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Proiectele din apelul II al Programului Transnaţional Dunărea 2014–2020,
implementate cu succes în Republica Moldova
Stimaţi parteneri şi colegi,
Instituţia Publică „Oficiul de Gestionare a Programelor de Asistență Externă” din Republica
Moldova, în calitate de Punct Național de Contact pentru Programul Transnațional Dunărea 2014–
2020, vă prezintă prima ediție a buletinului său informativ.
Cu suportul financiar al Uniunii Europene, Programul Transnațional Dunărea 2014–2020 a
contribuit la implementarea unui șir de proiecte valoroase, care au ca obiectiv îmbunătățirea
politicilor publice și a cooperării instituționale. Ele sunt desfăşurate de un parteneriat transnațional
extins şi corespund prevederilor comunitare comune și priorităţilor Strategiei UE pentru Regiunea
Dunării (SUERD).
Ajunși aproape de finalul perioadei de implementare a șapte proiecte din apelul doi al programului,
dorim să vă împărtășim principalele realizări ale acestor proiecte orientate spre integrarea
politicilor din domeniile selectate (inovare și responsabilitate socială, mediu și cultură,
conectivitate și responsabilitate energetică, guvernanță) în macroregiunea Dunării.
Proiectele au fost lansate în vara anului 2018 în mai multe state situate în bazinul Dunării şi se vor
încheia la sfârşitul acestui an.
În cadrul unora dintre ele au fost desfășurate acțiuni-pilot ce urmează a fi extinse la nivel național,
iar în altele Republica Moldova a obținut rezultate frumoase, apreciate în tot spațiul dunărean.

Tinerele antreprenoare, încurajate să lanseze afaceri
Proiectul „Femei în afaceri – Promovarea
antreprenoriatului în rândul tinerelor din regiunea
Dunării” (DTP2-048/1.2), implementat în Republica
Moldova de Organizaţia pentru Dezvoltarea
Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, poate
servi drept model pentru statele din spațiul
dunărean.
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Până în prezent, ţara noastră a participat la un şir de
acţiuni realizate în comun cu opt state partenere ale
limitate/în
proiectului. Este vorba despre efectuarea unui
călcate în
studiu privind necesităţile şi barierele întâmpinate
de tinerele care doresc să iniţieze şi să dezvolte propria afacere, elaborarea uneitimpul
agende de politici
de susţinere a antreprenoriatului feminin, editarea unui ghid de bune practici în domeniu.
COVID-19
Totodată, au fost dezvoltate programe de training inovatoare, precum şi create în regiunea Dunării
patru centre-pilot antreprenoriale pentru femei. Detalii aici

A doua şansă pentru antreprenorii aflaţi în dificultate
Agenţii economici aflaţi în dificultate sunt susţinuţi în
cadrul proiectului „Acceptarea eşecului pentru a facilita
Drepturile
accesul antreprenorilor la a doua şansă
în regiunea
Dunării” (DanubeChance2.0 – DTP2-012/1.2),
omuluirealizat
în
la nivel național de Organizaţia pentru Dezvoltarea
risc de a fi
Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii.

disproporț
Astfel, zeci de antreprenori din Republica
Moldova au
fost ajutați prin intermediul cursului
de instruire
ional
„Încercare şi eroare” să depăşească consecinţele crizei generate de pandemia COVID-19.
limitate/în

De asemenea, a fost elaborat un plan regional de acțiuni în baza principalelor arii de intervenție
călcate în
incluse în Strategia privind accesul antreprenorilor la o a doua șansă în regiunea Dunării.

timpul

În cadrul aceluiaşi proiect, odată cu lansarea iniţiativei-pilot de revitalizare a afacerii, au fost
COVID-19
identificaţi mai mulţi antreprenori aflaţi în dificultate, care au beneficiat de servicii
de suport
oferite de mentori, regândindu-şi strategia de afaceri. Detalii aici

Paşi concreţi în promovarea inovaţiilor sociale
Dezvoltarea antreprenoriatului social în țările din
regiunea Dunării este scopul unui proiect intitulat
„Mobilizarea resurselor financiare pentru o
schimbare socială pozitivă” (Finance4SocialChange –
DTP2-011/1.2). În prezent, statele partenere, inclusiv
Republica Moldova, reprezentată de Organizaţia
pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi
Mijlocii, lucrează la elaborarea unei strategii de
dezvoltare a antreprenoriatului social.
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Principalele realizări ale proiectului vizează crearea
te în timpul
pentru zona Dunării a unei platforme online de instruire privind antreprenoriatul
social, elaborarea
a 6 module de instruire pentru beneficiari. Circa 30 de reprezentanți ai întreprinderilor
COVID-19sociale și
actori-cheie din țara noastră au fost instruiți în acest sens.

