
 

  

                                       Octombrie 2021 

    Rezultatele așteptate ale proiectelor din apelul III  

     al Programului Transnaţional Dunărea 2014–2020  

Stimaţi parteneri şi colegi,                

Avem o deosebită plăcere să vă prezentăm a doua ediție din acest an a buletinului informativ 

al Instituției Publice „Oficiul de Gestionare a Programelor de Asistență Externă” din Republica 

Moldova – Punct Național de Contact pentru Programul Transnaţional Dunărea 2014–2020.  

În ediția curentă aveți posibilitatea de a lua cunoștință de cele 15 proiecte din apelul III, aflate 

în proces de implementare în cadrul programului respectiv. 

Datorită finanțării din partea Uniunii Europene, acestea acoperă o arie largă de domenii, cum 

ar fi: inovare și responsabilitate socială, mediu și responsabilitate culturală, conexiuni mai 

bune și responsabilitate energetică, precum și bună guvernare în regiunea Dunării.   

Implementate în perioada iulie 2020–decembrie 2022 de un parteneriat transnațional extins, 

proiectele corespund prevederilor comunitare comune și priorităţilor Strategiei Uniunii 

Europene pentru Regiunea Dunării.  

Reprezentanții Republicii Moldova participă în calitate de parteneri în cele 15 proiecte în 

valoare totală de 1 267 237,68 euro, rata de cofinanțare națională fiind de 15%.  



 

  

 

Industrii creative pentru noile economii urbane în regiunea Dunării  

Revitalizarea zonelor urbane este o provocare-cheie 
în regiunea Dunării şi scopul proiectului CINEMA 
(DTP3-327/1.1). Această regenerare urbană va avea 
loc prin intermediul industriilor creative şi al 
colaborării dintre acestea şi sectoarele economiei 
urbane, cum ar fi comerţul cu amănuntul şi micile 
afaceri. 

În proiect sunt implicate municipalităţi, agenţii 

pentru dezvoltare regională, organizaţii de suport 

pentru afaceri, IMM-uri, ONG-uri şi universităţi din 

opt ţări dunărene. Republica Moldova este reprezentată de Agenţia de Dezvoltare Regională Nord şi 

Primăria municipiului Bălţi. Partenerii şi-au propus să elaboreze planuri pentru a sprijini crearea 

unor noi centre şi restructurarea vechilor economii urbane, care să răspundă provocărilor de mediu şi 

sociale, precum revitalizarea clădirilor abandonate ale oraşelor. Totodată, la nivel regional se planifică 

instituirea unei reţele de actori-cheie în dezvoltarea urbană şi pregătirea unui set de recomandări de 

politici transnaţionale, inclusiv opt planuri de acţiune locală în acest domeniu. Detalii aici 

 

Regenerarea zonelor urbane prin promovarea industriilor creative 

25 de parteneri din 12 state şi-au unit eforturile în cadrul 

proiectului RESTART_4DANUBE (DTP3-340/1.1), care are 

ca ţintă crearea unei strategii şi a cadrului de politici publice 

pentru un nou model de regenerare urbană, cu implicarea 
industriilor culturale şi creative.  

Republica Moldova este reprezentată în proiect de Organizaţia 

pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii 

şi Incubatorul de Afaceri din Cahul – partener asociat al proiectului şi beneficiar direct al bunelor 

practici oferite de proiect. Rezultatul principal al proiectului va fi îmbunătăţirea semnificativă a 

cooperării şi coordonării politicilor de regenerare urbană la nivel transnaţional datorită elaborării 

unor planuri tematice de acţiune locală în mai multe oraşe. Este vorba despre spaţii noi pentru 

experimentare în sectorul industriilor culturale şi creative, regenerarea durabilă a clădirilor 

industriale, renovarea clădirilor de patrimoniu etc. Detalii aici  

http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/cinema
http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/restart-4danube


 

  

 

O nouă viaţă pentru clădiri şi spaţii neutilizate din 10 oraşe dunărene 

Mai multe clădiri şi spaţii abandonate vor căpăta o 

nouă viaţă datorită proiectului AGORA (DTP3-

353/4.1), care va sprijini 10 oraşe din regiunea 

dunăreană să-şi dezvolte capacitatea de reamenajare 

urbană inovatoare. Reprezentanţii celor zece oraşe au 

prezentat în vara anului curent zonele-pilot alese ca 

obiect de cercetare în cadrul proiectului şi primele 
idei, propuneri de regenerare urbană. 

