 propuneri de 

proiecte, 6 dintre care au fost selectate pentru a fi finanţate.  

 Apel 
2008 

Apel 
2009 

Apel 
2011 

Apel 
2011 

Apel de 
fonduri 

IEVP 2013 
Buget disponibil 
(milioane Euro) 

80 50 30 63,5 1.689.457 

Nr. de cereri depuse 820 640 46 350 7 
Cereri depuse, inclusiv 
de partenerii din 
Moldova 

39 5 18 30  

Proiecte contractate 41 26 8 48  
Cereri contractate cu 
parteneri din Moldova 

5 2 0 2 6 

  

Interesul mare al Republicii Moldova faţă de aceste programe și faţă 

de viitoarea perioadă de programare pentru anii 2014-2020 constituie 

o prioritate a politicii externe a Republicii Moldova. Implicarea 

tuturor regiunilor de dezvoltarea în activităţile, procesele şi proiectele 

acestei colaborări sunt direcţionate spre  realizarea  obiectivului 

principal - integrarea în UE. Integrarea europeană este forţa 

motrice a reformelor şi dezvoltării majorităţii statelor   din   regiune,   

la   care   participă   şi   Moldova. Din această perspectivă, Cooperarea 

Transfrontalieră (CBC) reprezintă o componentă importantă şi un 

mecanism eficient care are scopul de a contribui la procesele de 

avansare a ţărilor pe calea integrării în spaţiul comunitar, de aliniere 

la standardele UE, precum şi de accedere la libertăţile europene. 
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OBIECTIVUL PROGRAMULUI 

Obiectivul Programului vizează dezvoltarea unor parteneriate 

regionale solide şi strânsa cooperare în regiunile din bazinul Mării 

Negre. Acest obiectiv promovează dezvoltarea locală, valorile comune, 

egalitatea de şanse, reducerea discriminărilor între sexe, valorificarea 

contribuţiei femeilor la dezvoltarea economică şi socială, 

îmbunătăţirea sustenabilităţii activităţilor în domeniul mediului 

înconjurător, integrarea culturală, precum şi schimburile reciproce 

între comunităţile din bazinul Mării Negre. 

 

 

BUGETUL TOTAL AL PROGRAMULUI 

Bugetul total al Programului, pentru 7 ani, este de aproximativ 

34.211.187 Euro. 

 

 

CALENDAR ESTIMATIV 

Anii 2007 – 2013 reprezintă perioada de programare, perioada de 

implementare continuând până în 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BENEFICIARI ELIGIBILI:                                                                                      

autorităţile publice locale şi regionale, agenţiile de dezvoltare, mediu 

şi turism, camerele de comerţ, ONG-urile, instituţiile de învăţământ şi 

cele culturale. Toate proiectele se bazează pe cooperarea 

transfrontalieră cu parteneri din statele-membre şi partenere ale UE. 

Aplicantul trebuie să aibă sediul în una din ariile eligibile ale 

programului. Fiecare partener implementează pe teritoriul statului 

său o parte din activităţile proiectului comun.  

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMUL OPERAŢIONAL  COMUN DE COOPERARE ÎN BAZINUL MĂRII NEGRE 

2007-2013 
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ARIA ELIGIBILĂ 

România: Regiunea Sud-Est 

Bulgaria: Severoiztochen, Yugoiztochen 

Grecia: Kentriki Makedonia, Anatoliki Makedonia Thraki 

Turcia: Istanbul, Tekirdağ, Kocaeli, Zonguldak, Kastamonu, Samsun, 

Trabzon 

Ucraina: Odessa, Mykolaiv, Kherson, Zaporoshye şi Donetsk, Crimeea 

şi Sevastopol 

Armenia, Georgia, Moldova: întreg teritoriul. 

 

PRIORITĂŢILE PROGRAMULUI 

Prioritatea 1: „Sprijinirea parteneriatelor transfrontaliere în vederea 

dezvoltării economice şi sociale bazate pe utilizarea în comun a 

resurselor” 

Prioritatea 2: „Schimbul de resurse şi competenţe pentru protecţia şi 

conservarea mediului” 

Prioritatea 3: „Sprijinirea iniţiativelor culturale şi educaţionale în 

vederea creării unui mediu cultural comun în bazinul Mării Negre” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

14 

PROIECTE IMPLEMENTATE DE REPUBLICA MOLDOVA ÎN CADRUL PROGRAMULUI 

OPERAŢIONAL COMUN DE COOPERARE ÎN BAZINUL MĂRII NEGRE 2007-2013

Proiecte cu impact naţional  

 

Prioritatea 1: „Sprijinirea parteneriatelor transfrontaliere în vederea dezvoltării economice şi sociale bazate pe utilizarea în comun a resurselor” 

Nr. Denumirea proiectului Beneficiar/partener din Republica Moldova 
1. Simbioză industrială de reţea pentru protecţia mediului și dezvoltarea 

durabilă în bazinul Mării Negre 
Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic 

2. Facilitarea comerţului cu produse agroalimentare în bazinul Mării 
Negre 

Federaţia Naţională a Agricultorilor din Moldova “AGROinform” 

3. Capacitatea pentru dezvoltare urbană integrală: INTEGRABILĂ Consiliul Autorităţilor Locale din Republica Moldova 
4. Crearea premiselor pentru ca vinurile de pe litoralurile Mării Negre să 

penetreze piaţa internaţională  
Asociaţia  Micilor Producători de Vinuri din  
Republica Moldova 

5. e-Târguri și Expoziţii Networking Camera de Comerţ și Industrie a Republicii Moldova 
6. Crearea unei reţele a Mării Negre pentru dezvoltarea durabilă a 

turismului în Bulgaria, România, Ucraina și Georgia 
Uniunea Internaţională de Studiu a Cuaternarului – „INQUA Moldova” 

7. Reţeaua Mării Negre pentru turism durabil – Strategii de marketing 
pentru turism comun și dezvoltare în regiunea Mării Negre 

Business Consulting Institute 

8. Reţele de cooperare între diferiţi subiecţi pentru a promova la nivel 
transfrontalier standardele de calitate pentru turismul de patrimoniu  

Asociaţia Naţională de Turism Rural, Ecologic și Cultural din Republica 
Moldova 

9. Dezvoltarea reţelelor de turism de aventură în aer liber în regiunea 
Mării Negre 

Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii 

10. Reţeaua de dezvoltare economică locală/regională ca punct de pârghie 
decisivă pentru creșterea competitivităţii în regiunile din bazinul 
Mării Negre 

Centrul de Consultanţă în Afaceri 

11. Reţeaua de dezvoltare regională din bazinul Mării Negre Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii 
12. Rețeaua regională de incubatoare de afaceri Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii 

 

 



 

15 

Prioritatea 2: „Schimbul de resurse şi competenţe pentru protecţia şi conservarea mediului” 
  

Nr. Denumirea proiectului Beneficiar/partener din Republica Moldova 
1. Sistemul de siguranţă seismică în Bazinul Mării Negre Institutul de Geologie şi Seismologie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei 
2. Reţeaua științifică pentru prevenirea riscurilor de cutremur, alunecări 

de teren şi inundaţii 
Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii "D. Ghiţu" al 
Academiei de Ştiinţe a Moldovei 

3. Crearea reţelelor de cercetare pentru monitorizarea mediului şi 
atenuarea efectelor ecologice adverse în bazinul Mării Negre 

Institutul de Ecologie şi Geografie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei 

4. Cooperare regională pentru protecţia mediului din bazinul Marii 
Negre contra poluatorilor agricoli 

Centrul Regional de Mediu (REC-Moldova) 

5. Partajarea colectivă a competenţelor de la cercetători la fermieri, 
pentru o exploatare durabilă şi ecologică a protecţiei agricole şi a 
mediului 

