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Programul Operațional Comun România – Ucraina – Republica Moldova 
2007-2013  - Realizări și rezultate 

 

Prin intermediul Programului Operațional Comun România - Ucraina - Republica Moldova 2007-2013, 
Uniunea Europeană a decis să finanțeze proiecte care să contribuie prevenirea apariției unor noi linii de 
separare între UE și vecinii săi și care să ofere țărilor partenere posibilitatea de a participa la diverse 
activități ale UE. 

După implementarea a 138 de proiecte, din 140 contractate, realizările și rezultatele arată modul în care 
programul ajută oamenii și organizațiile din zona de frontieră, pentru a depăși frontierele, restricțiile dar și alți 
factori care pot duce la separare în zonele de graniță. 

Proiectele selectate au fost gestionate de 491 de parteneri din toate cele trei țări participante, aceștia 
concentrându-și acțiunile pentru îmbunătățirea situației economice, sociale și de mediu în aria programului, 
în contextul unor granițe sigure și securizate. 

Rezultatele ce vor fi menționate mai jos acoperă teme importante, cum ar fi: îmbunătățirea performanțelor 
economice, protecția mediului și pregătirea pentru situații de urgență dar și inițiative pentru îmbunătățirea 
interacțiunii între oamenii și comunitățile care trăiesc în zonele de frontieră. 

Pentru a îmbunătăți performanța economică a zonei de frontieră într-o manieră durabilă, 1436 IMM-uri au 
beneficiat de facilitățile de afaceri create, s-au constituit 542 de parteneriate între universități, institute de 
cercetare și mediul de afaceri și autorități locale, mai mult de 2.000 de persoane au absolvit cursuri de 
formare, au fost create 15 produse turistice comune integrate. 

În vederea identificării și sprijinirii de soluții pe termen lung pentru problemele de mediu, asociate cu 
situațiile de urgență, au fost implementate în comun 9 soluții tehnice pentru apă și deșeuri, au fost elaborate 
6 soluții pentru combaterea eroziunii solului, s-au pus bazele a 15 parteneriate pe probleme comune de 
protecție a mediului și au fost stabilite 9 rețele care contribuie la prevenirea riscurilor, la avertizarea 
populației și la răspunsul rapid al instituțiilor implicate în gestionarea situațiilor de urgență. 
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Prin proiectele „people to people“, s-au promovat și realizat interacțiunile dintre oameni și comunitățile care 
trăiesc în zonele de frontieră, prin implicarea în aceste inițiative a 359 de instituții, organizându-se 119 
evenimente culturale/ rețele comune care promovează identitatea transfrontalieră regională, inclusiv prin 
campanii de conștientizare pentru protecția mediului în aria programului. Pe perioada implementării 
Programului, s-au derulat 34 campanii de informare pentru cetățeni și cursuri de reabilitare pentru victimele 
traficului de persoane, 388 de schimburi și evenimente comune pentru tineri și 191 de instruiri și întâlniri 
pentru profesioniști. 
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PROIECTE TRANSFRONTALIERE APROAPE DE OAMENI 
 

Rețeaua Est Europeană de Excelență pentru Cercetare și dezvoltare a bolilor Cronice 
CHRONEX-RD - MIS ETC 1840 

 
Bolile cronice sunt prezente la nivel global, iar răspândirea acestora este în creștere la nivel mondial. 
Povara bolilor cronice se răsfrânge disproporționat asupra persoanelor defavorizate social, ceea ce  impune 
o presiune  economică semnificativă. 

Importanța problematicii bolilor cronice este ridicată și afectează în mod egal România, Republica Moldova 
și Ucraina, iar până la implementarea acestui proiect nu exista nicio colaborare regională transfrontalieră 
care să dezvolte intervenții comune, unitare și rentabile în sectorul de sănătate publică. 

Mai mult, în ciuda progreselor științifice de la nivel global, inițiativele de cercetare in domeniul sănătății au 
fost răsfirate și realizate individual în zona transfrontalieră, fapt ce a dus la o rentabilitate mai scăzută a 
cercetării, educației si tratării bolilor cronice comparativ cu situația la nivel global. 