Primăria municipiului Chişinău, unul din cei 28 de parteneri ai proiectului, a înaintat drept zonă-pilot 

Centrul Naţional de Creaţie „Satul moldovenesc – Buciumul” din Chişinău. Actualmente, acest centru 

este în paragină şi necesită a fi valorificat. În cadrul proiectului urmează a fi creată o platformă de 

instrumente de politici care va împuternici cele 10 oraşe din regiunea dunăreană să devină piloni, 

catalizatori şi mediatori pentru reintroducerea terenurilor şi clădirilor neutilizate/subutilizate în 

lanţul valoric productiv urban. Detalii aici  

 

Parcurile arheologice urbane, puse în valoare 

Un şir de oraşe din regiunea Dunării sunt asistate în cadrul 

proiectului ARCHEODANUBE (DTP3-413/2.2) în 

îmbunătăţirea gestionării siturilor de patrimoniu, cu accent pe 

parcurile arheologice urbane. Proiectul este realizat în 

parteneriat cu instituţii de cercetare, muzee, asociaţii culturale 

şi primării din 11 ţări europene. Republica Moldova este 

reprezentată de Asociaţia Obştească „Urban Lab Chişinău” și 
Primăria municipiului Chişinău.   

Implementarea acestui proiect va contribui la recunoaşterea 

parcurilor arheologice din Chişinău ca element mediator între 

patrimoniul arheologic, dezvoltarea urbană şi turismul cultural. În cadrul proiectului a fost realizat un 

studiu privind starea patrimoniului arheologic din Chişinău, precum şi poziţia acestuia în politicile şi 

planurile de dezvoltare locală. Proiectul îşi mai propune, între altele, să studieze iniţiativele de până 

acum, la nivel naţional şi regional, cu privire la protejarea şi punerea în valoare a parcurilor 
arheologice urbane şi să elaboreze un cod de bune practici valabil la nivel european. Detalii aici 

http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/agora
http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/archeodanube


 

  

 

Un traseu cultural european comun pentru regiunea Dunării 

46 de parteneri din 10 țări dunărene și-au 

propus să aplice măsuri de protejare a 

infrastructurii istorice și să dezvolte 

potențialul turistic al patrimoniului roman 

vechi de 2000 de ani de-a lungul Dunării în 

cadrul proiectului LIVING DANUBE LIMES 

(DTP3-359/2.2). Aria de desfășurare a 

proiectului se întinde din Germania până la 

Marea Neagră. O componentă specială a 

proiectului este reconstruirea prin tehnici istorice a unei ambarcațiuni romane din secolul al IV-lea d. 

Hr. 

În Republica Moldova, proiectul este implementat de Primăria municipiului Ungheni, raionul Ungheni 

fiind inclus în traseul cultural transnațional dunărean. LIVING DANUBE LIMES mai prevede 

identificarea, consolidarea și conectarea rețelelor muzeistice din regiunea de țărm a Dunării la 

rețeaua muzeistică transnațională. Detalii aici 

Trasee de ciclism mai sigure de-a lungul Dunării  

Automobil Club din Moldova, alături de parteneri din alte 

opt state dunărene, s-a angajat să promoveze ciclismul în 

zona Dunării. Proiectul SABRINA (DTP3-711/3.1) se 

concentrează pe siguranţa infrastructurii rutiere pentru 

biciclişti, aceștia fiind printre cei mai vulnerabili utilizatori 

ai drumurilor.  

