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"Uniunea Europeană este formată din 27 de state membre care au decis să-și
conecteze gradat cunoașterea, resursele și destinele. Împreună, de-a lungul unei
perioade de peste 50 de ani, ele au realizat o zonă de stabilitate, democrație și
dezvoltare durabilă, cu menținerea diversității culturale, a toleranței și a
libertăților individuale. Uniunea Europeană se angajează să împărtășească
realizările și valorile sale cu țări și popoare de dincolo de granițele sale."
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PROIECTE ÎN DERULARE - INFORMAȚII DIN ARIA PROGAMULUI
Lansarea proiectului WiNet@Uni - infrastructură de rețea pentru Universitatea Tehnică din Iași și
Universitatea Tehnică a Moldovei -1HARD/3.1/75
În lumea de astăzi, mobilitatea și accesul la informație sunt esențiale pentru educație; profesori, studenți
și cercetători utilizează rețelele pentru învățare și cercetare. Pentru a fi competitive, Universitatea
”Gheorghe Asachi” din Iași, alături de Universitatea Tehnică a Moldovei din Chișinău implementează
proiectul WiNet@Uni.
Astfel, vor fi modernizate rețelele de fibră optică pentru clădirile și campusul celor două universități,
precum și infrastructura WIFI aferentă. Un spațiu colaborativ virtual completează investiția in
infrastructură, sprijinind inițiativele didactice și de cercetare prezente și viitoare ale Universităților
Tehnice din Iași și Chișinău.
Conferința de lansare a proiectului,
derulată în format hibrid pe 8 februarie
2022, a reunit rectorii celor două
instituții academice și echipa de
implementare a acestei importante
investiții a Programului România
Moldova.

Îmbunătățirea calității biocombustibililor solizi produși din materii prime colectate de pe ambele
maluri ale râului Prut - o reușită a Programului România-Moldova - proiectul 2SOFT 1.2.44
Proiectul este o istorie de succes a colaborării centrelor de cercetare din cadrul Universității
Agrare din Moldova și celor din Universitatea Tehnică „Gh. Asachi” Iași.

Eficientizarea folosirii
pentru scopuri
energetice a biomasei
vegetale, colectate de
pe ambele maluri ale
Prutului, reprezintă un
pas spre suficiența
energetică a
comunităților din cele
două țări.
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Îmbunătățirea calității biocombustibililor solizi produși din materii prime colectate de pe
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Secvențe din
cadrul vizitelor la
agenții economici
care produc
biocombustibili

În cadrul proiectului au fost testate peste 50 de tipuri de biomasă vegetală prelevată de pe ambele
maluri ale Prutului.
Au fost elaborate recomandări concrete pentru producătorii de biocombustibili solizi referitoare la
potențialul energetic al reziduurilor agricole, celor din silvicultură precum și a diferitor culturi
energetice.

Diseminarea rezultatelor obținute în cadrul proiectului s-a realizat prin publicații științifice comune și
organizarea de manifestări teoretico-practice pentru producătorii de biocombustibili solizi.

PROIECTE ÎN DERULARE - INFORMAȚII DIN ARIA PROGAMULUI
Creșterea capacității de pregătire și intervenție a personalului implicat în asigurarea și
restabilirea ordinii publice, precum și în prevenirea și combaterea actelor de terorism 2SOFT/4.3/15

Provocările comune în materie de siguranță publică au fost abordate într-un proiect de cooperare
instituțională dintre Inspectoratul de Jandarmi Județean Iași și Departamentul Trupelor de Carabinieri
din Republica Moldova.
În 2020 și 2021, cele două instituții importante din sistemele naționale de apărare și-au ridicat nivelul
de pregătire a personalului implicat în intervenția de asigurare a ordinii publice.
Standardizarea pregătirii personalului s-a realizat prin exerciții comune la Iași și Chișinău.
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Finalizarea exercițiilor comune propuse în cadrul
proiectului a fost urmată de elaborarea unui Ghid de
bune practici, care include lecțiile învățate și metode
de acțiune în situațiile specifice.
Au fost urmărite o abordare unitară a adunărilor
publice și a manifestațiilor, inclusiv controlul
mulțimilor, precum și creșterea nivelului de
antrenare al personalului structurilor partenere în
vederea executării misiunilor de intervenție
antiteroristă.

