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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."

NOUTĂȚI LEGATE DE IMPLEMENTAREA PROGRAMULUI OPERAȚIONAL COMUN ROMÂNIA – REPUBLICA MOLDOVA 2014-2020

În cadrul Programului Operațional Comun România-Republica Moldova 2014-2020 se află la
acest moment în derulare 78 de proiecte transfrontaliere, cu o valoare de 62 de milioane de euro,
fonduri europene.
Aproape 200 de organizații sunt implicate în implementarea proiectelor selectate pentru
finanțare, în Republica Moldova și România, fie ca lideri de proiect, fie ca parteneri.
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Cooperarea transfrontalieră nu a fost oprită de pandemie
Criza sanitară a avut un impact semnificativ în Europa; cu toate
acestea, proiectele transfrontaliere demarate la nivel local și
regional au continuat să livreze rezultate. Liderii de proiect au
fost sprijiniți cu instruiri și îndrumări directe acordate de
ofițerii de monitorizare. În cazurile justificate, proiectele aflate
în implementare au fost prelungite pentru realizarea optimă a
tuturor activităților.
Provocările deosebite au fost întâmpinate de către beneficiari

Cu sprijinul Autorității de Management,
activitățile din cadrul proiectelor au putut fi
adaptate pentru mediul online, respectând
rezultatele proiectului și asigurând realizarea
obiectivelor de program.
Acolo unde trecerea în online nu a putut fi
obiectiv realizată, unele proiecte au fost
suspendate pe o perioadă scurta, altele au fost
prelungite.
Abordarea structurilor programului a fost una
proactivă, venind în sprijinul beneficiarilor de
grant ce aveau răspunderea implementării
proiectelor tranfrontaliere.
Documentele au fost transmise online, iar
utilizarea semnăturilor digitale a fost încurajată
în acest context de lucru.
Facilitatea Helpdesk a Secretariatului Tehnic
Comun a fost intens folosită de beneficiari, fiind
oferite răspunsuri și îndrumări la peste 200 de
solicitări de informații în anul 2021.
De asemenea, fluxul constant de comunicare cu
Autoritatea Națională din Republica Moldova,
Oficiul Antena la Chișinău, dar și sprijinul
acordat
beneficiarilor
în
perioada
de
precontractare au permis recuperearea unor
întârzieri în implementarea Programului.

PAȘI ÎN CONTURAREA NOULUI PROGRAM INTERREG NEXT ROMÂNIA-REPUBLICA MOLDOVA 2021-2027

În perioada 2021-2027, județele Botoșani, Iași, Vaslui și Galați,
precum și întregul teritoriu al Republicii Moldova vor beneficia
de un nou program de cooperare transfrontalieră.
Comitetul Comun de Programare, compus din reprezentanți de pe ambele părți ale graniței, a aprobat
primul draft de program, disponibil pentru consultare la Secțiunea Programare a site-ului Programului https://www.ro-md.net/ro/2021-2027/programare

Consultări publice pentru configurarea Programului
Ce domenii vor primi finanțare?
În anul 2021, în ambele țări participante a avut loc un Majoritatea acțiunilor propuse spre finanțare în
proces de consultare în scopul stabilirii direcțiilor spre
cadrul programului Interreg NEXT Româniacare se va îndrepta viitoarea finanțare. Organizațiile
Republica Moldova reprezintă o continuare a
guvernamentale, autoritățile locale și centrale au fost
investiției deja realizate de Programul
implicate în focus-grupuri, consultări tematice, precum
Operațional Comun ENI România-Republica
și un sondaj de opinie, astfel încât viitorul Program să
Moldova 2014-2020.
răspundă cât mai precis nevoilor beneficiarilor.

Viitoarea prioritate "Comunități verzi” va finanța infrastructura pentru situații de urgență,
conservarea naturii și a biodiversității și reducerea poluării.
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Viitoarea prioritate ”Dezvoltare socială transfrontalieră” oferă oportunități de finanțare pentru
construcția și dotarea infrastructurii de educație și sănătate.