Institutul de Chimie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei 

6. Strategia de îmbunătăţire continuă a eficienţei staţiilor de epurare a 
apelor reziduale din statele riverane Mării Negre 

Universitatea de Stat din Moldova 

7. Reţeaua informatică pentru promovarea sistemelor integrate naturale 
de tratare a apelor uzate din zona Mării Negre 

Asociaţia Internaţională Ecologică a Păstrătorilor Râului Nistru „Eco-
TIRAS” 

8. Utilizarea fluxului apelor pentru stingerea incendiilor forestiere cu 
ajutorul noilor tehnologii 

Asociaţia Internaţională Ecologică a Păstrătorilor Râului Nistru „Eco-
TIRAS” 

9. Mai puţine deşeuri în regiunea de Nord-Vest a Mării Negre Centrul Regional de Mediu (REC-Moldova) 

 
 

Prioritatea 3: „Sprijinirea iniţiativelor culturale şi educaţionale în vederea creării unui mediu cultural comun în bazinul Mării Negre”  
 

Nr. Denumirea proiectului Beneficiar/partener din Republica Moldova 
1. Program de masterat sub egida Reţelei Universităţilor de la Marea 

Neagră, în domeniul managementului surselor energetice regenerabile 
Universitatea Tehnică a Moldovei 

2. Marea Neagră – unitate și diversitate în antichitatea romană Universitatea Liberă Internaţională din Moldova 
3. Reţeaua de educaţie maritimă pentru dezvoltarea culturii maritime în 

bazinul Mării Negre 
Universitatea Tehnică a Moldovei 

4. Managementul eficient de învăţare pe parcursul întregii vieţi în 
rețeaua bazinului Mării Negre 

Universitatea de Stat din Moldova 

5. Reţeaua de Colaborare la Marea Neagră Academia de Administrare Publică a Republicii Moldova 
6. Platformă de schimb cultural - CULTUR-EXP Reţeaua Informaţională pentru Ştiinţă şi Educaţie din Moldova 
7. Oamenii Marii Negre trăiesc istoria Fondul Iniţiativelor Culturale “Lumea - oglindă pentru Moldova” 

           
         Notă : Mai multe detalii despre proiectele cu impact naţional şi alte proiecte veţi găsi pe pagina web a Programului: www.blacksea-cbc.net 

http://www.blacksea-cbc.net/
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PROIECTE IMPLEMENTATE DE REPUBLICA MOLDOVA ÎN CADRUL PROGRAMULUI 

OPERAŢIONAL COMUN DE COOPERARE ÎN BAZINUL MĂRII NEGRE 2007-2013 

 

Proiecte cu impact regional 

 

REGIUNEA DE DEZVOLTARE CENTRU 

Regiunea de Dezvoltare Centru (RDC) a Republicii Moldova include 

13 raioane: Anenii Noi, Călărași, Criuleni, Dubăsari, Hâncești, Ialoveni, 

Nisporeni, Orhei, Rezina, Strășeni, Șoldănești, Telenești și Ungheni. 

RDC cuprinde 354 de unităţi administrativ-teritoriale: 14 orașe și 340 

de  sate. Cel mai mare oraș din regiune este Ungheni, cu o populaţie de 

38.100 locuitori, urmat de Orhei – 33.500 locuitori și Strășeni – 

21.200 locuitori. Numărul total de localităţi din Regiune constituie 

aproximativ 35,6% din numărul total de localităţi ale ţării, ponderea 

orașelor fiind de circa 23%. În Regiunea de Dezvoltare Centru 

majoritatea localităţilor urbane sunt în zona de influenţă directă a 

municipiului Chișinău, cu o rază de influenţă de 50-60km, cu excepţia 

orașelor Ungheni, Telenești, Șoldănești, Rezina, care se află la distanţe 

de 100-130 km. 

Regiunea de Dezvoltare Centru este membru şi participant  activ la 

diverse parteneriate şi organizaţii regionale, iar Programele de 

Cooperare Transfrontalieră, sunt primele programe europene prin 

intermediu cărora autorităţile locale din regiune beneficiază direct de 

proiecte finanţate de Comisia Europeană.  

În cadrul Programului Operaţional Comun 

de Cooperare în Bazinul Mării Negre 2007-

2013, Regiunea de Dezvoltare Centru a 

realizat  două proiecte din cadrul 

Priorităţii 1: “Sprijinirea parteneriatelor 

transfrontaliere în vederea dezvoltării 

economice şi sociale bazate pe utilizarea în 

comun a resurselor” şi două proiecte din 

cadrul Priorităţii 2: “ Schimbul de resurse şi 

competenţe pentru protecţia şi conservarea 

mediului”.  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

17 

 
Prioritatea 1: „Sprijinirea parteneriatelor transfrontaliere în vederea dezvoltării economice şi sociale bazate pe utilizarea în comun a resurselor” 

 

Nr. Denumirea proiectului Beneficiar/partener din Republica Moldova 
1. Tradiţie, Originalitate, Unicitate şi Bogăţie pentru realizarea unei Strategii 

Inovatoare în vederea dezvoltării turismului în regiunea Marii Negre 
Primăria satului Negrea, raionul Hânceşti 

2.    Sistemul de certificare a calităţii în agroturism - CerTour Primăria satului Suruceni, raionul Ialoveni  

 

 

 

Prioritatea 2: „Schimbul de resurse şi competenţe pentru protecţia şi conservarea mediului” 

 

Nr. Denumirea proiectului Beneficiar/partener din Republica Moldova 
1. Implementarea practicilor inovative de management al deșeurilor în orașele 

selectate din Georgia, Moldova și Armenia, GMA-WMP 
Primăria oraşului Ungheni, raionul Ungheni 

2. Un mediu curat pentru viitorul nostru SC "Amen-Ver" SA, raionul Hânceşti 
Inspecţia Ecologică Orhei 

 
 
 

         Notă : Mai multe detalii despre proiectele cu impact regional şi alte proiecte veţi găsi pe pagina web a Programului: www.blacksea-cbc.net 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

http://www.blacksea-cbc.net/
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PROIECTE IMPLEMENTATE DE REPUBLICA MOLDOVA ÎN CADRUL PROGRAMULUI 

OPERAŢIONAL COMUN DE COOPERARE ÎN BAZINUL MĂRII NEGRE 2007-2013 

         Proiecte cu impact regional 

 

                                                                     REGIUNEA DE DEZVOLTARE SUD

Regiunea de Dezvoltare Sud (RDS) a Republicii Moldova cuprinde 

8 raioane: Basarabeasca, Cahul, Cantemir, Căușeni, Cimișlia, Ștefan 

Vodă, Leova și Taraclia, ocupând 24% din teritoriul Republicii 

Moldova. Populaţia regiunii constituie 15% din populaţia totală a 

ţării. Infrastructura localităţilor este formată din 10 orașe fără statut 

de municipiu (8 dintre care sunt centre raionale) și 278 de localităţi 

rurale organizate în 177 comune. Orașele regiunii sunt: 

Basarabeasca, Cahul, Cantemir, Căușeni, Căinari, Cimișlia, Leova, 

Iargara, Ștefan Vodă și Taraclia. Cel mai mare oraș al regiunii este 

orașul Cahul. 

Comparativ cu alte regiuni de dezvoltare, Regiunea de Dezvoltare 

Sud are cel mai mic grad de industrializare. Pământul este una din 

principalele resurse naturale ale RDS, suprafaţa terenurilor agricole 

constituind 74% din suprafaţa totală a terenurilor. 