Proiectul a prevăzut și achiziția de mijloace speciale care au sporit capacitatea de intervenție a
Jandarmilor și Carabinierilor, pentru asigurarea și restabilirea ordinii publice în zonă transfrontalieră.

NOUTĂȚI INTERREG NEXT
Evaluarea Strategică de Mediu a Programului Interreg NEXT România-Republica Moldova
În cadrul derulării procedurii de evaluare strategică de mediu, Autoritatea de Management a publicat,
spre consultarea publicului interesat, Raportul de mediu.
Evaluarea Strategică de Mediu a Programului are în vedere obiective de mediu
relevante, precum conservarea habitatelor și speciilor de floră și faună de
importanță comunitară, biodiversitatea și conservarea rețelei naționale de arii
naturale protejate.
Combaterea eroziunii solului, conservarea apei și conservarea peisajului natural
reprezintă de asemenea obiective de mediu importante pentru aria programului.
Comentariile și propunerile justificate ale publicului privind documentele de mai sus pot fi
transmise pe adresa info.ro-ua-md@mdlpa.ro , în termen de 30 de zile calendaristice de la
data publicării. Documentele supuse consultării publice se pot descărca de la acest link.

Curs online TESIM - aspectele esențiale ale Regulamentelor Europene din perspectiva programelor
de cooperare transfrontalieră 2021-2027
Înțelegerea corectă a prevederilor Regulamentelor Europene pentru perioada 2021-2027 necesită timp, iar
documentele legale sunt complexe. Pentru a depăși aceste dificultăți, experții TESIM au pus la dispoziția celor
interesați un curs online interactiv, care include și noutățile legate de armonizarea cooperării transfrontaliere
externe cu programele interne Interreg.
Tematica include aspecte legate de programare, monitorizare, evaluare, comunicare, eligibilitatea cheltuielilor
și managementul programului.
Cursul este gratuit și poate fi accesat de la acest link.

NOUTĂȚI EUROPENE
Voluntari în echipele de proiect ENI CBC / INTERREG
În contextul în care anul 2022 reprezintă Anul European al Tineretului, vă semnalăm o oportunitate de
voluntariat în cadrul echipelor de implementare de proiecte transfrontaliere.
Interreg Volunteer Youth (IVY) reprezintă o inițiativă pilot, promovată de Direcția Generală Politică
Regională și Urbană (DG REGIO) din Comisia Europeană și gestionată de Adunarea Regiunilor
Europene de Frontieră. În cadrul programelor și proiectelor Interreg, ENI, IPA-CBC pot fi integrați
voluntari pe o perioadă cuprinsă între 2 și 6 luni, pentru a comunica beneficiile cooperării teritoriale și
de a sprijini implementarea proiectelor.
Organizațiile care doresc să primească un voluntar în echipa de implementare a proiectului pot fi
sprijinite prin Interreg Volunteer Youth (IVY). Adunarea Regiunilor Europene de Frontieră vă poate
răspunde la întrebări pe email ivy@aebr.eu sau telefonic la 0049 176 42 090 666.
Ghidul aplicantului pentru organizațiile interesate este disponibil online la acest link.
Diego Herrera și Lara Sánchez , voluntari IVY la Centrul Internațional de Cercetare
și Educație, Erevan - Armenia, au contribuit la implementarea proiectului Interreg
”The Sea of Wine” finanțat prin Programul Operaţional Comun "Bazinul Mării
Negre" 2014 - 2020.
Prin această inițiativă se promovează zona Marea Neagră ca o destinație de turism
viticol, creând o rută turistică între Armenia, Georgia, Grecia și Ucraina.
Diego și Lara au sprjinit planul de comunicare al proiectului, au înregistrat și editat
clipuri video, au scris conținut pentru site și rețelele sociale. În plus, voluntarii au
învățat cum funcționează cooperarea transfrontalieră și au descoperit realitatea
multiculturală din Armenia.

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

