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CONȚINUT:

Proiectul “Danube connects”
Strategia UE pentru regiunea Dunării oferă noi oportunități de dezvoltare a
 Noi oportunități de
localităților Republicii Moldova
La 7 februarie anul curent, la Chișinău,
reprezentanți ai autorităților publice
centrale și autorităților locale, societății 
civile dar și ONG-uri din Republica
Moldova s-au reunit în cadrul unei
conferințe naționale pentru a discuta
despre oportunitățile de finanțare a
proiectelor în cadrul Strategiei UE pentru 
Regiunea Dunării (SUERD).

dezvoltare a localităților
RM
Primul Apel din cadrul
Programului ”Bazinul
Mării Negre 2014 –
2020”
Raportul CE privind
implementarea SUERD

La deschiderea conferinței au ținut 
discursuri dl Vasile Bîtca, Ministrul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor, E.S. Daniel
Ioniță, Ambasadorul Extraordinar și
Plenipotențiar al României în R. Moldova,
dl Aneil Singh, Prim Consilierul, Șef al

Secției de Cooperare al Delegației Uniunii
Europene în Moldova, dl Anatol Usatîi,
Viceministrul Dezvoltării Regionale și
Construcțiilor,
Coordonator
național
SUERD, dna Silvia Davidoiu, Coordonatorul

Național SUERD în România, și
vicepreședintele Consiliului Regional din

Odesa, dl Yuriy Dimchoglo.

Consolidarea
potențialului de
dezvoltare și promovare
a regiunii

Scopul evenimentului a fost de a identifica parteneri de proiecte și a face cunoștință 
cu experiența țărilor precum România, Ungaria și Austria în realizarea unor proiecte
comune dar si de a promova SUERD.

Evenimente viitoare

www.dunarea.md

Șanse egale pentru
femei în contextul
SUERD şi a programelor
Europene
Proiectele de dezvoltare
regională în atenția UE
Oportunități

A fost lansat primul apel de proiecte din cadrul Programului Operațional Comun Bazinul
Mării Negre 2014 – 2020
Pe 31 ianuarie 2017 a fost lansat primul apel de proiecte în cadrul
Programului Operaţional Comun „Bazinul Mării Negre” 2014 –
2020. Termenul limită de depunere a aplicațiilor este 31 mai 2017.
Acest apel se adresează potențialilor aplicanți ale căror proiecte
reflectă obiectivele Programului:
•Promovarea afacerilor și a antreprenoriatului în Bazinul Mării
Negre;
•Promovarea unei politici de mediu coordonate și reducerea prin
acțiuni comune a deșeurilor maritime în Bazinul Mării Negre;
Bugetul ENI pentru cele două obiective tematice ale primului apel
de proiecte este de 19,65 mil. EURO.
Valoarea grantului ENI acordat va fi de maximum 92% din totalul costurilor eligibile ale proiectului (pentru
fiecare lider / partener de proiect). Totodată, rata de cofinanțare trebuie să fie de cel puțin 8% din totalul
costurilor eligibile ale proiectului (pentru fiecare lider / partener de proiect).
Țările care fac parte din Programul Transnațional Dunărea (Romînia, Republica Moldova, Ucraina) sunt eligibile
pentru Programului Operaţional Comun „Bazinul Mării Negre” 2014 – 2020.

Raportul privind implementarea
Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării
Viceministrul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor, coordonatorul Strategiei UE pentru Regiunea Dunării
(SUERD) pentru Republica Moldova, Anatol Usatîi a partcipat, pe data de 9 februarie 2017, in Bruxelles, la o
întâlnire de nivel înalt, privind macro strategia Dunăreana. La această întrevedere a fost prezentat de către
Comisarul European Corina Crețu raportul privind implementarea Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea
Dunării.
Raportul oferă o evaluare a stadiului implementării strategiilor actuale și face bilanțul principalelor rezultate
obținute până în prezent, precum și o serie de
recomandări cu privire la posibile evoluții ale strategiilor și
planurilor lor de acțiune, în lumina viitoarei politici de
coeziune.
De asemenea, acest raport este însoțit de un document de
lucru al serviciilor Comisiei, care oferă mai multe informații
detaliate cu privire la stadiul punerii în aplicare a fiecărei
strategii macroregionale.
Raportul poate fi consultat urmărind link-ul:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2
016/12/16-12-2016-the-commission-publishes-the-firstever-single-report-on-the-implementation-of-eu-macroregional-strategies
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Consolidarea potențialului de dezvoltare și promovare a regiunii
Pe 27 martie curent, la Academia de Administrare Publică, a avut loc o masă rotundă cu tema „Consolidarea
potențialului de dezvoltare și promovare a regiunii – experiența
țărilor Uniunii Europene și perspectivele SUERD”, organizată de
Departamentul Dezvoltare Profesională al Academiei, cu suportul
Agenției Austriece de Cooperare și Dezvoltare, prin intermediul
Proiectului „Dunărea unește”.
La eveniment au participat prim-prorectorul Academiei, Andrei
Groza, doctor, conferențiar universitar, prorectorul Aurel
Sîmboteanu, doctor, conferențiar universitar, Aurelia Țepordei,
director al Departamentului dezvoltare profesională, cadre
didactice ale Academiei, precum și Marian Căpraru, managerul
Unității de implementare a grantului acordat de Agenția
Austriacă pentru Dezvoltare, proiectul „Dunărea Unește”,
personal cu funcții de conducere/execuție din cadrul
autorităților administrației publice locale.
Tematica mesei rotunde a generat un viu interes printre
participanți, comunicările fiind urmate de întrebări sub diferite
aspecte privind elaborarea proiectelor și modalitățile de
aplicare a lor pentru a fi acceptate de donatori și, ca rezultat,
odată cu implementarea lor, să fie asigurată consolidarea
potențialului de dezvoltare și promovare a regiunilor și, în
ansamblu, a întregii țări.