În cadrul Programului Operaţional Comun de Cooperare în Bazinul 

Mării Negre 2007-2013, Regiunea de Dezvoltare Sud a 

implementat 8 proiecte, 3 dintre care 

sunt în cadrul Priorităţii 1: „Sprijinirea 

parteneriatelor transfrontaliere în vederea 

dezvoltării economice şi sociale bazate pe 

utilizarea în comun a resurselor”, iar 5 

proiecte – în cadrul Priorității 2: „Schimbul 

de resurse şi competenţe pentru protecţia şi 

conservarea mediului”.  
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Prioritatea 1: „Sprijinirea parteneriatelor transfrontaliere în vederea dezvoltării economice şi sociale bazate pe utilizarea în comun a resurselor” 

 

Nr. Denumirea proiectului Beneficiar/partener din Republica Moldova 
1. Planul de eficienţă energetică a clădirilor din bazinul Mării Negre - 

BSBEEP 
Consiliul raional Cahul 

2. Trasee Turistice în Regiunea Marii Negre - BSB TOUR Centrul de Consultanţă Ecologică Cahul  
3. Dunărea-Marea Neagră conexiune a economiei europene cu cea Asiatică 

– un pas important pentru dezvoltarea substanţială a bazinului Marii 
Negre 

Agenţia pentru Cooperare Transfrontalieră şi Integrare Europeană 
Cahul 

 

 

Prioritatea 2: „Schimbul de resurse şi competenţe pentru protecţia şi conservarea mediului” 

 

Nr. Denumirea proiectului Beneficiar/partener din Republica Moldova 
1. Râuri Curate – Mare Curată! Acţiune comună a ONG-urilor pentru 

protecţia mediului din zona bazinului Mării Negre 
Centrul de Consultanţă Ecologică Cahul  
Centrul Regional de Mediu (REC-Moldova) 

2. Îmbunătăţirea managementului integrat al zonei costiere în regiunea 
Mării Negre 

Centrul de Consultanţă Ecologică Cahul 

3. Instrumente inovative pentru analize de mediu în Nord-Vestul bazinului 
Mării Negre 

Agenţia pentru Cooperare Transfrontalieră şi Integrare Europeană 
Cahul 
Centrul de Consultanţă Ecologică Cahul 

4. Trasee interpretative în teren: sprijin pentru managementul ariilor 
naturale protejate din regiunea Mării Negre 

Fundaţia Comunitară Dezvoltare Durabilă Cahul 

5. Creșterea nivelului de conștientizare publică privind managementul 
deșeurilor municipale solide în Nord-Vestul regiunii Mării Negre 

Centrul de Consultanţă Ecologică Cahul  
Centrul Regional de Mediu (REC-Moldova) 

 
         Notă : Mai multe detalii despre proiectele cu impact regional şi alte proiecte veţi găsi pe pagina web a Programului: www.blacksea-cbc.net
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PROIECTE IMPLEMENTATE DE REPUBLICA MOLDOVA ÎN CADRUL PROGRAMULUI 

OPERAŢIONAL COMUN DE COOPERARE ÎN BAZINUL MĂRII NEGRE 2007-2013 

         Proiecte cu impact regional 

 
 

                                                                     REGIUNEA DE DEZVOLTARE NORD 

 

Regiunea de Dezvoltare Nord (RDN) include municipiul Bălţi și  

11 raioane: Briceni, Edineţ, Dondușeni, 

Drochia,  Fălești,  Florești, Glodeni,  Ocniţa,  Râșcani, Sângerei și Soroca

.   Suprafaţă RDN este de circa 10,014 km2, ceea ce reprezintă 

aproximativ 32,9% din suprafaţa totală a Republicii Moldova. 

Populaţia regiunii constituie 1.025.000 persoane (28,6 % din numărul 

total al populaţiei ţării). Populaţia urbană (357.000 persoane) 

reprezintă aproximativ 34,8 % din numărul total pe regiune. Totodată, 

aici sunt amplasate 571 de localităţi: 

20 de orașe și 551 de localităţi rurale, 

(din numărul total de 1679 localităţi ale 

Republicii Moldova. 

 

În cadrul Programului Operaţional 

Comun de Cooperare în Bazinul Mării 

Negre 2007-2013, Regiunea de Dezvoltare Nord nu a implementat 

niciun proiect transfrontalier. 

 

 

 

 

 

 

  

 

http://ro.wikipedia.org/wiki/B%C4%83l%C8%9Bi
http://ro.wikipedia.org/wiki/Raion
http://ro.wikipedia.org/wiki/Raionul_Briceni
http://ro.wikipedia.org/wiki/Raionul_Edine%C8%9B
http://ro.wikipedia.org/wiki/Raionul_Dondu%C8%99eni
http://ro.wikipedia.org/wiki/Raionul_Drochia
http://ro.wikipedia.org/wiki/Raionul_F%C4%83le%C8%99ti
http://ro.wikipedia.org/wiki/Raionul_Flore%C8%99ti
http://ro.wikipedia.org/wiki/Raionul_Glodeni
http://ro.wikipedia.org/wiki/Raionul_Ocni%C8%9Ba
http://ro.wikipedia.org/wiki/Raionul_R%C3%AE%C8%99cani
http://ro.wikipedia.org/wiki/Raionul_S%C3%AEngerei
http://ro.wikipedia.org/wiki/Republica_Moldova
http://ro.wikipedia.org/wiki/Ora%C8%99
http://ro.wikipedia.org/wiki/Sat
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PROIECTE IMPLEMENTATE DE REPUBLICA MOLDOVA ÎN CADRUL PROGRAMULUI 

OPERAŢIONAL COMUN DE COOPERARE ÎN BAZINUL MĂRII NEGRE 2007-2013 

  Proiecte cu impact regional 

 

                                                        REGIUNEA DE DEZVOLTARE MUNICIPIUL CHIŞINĂU 
 

Municipiul Chişinău, capitala Republicii Moldova, este centrul politic, economic, ştiinţific, 

educaţional şi cultural al republicii. Concentrând potenţial şi multe pârghii de influenţă economică, 

Chişinău joacă rolul unui centru urban strategic de creştere a competitivităţii economice şi de 

dezvoltare a  economiei naţionale în ansamblu.   

Municipiu Chişinău este unul din cele mai mari aglomeraţii urbane din regiune. Sub aspect regional, 

pentru municipiul Chişinău se pot evidenţia următoarele sarcini primordiale pentru perioada 2007-

2013: consolidarea relaţiilor umane, culturale, socio-economice între localităţile regiunii, inclusiv cu 

unităţile administrativ-teritoriale Străşeni, Orhei, Criuleni, Anenii Noi, Ialoveni; realizarea iniţiativelor 

de cooperare inter- şi extraregională, evidenţierea şi susţinerea procesului de apariţie şi dezvoltare a 

unor poli cu trăsături şi aptitudini caracteristice; antrenarea tuturor localităţilor din zonă şi din 

municipiu la realizarea obiectivelor de colaborare transfrontalieră – coridoare rutiere, feroviare etc.; 

redistribuirea funcţiilor sociale în cadrul localităţilor municipiului, crearea structurii policentrice 

interlocale, cu scopul diminuării sarcinilor antropogene concentrate în capitală şi în zona centrală a 

acesteia. 

În cadrul Programului Operaţional Comun de Cooperare în Bazinul Mării Negre 2007-2013, Regiunea de Dezvoltare Chişinău a implementat 

proiectul „Excelenţă în sectorul public” , realizat de Pretura sectorului Ciocana, în cadrul Priorităţii 1: „Sprijinirea parteneriatelor 

transfrontaliere în vederea dezvoltării economice şi sociale bazate pe utilizarea în comun a resurselor”. 
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PROGRAMUL OPERAŢIONAL COMUN ROMÂNIA-UCRAINA-REPUBLICA MOLDOVA 
2007-2013

   
  

OBIECTIVUL 

PROGRAMULUI 

 

Obiectivul global al 

programului vizează 

îmbunătăţirea situaţiei economice, sociale şi a mediului înconjurător 

în aria de acţiune a programului, în contextul unor graniţe sigure, 

prin intensificarea contactelor dintre partenerii de pe fiecare parte a 

graniţei. 

