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Programele de Cooperare Transfrontalieră România-Ucraina și România-Republica
Moldova 2014-2020 – Stadiul procesului de programare
Cooperarea transfrontalieră la granițele sale externe continuă să suscite un interes major pentru Uniunea
Europeană și în perioada de programare 2014-2020. În acest context, cooperarea transfrontalieră între cele trei
țări implicate în Programul Operațional Comun România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013 va continua în
format bilateral: România-Ucraina și România-Republica Moldova.
Potențialul de dezvoltare al acestor trei țări va fi imbunătățit prin aplicarea principiilor Instrumentului European de
Vecinătate, care are ca obiectiv ”crearea unei zone de prosperitate și de bună vecinătate între statele membre ale
Uniunii Europene și vecinii săi”, având următoarele direcții prioritare:
• promovarea dezvoltării sociale și economice în regiunile de pe ambele părți ale frontierei;
• abordarea în comun a aspectelor legate de mediu, sănătate publică, siguranță și securitate;
• promovarea unor condiții și modalități mai bune de asigurare a mobilității persoanelor, bunurilor și
capitalului.
Comisia Europeană a alocat 60 de milioane de Euro pentru Programul România- Ucraina și 81 de milioane de
Euro pentru Programul România- Republica Moldova. În cadrul ambelor programe, 30% din fondurile alocate vor fi
utilizate pentru a finanța, prin atribuire directă, Proiectele Majore de Infrastructură, 10% vor fi necesare pentru
asistență tehnică și 60% pentru finanțarea proiectelor selectate în urma apelurilor de propuneri de proiecte.
Membrii Comitetelor Comune de Programare pentru cele două programe s-au întâlnit în luna martie pentru a
discuta aspectele legate de lista Proiectelor Majore de Infrastructură, nominalizarea autorităților competente
precum și alocările financiare pentru obiectivele tematice selectate.
Doar câțiva pași au mai rămas până când programele vor fi trimise spre aprobare Comisiei Europene:
• Aprobarea listelor finale care cuprind Proiectele Majore de Infrastructură ce vor fi incluse în programe;
• Finalizarea evaluării strategice de mediu și includerea concluziilor și a recomandărilor în documentele de
programare;
• Stabilirea principiilor pentru sistemul de management și control
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Mai multe informații despre obiectivele tematice selectate, priorități, zone eligibile precum și alocările financiare
puteți afla accesând pagina web: www.ro-ua-md.net.

Oficiile antenă din Ucraina oferă sprijin continuu proiectelor la nivel local și sunt implicate
în procesul de programare
Beneficiarii și partenerii din regiunile Odessa și Cernăuți, implicați în proiecte implementate în cadrul Programului
Operațional Comun România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013 și actorii interesați din Ucraina, care vor să
afle mai multe informații despre următoarea perioadă de programare, pot oricând să se adreseze experților din
cadrul oficiilor antenă ale Secretariatului Tehnic Comun.
Experții din oficiile antenă sunt permanent pregătiți de structurile Programului să poată oferi sprijinul necesar, iar în
luna martie, a avut loc o sesiune de instruire în cadrul Biroului Regional pentru Cooperare Transfrontalieră
Suceava, ca urmare a semnării noilor contracte și avându-se în vedere modificările de personal dar și momentul
de suprapunere a celor două perioade de programare.
În următorul interval, oficiile antenă vor desfășura activități de informare și de susținere a beneficiarilor din aria
Programului și vor fi implicate în acțiuni de pregătire a noului Program Operațional Comun România-Ucraina 20142020.
Vă puteți adresa experților din cele două organizații care găzduiesc oficiile antenă, respectiv Organizația
Nonguvernamentală pentru Tineret "We Plus", din Odessa și Agenția Bucovineană pentru Inițiative și Dezvoltare
din Cernăuți, la următoarele date de contact:

Oficiul Antenă Odessa
Organizația Nonguvernamentală pentru Tineret "We
Plus"

