BULETIN INFORMATIV nr. 2
CONȚINUT:

Proiectul “Danube connects”
Lansarea Programului pentru Cooperare Transnațională Dunărea
2014-2020
Pe data de 22 octombrie 2015, la Chișinău, a avut loc ceremonia de lansare a
Programului pentru Cooperare Transnațională Dunărea 2014-2020.
Anatol Usatîi, viceministrul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor a menționat că
principalul obiectiv al evenimentului a fost de a aduce la cunoștința autorităților publice
centrale, regionale, locale, instituțiilor publice și organizațiilor nonguvernamentale
principalele condiții de participare în cadrul Programului, beneficiile și experiențele de
până acum.
„Strategia UE pentru Regiunea Dunării
reprezintă un interes național pentru țara
noastră. Trebuie să fim cu toți implicați și
să avem responsabilitatea promovării
Stratagiei, mai ales că în ea se regăsesc
prioritățile documentelor naționale și
sectoriale. Programul reprezintă o
oportunitate de promovare și dezvoltare a
unei serii de proiecte valoroase din punct
de vedere al dezvoltării economice, a protecției mediului, proiecte care pot genera
beneficii majore pentru noi. Vom reuși să facem asta, doar printr-un efort coordonat la
nivelul tuturor instituțiilor cointeresate”, a declarat viceministrul, Anatol Usatîi.
Gerhard Schaumberger, șeful oficiului ADA: “Suntem bucuroși că Republica Moldova
este parte a acestei Strategii și a promovat mult această idee. Chiar dacă Republica
Moldova are doar câteva sute de metri ieșire la Dunăre, ea este și trebuie să fie un actor
imortant, pentru că Strategia nu este legată de râul Dănărea, ci este legată de regiune și
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are la bază 11 priorități. Aceasta poate deveni o platformă de cooperare eficientă între cele 15 țări care fac parte,
dintre care una este și Republica Moldova”.
În perioada 2014-2020, Uniunea Europeană va finanța Programul de Cooperare Transnațională Dunarea, prin
intermediul Instrumentului European de Vecinătate (ENI) și Fondul European de Dezvoltare (FEDR). Programul se
adresează statelor din regiunea dunăreană și are ca obiectiv consolidarea cooperării între acestea prin finanțarea
proiectelor de cooperare, inițiate în cadrul Strategiei Dunării. Aria programului este constituită din 14 state din
regiunea dunăreană și întregul teritoriu al Republicii Moldova. Alocarea financiară a Uniunii Europene pentru
program este de 230 mil EUR, cu o contribuție ENI pentru Republica Moldova de 5 mil. EUR.

Membrii grupului interministerial pe domeniile prioritare SUERD s-au întrunit
în ședința de planificare
Planul de Acțiuni privind implementarea inițiativelor naționale conforme priorităților Strategiei Uniunii Europene
pentru Regiunea Dunării (SUERD), pentru perioada anilor 2015-2020, a fost discutat pe 22 decembrie 2015, în
cadrul unei ședințe la Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor (MDRC).
Experții naționali pe domeniile prioritare SUERD au discutat, în cadrul ședinței, principalele obiective și acțiuni
planificate pentru anul 2016.
Anatol Usatîi, viceministrul Dezvoltării Regionale și
Construcțiilor,
Coordonator
național SUERD,
a
subliniat necesitatea implicării grupului interministerial în
activitățile SUERD și a precizat că Republica Moldova în
parteneriat cu Austria sunt responsabile de implementarea
prevederilor ariei prioritare 9 a Strategiei, "Oameni și Capacități",
la nivel internațional. Pe parcursul ședinței a fost prezentată lista
viitoarelor evenimente și activități la nivel național și regional, la
care vor participa și instituțiile reprezentate în grupul
interministerial.
De asemenea, în cadrul ședinței, a fost prezentată echipa Unității de implimentare a grantului acordat de
Agenția Austracă pentru Dezvoltare „ Danube Connects", care va acorda pe parcurs asistența informațională
necesară.