Ca un prim pas pentru a elimina decalajul geografic, instituțional si al cunoștințelor din practica responsabilă 
cu aceasta povară a bolilor cronice, prima Rețea de Excelență Est Europeană pentru Cercetare și 
Dezvoltare în domeniul bolilor Cronice (CHRONEX RD) a fost creată in cadrul Programului Operațional 
Comun România - Ucraina - Republica Moldova  2007-2013. Această structură internațional constituită, 
legal si  interdisciplinar urmărește implementarea de proiecte de cercetare multidisciplinare și multicentrice 
legate de activitățile practice in domeniul bolilor cronice și atragerea de fonduri publice și private necesare 
dezvoltării zonei transfrontaliere. 

In cadrul Corone Rd , aproximativ 400 de specialiști din domeniul sănătății din cele 3 tari (inclusiv medici cu  
diferite specializări și cercetători din domeniul medical) au fost instruiți in gestionarea cercetării in stadiul 
actual al tehnicii și standardelor de practică clinică. 

De altfel, a fost implementat un nou concept de cercetare medicală, ce reunește resursele practicilor clinice 
de medicină primară și comunitară  cu strategiile moderne de management al cercetării. În plus, a fost creat 
un avantaj in stadiul actual al cercetării (Centrul de cercetare Biomedical Chronex) unde sunt deja în 
desfășurare studii asupra terapiilor pentru bolile cardiovasculare. 

In viitor, Chronex -RD va contribui la îmbunătățirea serviciilor de sănătate prin transpunerea in  practica 
medicală a rezultatelor cercetării si dezvoltării rețelei de cercetare conectata la sistemul educațional si la 
sistemul medical din cele trei țări. 
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Îmbunătățirea situației ecologice a bazinelor Prutului și Nistrului prin îmbunătățirea sistemelor de 
epurare a apelor uzate din Cernăuți și Drochia   

MIS ETC 1535 

 

Râurile își poartă apele proaspete și curate fără a ține cont de granițele dintre state. Astfel, populația de-a 
lungul lor se poate bucura de apă potabilă și activități recreative cum ar fi pescuitul sportiv, înotul, raftingul, 
etc. 

Atunci când cursurile râurilor sunt poluate de apele uzate provenite din diferite zone ale unei țări, este foarte 
probabil ca efectele negative să se extindă asupra mediului înconjurător și a populației din regiunile situate 
în aval. 

Situația descrisă mai sus a fost identificată în cazul râurilor Nistru și Prut localizate în regiunea 
transfrontalieră România – Ucraina – Republica Moldova. Nistrul traversează Ucraina și Republica Moldova, 
în timp ce apele Prutului întâlnesc pe parcursul lor, toate cele trei țări.  

Ca urmare, specialiști în domeniul ecologic și tehnologic au început să lucreze împreună pentru a 
contracara problema poluării de către apele uzate netratate. Parteneri din România, Ucraina și Republica 
Moldova s-au mobilizat în cadrul acestui proiect trilateral și au pus bazele documentației tehnice pentru 
renovarea stațiilor de tratament a apelor uzate din Cernăuți și construcția unei noi stații de epurare a apelor 
uzate în Drochia. 

Pe lângă realizarea infrastructurii pentru ape uzate, canalizare și reziduri, s-au realizat activități de 
îmbunătățire a sistemului de management al apelor uzate și sprijinire a resurselor umane implicate. 
Personalul din cele trei țări, implicat în activitatea de tratare a apelor uzate, a beneficiat de schimbul de 
experiență și exemple de bune practici în urma vizitării unor instalații de ultimă generație din Austria și a luat 
contact cu sistemul de management din această țară. 

Activitățile desfășurate în perioada de implementare a proiectului vor contribui la îmbunătățirea situației 
mediului înconjurător, prin prevenirea poluării apelor a două dintre cele mai mari râuri din regiune, de către 
apele uzate netratate. 

Schimbările produse prin reabilitarea infrastructurii nu pot avea efecte imediate asupra mediului, dar se 
așteaptă ca rezultatele obținute să aibă un impact pozitiv în viața populației din regiune prin îmbunătățirea 
pe termen lung a condițiilor de trai.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studiu de fezabilitate privind interconectarea sincronă a sistemelor energetice din Republica 
Moldova şi Ucraina la sistemul energetic continental european (ENTSO-E)   

MIS ETC 2739 

 

De-a lungul timpului, rețelele electrice din Ucraina și Republica Moldova au făcut parte din rețeaua de 
energie comună din fosta Uniune Sovietică. Piața energiei electrice a determinat un număr limitat de surse 
de aprovizionare, cu infrastructură învechită, pierderi uriașe și gestionare ineficientă. Atunci când o țară se 
bazează pe o alta pentru a-i furniza cea mai mare parte din nevoile sale de energie, aceasta se expune la 
intimidare, constrângere și manipulare, care afectează, în cele din urmă, oamenii din țările respective. 