 

BUGETUL TOTAL AL PROGRAMULUI  

Programul va fi cofinanţat din fonduri ENPI. Contribuţia financiară 

generală a UE la acest Program constituie 126.718.067 mil. Euro.  

Cofinanţarea națională  din partea celor trei state partenere 

constituie 11.404.628 Euro. Bugetul total este de 138.122.69 mil. 

Euro. 

Ţările partenere, din resurse proprii, vor contribui la cofinanţarea 

proiectelor (cu excepţia celor de asistenţă tehnică), alocând o sumă 

de minimum 10% din contribuţia UE. 

 

CALENDAR ESTIMATIV 

Anii 2007 – 2013: perioada de programare, perioada de 

implementare  continuând până în 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

BENEFICIARI ELIGIBILI: 

 

autorităţile publice locale şi regionale, agenţiile de dezvoltare, mediu 

şi turism, camerele de comerţ, ONG-urile, instituţiile de învăţământ şi 

culturale. Toate proiectele se bazează pe cooperare transfrontalieră cu 

parteneri din statele-membre şi partenere ale UE. Aplicantul trebuie 

să aibă sediul în una din ariile eligibile ale Programului. Fiecare 

partener implementează pe teritoriul statului său o parte din 

activităţile proiectului comun.  
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ARIA ELIGIBILĂ 

România: judeţele: Botoşani, Galaţi, Iaşi, Suceava, Tulcea şi Vaslui 

Ucraina: regiunile Odessa şi Chernivetska 

Republica Moldova: întreg teritoriul 

Regiuni adiacente incluse în program: 

România: judeţul Brăila 

Ucraina: regiunile Ivano-Frankivska şi Vinniytska şi 10 raioane ale 

regiunii Khmelnyitska (Vinkovetskyi, Chemerovetskyi, Khmelnytskyi, 

Kamyanets-Podilskyi, Letychivskyi, Dunayevetskyi, Derazhnyanskyi, 

Novoushutskyi, Yarmolynetskyi si Horodetskyi) şi 12 raioane ale 

regiunii Ternopilska (Ternopilskyi, Berezhanskyi, Pidgayetskyi, 

Kozivskyi, Pidvolochyskyi, Terebovlyanskyi, Monasturskyi, 

Gusyatynskyi, Chortkivskyi, Borshchivskyi, Zalishutskyi și Buchatskyi). 

 

PRIORITĂŢILE PROGRAMULUI 

În baza analizei structurale şi a rezultatelor analizei SWOT, ţările 

participante la Programul Operaţional Comun România - Ucraina- 

Republica Moldova  au decis să se concentreze pe următoarele 3 

priorităţi:  

Prioritatea 1: „O economie mai competitivă a zonei de frontieră” - 

are ca scop îmbunătăţirea performanţelor economice ale zonei de 

frontieră prin diversificarea şi modernizarea economiei într-un  mod 

durabil. 

Prioritatea 2: „Schimbările de mediu şi pregătirea pentru situaţii 

de urgenţă”-  are ca scop sprijinirea soluţiilor pe termen lung la 

problemele de mediu cu care se confruntă zonele de frontieră, în 

special cele asociate urgenţelor de mediu, în cazul cărora este 

esenţială o abordare coordonată. 

Prioritatea 3: Promovarea activităţilor „Oameni pentru Oameni”- 

are ca scop promovarea unei interacţiuni intense între populaţia şi 

comunităţile care locuiesc în zona de frontieră. 
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PROIECTE IMPLEMENTATE DE REPUBLICA MOLDOVA ÎN CADRUL PROGRAMULUI 
OPERAŢIONAL COMUN ROMÂNIA-UCRAINA-REPUBLICA MOLDOVA 2007-2013

 
Proiecte majore de investiţii cu impact naţional

Prioritatea 1: „O economie mai competitivă a zonei de frontieră”

Nr. Denumirea proiectului Beneficiar/partener din Republica Moldova 
1. Îmbunătăţirea cooperării transfrontaliere dintre Republica Moldova şi 

România în domeniul produselor alimentare şi produselor petroliere IMPEFO 
Serviciul Vamal al Republicii Moldova 
Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor, Ministerul 
Afacerilor Interne al Republicii Moldova 

2. Crearea unei infrastructuri transfrontaliere de comunicaţii  – factor al 
dezvoltării social-economice durabile şi planificării spaţiale complexe 

Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova 

3. Conducta de gaz pentru interconectarea sistemului de transport al gazelor 
naturale din România cu sistemul de transport al gazelor naturale din 
Republica Moldova, din direcţia Iaşi (România) – Ungheni (Moldova) 

Ministerul Economiei al Republicii Moldova 

4. Studiul de fezabilitate pentru interconectarea sincronă dintre sistemele de 
alimentare cu energie electrică din Ucraina şi Republica Moldova cu sistemul 
continental european de transport al energiei electrice ENTSO-E 

Ministerul Economiei al Republicii Moldova 
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Proiecte majore de investiţii cu impact naţional

Prioritatea 2: „Schimbările de mediu şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă”

Nr. Denumirea proiectului Beneficiar/partener din Republica Moldova 
1. Îmbunătăţirea capacităţii de răspuns a Serviciului Mobil de Urgenţă, Resuscitare şi 

Descarcerare (SMURD) prin intermediul unui sistem comun integrat, pentru 
monitorizarea eficientă şi atenuarea consecinţelor dezastrelor, pentru populaţia 
aflată între graniţele comune ale României, Ucrainei şi Republicii Moldova 

 
Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova 
Serviciul Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale 

2. Inventarierea, evaluarea şi remedierea situației privind sursele de poluare 
antropogenă din Regiunea Dunării de Jos, între Ucraina, România şi Republica 
Moldova 

Ministerul Mediului al Republicii Moldova 

3. Prevenirea şi protecţia împotriva inundaţiilor pe bazinele fluviale superioare ale  
Siretului şi Prutului, prin intermediul implementării unui sistem modern de 
monitorizare cu staţii automatizate – EAST AVERT 

Agenţia „Apele Moldovei” 

4. Consolidarea reţelei de arii natural-protejate pentru protecţia biodiversităţii și 
dezvoltării durabile în regiunea Delta Dunării și Prutul Inferior – Natura PAN 

Agenţia „Moldsilva”  

 
 

         Notă : Mai multe detalii despre proiectele majore de investiţii cu impact naţional veţi găsi pe pagina web a Programului: www.ro-ua-md.net
 
 

 

Proiecte cu impact naţional

Prioritatea 1: ”O economie mai competitivă a zonei de frontieră”

Nr. Denumirea proiectului Beneficiar/partener din Republica Moldova 
1. Promovarea producţiei durabile şi implementarea bunelor practici la fermele de 

bovine din regiunea trans-frontalieră  
 
Universitatea Agrară de Stat din Moldova 

2. Reţeaua Est Europeană pentru Excelenţă în Cercetare și Dezvoltare în Domeniul 
Bolilor Cronice CHRONEX-RD 

Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie “Nicolae 
Testemiţanu” din Moldova 

3. Centrul transfrontalier de sprijin pentru dezvoltarea asistată a zootehniei Asociaţia obştească “PRORURALINVEST” 
4. Formarea unei reţele a entităţilor infrastructurii de inovare în regiunea 

transfrontalieră 
Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic  

5. Cooperare Transfrontalieră în Afaceri UA-RO-MD Universitatea de Stat din Moldova 
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Prioritatea 2: ” Schimbările de mediu şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă”

Nr. Denumirea proiectului Beneficiar/partener din Republica Moldova 
1. Cooperare transfrontalieră interdisciplinară pentru prevenirea dezastrelor naturale 