Conferința națională a proiectelor de cooperarea transfrontalieră la cea de-a doua ediție
În data de 4 februarie, Cancelaria de Stat, în calitate de Autoritate Națională pentru programele de cooperare
transfrontalieră, în parteneriat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor, a organizat cea de-a doua ediție
a Conferinței naționale a proiectelor de cooperare transfrontaliere .
Scopul acestei conferințe a fost de a prezenta ultimele evoluții și realizări în implementarea proiectelor finanțate
din cadrul actualelor Programe de Cooperare Transfrontalieră eligibile pentru Republica Moldova și discutarea
viitoarelor Programe de Cooperare Transfrontalieră finanțate în cadrul Instrumentului European de Vecinătate
(IEV) pentru perioada 2014-2020.
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La conferința au participat circa 80 de persoane: oficialii
programelor și instituțiilor implicate în implementarea
Programelor de Cooperare Transfrontalieră, reprezentanți ai
Delegația Uniunii Europene în Republica Moldova,
reprezentanții beneficiarilor proiectelor de cooperarea
transfrontalieră, partenerii de dezvoltare și alte organizații
active în dezvoltarea regională și cooperarea transfrontalieră
Participanții la eveniment au avut o oportunitate excelentă de
a face schimb de experiență, crea noi parteneriate de
cooperare precum și a contribui prin sugestii și recomandări la
eficientizarea procesului de implementare a programelor CTF la nivel național. De asemenea, în cadrul
evenimentului a fost organizată o Expoziție a proiectelor
finanțate în cadrul Programelor CTF și a fost prezentat
Catalogul proiectelor realizate pe teritoriul Republicii Moldova.
Pentru o mai bună informare despre oportunitățile oferite în
cadrul noilor programe CTF, ce urmează a fi lansate în primul
semestru al anului curent, participanții au primit și un Pliantul
cu informații detaliate despre aceste programe. Astfel, în
perioada 2014-2020, prin intermediul Instrumentului
European de Vecinătate (ENI). Uniunea Europeană va finanța
trei programe eligibile pentru Republica Moldova:
Programul Operațional Comun România-Republica
Moldova 2014-2020 (Alocarea financiară a Uniunii Europene
la program este de 81 mil EUR)
Programul Operațional Comun Bazinul Mării Negre
2014-2020 (Alocarea financiară a Uniunii Europene la
program este de 49 mil EUR)
Programul pentru Cooperarea Teritorială DUNĂREA
2014-2020 (Alocarea financiară a Uniunii Europene pentru
Republica Moldova la program este de 5 mil EUR))
Programele se adresează zonelor aflate la frontiera, şi vor
contribui la atingerea obiectivului general al Instrumentului
European de Vecinătate: evoluția către o regiune de prosperitate şi bună vecinătate, realizată prin acțiuni de
cooperare transfrontalieră în beneficiul statelor membre şi nemembre ale UE care se învecinează.

Vizita de studiu în România a reprezentanților grupului interministerial SUERD
Anatol Usatîi, vice-ministru al Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor, coordonatorul Strategiei UE pentru Regiunea
Dunării (SUERD) pentru Republica Moldova s-a aflat, în perioada 17-19 februarie 2016, într-o vizită de lucru în
România, în vederea realizării unui schimb de experienţă cu experţii SUERD.
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În cadrul primei zile a vizitei, viceministrul Anatol Usatîi
s-a întîlnit cu George Ciamba, Secretarul de stat pentru
afaceri europene. Oficialii au evidențiat dorinţa
ambelor state de a dezvolta și a consolida cooperarea
bilaterală, inclusiv cea în formatul oferit de SUERD.
Anatol Usatîi, în calitate de coordonatorul SUERD
pentru țara noastră a subliniat importanța fortificării
capacităților de coordonare și promovare a Strategiei
Uniunii Europene pentru regiunea Dunării în Republica
Moldova, inclusiv importanța promovării programelor
transfrontaliere și transnaționale.
La rîndul său, George Ciamba, Secretatul de stat a accentuat importanţa cooperării macro-regionale pentru
accelerarea apropierii Republicii Moldova de procesul de integrare europeană.
„În noul cadrul financiar european 2014-2020 trebuie să avem abilitatea de a folosi toate instrumentele de
finanţare puse la dispoziţie de Uniunea Europeană şi să identificăm priorităţile priorităţilor pe care să le
materializăm prin proiecte-pilot fezabile şi realiste care să vină în întâmpinarea nevoilor de dezvoltare ale celor
două ţări şi care să întărească cooperarea bilaterală într-un
cadru european", a mai precizat demnitarul român.
În cadrul dialogului au fost nominalizate și provocările în
implementarea eficientă a macro-strategiilor regionale
europene, precum cele ce ţin de coordonare, comunicare,
finanţare.
Pe parcursul vizitei efectuate, delegaţia din Republica
Moldova a avut întrevederi în cadrul comisiei parlamentare
pentru politică externă, Ministerul Transporturilor,
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice,
Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, Consiliul Oraşelor
şi Regiunilor Dunărene (Casa Dunării), precum şi o vizită la
Giurgiu.

Evenimente viitoare
07.03.2016 - Ședința coordonatorilor naționali SUERD, Bratislava (Slovacia)
08.03.2016 - Ședința coordonatorilor pe ariile prioritare SUERD, Bratislava (Slovacia)
16-17.03.2016 - Ședința comitetului director al ariei prioritare 9 SUERD, Chișinău (Moldova)
17-19.05.2016 - Platforma tinerilor SUERD, Viena (Austria)
23-24.05.2016 - A 5-a ediție a evenimentului dedicat dialogului financiar (5th Danube Financing
Dialogue), Bratislava (Slovacia)
Această publicație a fost elaborată în cadrul Proiectul “Dunărea unește”, implementat cu suportul financiar al
Agenției Austriece pentru Dezvoltare (ADA), cu fonduri ale Cooperării Austriece pentru Dezvoltare.
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