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Intervenții în situații de urgență: capacitatea autorităților locale, întărită cu sprijinul
Programului România-Republica Moldova 2014-2020 - proiectul 2SOFT/4.2/12
 În cadrul proiectului”Abordare transfrontalieră integrată pentru o mai bună capacitate de prevenire,
reacție și răspuns la situații de urgență”, cod 2SOFT/4.2/12, implementat de Societatea Națională de
Cruce Roșie din România – Filiala Galați, alături de partenerii din Republica Moldova - Agenția de
Cooperare Transfrontalieră și Integrare Europeană Cahul  și Direcția Situații Excepționale Cahul, au fost
instruite peste 400 de persoane în acordarea primului ajutor și prevenirea și protecția în caz de situații
de urgență.  

La aceste cursuri de instruire au participat locuitori din cele 10 localități vizate în proiect,       
5 localități din România – Costache Negri, Cuca, Oancea, Pechea, Vlădești și 5 localități din
Republica Moldova – Borceag, Brânza, Cucoara, Văleni, Zârnești. Totodată din achizițiile realizate
în cadrul proiectului, au fost dotate cele 10 primării cu generatoare de energie electrică,
motopompe, truse de supraviețuire.
 



 
 

Agenția de Cooperare Transfrontalieră și Integrare Europeană, în parteneriat cu Direcția Raională Situații
Excepționale Cahul și Societatea Națională de Cruce Roșie din România, filiala Galați au achiziționat
echipamente care măresc capacitatea de intervenție  - 2 motopompe, 12 generatoare de diferite capacități,
250 truse medicale de prim-ajutor care vor fi folosite în timpul exercițiilor de simulare a dezastrelor, dar și în
situațiile de urgență. De asemenea, au fost achiziționate și o dronă, o barca cu motor, 20 costume de
protecție si alte echipamente care vor fi folosite la intervenții.

În cadrul proiectului au fost organizate și două exerciții de simulare a situațiilor de urgență în câte o
localitate din România și Republica Moldova, unde au fost angrenate pentru intervenții forțele
serviciilor voluntare, precum și cetățenii din comunitățile vizate, până la sosirea echipelor de
intervenție specializate ale ISU Galați, respectiv DSE Cahul.
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Intervenții în situații de urgență: capacitatea autorităților locale, întărită cu sprijinul
Programului România-Republica Moldova 2014-2020- proiectul 2SOFT/4.2/12
 

S-a remarcat interesul tuturor persoanelor participante pentru a-și însuși cunoștințele necesare în
cazul unei situații de urgență, metodele de acordare a primului ajutor și măsurile de luat pentru a
limita amploarea unui posibil dezastru. 

Proiectul a fost finanțat de către Uniunea Europeană, prin Programul Operațional Comun România
– Republica Moldova 2014 – 2020 și a avut o durată de 18 luni, mai 2020 – noiembrie 2021. Bugetul
proiectului a avut o valoare totală de 241.116 Euro, 216.916 fonduri ENI și 24.200 Euro co-finanțare
proprie a partenerilor.
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Acvacultura din bazinul Râului Prut - o provocare comună pentru România și Republica
Moldova: proiectul 2 SOFT/1.2/47 „Unirea eforturilor pentru creșterea peștilor sănătoși în
sistemele de acvacultură din bazinul râului Prut”

Problemele de sănătate a peștilor din fermele piscicole din aria Programului Operațional Comun
România-Republica Moldova 2014-2020 afectează acvacultura din ambele țări, dintr-o perspectivă
economică dar și a siguranței alimentare. Doar un sfert din necesarul de pește este asigurat din
surse locale, restul fiind importat din țări asiatice, majoritatea congelat. Deși piscicultura poate
contribui la creșterea economică a zonelor rurale de pe ambele maluri ale râului Prut, bolile
populațiilor de pești și calitatea apei din ferme și heleștee piscicole reduc potențialul acestui sector.

Mulți dintre fermierii piscicoli din bazinul hidrografic Prut nu
percep semnele deteriorării calității apei și bolile populațiilor
de pești. 

Datele de pe teren arată că aproximativ 50% din probele
de apă colectate din heleșteele piscicole nu respectă
standardele de calitate. 

Cercetătorii din cadrul Institutului de Zoologie din Chișinău și Universitatea de Științe Agricole și
Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" din Iaşi și-au propus prin proiectul Team Up Healthy
Fish (2 SOFT/1.2/47), să evalueze pierderile economice datorate maladiilor și să îmbunătățească
combaterea acestora. 

http://teamup-healthyfish.com/
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Echipele de la Iași și Chișinău au dezvoltat un Ghid ce descrie
prevenția și tratamentul bolilor peștilor din crescătorii,
managementul calității apelor și practicile de acvacultură durabile.
Două ferme piscicole au implementat în sistemul de producție
astfel de practici durabile. 
Cercetătorii au dezvoltat un patent care se bazează pe cele mai
bune rezultate de cercetare prin utilizarea bacteriilor din acidul
lactic pentru ameliorarea calității apelor și a materiilor anorganice
pentru creșterea rezistenței populației piscicole la boli. 

40 de cercetători, 10 veterinari și fermieri, 10 decidenți și 60 de studenți au dobândit cunoștințe noi
legate de creșterea productivității fermelor piscicole din bazinul râului Prut, metode de creștere
durabilă și managementul calității apelor. 

Împreună cu administratorii fermelor piscicole au fost
discutate soluții pentru: 
• diagnoza rapidă a bolilor peștilor,
• metode profilactice sau de combatere a acestora,
• biomanipularea unor factori de mediu,
• încercarea de a completa formulele medicamentoase
existente cu noi produse. 