Oficiul Antenă Cernăuți
Agenția Bucovineană pentru Inițiative și Dezvoltare

Adresă: Str. Shevchenko 1a, et. 4, cam. 36, Odessa,
Ucraina
Tel/Fax: +380482322917
E-mail: we_plu@i.ua

Adresă: Str. O. Kobylanska nr. 20, Ap. 10, Cernăuți
5800, Ucraina
Tel: +380503383593/Fax.: +380372529684,
E-mail: baid.cv@gmail.com

Experți:
Viktoriya Taranenko (expert senior): Tel: +38-063182-12-81, viktoriya.taranenko@gmail.com
Daria Pikalova (expert junior): Tel: +38-063-868-8764, daria.pikalova@gmail.com

Experți:
Iulia Hrytsku-Andriesh (expert senior): Tel: +38-050752-39-32, hrytsku.andriesh.baid@gmail.com
Oleksandr Barannyk (expert junior): +38-066-610-8865, oleksandr.barannyk.baid@gmail.com
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Participarea structurilor de program la evenimente dedicate dezvoltării economice (Suceava și
Cernăuți)
În martie 2015, reprezentanți ai programului au participat la două evenimente importante pentru afaceri și
dezvoltare economică, la Suceava și Cernăuți.
Primul eveniment, Forumul Economic Româno- Ucrainean, a avut loc la Cernăuți și a fost organizat de Consultatul
General al României. Acest eveniment a adus împreună oameni de afaceri, tur operatori, reprezentanți ai
administratiilor locale și regionale, reprezentanți ai ONG-urilor de pe ambele părți ale frontierei, precum și alte
organizații relevante.
Excelența sa, Dna Eleonora Moldovan, Consulul General al României la Cernăuți, a precizat: " Astăzi începem o
colaborare şi o muncă fructuoasă pentru ca toate înţelegerile, acordurile între ţările noaste să fie implementate. E
primul pas spre aprofundarea colaborării economice şi dorim ca ea să obţină importanţă practică. Sperăm că acest
forum va pune o bază solidă şi începutul unui dialog constructiv, prietenesc, firesc, aşa cum trebuie să fie între
două popoare vecine şi prietene."
Al doilea eveniment, conferința Fonduri nerambursabile pentru afacerea ta, s-a desfășurat la Suceava, cu scopul
de a prezenta, într-o versiune practică, fondurile nerambursabile cu finanţare naţională pentru anul 2015 şi
fondurile nerambursabile cu finanţare europeană pentru perioada 2014-2020. Evenimentul a fost organizat de
Camera de Comerţ şi Industrie Suceava și s-a adresat atât antreprenorilor şi persoanelor cu funcţie de conducere
din firmele din judeţul Suceava, dar şi asociaţiilor care sprijină dezvoltarea IMM-urilor.
În cadrul ambelor evenimente, reprezentanții programului au prezentat prespectivele cooperării transfrontaliere în
cadrul Programului Operațional Comun România – Ucraina 2014 – 2020, accentuând sprijinul care poate fi oferit
pentru dezvoltarea mediului de afaceri.
Participanții au fost informați cu privire la faptul că Programul Operațional Comun România - Ucraina 2014-2020
conține suficiente elemente care conduc la concluzia că programele transfrontaliere pot sprijini afacerile prin
dezvoltarea de parteneriate și rețele și pentru crearea unui mediu de afaceri favorabil dezvoltării economice a
regiunilor vizate. În plus, dezvoltarea activităților comune de cercetare și studii în domeniul mediului, cooperarea și
crearea de rețele între organizațiile din cele două țări în domeniul cercetării teoretice poate implica, de asemenea,
antreprenorii. Schimburile de experiență și de bune practici între organizații de pe ambele părți ale frontierei sunt,
de asemenea, utile pentru mediul de afaceri.
Reprezentanții programului au oferit și detalii cu privire la aria eligibilă a noului program, calendarul orientativ,
alocarea financiară și clarificări cu privire la modul în care pot fi implicați reprezentanții mediului de afaceri în
implementarea acestui program.
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IMPLEMENTĂM PROIECTE LA FRONTIERĂ ȘI POVESTIM DESPRE BENEFICIILE
PE CARE LE ADUC:
Creșterea siguranței vieții în valea râului Prut
(MIS ETC 751)
Creșterea dramatică a nivelului apelor afectează
anual populația și gospodăriile din zona râului Prut,
astfel că în august 2006, iulie 2008 și iunie 2010,
raionul Noua Suliță a fost grav afectat de inundații.
Analiza acestor situații nefericite a adus în prim-plan
lipsa unui sistem public adecvat pentru avertizare dar
și a mijloacelor de intervenție în sprijinul populației, în
caz de dezastru.
O soluție la aceste probleme a fost identificată în
cadrul unei întâlniri a reprezentanților raionului cu
partenerii din România, în cadrul căreia s-au purtat
discuții pe tema oportunităților oferite de Programul
Operațional Comun România- Ucraina- Republica
Moldova 2007-2013.
După o analiză atentă a cerințelor Programului,
Administrația Raională de Stat Noua Suliță,
împreună cu partenerii din România și Republica
Moldova, care au întâmpinat probleme similare în
localitățile situate pe malurile Prutului, au elaborat și
au transmis spre evaluare proiectul "Creșterea
siguranței vieții în valea râului Prut".

