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CONFERINȚA FINALĂ A PROGRAMULUI OPERAȚIONAL COMUN ROMÂNIA – 

UCRAINA – REPUBLICA MOLDOVA 2007-2013 

 
Autoritatea Comună de Management împreună cu Secretariatul Tehnic Comun al Programului 
România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013 au organizat câte un eveniment de închidere în 
fiecare țară participantă, respectiv la Chișinău și Cernăuți, pe 22 octombrie și la Suceava pe 24 
octombrie a.c. 
Evenimentele s-au dovedit un bun prilej pentru împărtășirea experiențelor celor implicați și pentru 
prezentarea bilanțului acestui program de cooperare transfrontalieră finanțat prin Instrumentul 
European de Vecinătate și Parteneriat. 
Prin cele 140 de proiecte realizate în cadrul programului, pentru care s-au făcut plăți de aproximativ 
107 milioane euro (fonduri europene), s-au făcut investiții în infrastructura de transport din zonele de 
frontieră, în rețelele de energie, în gestionare resurselor de apă și a deșeurilor și în pregătirea pentru 
situații de urgență. De asemenea, au fost finanțate proiecte care au vizat cooperarea între universități, 
institute de cercetare și autorități locale sau afaceri, instruiri în scopul reconversiei profesionale, 
dezvoltarea de soluții pentru modernizarea agriculturii. 
Câteva dintre proiectele majore de investiții finanțate prin programul trilateral vor continua cu finanțare 
europeană asigurată de noile programe bilaterale, România-Ucraina și România-Republica Moldova, 
aferente perioadei 2014-2020. 
La evenimente au participat peste 200 de reprezentanți ai autorităților locale, regionale și centrale din 
cele trei state, ai Comisiei Europene, beneficiari de finanțare, mass-media și alți actori implicați în 
implementarea programului. 
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SĂRBĂTORIREA ZILEI COOPERĂRII EUROPENE 

 
Cooperarea teritorială și buna vecinătate sunt sărbătorite în fiecare an prin inițiative dedicate Zilei 
Cooperării Europene.  
Anul acesta, în cadrul programului, a fost vernisată expoziția “Frontiera în culori”. Participanții la 
conferința finală care a avut loc la Suceava, România, au fost invitați la deschidera acestei expozitii și 
au primit materiale promoționale. Expoziția prezintă publicului larg desenele realizate de elevii Școlii de 
Artă „Mykola Ivasiuk” din Cernăuți, Ucraina, care au fost inspirate de proiectele implementate în cadrul 
Programului Operațional Comun România- Ucraina- Republica Moldova 2007-2013 și poate fi vizitată 
în foaierul de la parterul Muzeului Bucovinei până pe 5 noiembrie 2018. 
Mai multe detalii și fotografii din campania ECDay, care se desfășoară în Uniunea Europeană și în 
țările vecine, sunt disponibile pe site-ul oficial: https://www.ecday.eu/  

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

A 13-A ȘEDINTĂ A COMITETULUI COMUN DE MONITORIZARE 

A 13-a ședință a Comitetului Comun de Monitorizare a Programului Operațional Comun România-
Ucraina- Republica Moldova 2007-2013 a avut loc în data de 25 octombrie, la Suceava, România. 

La întâlnire au participat reprezentanți ai celor trei țări participante, Autoritatea Comună de 
Management, precum și reprezentanții proiectului TESIM, implementat de Comisia Europeană. 

Principalele teme dezbătute la reuniune au fost rezultatele obținute la nivel de program, provocările 
legate de procesul de finalizare a proiectelor mari de infrastructură și procesul de închidere a 
programului. 
Totodată, evenimentul a oferit un cadru prielnic reprezentanților structurilor implicate de a discuta 
despre lecțiile învățate din timpul implementării și de a găsi soluții la provocările noilor programe de 
cooperare transfrontalieră. 

 