SABRINA abordează problemele de siguranţă a 

infrastructurii pe coridoarele de ciclism existente, 

planificate şi lipsă care traversează nouă ţări din regiunea 

Dunării. Aproximativ 5000 km de trasee pentru biciclete 

vor fi inspectați de către ingineri calificați. Principalul 

rezultat așteptat este de a îmbunătăţi condiţiile pentru siguranţa infrastructurii de ciclism în regiune 

prin creşterea capacităţilor tuturor părţilor interesate relevante la nivel local, naţional și regional. 
Detalii aici 

http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/living-danube-limes
http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/SABRINA


 

  

 

Reţea transfrontalieră de informare cu privire la călătoriile 

multimodale  

Datorită implementării proiectului OJP4Danube 

(DTP3-447/3.1), opt state din regiunea Dunării vor 

dispune de o rețea digitală transfrontalieră de 

informare cu privire la transportul multimodal (rutier, 

feroviar, naval). În Republica Moldova, proiectul este 

implementat de Asociația Obștească „Knowledge Hub 

Moldova”.  

În cadrul proiectului va fi creată infrastructura digitală 

necesară, precum şi aplicate noi metode, cum ar fi Open 

Journey Planning (OJP), instrumente inovatoare pentru 

a facilita o rețea operațională de servicii.  

Astfel, vor putea fi accesate în timp real date despre călătoriile și traficul diferitor tipuri de transport. 

O atenție deosebită va fi acordată transportului ecologic, în special ciclismului, ca mijloc de transport 

durabil, intermodal. Detalii aici  

Servicii inovatoare de transport pentru persoanele nevăzătoare şi 

cele cu deficienţe de vedere  

O infrastructură adecvată pentru persoanele nevăzătoare şi 

cele cu deficiente de vedere, cu facilităţi comune pentru toate 

ţările din Europa, va fi creată în cadrul proiectului DANOVA 

(DTP3-543/1.2). Scopul lui este de a îmbunătăţi 

accesibilitatea în aeroporturi, porturi, staţii de tren şi autobuz 

pentru persoanele menţionate, prin dezvoltarea unui set de noi 

servicii şi competenţe, care le va oferi acces deplin la toate 

informaţiile şi serviciile de transport. 

Proiectul este implementat în spaţiul dunărean de 18 parteneri, 

printre care şi Universitatea Tehnică a Moldovei (UTM). Iniţial, va fi făcută o evaluare a infrastructurii 

Aeroportului Internaţional Chişinău. Ulterior, echipa UTM va prezenta rezultatele evaluării respective, 

precum şi va organiza traininguri pentru personalul aeroportului, cu scopul de a le dezvolta abilităţi 
de asistare şi comunicare adecvată cu pasagerii care au deficienţe de vedere. Detalii aici 

http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/ojp4danube
http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/danova


 

  

 

Un management mai bun al bolii celiace  

În cadrul proiectului CD SKILLS (DTP3-571/1.2), mai multe 
spitale, universităţi, asociaţii de pacienţi, comunităţi locale şi 
producători de alimente din 11 ţări din regiunea Dunării 
contribuie prin schimb de experienţă, cunoştinţe şi bune 
practici la eficientizarea procesului de diagnosticare a bolii 
celiace şi la îmbunătăţirea vieţii pacienţilor cu această 
maladie.  

La nivel regional, urmează a fi lansată o platformă online 
pentru școlarizarea persoanelor diagnosticate cu boala 
celiacă. Această platformă va oferi posibilitatea de a instrui medicii cu privire la metodele 
contemporane actualizate de diagnosticare a maladiei. Proiectul mai prevede elaborarea de strategii 
eficiente de depistare a bolii, precum și lansarea unor servicii-pilot inovatoare în acest sens. Este 
vorba despre screening-ul cu teste rapide pentru pacienţii din grupurile de risc din patru instituţii 
medicale din Republica Moldova, crearea registrului unic de evidenţă a pacienţilor diagnosticaţi cu 
boala celiacă. Țara noastră este reprezentată în proiect de Universitatea de Stat de Medicină și 
Farmacie „Nicolae Testemițanu”.  