În perioada de implementare a proiectului au fost
realizate o serie de activități, cum ar fi: achiziționarea
și transferul echipamentelor tehnice de protecție în
situații de urgență, înființarea de echipe de voluntari
și instruirea acestora pentru intervenția în situații de
urgență, dotarea centrelor de informare cu sirene și
difuzoare și stabilirea unei conexiuni LAN, în vederea
schimbului de informații relevante în timp util,
creșterea gradului de conștientizare asupra protejării
mediului înconjurător, conferințe de presă în
România, Republica Moldova și Ucraina; instalalarea
de posturi hidro (stații de măsurare) în satele
Mămăliga, Marshyntsi, Mahala, lucrări de protecție a
digurilor pe o lungime de 192 de metri, în satul
Tarasivka, organizarea unui concurs anual între
serviciile de voluntari care acționează în situații de
urgență.

Îmbunătățirea capacității de răspuns a Serviciului Mobil de Urgențe, Resuscitare și
Descarcerare (SMURD) printr-un sistem comun integrat de monitorizare si diminuare a
consecintelor dezastrelor, pentru populatia din zona de frontiera comuna România,
Ucraina și Republica Moldova
(MIS ETC 989)
Situațiile de urgență, alături de îngrijirea medicală,
reprezintă o arie de interes special a oricărei societăți
moderne. Este un domeniu care nu va inceta
vreodată să funcționeze, deoarece vine întotdeauna
în sprijinul cetățenilor. Proiectul de față se adresează
uneia dintre cele mai urgente nevoi identificate în

aria eligibilă a Programului și anume: pregătirea
pentru urgențele care pot afecta mediul și populația.
Proiectul propune o soluție pentru integrarea
sistemului de urgențe medicale, resuscitare și
descarcerare în zona de graniță între România și
Republica Moldova. Mai mult decât atât, proiectul
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aduce o contribuție importanta la îmbunătățirea
capacității de intervenție și la reducerea timpului de
răspuns în cazul situațiilor de urgență, în zona
transfrontalieră.
Partenerul-lider, Inspectoratul General pentru Situații
de Urgență (Ministerul Administrației și Afacerilor
Interne din România), împreună cu partenerii săi,
Inspectoratul General de Aviație din România si
Ministerul Afacerilor Interne, Protecției Civile și
Situații de Urgență din Republica Moldova, doresc
ca, prin intermediul acestei acțiuni, să contribuie la
îmbunătățirea
prevenției și managementului
situațiilor de urgență, a planificării și coordonării
resurselor umane și specialiștilor, precum și la
eficientizarea utilizării resurselor materiale și
financiare.