şi atenuarea poluării mediului în Euroregiunea Dunărea de Jos 
Institutul de Zoologie al Academiei de Ştiinţe a  
Moldovei 
Institutul de Geologie şi Seismologie al Academiei de 
Ştiinţe a Moldovei 

 

Prioritatea 3: ” Promovarea activităţilor „Oameni pentru Oameni””

Nr. Denumirea proiectului Beneficiar/partener din Republica Moldova 
1. Sporirea competitivităţii în regiunea de graniţă prin intermediul sinergiei umane    

Institutul de Consultanţă în Afaceri, Republica Moldova 
2.  Consolidarea relaţiilor de comunicare dintre nevăzătorii din regiunea 

transfrontalieră 
Asociaţia Nevăzătorilor din Moldova 

3. Educaţia culturală şi artistică în contextul cooperării transfrontaliere durabile Colegiul de muzică “Ştefan Neaga” 
4. Principiile sustenabilităţii în conceptul de dezvoltare teritorială integrată în 

așezările urbane transfrontaliere 
Centrul de Asistenţă pentru Autorităţile Publice  

5 Lead Your Way to Business Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului 
Întreprinderilor Mici şi Mijlocii 

6. REGIOCULT- identităţi culturale în Romania şi Moldova Asociaţia „EuroMoldovaArt”, Republica Moldova 
7. Împreună – pentru copii  CCF Moldova (Copil, Comunitate, Familie) 

   
 

     Notă : Mai multe detalii despre proiectele cu impact naţional şi alte proiecte veţi găsi pe pagina web a Programului: www.ro-ua-md.net 
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PROIECTE IMPLEMENTATE DE REPUBLICA MOLDOVA ÎN CADRUL PROGRAMULUI 

OPERAŢIONAL COMUN ROMÂNIA-UCRAINA-REPUBLICA MOLDOVA 2007-2013

 

Proiecte cu  impact regional, Regiunea Centru 
 

 

În cadrul Programului Operaţional Comun România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013, Regiunea de Dezvoltare Centru a implementat 22 

proiecte, 5 dintre care sunt pentru Prioritatea 1: „O economie mai competitivă a zonei de frontieră”, 5 proiecte sunt pentru Prioritatea 2: 

„Schimbările de mediu şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă” şi 12 proiecte - pentru Prioritatea 3: „Promovarea activităţilor „Oameni pentru 

Oameni””. 

 
Prioritatea 1: ”O economie mai competitivă a zonei de frontieră”

Nr. Denumirea proiectului Beneficiar/partener din Republica Moldova 
1. Dezvoltarea turismului transfrontalier prin promovarea conacului „Manuc Bey”, 

complexului funerar „Elena Ioan Cuza” şi conacului „Blesciunov” 
Consiliul raional Hânceşti 

2. Reabilitarea Curţii medievale voievodale „Lăpuşna” pentru vizite turistice  Primăria Lăpuşna, raionul Hânceşti 
3. Sisteme de siguranţă şi informare în traficul rutier Primăria orașului Ungheni 
4. Centrul Transfrontalier de Suport pentru Mediul de Afaceri - Formare, Expoziţie şi 

Simpozion 
Primăria orașului Ialoveni 

5. TransAgRomaniapolis TransfRomaniantier AgRomaniabusiness Support Consiliul raional Ungheni 
 

 
Prioritatea 2:  ”Schimbările de mediu şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă”

Nr. Denumirea proiectului Beneficiar/partener din Republica Moldova 
1. Inventarierea transfrontalieră a terenurilor degradate – CRING Consiliul raional Criuleni 
2. Instrumentul transfrontalier de management al deşeurilor, destinat 

localităţilor rurale, CBCRurWaste 
Primăria orașului Criuleni, raionul Criuleni 

3. Medicină în situaţii de urgenţă–răspuns prompt la provocările transfrontaliere  Agenţia pentru Dezvoltare Regională şi de Integritate 
Europeană Ungheni  

4. Apă pură – spre beneficiul sătenilor Primăria satului Stolniceni, raionul  Hânceşti 

5. Dezvoltarea sistemului de management al apei în comuna Tuluceşti din judeţul 
Galaţi şi în comuna Sireţi din raionul Străşeni 

Consiliul raional Străşeni 
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      Prioritatea 3: ”Promovarea activităţilor people-to-people”

Nr. Denumirea proiectului Beneficiar/partener din Republica Moldova 
1.  Aşa de diferiţi – precum suntem: 7 etnii la Marea Neagră Consiliul raional Hânceşti 

 
2.  Unitate în diversitate – schimburi de artă și meșteșuguri tradiţionale pentru tineret Consiliul raional Hânceşti 

 
3.  Reţeaua de pregătire profesională pentru administraţia publică locală Spitalul raional Leova; Spitalul Cărpineni, raionul Hâncești; 

Consiliul raional Nisporeni 
4.  Reţeaua transfrontalieră interinstituţională de prevenire a abuzului şi protecţie 

a drepturilor copilului 
Consiliul raional Hânceşti 

5.  Reţeaua interinstituţională de prevenire și combatere a traficului de fiinţe umane 
prin dezvoltarea cooperării transfrontaliere  şi creșterea nivelului de informare a 
persoanelor vulnerabile 

Consiliul raional Hânceşti 

6.  Obţine informaţia la timp: Traficul de fiinţe umane EXISTĂ Consiliul raional Hânceşti 
7.  Elaborarea şi gestionarea planurilor integrate de dezvoltare urbană Primăria orașului Ungheni 
8.  Cooperare transfrontalieră pentru combaterea traficului de fiinţe umane Direcţia de Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei, Ungheni 
9.  Prevenirea crizei vârstei a treia în România şi Republica Moldova Direcţia de Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei, Ungheni 
10.  Etică profesională în soluţionarea cazurilor cu minori Direcţia de Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei, Ungheni 
11.  Parcul educaţional – model de cooperare în educaţia ecologică Direcția Generală Raională Învăţământ, Tineret şi Sport, 

Ungheni 
12.  Modelul alternativ de educaţie antreprenorială Direcția Generală Raională Învăţământ, Tineret şi Sport, 

Ungheni 

 
      Notă : Mai multe detalii despre proiectele cu impact regional şi alte proiecte veţi găsi pe pagina web a Programului: www.ro-ua-md.
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PROIECTE IMPLEMENTATE DE REPUBLICA MOLDOVA ÎN CADRUL PROGRAMULUI 

OPERAŢIONAL COMUN ROMÂNIA-UCRAINA-REPUBLICA MOLDOVA 2007-2013

 

Proiecte cu  impact regional, Regiunea Sud

 
În cadrul Programului Operaţional Comun România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013, Regiunea de Dezvoltare Sud a implementat 16 
proiecte, 4 dintre care  vizează Prioritatea 1: „O economie mai competitivă a zonei de frontieră”, 1 proiect vizează Prioritatea 2: „Schimbările de 
mediu şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă” şi 10 proiecte - Prioritatea 3: „Promovarea activităţilor „Oameni pentru Oameni””. 