Partenerii proiectului și-au propus să evalueze dificultăţile în gestionarea la nivel regional a bolii 

celiace la copii, precum şi să efectueze un schimb de cunoştinţe în plan transnaţional. Detalii aici 

Soluţii inovatoare în domeniul îngrijirilor la domiciliu 

Proiectul D-CARELABS (DTP3-306/1.2) își propune 

înființarea unor laboratoare de inovare socială în nouă țări 

din regiunea Dunării pentru a perfecționa serviciile de 

îngrijire la domiciliu.   

Un astfel de laborator va fi găzduit de Fundația AGAPEDIA 

din Moldova. În cadrul laboratorului vor fi dezvoltate mai 

multe soluții inovatoare pentru serviciile de îngrijire la 

domiciliu, destinate persoanelor vârstnice. Partenerii 

proiectului lucrează în prezent la dezvoltarea și implementarea de idei noi (produse, servicii și 
modele) pentru a satisface nevoile sociale și a crea noi relații sociale sau colaborări. Detalii aici 

http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/cd-skills
http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/d-carelabs


 

  

 

Un model nou de servicii de îngrijire a vârstnicilor 

Persoanele vârstnice cu boli cronice și deficiențe 
cognitive din opt regiuni ale Dunării vor beneficia 
de servicii de îngrijire inteligentă datorită 
implementării proiectului D-CARE (DTP3-
656/1.2).  

Acesta prevede crearea unui mediu inovator de 
învățare și identificarea de soluții pentru 
furnizarea de servicii inteligente de sănătate.  

Partenerii proiectului, printre care și Institutul 
Oncologic din Republica Moldova, vor crea, valida 
și implementa serviciile de îngrijire inteligentă prin intermediul unei rețele de cooperare 
transnațională. De asemenea, urmează a fi înființat un centru transnațional pentru politici de învățare 
privind proiectarea politicilor de îngrijire inteligentă. Detalii aici  

Dezvoltarea competenţelor digitale ale romilor  

Laboratoare de alfabetizare digitală a romilor vor 
fi create în cadrul proiectului DREAM ROAD 
(DTP3-383/4.1). Proiectul are menirea de a 
împuternici membrii comunităţilor de romi să 
devină agenţi ai schimbării și este în plină 
desfăşurare în 10 state din spaţiul dunărean. 
 
În cadrul proiectului vor fi consolidate 
capacităţile organizaţiilor publice să facă faţă mai 
bine problemelor romilor prin inovaţie şi dialog. 
Cadrul transnaţional va permite implementarea 
soluţiilor transferabile, testate la nivel local. 

Terre des hommes Moldova, una dintre organizaţiile partenere în proiect, a realizat o analiză 
naţională a celor mai bune practici privind incluziunea socială a romilor din Republica Moldova, a 
evaluat nevoile şi a descris situaţia actuală a acestor comunităţi. Ulterior, această analiză va contribui 
la elaborarea unui manual electronic transnaţional de bune practici de abilitare a romilor prin 
implementarea unor abordări inovatoare şi participative. Detalii aici 

http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/d-care
http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/dream-road


 

  

 

Porturile maritime  – motor pentru  dezvoltarea  economică a  
regiunii dunărene 

Porturile din regiunea Dunării vor fi transformate în 

huburi multimodale performante şi centre prioritare 

pentru investiţii industriale. Această transformare va fi 

realizată în cadrul proiectului DIONYSUS (DTP3-

576/3.1), al cărui obiectiv este de a face faţă 

provocărilor regionale de bază prin planificarea şi 

gestionarea infrastructurii portuare, a facilita integrarea 

reţelelor de transport multimodal din regiunea 

dunăreană într-un mod inteligent şi durabil. Republica 

Moldova este reprezentată în proiect de Universitatea 

Tehnică a Moldovei.  