Proiectul se bazează pe principii sănătoase, care
reflectă profesionalismul specialiștilor implicați în
acțiune: organizare teritorială și administrativă,
responsabilități
descentralizate,
corelarea
necesităților cu resursele existente, cooperare,
cadrul legal și solidaritatea între partenerii de pe
ambele părți ale graniței.
Acest proiect salvează vieți și aduce în atenția tuturor
adevărul că urgențele și îngrijirea medicală nu au
granițe. Probabil cel mai important aspect al acțiunii
este faptul că investițiile se concentrează pe
dezvoltarea infrastructurii necesare pentru siguranța
vieții cetățenilor, fără a generea vreun venit, dar vin
în întâmpinarea nevoilor celor care trăiesc în zona de
frontieră.

Bijuterii medievale Suceava – Hotin – Soroca
(MIS ETC 1098)
Tot mai mulți oameni aleg să călătorească spre
destinații neobișnuite, care îmbină armonios
experințe deosebite cu calitatea serviciilor turistice,
mulți dintre aceștia acordând un interes aparte
regiunilor din Europa de Est.
Aria de implementare a proiectului este considerată a
fi una dintre cele mai frumoase regiuni ale Europei,
fiind bogată în monumente legate de istoria veche,
aici aflându-se unele dintre cele mai cunoscute
ctitorii ale Principilor Moldovei din secolele XIV – XV:
cetățile medievale Soroca, Suceava și Hotin.
Sistarea procesului de degradare a monumentelor de
patrimoniu cultural din zona de graniță a constituit
unul dintre motivele pentru care partenerii au hotărât
împreună scrierea și ulterior, implementarea acestui
proiect.
Astfel, partenerul lider, Consiliul Raional Soroca, cu
implicarea totală a partenerilor săi: Primăria Soroca,
Primăria Suceava și Rezervația Națională pentru
Istorie și Arhitectură - Cetatea Hotin au reușit să
restaureze parțial Cetatea Medievală Soroca.
Ca urmare a implementării activităților majore ale
proiectului, se vor obține următoarele rezultate:
- Valorificarea durabilă a patrimoniului cultural
din regiunea transfrontalieră;

Dezvoltarea
infrastructurii
necesare
turismului;
- Integrarea
monumentelor
istorice
din
regiunea transfrontalieră într-un circuit turistic
internațional;
- Intensificarea implicării actorilor locali în
dezvoltarea
pieței
turistice
prin
conștientizarea beneficiilor economice pe
care le poate genera turismul.
Implementarea
proiectului
va
contribui
la
diversificarea ofertei turistice atât la nivel local, cât și
regional și internațional, la ridicarea calității serviciilor
turistice la standarde europene, creșterea notorietății
cetăților la nivel național și internațional, creșterea
ratei de capitalizare culturală a regiunii, precum și la
implicarea comunității în procesul de valorificare a
patrimoniului natural, istoric și cultural.
În concluzie, proiectul, prin activitățile derulate și prin
sustenabilitate, poate fi promovat ca și exemplu de
bună practică în alte regiuni din Europa, unde se
dorește dezvoltarea turismului transfrontalier.
-
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Internaționalizarea și crearea de rețele de IMM-uri și structuri de sprijinire a afacerilor în
regiunea transfrontalieră – InterNet
(MIS ETC 1192)
La un an de la implementarea acestui proiect
trilateral transfrontalier, în domeniul dezvoltării
întreprinderilor mici și mijlocii, putem spune că
rezultatele activităților proiectului au creat un efect
pozitiv nu numai pentru dezvoltarea relațiilor între
oamenii de afaceri și structurile de sprijin a acestora,
dar și pentru dezvoltarea Întreprinderilor Mici și
Mijlocii din Odessa (Ucraina), Galați (România) și
Cahul (Republica Moldova).
Implementarea principalelor activități ale proiectului a
avut ca scop crearea Rețelei de Sprijin în Afaceri,
care funcționează cu succes și facilitează stabilirea
de contacte între oamenii de afaceri și antreprenorii
din regiunea de graniță, acordă sprijin permanent
organizațiilor regionale de afaceri punându-le la
dispoziție informații prețioase care le pot îmbunătăți
competențele.
Rețeaua de Sprijin a dat un impuls sporit oamenilor
de afaceri și antreprenorilor, prin posibilitatea de a
pune în practică mecanisme transfrontaliere de
îmbunătățire a legăturilor dintre întreprinderile mici și
mijlocii din regiunea transfrontalieră.