Prioritatea 1: ”O economie mai competitivă a zonei de frontieră”

Nr. Denumirea proiectului Beneficiar/partener din Republica Moldova 
1. Crearea unei reţele transfrontaliere trilaterale pentru dezvoltarea şi marketing-

ul produselor agroalimentare locale şi tradiţionale în regiunea transfrontalieră a 
Dunării de Jos 

Consiliul raional Cahul  
 

2. „SIDE-BY-SIDE” – Reţea trinodală pentru promovarea şi dezvoltarea turismului în 
regiunea transfrontalieră Galaţi-Cahul-Reni 

Consiliul raional Cahul 

3. Internationalization and Networking of SMEs and business support structures in 
the cross border area 

Business Centere Cahul 

4. ENERGIA – bun transfrontalier Consiliul Raional Leova 

 
    
Prioritatea :  „Schimbările de mediu şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă”

Nr. Denumirea proiectului Beneficiar/partener din Republica Moldova 
1. Creşterea capacităţii gestionării deşeurilor pentru un mediu mai curat în 

oraşele Vaslui şi Cahul 
Primăria orașului Cahul 
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 Prioritatea 3: ”Promovarea activităţilor „Oameni pentru Oameni”

Nr. Denumirea proiectului Beneficiar/partener din Republica Moldova 
1. Mediul de afaceri – dezvoltare şi promovare durabilă  Consiliul raional Cahul 

Asociaţia de Cooperare Transfrontalieră şi Integrare 
Europeană Cahul 

2. IMAGINE – Metode îmbunătăţite pentru asigurarea dezvoltării şi inovării în 
Nordul Euroregiunii “Dunărea de Jos” 

Consiliul raional Cahul 

3. Să înţelegem autismul Primăria orașului Cahul 
4. Festivalul de muzică pentru copii “Muzica pentru toţi” Asociaţia de Cooperare Transfrontalieră şi Integrare 

Europeană Cahul 
5. Promovare culturală comună – mijloc de dezvoltare a cooperării euroregionale la 

Dunărea de Jos 
Consiliul raional Cahul 

6. Cooperarea transfrontalieră în domeniul serviciilor sociale Consiliul raional Cahul 
7. Costumul popular: unitate şi varietate la Dunărea de Jos Consiliul raional Cahul 

Muzeul de Etnografie şi Istorie Naturală, Chişinău 
8. Dezvoltarea cooperării în domeniul serviciilor socio-medicale destinate tinerilor 

din regiunea  transfrontaliera Galați-Cahul „EURO – HEALTH” 
Centrul de Educaţie şi Sănătate pentru Tineret „SERVOL”, 
Cahul 

9. Nu sunt de vânzare –Spuneţi stop traficului de fiinţe umane Asociaţia obștească „JUNACT”, Cahul  
Comitetul Helsinki pentru Drepturile Omului din Republica 
Moldova,  Chișinău 

10. Fanfare dincolo de frontiere Consiliul raional Leova 
       

          
 

Notă : Mai multe detalii despre proiectele cu impact regional şi alte proiecte veţi găsi pe pagina web a Programului: www.ro-ua-md. 
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PROIECTE IMPLEMENTATE DE REPUBLICA MOLDOVA ÎN CADRUL PROGRAMULUI 

OPERAŢIONAL COMUN ROMÂNIA-UCRAINA-REPUBLICA MOLDOVA 2007-2013

 

Proiecte cu  impact regional, Regiunea Nord

În cadrul Programului Operaţional Comun România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013, Regiunea de Dezvoltare Nord a implementat 20 
proiecte, 4 dintre care vizează Prioritatea 1: „O economie mai competitivă a zonei de frontieră”, 4 proiecte pentru Prioritatea 2: „Schimbările de 
mediu şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă” şi 12 proiecte pentru Prioritatea 3: „Promovarea activităţilor „Oameni pentru Oameni””. 
  

Prioritatea 1: ”O economie mai competitivă a zonei de frontieră”

Nr. Denumirea proiectului Beneficiar/partener din Republica Moldova 
1. Dezvoltarea sectorului agricol prin crearea unei reţele agricole transfrontaliere  

Consiliul raional Sângerei 
2. ECO-CARPAŢI – Dezvoltarea afacerilor eco în Carpaţii de frontieră, ca şansă pentru 

îmbunătăţirea competitivităţii economice 
Asociaţia Internaţională a Business-ului Mic şi Mijlociu 
„Small Euro Business”, Bălţi 

3. Centrul Comun de Susţinere a Afacerilor – instrument pentru încurajarea dezvoltării 
antreprenoriatului în regiunea transfrontalieră RO-UA-MD  

Universitatea de Stat „Alecu Russo”, Bălţi 

4. Bijuterii Medievale: Cetăţile Hotin, Soroca, Suceava Consiliul raional Soroca 

 
Prioritatea 2: ” Schimbările de mediu şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă”

Nr. Denumirea proiectului Beneficiar/partener din Republica Moldova 
1. Protejarea graniţelor împotriva ameninţării animalelor fără stăpân  Consiliul municipal Bălţi 
2. Îmbunătăţirea gestionării transfrontaliere a deșeurilor   solide din Republica 

Moldova, România și Ucraina 
Consiliul raional Făleşti 
 

3. Intensificarea activităţilor de siguranţă a vieţii în valea râului Prut Consiliul raional Fălești 
Asociaţia Obştească "Cutezătorul", Fălești 

4. Ameliorarea situaţiei ecologice a bazinelor râurilor Prut şi Nistru prin 
îmbunătăţirea sistemelor de tratare a apelor uzate din Cernăuţi şi Drochia 

Consiliul raional Drochia 
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Prioritatea 3: ”Promovarea activităţilor „Oameni pentru Oameni”

Nr. Denumirea proiectului Beneficiar/partener din Republica Moldova 
1. Platforma virtuală pentru schimburi trans-frontaliere între tineri Primăria orașului Sângerei 
2.  Reţeaua transfrontalieră de agricultură ecologică, “EcoAgriNet 2” Asociaţia Obştească "Cutezătorul", Fălești 
3. Mişcarea ecologică în rândul tinerilor din zona transfrontalieră Asociaţia Obştească "Cutezătorul", Fălești 
4. Drumul e al tuturor! - Tinerii învaţă regulile de siguranţă în trafic Consiliul raional Soroca 
5. Managementul performanţei şi eficienţa administrativă  Consiliul raional Soroca 
6. E timpul pentru ştiinţă Asociația Obştească „Maetonium”, Soroca 
7. Cultură fără frontiere Consiliul raional Soroca 

Gimnaziul Schineni, raionul Soroca 
8.  Gândește Verde Asociația Obștească „Tic-Info", Drochia 
9. CrossLife-SkillsNet Asociația Obștească „Centrul Iniţiativelor Private”, 

Bălţi 
10. Internet: E-prietenul sau E-inamicul? Asociația Obștească „Centrul Iniţiativelor Private”, 

Bălţi  
Colegiul Tehnic Căi Ferate, Bălţi 

11. Schimburi transfrontaliere în educaţia profesională Consiliul raional Glodeni 
Direcţia Educaţie,Tineret și Sport 

12. Mişcarea ecologistă în rândul tinerilor din zona transfrontalieră Asociaţia Obştească "Cutezătorul", Fălești 

 
   

    Notă : Mai multe detalii despre proiectele cu impact regional şi alte proiecte veţi găsi pe pagina web a Programului: www.ro-ua-md.net 
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PROIECTE IMPLEMENTATE DE REPUBLICA MOLDOVA ÎN CADRUL PROGRAMULUI 

OPERAŢIONAL COMUN ROMÂNIA-UCRAINA-REPUBLICA MOLDOVA 2007-2013

 
Proiecte cu  impact regional, Regiunea Municipiul 

Chişinău 

În cadrul Programului Operaţional Comun România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013, Regiunea de Dezvoltare Chişinău a implementat 4 
proiecte, 2 dintre care pentru Prioritatea 2: „Schimbările de mediu şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă” şi 2 proiecte pentru Prioritatea 3: 
„Promovarea activităţilor „Oameni pentru Oameni””. 
     