DIONYSUS va ajuta la elaborarea politicilor de dezvoltare a coridoarelor de transport, va analiza 

obstacolele existente şi va face recomandări pentru îmbunătăţirea coridoarelor de transport şi pentru 

o mai bună conectivitate a Dunării cu celelalte reţele de căi navigabile europene. Vor fi elaborate 

planuri privind dezvoltarea porturilor dunărene, operarea modelelor de afaceri pentru dezvoltarea 

durabilă a regiunii, precum şi mecanisme pentru atragerea investiţiilor. Detalii aici 

 

 Laborator pentru stocarea energiei durabile în oraşe  

Soluții de cuplare și stocare a energiei în orașe 

medii și mici din regiunea Dunării vor fi 

identificate și puse în aplicare în cadrul 

proiectului CSSC LAB (DTP3-538/3.2), al cărui 

partener în Republica Moldova este Agenția de 

Cooperare Transfrontalieră și Integrare 

Europeană. Fezabilitatea și performanța diferitor 

soluții în acest sens vor fi demonstrate în cadrul a 
patru centre, care urmează a fi create în diferite state partenere. 

Proiectul prevede elaborarea și implementarea de strategii de îmbunătățire a securității și eficienței 

energetice, documente ce vor fi adaptate pentru fiecare țară participantă în proiect. De asemenea, va fi 

creată o platformă online de învățare pentru transferul durabil de cunoștințe în domeniu. Detalii aici 

http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/dionysus
http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/cssc-lab


 

  

 

Control transnaţional pentru prevenirea poluării Dunării cu 
substanţe periculoase 

Peste 20 de parteneri din 14 țări dunărene şi-au propus să 
realizeze prin intermediul proiectului DANUBE HAZARD 
M³C (DTP3-299/2.1) un control transnaţional durabil şi 
eficient în ceea ce priveşte reducerea poluării apelor fluviului 
Dunărea cu substanţe periculoase. Republica Moldova este 
reprezentată în acest proiect de Institutul de Chimie. 

Proiectul este orientat spre creşterea capacităţilor de 
măsurare, modelare şi gestionare a surselor de poluare. De 
asemenea, vor fi oferite recomandări pentru un management 
transfrontalier al substanţelor periculoase în funcţie de 
nevoile specifice fiecărei ţări. Rezultatele proiectului vor 
contribui la realizarea planurilor de management ale bazinului hidrografic al Dunării. Detalii aici  

 

                                                                                                                
 

Contacte: 

Autoritatea de Management/  
Secretariatul Comun       
al Programului Transnaţional  
Dunărea 2014–2020  

 
Adresa poştală: József nádor tér 2-4 
1051 Budapesta, Ungaria      
Adresa oficiului: Roosevelt Office Building, 
Széchenyi István tér 7-8                    
1051 Budapesta, Ungaria   
E-mail: danube@pm.gov.hu  
Pagina web: www.interreg-danube.eu 
   
   
 
 
 

Această publicaţie a fost produsă cu sprijinul financiar al Uniunii Europene. Conţinutul aparţine autorilor şi nu reflectă neapărat punctul de 
vedere al Uniunii Europene sau al Autorităţii de Management/Secretariatului Comun al Programului Transnaţional Dunărea 2014–2020. 

Punctul Naţional de Contact  

I. P. „Oficiul de Gestionare a Programelor  
de Asistenţă Externă”   

 
Adresa: str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni, nr. 57/1,          
of. 304                                                                        
MD-2005 Chișinău, Republica Moldova 
E-mail: ogpae@ogpae.gov.md  
Pagina web: ogpae.gov.md  
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http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/danube-hazard-m3c