Un pas important în implementarea proiectului a fost
reprezentat de procesul de selecție a 30 de companii
din domeniul agriculturii, transportului și IT. Mai multe
activități s-au organizat în vederea stabilirii de noi
legături între aceste companii situate de pe o parte și
de alta a graniței, pentru promovarea exportului de
produse pe piețe externe. Ca rezultat al activităților
întreprinse în cadrul proiectului, antreprenorii din
regiunea Odessa păstrează legăturile de afaceri cu
țările vecine și își continuă cu succes exportul
produselor către piețele internaționale.
În vederea promovării ideilor de afaceri utilizând
instrumente IT, a fost lansat portalul B2B – cbbportal.com . Acest portal pune la dispoziția
utilizatorilor informații cu privire la stadiile dezvoltării
unei afaceri: începând de la răspunsul la întrebarea
cum să devii antreprenor și să-ți începi propria
afacere, până la explicarea, pas cu pas, a
modalităților de dezvoltare a pieței de desfacere. Mai
mult decât atât, Portalul B2B conține baze de date
despre firme și propuneri de afaceri, fapt care
ușurează procesul de căutare a partenerilor și
produselor necesare în dezvoltarea unei afaceri de
orice fel.
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Protecția frontierelor împotriva amenințărilor reprezentate de animalele fără adăpost
(MIS ETC 1537)
Când mai mulți oameni militează pentru același
lucru, ideea lor incepe sa devina realitate.

- Legislație – au fost elaborate și adoptate politici și
programe de retenție și de tratare a animalelor;

Un exemplu edificator în acest sens este proiectul
"Protecția
frontierelor
împotriva
amenințărilor
reprezentate de animale fără adăpost", care are ca
scop reducerea și prevenirea răspândirii bolilor
infecțioase periculoase, care pot fi transmise de
animalele fără adăpost și care reprezintă un pericol
pentru oamenii și animalele domestice din zonele de
graniță. De asemenea, prevenirea reproducerii
necontrolate a animalelor de companie și a celor fără
stăpân, dar și asigurarea stării de sănătate a acestor
animale reprezintă chestiuni importante pentru zona
țintă a proiectului: regiunea Cernăuți (Ucraina),
județul Suceava (România) și regiunea Bălți
(Republica Moldova).

- Sterilizare, vaccinare – au fost instruiți medicii
veterinari, s-a achiziționat și este în funcțiune clinica
mobilă, reușindu-se sterilizarea și vaccinarea a peste
1000 de animale fără adăpost, până acum, urmând
să se continue acest program pentru încă cel puțin
1000 de animale fără stăpân, s-a reușit
popularizarea noțiunilor de sterilizare și îngrijire
corespunzătoare a animalelor de companie;

Datorită acestei abordări complexe, în ultimele 18
luni, Departamentul pentru Locuințe și Servicii
Comunale din cadrul Consiliului Local Cernăuți ca
partener principal, Asociația Proanima Suceava,
Primăria Municipiului Bălți, Organizația Regională
Neguvernamentală "Protecția animalelor "Cernăuți ,
Centrul
Bucovinean
pentru
Dezvoltare
și
Reconstrucție, parteneri în cadrul proiectului, au
implementat activități care vor conduce la atingerea
obiectivelor acestuia, în domenii considerate
prioritare pentru rezolvarea problemei animalelor fără
stăpân:
- Educație – au fost concepute și diseminate
materiale de informare și s-a desfășurat o campaniae
de conștientizare;

- Activități cu proprietarii de animale de companie zonele de plimbare sunt dotate, vor fi derulate cursuri
de dresaj, este în desfășurare procesul de
înregistrare, identificare
și microcipare, s-a
desfășurat, cu mult succes, festivalul animalelor de
companie și campania de informare în scopul
creșterii nivelului de responsabilitate a proprietarilor
de animale;
- Adăpost pentru animalele fără stăpân - a fost
elaborat proiectul tehnic și este în faza de construcție
un adăpost în cadrul căruia va funcționa un centru de
sterilizare și se va facilita adopția animalelor fără
stăpân.
Când ne confruntăm cu provocări comune,
frontierele, atât cele interstatale cât și cele de
comunicare, dispar, iar cooperarea transfrontalieră
iși arată adevărata valoare, atât pentru partenerii
care implementează proiectul, dar și pentru toți cei
ce doresc și cred că se poate rezolva favorabil
problema animalelor fără stăpân.