 
Prioritatea 2: ” Schimbările de mediu şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă”

Nr. Denumirea proiectului Beneficiar/partener din Republica Moldova 
1. Oraşe Eco - o viziune comună în regiunea transfrontalieră  Consiliul local Durleşti, mun. Chişinău 
2. Reducerea efectelor poluării şi eroziunii solului prin extinderea capacităţii de 

gestionare a apelor reziduale 
Consiliul local Sângera, mun. Chişinău 

 
       
Prioritatea 3: ” Promovarea activităţilor „Oameni pentru Oameni””

Nr. Denumirea proiectului Beneficiar/partener din Republica Moldova 
1. Dincolo de graniţe – muzică şi identitate în rândurile tineretului european Consiliul local Durleşti, mun. Chişinău 
2.  Îmi pasă, mă implic! Centrul de Servicii Sociale pentru Copil și Familie, Chișinău 

 
        

           Notă : Mai multe detalii despre proiectele cu impact regional şi alte proiecte veţi găsi pe pagina web a Programului: www.ro-ua-md.net
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PROGRAMUL DE COOPERARE TRANSNAŢIONALĂ PENTRU EUROPA  
DE SUD-EST 2007-2013 

   
OBIECTIVUL PROGRAMULUI 

Obiectivul global al Programului este de a îmbunătăţi procesul de 

integrare teritorială, economică şi socială şi de a contribui la coeziune, 

stabilitate şi competitivitate prin dezvoltarea parteneriatelor 

transnaţionale. 

 

BUGETUL TOTAL AL PROGRAMULUI  

Bugetul FEDR al programului constituie de 206,69 milioane de 

euro; este unic pentru  cele 8 state membre partenere la Program.  

 

 

CALENDAR ESTIMATIV 

Anii 2007 – 2013: perioada de programare, perioada de 

implementare, continuând până în 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BENEFICIARI ELIGIBILI: 

autorități locale şi regionale, organizaţii neguvernamentale şi 

organizaţii non-profit, camerele de comerţ, universităţi, şcoli, colegii 

alte instituţii de educaţie, instituţii publice care sprijină forţa de 

muncă, asociaţii profesionale, instituţii publice cu atribuţii în 

promovarea turismului, asociaţii ale municipalităţilor locale şi 

administraţiilor urbane, agenţii de mediu şi cele implicate în 

managementul resurselor de apă, administraţii ale parcurilor 

naţionale şi zonelor naturale protejate, inspectorate pentru situaţii de 

urgenţă, instituţii medicale publice. 

 

Aplicantul trebuie să aibă sediul în una din ariile eligibile ale 

programului. Fiecare partener implementează pe teritoriul statului 

său o parte din activităţile proiectului comun.  
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ARIA ELIGIBILĂ 

Acest Program implică sprijin comunitar pentru regiuni din 16 ţări - 

state membre, ţări candidate, ţări potenţial candidate şi ţări terţe. 

Pentru 14 state zona eligibilă reprezintă întreg teritoriul ţării:  

Albania, Austria, Bosnia şi Herţegovina, Bulgaria, România, Croaţia, 

Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei, Grecia, Ungaria, Serbia, 

Muntenegru, Slovacia, Slovenia şi Republica Moldova. 

În 2 ţări doar anumite regiuni sunt eligibile: 

Italia: Lombardia, Bolzano/Bozen, Trento, Veneto, Friuli-Venezia-

Giulia, Emilia Romagna, Umbria, Marche, Abruzzo, Molise, Puglia 

Basilicata; 

Ucraina: regiunile Cjermovestka, Ivano-Frankiviska, Zakarpatska şi 

Odessa. 

          

 

 

AXELE PRIORITARE: 

Axa prioritară 1: „Sprijinirea inovării și antreprenoriatului” 

Axa prioritară 2: „Protecţia și îmbunătăţirea mediului înconjurător” 

Axa prioritară 3: „Îmbunătăţirea accesibilităţii” 

Axa prioritară 4: „Dezvoltarea sinergiei transnaţionale în zonele cu potenţial” 
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PROIECTE IMPLEMENTATE DE REPUBLICA MOLDOVA ÎN CADRUL PROGRAMULUI 

DE COOPERARE TRANSNAŢIONALĂ PENTRU EUROPA DE SUD-EST 2007-2013 
 

Proiecte cu impact naţional 
      

Axa prioritară 1: "Sprijinirea inovării și antreprenoriatului” 

Nr. Denumirea proiectului Beneficiar/partener din Republica Moldova 
1. Politici de cluster inteligente în Sud-Estul Europei (ClusterPoliSEE) Ministerul Economiei al Republicii Moldova  
2. Cooperarea parcurilor știinţifice din Europa de Sud-Est pentru promovarea 

introducerii pe piaţa transnaţională a tehnologiilor de cercetare și 
dezvoltare a IMM 

Academia de Studii Economice din Moldova 

3. Stabilirea mecanismelor de sprijin pentru inovare şi creşterea gradului de 
conştientizare privind potenţialul de inovare-cercetare-dezvoltare în 
domeniul industriei alimentare in zona de Sud-Est a Europei (Inno- Food 
SEE) 

Camera de Comerţ şi Industrie, Republica Moldova  

 
Axa prioritară 2: „Protecţia și îmbunătăţirea mediului înconjurător” 

Nr. Denumirea proiectului Beneficiar/partener din Republica Moldova 
1. Convenţia pentru managementul deşeurilor pentru navigaţia interioară pe 

Dunăre (CO-WANDA) 
Oficiul Prevenirii Poluării Mediului, Republica Moldova 
 

2.  Ancorarea Reţelei Dunărene de Arii Protejate ca platformă pentru conservarea 
patrimoniului natural al Dunării (DANUBEPARKS STEP 2.0) 

Agenţia „Moldsilva”, Republica Moldova  

3. Extinderea exploatării energiei termice solare prin modele de succes 
(Wide the SEE by Succ Mod) 

Alianţa pentru Eficienţă Energetică şi Regenerabilă, Republica 
Moldova  

4. Hidroenergie bazată pe îmbunătățirea managementului resurselor de apa în 
vederea creşterii producţiei de energie regenerabilă  
(SEE HYDROPOWER). 

Universitatea Tehnică a Moldovei 
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Axa prioritară 3: „Îmbunătăţirea accesibilităţii” 

Nr. Denumirea proiectului Beneficiar/partener din Republica Moldova 
1. Siguranţa rutieră în regiunile Europei de Sud-Est (ROSEE) Cancelaria de Stat (observator) 
2. Drumuri sigure în regiunea Sud-Estică a Europei (SENSOR) Cancelaria de Stat (observator) 
3. Transport durabil și turism de-a lungul Dunării (TRANSDANUBE) Asociaţia de Dezvoltarea a Turismului din Moldova  

 

 
    
Axa prioritară 4: „Dezvoltarea sinergiei transnaţionale în zonele cu potenţial” 

Nr. Denumirea proiectului Beneficiar/partener din Republica Moldova 
1. Dezvoltarea integrată a oraşelor istorice vitale, în calitate de centre regionale în 

Europa de Sud-Est (ViTo) 
„Plai Resurse” 

2. Conceptul de dezvoltare spaţială şi cooperare interregională în spaţiul 
Dunărean (DONAUREGIONEN+) 

Asociaţia de Dezvoltarea a Turismului din Moldova  
 

3. Transport durabil și turism de-a lungul Dunării (TRANSDANUBE) Asociaţia de Dezvoltarea a Turismului din Moldova  
 

 
 

             Notă : Mai multe detalii despre proiectele cu impact naţional şi alte proiecte veţi găsi pe pagina web a Programului: http://www.southeast-europe.net/ 
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PROIECTE IMPLEMENTATE DE REPUBLICA MOLDOVA ÎN CADRUL PROGRAMULUI 

DE COOPERARE TRANSNAŢIONALĂ PENTRU EUROPA DE SUD-EST 2007-2013 

 

Proiecte cu impact regional, Regiunea Centru
 

În cadrul Programului de Cooperare Transnaţională pentru Europa de Sud-Est 2007-2013, Regiunea de Dezvoltare Centru a implementat  
proiect pentru Axa prioritară 2: „Protecţia și îmbunătăţirea mediului înconjurător”.  
 