Ediția din 9 februarie 2022 a emisiunii ”Între DA și NU”, difuzată
de postul de radio Eco FM Chișinău a popularizat activitățile
proiectului Team Up Fish - potențialul crescătorilor de pește de
pe ambele maluri ale Prutului, relația dintre starea de sănătate
a peștilor, calitatea apei și schimbările climatice, cele mai
răspândite boli ale peștilor crescuți în heleșteie și rezultatele
colaborării cercetătorilor de la Chișinău și Iași.
Emisiunea este disponibilă online aici. 

Implementarea unui proiect comun a permis combinarea expertizei, a facilităților de
cercetare și a celor mai bune practici de gestionare pentru reducerea bolilor și a focarelor
parazitologice, stimulând astfel producția de pește în zona bazinului hidrografic al râului
Prut. Site-ul proiectului oferă date suplimentare celor interesați (link)

https://ecofm.md/2022/02/09/intre-da-si-nu-09-02-2022/
http://teamup-healthyfish.com/
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Renașterea meșteșugurilor populare autentice - moștenire culturală comună ca punct
focal pentru dezvoltarea economică și turistică durabilă - proiectul 2 SOFT/2.1/113

Obiectivul general al proiectului urmărește îmbunătățirea potențialului turistic din aria programului cu
o nouă activitate economică legată de meșteșugurile tradiționale. Astfel, se asigură o modalitate de
creștere a veniturilor din activitățile turistice dar și păstrarea  identității naționale a comunităților de
pe ambele maluri ale Prutului.

Această cartografiere cuprinde tradițiile meșteșugărești ale zonei
studiate, unele pe cale de dispariție, precum și o parte dintre
meșterii populari care le practică la acest moment. Catalogul
cuprinde imaginile meșterilor populari vizitați, studii comparative,
grafice, concluzii - care scot în evidență importanța științifică și
practică a acestui studiu. 
În cadrul cercetărilor de teren, au fost identificați 65 de meșteri
populari (12 în România și 53 în Republica Moldova), 20 dintre
aceștia fiind selectați pentru grupul țintă al proiectului (10 din
România și 10 din Republica Moldova).

Agenția de Dezvoltare Regională Sud din Republica Moldova,
alături de Asociația ”ART-Meștesugurile Prutului” au început
proiectul printr-un studiu la zi "Raportul etnografic privind starea
meșteșugurilor tradiționale din zona de Sud a Republicii Moldova
și județele Galați și Vaslui din România" (link).  

Instruirea meșterilor populari în domeniul competențelor antreprenoriale
Pe baza nevoilor de instruire identificate la nivelul grupului de meșteri populari, aceștia au
învățat, în prima sesiune, cum să-și transforme meșteșugul din pasiune într-o afacere. Cursanții
au aflat care sunt factorii care stau la baza succesului în afaceri, formele juridice de organizare,
cum se elaborează un plan de afaceri, cum se face evaluarea personală a competențelor
antreprenoriale și multe alte ”secrete”.
O a doua instruire s-a axat pe competențe de marketing. Scopul acestei activități a fost de a
susține meșterii populari să-și desfășoare activitatea profesională după principiile
antreprenoriale și în condiții de eficiență, performanță și competitivitate. Meșterii populari și-au
însușit noțiuni importante - piață, produse, proprietate intelectuală, drepturi de autor,
promovare, prețuri - toate acestea ajutându-i să-și dezvolte propria afacere și să-și formeze un
brand din meșteșugul practicat.

http://adrsud.md/public/files/Raport_etnografic_RD_SUD_RO_final_28.04.21.pdf?fbclid=IwAR3futKsz9LtwVPPJ5kjR_bRxd6AbH_R6H7PflgQYzSHwejIZqsX_5pCqtc


Asocierea meșterilor populari din România și Republica Moldova
În urma realizării activităților proiectului, în special pe parcursul instruirilor rapide,  cei 20 meșteri
populari au ajuns la concluzia că este necesară crearea unei asociații pentru  promovarea
meșteșugurilor populare autentice.
Astfel, a fost înființată Asociația Meșterilor Populari „Meșteșugurile Neamului”, ce urmărește și
valorificarea produselor meșteșugărești prin iniţierea şi realizarea unor activităţi şi programe în
interes general comunitar. (detalii se găsesc pe site-ul https://mestesugurileneamului.org/).  
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Renașterea meșteșugurilor populare autentice - moștenire culturală comună ca punct
focal pentru dezvoltarea economică și turistică durabilă - proiectul 2 SOFT/2.1/113

Transferul  patrimoniului cultural tradițional între generații pe parcursul implementării proiectului a
fost realizat printr-o tabără de vară: tinerii au învățat  ce înseamnă un meșteșug tradițional. Ucenicii -
sub îndrumarea atentă  a meșterilor-formatori- au realizat mici obiecte de artă populară.
Tabera de Vară "Izvoraș"- Zloți din Republica Moldova a antrenat 24 tineri din Regiunea de Sud a
Republicii Moldova, cu vârste cuprinse între 15 și 19 ani, selectați din școlile profesionale și de cultură
generală din Regiunea Sud a Moldovei. Participanții au fost instruiți în 4 ateliere meșteșugărești de
către 4 meșteri populari - formatori din România.

Expoziții ale lucrărilor executate de tineri, dar și cele realizate de meșterii populari, au fost
organizate în România și Republica Moldova.

 



Echipa Secretariatului Tehnic Comun Iași vă sprijină în implementarea
proiectelor transfrontaliere; pentru orice neclarități legate de

implementarea proiectelor sau despre program, puteți să ne scrieți la
adresa de e-mail: helpdesk@brctiasi.ro

 
Totodată, pentru a fi la curent cu toate noutățile din cadrul Programului

Operațional Comun România-Republica Moldova 2014-2020, vă rugăm să
accesați periodic:
www.ro-md.net
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