Oportunităţi prin şanse egale pentru femei
în contextul macro-strategiei SUERD şi a programelor Europene
Masa rotundă, cu genericul "Oportunităţi prin şanse egale pentru femei în contextul macro-strategiei SUERD şi a
programelor Europene", organizată recent de Agenţia de
Dezvoltare Regională Sud, la Cimișlia, a intrunit în centrul de
reședință al Regiunii Sud numeroase femei din APL centrală şi
locală, din sectorul asociativ, mediul de afaceri, femei cu statut de
lider şi cu funcţii de conducere.
Activitatea a dezbătut subiecte de actualitate, cum ar fi rolul
femeii în familie și societate, eliminarea formelor de discriminare
față de femei, dezvoltarea și consolidarea resurselor și
mecanismelor de abilitare echitabilă a femeilor în vederea
promovării egalității de gen în Republica Moldova și, nemijlocit, în
Regiunea de Dezvoltare Sud. Evenimentul şi-a propus să
încurajeze femeile în vederea iniţierii unei afaceri, să sporească nivelul de participare a femeilor în politică şi la
luarea deciziilor, să sprijine iniţiativele frumoase şi activităţile femeilor din diasporă etc.
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Proiectele de dezvoltare regională, în atenția premierului Pavel Filip și a comisarului pentru politica
regională a UE, Corina Creţu
Cooperarea cu UE în contextul politicii de dezvoltare regională şi a participării Republicii Moldova în cadrul
Strategiei UE pentru regiunea Dunării (SUERD) au fost discutate vineri, 31 martie 2017 de Prim-ministrul Pavel
Filip și Comisarul pentru Politica Regională a UE, Corina Creţu.
Premierul s-a referit la interesul Republicii Moldova pentru
consolidarea instrumentelor financiare disponibile în cadrul
Strategiei pentru regiunea Dunării, precum și identificarea
unor noi soluții și oportunități de finanțare pentru statele
non-membre UE.
Comisarul european a salutat rezultatele obţinute de ţara
noastră în vederea implementării Strategiei, precum şi
angajamentul de a valorifica în acest sens potenţialul
Programului Transnațional Dunărea 2014-2020. Premierul sa referit la interesul Republicii Moldova pentru consolidarea
instrumentelor financiare disponibile în cadrul Strategiei
pentru regiunea Dunării, precum și identificarea unor noi soluții și oportunități de finanțare pentru statele nonmembre UE.

Oportunități:


Ședința de tip Kick-Off privind proiectul Interreg „Platforma Culturală Dunărea - spațiile creative ale secolului
21“,20 aprilie 2017,Viena (Kick-Off Meeting of the Interreg project “Danube Culture Platform – Creative
Spaces of the 21st Century”, 20 April 2017 in Vienna), http://www.danuberegion.eu/communication/events/600219-kick-off-meeting-of-the-interreg-project-danube-cultureplatform-creative-spaces-of-the-21st-century/event_detail



PA4 Steering Group Meeting, 25 - 26/04/2017, Bratislava, Republica Slovacia,
http://www.danubewaterquality.eu/



PA11 Steering Group Meeting, 26-27/04/2017, Ministerul de Interne din Austria, Viena (eusdr@mvr.bg),
http://www.danube-security.eu/



Atelier de lucru pentru îmbunătățirea schimbului orizontal între domeniile prioritare ale SUERD, 0304/05/2017, Viena, Austria, http://www.danube-region.eu/communication/events/600220-workshop-forimproved-horizontal-exchange-between-priority-areas-of-the-eusdr/event_details



A treia reuniune a autorităților de management FSE în Regiunea Dunării, Viena, 4 - 5 mai 2017 (Third
meeting of the ESF Managing Authorities in the Danube Region in Vienna on 4th and 5th May 2017),
http://www.danube-region.eu/communication/news/616606-third-meeting-of-the-esf-managingauthorities-in-the-danube-region

Evenimente viitoare în cadrul proiectului





Conferința Naționala privind cooperarea transfrontalieră
Sesiuni informative pentru programele UE
Sesiuni de instruire pentru coordonatorii ariilor prioritare SUERD in Republica Moldova
Evenimente tematice dedicate Zilei Dunării

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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