De asemenea, doi antreprenori din Republica Moldova au luat parte la o competiţie internaţională
de idei de afaceri sociale inovatoare, calificându-se în semifinală. Detalii aici

Sistem inedit de dezvoltare a competenţelor antreprenoriale ale
elevilor
Republica Moldova a lansat în parteneriat cu opt state
din regiunea Dunării un sistem inovator de învăţare,
menit să stimuleze antreprenoriatul social în rândul
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elevilor. Aceasta este una dintre realizările obţinute în
disproporțional
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în sociale
timpul
cadrul proiectului
„Consolidarea inovației
și a
competențelor antreprenoriale ale elevilor prin inițierea
COVID-19
unui nou sistem de învățare – InnoSchool” (DTP2021/1.2).
Partenerul proiectului în Republica Moldova, Asociaţia
Obştească pentru Copii şi Tineret „Făclia” din municipiul
Ungheni, a asigurat pilotarea InnoSchool în 21 de şcoli
din cinci raioane ale țării. Astfel, circa 380 de elevi şi-au dezvoltat competenţele antreprenoriale şi
au generat soluţii creative pentru nevoile sociale specifice din comunităţile lor.
În prezent, fiecare ţară participantă la proiect este în proces de elaborare a unui plan de acţiuni
pentru a include sistemul de învăţare InnoSchool în curriculumul şcolar. Detalii aici

Drepturile de proprietate intelectuală, gestionate mai eficient
Datele despre brevetele de invenţie din întreaga
lume şi publicaţii din diverse domenii tehnice pot fi
accesate gratuit
pe o
platformă online
transnaţională, creată în cadrul proiectului
„Consolidarea inovaţiilor în regiunea Dunării prin
cunoştinţele de inginerie şi managementul
drepturilor de proprietate intelectuală” (KnowING
IPR – DTP2-076/1.1).
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Cele 13 state partenere ale proiectului au organizat un şir de activităţi de promovare a platformei
risc
şi de instruire privind utilizarea acesteia. Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, partener
al proiectului în Republica Moldova, a desfăşurat webinare pentru reprezentanţii maide
multor
a
universităţi din ţară, întreprinderi mici şi mijlocii şi a acordat consultanţă persoanelor interesate.
fi
În cadrul proiectului a fost implementat și un program de mentorat în domeniul drepturilor de
dispr
proprietate intelectuală, brevetării şi ofertei tehnologice. Detalii aici
opor
Măsuri de îmbunătăţire a siguranţei infrastructurii rutiere
ționa
Motto-ul „Siguranţa rutieră a dvs. este înlRADARul nostru!”, propus de Automobil Club din limit
Moldova,
Drept
este promovat de cele 11 state partenere ale
ate/îdin
proiectului „Evaluarea riscurilor pe drumurile
urile
zona Dunării” (RADAR – DTP2-046/3.1). Aceste
ncălțări
omului
au beneficiat de module de instruire în domeniul
siguranţei rutiere, elaborate de un grupîn
decate
experţi
risc
internaţionali şi adaptate la circumstanţele în
specifice
a fi
fiecărui stat în parte. În baza modulelor de
menționate,
timp
au fost organizate şi cursuri online de formare în domeniu.
dispro
ul
porțio
De asemenea, au fost întreprinse vizite de studiu în mai multe ţări pentru a prelua cele
mai bune
practici internaţionale. În Republica Moldova a fost efectuată o evaluare a siguranței nal
zonelor din
jurul a două şcoli – din mediul urban şi rural. Ca urmare, au fost luate primele măsuri
de
COVI
limitat
îmbunătățire a situaţiei privind securitatea rutieră.
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Totodată, fiecare stat partener a elaborat un plan naţional de acţiuni pentru îmbunătățirea
siguranței infrastructurii rutiere. Detalii aici
cate în
timpul
COVID
-19

O monitorizare mai bună a calităţii sedimentelor din bazinul Dunării
Parteneri din 14 țări aflate în bazinul Dunării pot
monitoriza calitatea probelor de sedimente colectate
din zone-pilot ale bazinului în baza unei metodologii
unice. Aceasta a fost instituită în cadrul proiectului
european „Sistemul de informare, monitorizare și
evaluare a calităţii sedimentelor pentru sprijinirea
cooperării transnaţionale în managementul comun
al apei din bazinul hidrografic al Dunării” (SIMONA –
DTP2-093/2.1), implementat în Republica Moldova
de Institutul de Geologie şi Seismologie.
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Printre cele mai importante rezultate ale proiectului se numără analiza cadrului legislativ existentu
în domeniul calităţii sedimentelor în statele partenere, precum şi evaluarea capacităților der
efectuare a analizelor de laborator în fiecare ţară.
i
De asemenea, din două zone selectate (lacul de acumulare Costeşti-Stânca şi lacul Beleu) din
Republica Moldova au fost preluate probe de sedimente, care au fost transmise spre examinarel
Centrului de Cercetare din Ungaria. Detalii aici
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Această publicaţie a fost produsă cu sprijinul financiar al Uniunii Europene. Conţinutul aparţine autorilor şi nu reflectă neapărat punctul de
vedere al Uniunii Europene sau al Autorităţii de Management/Secretariatului Comun al Programului Transnaţional Dunărea 2014–2020.
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