Promovarea producției sustenabile și implementarea bunelor practici în fermele de bovine
din zona transfrontalieră România, Republica Moldova și Ucraina
(MIS ETC 1549)
În ultimul timp, suntem tot mai preocupați de
problema alimentației și de calitatea produselor

alimentare pe care le consumăm. Astfel, asistăm la
eforturi susținute din partea fermierilor și
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producătorilor agricoli pentru asigurarea unei calități
superioare a produselor alimentare.
Prin acest proiect se dorește abordarea acestor
probleme specifice ale societății moderne, prin
promovarea de tehnologii inovative și bune practici la
fermele de bovine din regiunea transfrontalieră,
având în vedere nevoia constantă de îmbunătățire a
calității șeptelului de bovine, obținându-se astfel
creșterea calității laptelui și cărnii produse de aceste
ferme.
Partenerul – lider, Universitatea de Științe Agricole și
Medicină Veterinară ”Ion Ionescu de la Brad” din Iași,
în parteneriat cu ”Asociația Generală a Crescătorilor
de Taurine din Iași”, Universitatea Agrară de Stat din
Chișinău și Universitatea Agrară din Odessa susțin
prin acest proiect promovarea sustenabilă și
implementarea de bune practici în fermele de bovine
din regiunea transfrontalieră, prin crearea a trei
laboratoare de cercetare, două centre de cercetare și

două ferme-pilot care vor fi interconectate și vor
transmite informații către partenerul din Ucraina care
va determina calitatea produselor alimentare. De
asemenea se are în vedere realizarea unui portal
pentru transferul și accesul la informații pentru toți cei
interesați de acest domeniu.
Modificările vizate de rezultatele proiectului se referă
la reproiectarea proceselor de producție a
alimentelor, astfel încât efectul negativ asupra
mediului înconjurător și asupra societății să fie
diminuat. Toate activitățile proiectului susțin procesul
de asigurare sporită a calității laptelui și cărnii, prin
respectarea standardelor Uniunii Europene.
Fermele ecologice înființate în cadrul proiectului vor
deveni un model de bună practică pentru crescătorii
de bovine, acesta reprezentând un pas deosebit de
important în îmbunătățirea calității vieții cetățenilor
care trăiesc în regiunea transfrontalieră.

NOT FOR SALE - Spune stop traficului de ființe umane
(MIS ETC 1939)
A acționa în interesul locuitorilor din zona
transfrontalieră înseamnă a găsi soluții la problemele
și dificultățile acestora. Una din problemele actuale
este traficul de ființe umane care afectează
persoanele tinere, pe cele defavorizate sau cu
handicap.
În scopul de a ajuta, informa, preveni și nu în ultimul
rând, de a salva vieti, Filiala Suceava a Organizaței
Salvați Copiii, în calitate de partener- lider și
Comitetul Helsinki pentru Drepturile Omului din
Republica Moldova, Organizația Nonguvernamentală
JUNACT din Cahul, Liga Română de Tineret
"JUNIMEA" din Cernăuți și Agenția Națională
împotriva Traficului de Persoane din România, în
calitate de parteneri au implementat proiectul “NOT
FOR SALE - Spune stop traficului de ființe umane”.
Proiectul a reunit mai mult de 300 de profesioniști
implicați în prevenirea și combaterea traficului de
ființe umane, 100 de voluntari și peste 100 de
persoane care prezentau risc potențial de a suferi de
pe urma traficului de persoane din zona
transfrontalieră: România, Republica Moldova și
Ucraina.