Turismul și patrimoniul cultural, inclusiv reabilitarea infrastructurii
legate de siturile de patrimoniu cultural vor fi de asemenea finanțate.
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Prioritatea ”Cooperare Transfrontalieră”
Cooperarea dintre autoritățile locale, actorii societății civile și
cetățeni din regiunea de frontieră va fi susținută de viitorul
Program. Autoritățile de la nivel național și local își pot împărtăși
expertiza și dezvolta soluții comune la problemele din aria
eligibilă, inclusiv prin tehnologii informaționale. Această prioritate
susține înfrățirile și cooperările instituționale.

Gestionarea trecerilor frontierei urmează să beneficieze de oportunitățile financiare
oferite de viitorul Program
Frontiera de est a Uniunii Europene trebuie să fie eficientă, facilitând trecerea legală și comerțul
legitim bilateral, dar și sigură - prevenind comerțul ilegal și migrația neregulată.
Pentru a avea un răspuns optim, forțele de ordine din cele două țări vor putea fi sprijinite la nivelul
pregătirii, procedurilor comune de intervenție și dotării. Campaniile de informare și conștientizare
susțin mobilitatea cetățenilor și companiilor din România și Republica Moldova.

Pentru mai multe informații privind procesul
de elaborare a Programului Interreg NEXT
România-Republica Moldova aferent
perioadei 2021-2027, cei interesați pot
consulta site-ul www.ro-md.net, secțiunea
Programare - 2021-2027.

NOUTĂȚI LEGATE DE PROIECTE AFLATE ÎN IMPLEMENTARE

Proiectul ALEG - ”Creșterea calității și accesului la educație în zona transfrontalieră prin
perspectiva inovativă a învățării accelerate” (2SOFT/1.1/17) continuă să încânte copiii din
România și Republica Moldova prin activități creative și recreative
În perioada iulie-august 2021, cele două organizații partenere Centrul de resurse pentru
educaţie şi familie Doxamus (Iași, România) și Amici dei Bambini (Chișinău, Republica Moldova) au
propus copiilor 3 programe de învățare accelerată care au fost organizate similar, cu efect de oglindă.
Programele au avut drept scop
crearea experiențelor de
învățare bazate pe joc, muzică și
artă într-un mod distractiv și
captivant pentru a ajuta copiii să
devină, la final, mai independenți
în procesul de învățare.
500 de copii și 200 de cadre
didactice din 20 de școli din
zonele rurale din România și
Republica Moldova au beneficiat
de proiectul ALEG.

Trei programe de succes pentru copii
- ”Dezvoltarea abilităților de învățare
la preșcolari” - program destinat
preșcolarilor de 5-6 ani pentru a-i
ajuta să se încadreze mai ușor în noul
context, pregătindu-i pentru școală.
- ”Învață să înveți Repede și Ușor” acest program a fost prevăzut pentru
elevii de 10-12 ani și 13-15 ani care
încep și încheie ciclul gimnazial.
- ”Limba Italiană/Engleză Repede și
Distractiv” (8-9 ani). Program de
învățare accelerată a limbilor străine,
axat pe metode interactive și
distractive de asimilare a
vocabularului autentic.

NOUTĂȚI LEGATE DE PROIECTE AFLATE ÎN IMPLEMENTARE

Rezultatele acestui proiect inovativ cuprind, pe lângă cele trei programe educaționale, și înființarea și
dotarea a două Centre de Resurse pentru Învățarea Accelerată în România și Republica Moldova.
Centrele sunt amenajate și dotate cu tehnica necesară pentru stimularea activității creierului la copii,
creând mediul potrivit pentru activitățile de învățare, alternate cu momente de relaxare și divertisment.