Axa prioritară 2: „Protecţia și îmbunătăţirea mediului înconjurător” 

Nr. Denumirea proiectului Beneficiar/partener din Republica Moldova 
1. Managementul transnaţional integrat al resurselor acvatice pentru controlul 

situaţiilor de urgenţă  (EU Water) 
Consiliul raional Ialoveni 
 

 

 

Proiecte cu impact regional, Regiunea Nord 
 

În cadrul Programului de Cooperare Transnaţională pentru Europa de Sud-Est 2007-2013, Regiunea de Dezvoltare Nord a implementat 1 

proiect  pentru Axa prioritară 1: „Sprijinirea inovării și antreprenoriatului” şi 2 proiecte pentru Axa prioritară 4: „Dezvoltarea sinergiei 

transnaţionale în zonele cu potenţial”. 
        

Axa prioritară 1: „Sprijinirea inovării și antreprenoriatului” 

Nr. Denumirea proiectului Beneficiar/partener din Republica Moldova 
1. Stabilirea şi promovarea noilor abordări şi instrumente pentru 

consolidarea competitivităţii agriculturii şi a inovaţiei (APP4INNO) 
Asociaţia Internaţională a Întreprinderilor Mici şi Mijlocii 
“Small Euro Business”, Bălţi 

 

Axa prioritară 4: „Dezvoltare sinergiei transnaţionale în zonele cu potenţial” 

Nr. Denumirea proiectului Beneficiar/partener din Republica Moldova 
1. Promovarea antreprenoriatului la nivel local în vederea valorificării 

patrimoniului: strategii, instrumente, experienţă pentru mobilizarea valorilor 
culturale (SAGITTARIUS) 

Consiliul raional Soroca 
 

2. Agendele de Strategie teritorială ale sistemelor urbane pentru oraşele mici şi 
mijlocii (STATUS) 

Consiliul municipal Bălţi 
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LECŢIILE ÎNSUŞITE ÎN CADRUL PROCESULUI IMPLEMENTĂRII PROIECTELOR DE 

COOPERARE TRANSFRONTALIERĂ 
 
 
În ansamblul programelor de cooperare transfrontalieră, în cadrul 

cărora Republica Moldova este eligibilă, au fost evidenţiate o serie de 

lecţii însuşite, printre care se pot menţiona: 

 eligibilitatea partenerilor în proiecte este prevăzută de 

Regulamentul ENPI, dar se acordă prioritate autorităţilor locale 

şi regionale, societăţii civile şi ONG-urilor, camerelor de comerţ 

şi comunităţilor academice şi educaţionale; 

 proiectele sunt pregătite şi implementate în spiritul 

parteneriatului între organizaţii similare care împărtăşesc 

experienţe cu partenerii lor de dincolo de graniţă, lucrează 

împreună pentru a veni în întâmpinarea unor provocări 

comune sau pentru a dezvolta un potenţial comun; 

 priorităţile programelor se concentrează pe nevoile comune 

din zonele eligibile, identificate împreună de către statele 

participante;  

 aria de cooperare definită în cadrul programelor este largă, 

coerentă din punct de vedere regional şi unică; 

 proiectele au un impact transfrontalier; 

 capacitatea administrativă a autorităţilor publice locale privind 

identificarea, pregătirea și implementarea proiectelor este 

limitată; 

 dificultăţi în găsirea partenerilor și crearea unor parteneriate 

sigure; 

 diferenţe legislative între ţările participante la programe, care 

au îngreunat procesul de implementare a proiectelor (ex. 

achiziţii publice, reguli de eligibilitate); 

 absenţa unei abordări unitare privind utilizarea cursurilor de 

schimb valutar; 

 costurile înalte de elaborarea a proiectelor (costuri de 

călătorie, viză, multiplicare, traducere etc.) ; 

 uneori cofinanţarea poate fi un impediment pentru beneficiari 

care vor să participe în cadrul acestor programe; 

 complexitatea situaţiei geopolitice care, ţinând cont de  

participarea la programe a unui număr mare de ţări dezvăluie 

conflictele mai puţin cunoscute între diferite state; 

 complexitatea procesului de aplicare a regulilor ENPI CBC (ex. 

formularul de aplicare este perceput ca fiind dificil de înţeles și 

de completat);  

 bariere de comunicare, lipsa de experienţă a persoanelor 

implicate în pregătirea propunerilor şi implementarea 

proiectelor, înţelegere insuficientă a noilor abordări/reguli de 

parteneriat. 
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PROGRAMELE DE COOPERARE TRANSFRONTALIERĂ ÎN CADRUL 

INSTRUMENTULUI EUROPEAN DE VECINĂTATE 2014-2020 

 

Pentru perioada viitoare de programare 2014-2020, Republica 
Moldova va fi eligibila pentru următoarele programe europene: 

1. Programul Operaţional Comun pentru Bazinul Mării Negre, 
finanţat din Instrumentul European de Vecinătate. Programul 
va susţine atât proiectele soft, cât și proiecte de infrastructură. 
Aria de implementare a programului: Republica Moldova, 
Armenia, Azerbaidjan, Georgia – întreg teritoriul. Bulgaria 
(regiunile NUTS II Severoiztochen și Yugoiztochen), 
Grecia  (regiunile NUTS II Kentriki Makedonia și Anatoliki 
Makedonia – Thraki), România (regiunea NUTS II Sud-Est), 
Rusia (regiunile Rostov, Krasnodar şi Republica Adygea), 
Turcia (echivalentul NUTS II regiunile İstanbul, Tekirdağ, 
Kocaeli, Zonguldak, Kastamonu, Samsun și Trabzon), Ucraina 
(regiunile Odeska, Mykolaiv, Kherson, Zaporosh’ye și Donetsk, 
Crimeea și orașul Sevastopol). Comisia Europeana va oferi 
aproximativ 80 milioane euro pentru acest Program.  
 

2. Programul Operaţional Comun România – Moldova, 
finanţat din Instrumentul European de Vecinătate. Programul 
va susţine, în special, proiecte investiţionale cu impact 
transfrontalier. Aria de implementare a programului: România: 
judeţele Botoșani, Iași, Vaslui, Galaţi, inclusiv regiunile 
adiacente: judeţele Neamţ și Bacău; Republica Moldova:  tot 
teritoriul. Comisia Europeană poartă discuţii de a aloca pentru 
acest Program un buget de aproximativ 80 mil. Euro. 

 

3. Programul Dunărean pentru Cooperare Transnaţională, 
finanţat din Instrumentul European de Vecinătate. Programul 
va susţine proiecte de dezvoltare cu impact transnaţional, 

având ca obiective tematice următoarele domenii: cercetare, 
dezvoltarea tehnologiilor, inovare, protecţia mediului, eficienţa 
utilizării resurselor, promovarea transportului și 
infrastructurii durabile, sporirea capacităţilor instituţionale și 
de administrare publică eficientă. Aria de implementare a 
programului: Austria, Bosnia și Herțegovina, Bulgaria, Croaţia, 
Republica Cehă, Germania (regiunile Baden-Württemberg și 
Bavaria), Ungaria, Republica Moldova, Montenegro, România, 
Serbia, Slovacia, Slovenia, Ucraina (nu cu întreg teritoriul). 

 

4. Programul pentru Cooperare Teritorială Republica 
Moldova –  Ucraina, finanţat din Instrumentul Parteneriatului 
Estic. Programul va susţine proiecte de soft cu impact 
transfrontalier. Aria de implementare a programului: Moldova 
- tot teritoriul; Ucraina - regiunile Cernăuţi, Vinniţa, Odessa. 
Bugetul programului va constitui 3.3 mil. Euro. 

Pentru Republica Moldova oportunităţile de atragere a investiţiilor 
necesită a fi valorificate prin reforme şi proiecte bine argumentate, 
prin integrarea lor într-un Plan naţional de dezvoltare coerent şi prin 
participarea cu fonduri proprii.  