Pentru a minimiza aceste vulnerabilități, când țările noastre sunt independente și economia mondială tinde 
spre globalizare, există o opțiune clară pentru Moldova și Ucraina de integrare în Uniunea Europeană și 
piața sa energetică internă. Cererea comună făcută la Uniunea de Coordonare de către Republica Moldova 
și Ucraina pentru a interconecta ambele rețele electrice la Sistemul European a fost aprobată în 2008, astfel 
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încât Proiectul „Studiu de fezabilitate privind interconectarea sincronă a sistemelor energetice din Republica 
Moldova și Ucraina la sistemul energetic continental european ENTSO-E“ a fost inclus pe lista proiectelor 
strategice care urmează să fie finanțat prin intermediul Programului. 

Studiul de fezabilitate, elaborat de un Consorțiu al operatorilor de sisteme de transport de energie electrică 
ENTSO-E, a oferit o listă de recomandări, stabilind drepturile și obligațiile părților în ceea ce privește 
următorii pași de urmat pe drumul spre extinderea zonei sincron ENTSO-E. 

Acest proiect contribuie la consolidarea Ucrainei și a Moldovei, deschizând noi posibilități țărilor noastre. 
Practic, pentru Republica Moldova și Ucraina integrarea în sistemul energetic al CE ENTSO-E se va adăuga 
la diversificarea și securitatea alimentării cu energie electrică, având capacitatea de a importa/exporta din 
sistemul ENTSO-E, fără a fi limitat de modul de funcționare insular. Aceasta va permite o funcționare mai 
sigură a sistemelor, în cazuri de urgență. 

Impactul transfrontalier al proiectului a fost demonstrat prin dezvoltarea în comun a ideii de proiect, pe toate 
laturile frontierelor. Membrii echipelor de proiect ale partenerilor implicați au beneficiat de pe urma lecțiilor 
învățate și acțiunilor de consolidare a capacității. Activitățile promovate de proiect vor continua și vor urmări  
atragerea de fonduri, multiplicarea efectelor proiectului și promovarea conceptului de bune practici în 
regiunea transfrontalieră România-Ucraina-Moldova. 

Chiar dacă proiectul a fost finalizat, partenerii ucraineni și moldoveni sunt susținuți în permanență de către 
partenerul român și liderul consorțiului, Transelectrica, la realizarea următorilor pași. La momentul punerii în 
practică a conexiunii planificate, populația țărilor implicate va beneficia de o securitate sporită a 
aprovizionării cu energie și de o diversificare a surselor de alimentare - în Moldova: aproximativ 3,6 milioane 
de oameni, iar în Ucraina: aproximativ 45,4 milioane de oameni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KEEP – imaginea completă a proiectelor finanțate prin Instrumentul European de Vecinătate și 

Parteneriat (IEVP) 

Nu mai poate fi considerat un secret faptul că toate programele de cooperare teritorială încarcă permanent 
date, pe o platformă comună, pentru a fi utilizate de diferiți actori interesați, inclusiv reprezentanți media și 
potențiali aplicanți. 

Această platformă on-line care constituie un excelent instrument comun de comunicare și care are o 
interfață nouă și ușor de utilizat este KEEP (Cunoștințe și Expertiză în cadrul Programelor Europene). 

Printre caracteristicile utile ale acestei platforme, se regăsesc următoarele: 

 Căutare de proiecte și programe dintr-o anumită regiune 

 Căutare de proiecte pe anumite obiective tematice/ priorități 

 Instrument separat de identificare de parteneri  

Pentru potențialii aplicanți interesați de oportunitățile de finanțare din perioada 2014-2020 este mult mai 
simplu, acum, să caute parteneri pentru un proiect, să vadă cine altcineva este interesat de implicarea unui 
partener, să identifice prioritățile unde se poate încadra, să creeze o rețea cu diferite organizații partenere și, 
de ce nu, să facă schimb de idei de proiecte. 

Pentru a afla mai multe despre KEEP, vizitați http://www.keep.eu/keep/! 

http://www.keep.eu/keep/