Prin metoda nouă de învățare “peer to peer”, când
tinerii discută față în față despre problemele lor și
învață unii de la alții, voluntarii au susținut mai mult
de 50 de acțiuni de informare în folosul a peste 2770
de persoane. Campaniile de informare s-au axat pe
reducerea gradului de vulnerabilitate a tinerilor în fața
traficului de ființe umane, precum și pe familiarizarea
tinerilor cu privire la existența acestui risc. Au fost
utilizate metode de succes și inovatoare: învățarea
bazată pe experiența (învățarea experiențială),
utilizarea de metodologii interactive și teatru –
transpunerea teoriei în practică.
Tabăra- atelier de lucru pentru voluntarii “peer to
peer” a fost un schimb de experiență util pentru
adolescenții care au fost implicați în activitățile de
conștientizare desfășurate în cadrul instituțiilor de
învățământ din zona de frontieră. Tabăra a reunit
oameni de diferite naționalități, culturi și ideologii,
care au împărtășit din experiențele dobândite în
timpul derulării campaniei de informare.
Proiectul este un exemplu foarte bun de parteneriat
între tineri și adulți care depun împreună eforturi în
vederea atingerii acelorași obiective. Parteneriatele
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tip tineri- adulți provin din convingerea Organizației
Salvați Copiii că tinerii au dreptul de a participa la
dezvoltarea de proiecte în beneficiul lor și că pot
avea un cuvânt de spus în modelarea politicilor care
li se adresează.

Granițele comune implică o responsabilitate comună,
iar acest proiect propune o soluție comună pentru
problema traficului de ființe umane, soluție care a
fost foarte apreciată de către toți cei implicați.

Să ne păstrăm trecutul pentru a ne crea viitorul
(MIS ETC 2317)
Muzeul Bucovinei împreună cu Muzeul Regional de
Arhitectură Populară şi Trai din Cernăuţi, Muzeul de
Istorie şi Etnografie Bălţi şi Consiliul Judeţean
Suceava au implementat timp de 18 luni proiectul
transfrontalier ”Să ne păstrăm trecutul pentru a ne
crea viitorul”.
Proiectul a stimulat și consolidat cooperarea
transfrontalieră între muzee și a facilitat transferul de
bune practici în scopul reducerii izolării și pentru
aprofundarea abilităților profesionale și sociale ale
curatorilor de colecții. Digitizarea patrimoniului în
muzee a avut un efect pozitiv și direct, prin
reducerea volumului de muncă, îmbunătățirea
calității muncii, asigurarea accesului facil la conținutul
digitizat, favorizând astfel un acces sporit la
patrimoniul cultural.
Activitățile proiectului au inclus trei schimburi de
experiență la care au participat curatorii de colecții de
patrimoniu din cele trei muzee implicate în proiect.
Pe parcursul a trei sesiuni de informare și 17 ateliere
de lucru, care au avut loc în Suceava, Cernăuți și
Bălți, curatorii au dobândit noi competențe și
cunoștințe dar și bune practici în domeniul
conservării și protejării patrimoniului cultural mobil. A
fost elaborat, in 300 de exemplare, "Ghidul de bune
practici pentru curatorii de colecții pentru
conservarea patrimoniului cultural mobil", material
valoros care reprezintă un instrument important care
aduce în atenția curatorilor folosirea de noi tehnici și
proceduri de lucru în conservarea pieselor de
patrimoniu.
Echipamentele achiziționate din bugetul proiectului
au facilitat digitizarea a 57.632 piese de patrimoniu și
monitorizarea a 34.701 de piese de patrimoniu
provenind din 24 de colecții de patrimoniu ale
muzeelor partenere în cadrul proiectului. A fost
elaborat și pus în practică un sistem de digitizare a