Ghidul de bune practici este realizat de două echipe de specialiști din România și Republica
Moldova, axat pe conceptul de Învățare Accelerată, este pus la dispoziția profesioniștilor, cu
metode și tehnici de lucru cu copiii de diferite vârste.
Urmare a pilotării programelor de învățare accelerată,
partenerii au început promovarea bunelor practici în
instituțiile de învățământ din zonele rurale, planificând vizite
în cel puțin 20 școli din sate îndepărtate, organizând
seminare teoretice pentru cadrele didactice precum și
activități practice pentru copii.

Activitatea partenerilor se regăsește pe site-ul proiectului,
https://invatareaccelerata.ro/.
Datele de contact pentru cei doi parteneri sunt următoarele:
Centrul de resurse pentru educaţie şi familie Doxamus
Mun. Iaşi, str. Bălţi 2A, România Tel. + 40 742154545
doxamus@yahoo.com, brainfitness.ro.
A.O. Filiala din Moldova a Asociaţiei Amici dei Bambini
Mun. Chişinău, str. Calea Ieşilor 13 of. 82, Republica Moldova
Tel. +373 22 59 59 31, chisinau@aibi.it
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„Revitalizarea Mănăstirii Căpriana pentru promovarea patrimoniului ecleziastic unic
prin cooperare transfrontalieră și digitalizare-EnCaMo” - 2SOFT/2.1./76
Primul muzeu ecleziastic din Republica Moldova a fost înființat la Mănăstirea Căpriana din Republica
Moldova, în cadrul căruia vor fi expuse artefacte ecleziastice arheologice.
Ideea înființării unui muzeu în cadrul Complexului Monastic Căpriana, care să protejeze și să valorifice
muzeal artefactele liturgice arheologice care au aparținut mitropolitului Gavriil Bănulescu-Bodoni, a
apărut pe parcursul anilor în care aceste artefacte se aflau în proces de conservare-restaurare la
Centrul de Cercetare și Conservare – Restaurare a Patrimoniului Cultural din cadrul Complexul
Muzeal Național „Moldova” Iași, România.
Acest patrimoniu cultural transnațional comun stă la baza înființării primului muzeu religios din
Republica Moldova, în incinta Mănăstirii Căpriana și reprezintă obiectul unei expoziții digitale
permanente în cadrul Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași.
Specialiștii în restaurare și patrimoniu mobil
din ambele țări sunt susținuți de Programul
Operațional Comun România-Republica
Moldova
În cadrul proiectului au fost achiziționate
echipamente pentru conservarea patrimoniului,
specialiști din Republica Moldova au beneficiat
de formare în cadrul laboratorului Complexului
Național Muzeal Iași.
Un Ghid de bune practici privind conservarea și
valorificarea obiectelor de patrimoniu,
conceput de echipa de proiect, este pus la
dispoziția specialiștilor din domeniul muzeal.
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În spațiul Complexului Muzeal Național “Moldova” Iași a fost realizată o expoziție digitală
permanentă, unică în România, prin utilizarea tehnologiei imersive. Digitalizarea şi recrearea 3D în
detaliu a exponatelor muzeale transformă felul în care muzeele interacționează cu vizitatorii, iar
echipa proiectului a realizat o ilustrare excepțională a aplicării acestei tehnologii.

Coordonarea activităților proiectului a fost realizată de managerii de proiect- dr. Maria Geba,
șef Centrul de Cercetare și Restaurare-Conservare a Patrimoniului Cultural din cadrul
Complexului Muzeal Național „Moldova” Iași, România, respectiv Arhim. Filaret Cuzmin (Iurie
Dionisie Cuzmin), stareț al Mănăstirii Căpriana, Republica Moldova.

Vă recomandăm consultarea site-ul proiectului, www.encamo.ro, dar și
interviul acordat de Simona Postolache, reprezentantul Complexului Muzeal
Moldova din Iași către TESIM (Technical Support to the Implementation and
Management of ENI CBC programmes) în secțiunea ”Voci din teren”,
disponibil la acest link.

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