patrimoniului muzeal și de gestionare a informațiilor
care va contribui la realizarea obiectivelor noului
program-cadru al Comisiei Europene - Europa
creativă 2014-2020 - care recomandă statelor
membre ale UE să își intensifice eforturile și să
utilizeze toate resursele in digitizarea materialului
cultural.
În vederea promovării patrimoniului cultural deținut
de muzeele partenere, au fost elaborate în comun și
publicate patru tipuri de cataloage - mobilă, costume
populare, ceramică, textile de interior - în 12.000 de
exemplare. Aceste cataloage aduc în atenția
publicului colecțiile etnografice de costume populare,
ceramică, mobilier tradițional și textile de interior moștenirea comună a celor trei muzee partenere și
au fost distribuite gratuit în timpul celor trei expoziții
temporare - Interferențe etnografice – care au avut
loc succesiv în Suceava, Bălți și Cernăuți, precum și
vizitatorilor celor trei muzee.
În zona de frontieră, rezultatele proiectului contribuie
la crearea și dezvoltarea unui mediu cultural comun
de cooperare transfrontalieră, a unui dialog
intercultural activ și a unei rețele de muzee care să
conducă la o mai buna comunicare și relaționare
între factorii decizionali din domeniul culturii.
Împreună, membrii rețelei trilaterale de muzee
transfrontaliere au fost reușit să îmbunătățească
semnificativ acele domenii prioritare pentru munca
muzeală,
care
beneficiază
de
digitizarea
patrimoniului muzeal: conservarea și monitorizarea
colecțiilor, valorificarea patrimoniului cultural educativ prin dezvoltarea și difuzarea a patru tipuri
de cataloage de colecții (mobilier, costume populare,
ceramică, textile de interior).
Proiectul a urmărit să unească instituții culturale muzee de pe ambele părți ale frontierei și să
consolideze relațiile umane prin organizarea de
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activități
comune
care
vizează
protejarea,
valorificarea și promovarea patrimoniului cultural de

pe ambele părți ale frontierei.

Rețea transfrontalieră pentru agricultură ecologică – EcoAgriNet 2
(MIS ETC 2401)
Zona de implementare a proiectului dispune de un
potențial ridicat pentru agricultura ecologică iar
evoluția favorabilă a acesteia va contribui
considerabil la dezvoltarea sectorului agricol din
regiunea transfrontalieră, permițând agricultorilor să
își mărească veniturile și să-și dezvolte afacerile întro manieră durabilă. Pe lângă faptul că se va
îmbunătăți cultura locală în domeniul agricol prin
perfecționarea competențelor agricultorilor locali, va
crește considerabil și nivelul de consum al
produselor agricole ecologice.
Activitățile proiectului sunt relevante pentru cetățenii
care trăiesc în regiunea transfrontalieră deoarece
vin direct în sprijinul lor. Aceștia vor putea participa la
sesiuni intensive de instruire, la
schimburi de
experiență în domeniul agriculturii ecologice între
agricultori din aria eligibilă care se confruntă cu
aceleași probleme.
Pentru promovarea culturii produselor organice,
activitățile proiectului au fost susținute de o campanie
de informare, iar în timpul perioadei de
implementare, participanții, consumatori, fermieri sau
producători, au avut ocazia să dezbată împreună, în

cadrul sesiunilor de lucru, tema alegerii tehnologiei
ideale pentru creșterea producției de alimente
organice în zona transfrontalieră.
Partenerul-lider, ”Asociația Obșteasca Cutezătorul”
Chișinău și partenerii săi: ”Asociația Euroconcept”
Botoșani, Centrul de Dezvoltare Comunitară Iași,
Centrul Bucovinean de Dezvoltare și Reconstrucție
Cernăuți și Federația Națională a Agricultorilor din
Moldova ”AGROInform” din Republica Moldova au
lucrat împreună pentru a oferi o imagine pozitivă
posibilității de a schimba piața produselor agricole
ecologice și pentru a atrage atenția consumatorilor
cu privire la avantajele consumului de alimente și
produse agricole organice.
În urma campaniei de promovare a importanței
producției și consumului de alimente sănătoase și
ecologice, fermierii, actorii interesați și persoanele
care locuiesc în zona transfrontalieră, beneficiază, în
acest moment, de oportunitatea de a cunoaște
importanța agriculturii ecologice și în același timp, de
a fi beneficiarii rezultatelor durabile ale activităților
proiectului.
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