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Autoritatea de management a Programului Operațional Comun România-Ucraina 2014-2020 

 a demarat activitățile pentru pregătirea 

 Programului Interreg NEXT România-Ucraina 2021-2027 

 

În luna iunie a.c., a fost constituit Comitetul Comun de Programare, structură care reunește 

reprezentanți ai autorităților publice centrale și locale, precum și alte organizații partenere din cele 

două state și este principalul decident în ceea ce privește etapa de programare. Componența 

instituțională a Comitetului Comun de Programare poate fi consultată aici. 

Până în prezent, au fost luate decizii care ţin de modul de lucru al comitetului, pregătirea documentaţiei 

pentru analiza strategică de mediu şi stabilirea ariei programului. Aria programului este constituită din 

cinci județe de graniță din România, respectiv Satu Mare, Maramureș, Suceava, Botoșani și Tulcea, 

iar din Ucraina raioanele Zakarpattia, Ivano-Frankivsk, Cernăuți și Odessa. 

Comitetul Comun de Programare a aprobat metodologia de elaborare a viitorului program și s-a decis 

demararea etapei de analiză teritorială. Metodologia de elaborare a programului ţine cont de proiectele 

de regulamente europene aflate în curs de aprobare, precum şi de ghidurile TESIM puse la dispoziţia 

programelor.  

Pe întreaga durată a procesului de programare vor fi consultaţi actorii relevanţi de la nivel local sau 

naţional (autorităţi publice locale, naţionale, reprezentanţi ai societăţii civile etc.), atât în procesul de 

elaborare a analizei teritoriale, cât şi în ceea ce priveşte selectarea priorităţilor programului, a 

grupurilor ţintă sau a potenţialilor beneficiari, precum şi în procesul de identificare a unor proiecte mari 

de infrastructură care să fie dezvoltate în parteneriat, cu scopul de a răspunde unor necesităţi comune. 

Totodata, publicul va fi invitat să transmită propuneri privind proiectul de program care va fi publicat 

atât în secţiunea dedicată a site-ului https://ro-ua.net/ro/2021-2027, cât şi pe site-

ul MLPDA (România) şi al Cabinetul de Miniştri din Ucraina. 

 

Urmăriţi pagina oficiala a Programului Operațional Comun România-

Ucraina pentru a afla informaţii actualizate despre evoluţia procesului de 

programare, precum şi despre consultările publice dedicate 

documentului de programare. 

 

 

 

 

 

https://www.ro-ua.net/images/Componenta_CCP_ROUA_site.docx
https://ro-ua.net/ro/2021-2027
https://www.mlpda.ro/
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RO-UA 2014-2020 – Perspective și rezultate 

Rezultatele palpabile ale proiectelor finanțate de Uniunea Europeană prin Programul Operațional 

Comun România-Ucraina 2014-2020 nu întârzie să apară, demonstrând utilitatea priorităților alese. 

Acțiunile și studiile comune de cercetare (inclusiv achiziționarea de echipamente conexe) în domeniul 

mediului înconjurător (provocări legate de schimbările climatice, conservarea biodiversității, energie 

regenerabilă și eficiența resurselor) au ajuns la un numitor comun în cadrul proiectului Promovarea 

lemnului mort pentru creșterea rezilienței pădurilor în zona transfrontalieră România-Ucraina 

RESFOR, 2SOFT/1.2/13. Proiectul are o durată de 18 luni (ianuarie 2020 - iunie 2021), iar obiectivele 

specifice, activitățile și rezultatele așteptate ale proiectului sunt legate de aria țintă a proiectului în 

România (județele Maramureș și Suceava) și Ucraina (regiunile Ivano Frankivsk și Zakarpattia). 

Lemnul mort (arborii morți în picioare, cât şi buştenii căzuți) este o componentă critică în structura și 

funcționarea pădurii, jucând un rol cheie în menținerea productivității acesteia, regenerarea naturală, 

conservarea biodiversității, creșterea rezilienței la schimbări climatice. Pe de altă parte prezența 

lemnului mort contribuie la furnizarea de servicii ecosistemice valoroase comunităților locale și 

publicului în general. În cele ce urmează vă prezentăm etapele parcurse până acum de către 

beneficiarii programului nostru, spre un rezultat de succes. 

 

Lemnul mort este cel mai bogat habitat dintr-o pădure sănătoasă 

Trunchiurile de copaci vechi, copacii care mor sau sunt deja morți, trunchiurile de copaci și 

ramurile căzute la pământ formează unul dintre cele mai bogate și, până acum, subestimate 

habitate pentru biodiversitatea din Europa. 

Lemnul mort joacă un rol cheie în menținerea 

productivității pădurilor, regenerarea naturală, 

conservarea biodiversității și creșterea 

rezistenței la schimbările climatice. Cu toate 

acestea, gestionarea lemnului mort este un 

concept relativ nou în România și Ucraina, 

care a fost promovat abia din anii 2000. 

Copacii morți sau căzuți oferă habitatul a 

aproximativ 30% dintre insectele care trăiesc 

în pădure, pot găzdui diferite specii de păsări 

și mamifere, acumulează carbon din 

atmosferă prin lanțul trofic și descompunerea 

lor este o sursă de fertilitate crescută a solului.  

Ca parte a proiectului RESFOR, oamenii de știință ucraineni și români explorează beneficiile creșterii 

cantității de lemn mort din pădure pentru a crește rezistența ecosistemelor forestiere. Partenerii din 

proiect sunt organizațiile de mediu WWF-România și ONG-ul ucrainean „Ecosphera”, precum și 

instituții științifice precum Institutul ucrainean de cercetare a silviculturii montane numit după P.S. 

Pasternak - UkrRIMF în Ivano-Frankivsk - Ucraina și 

„Universitatea Ștefan cel Mare” din Suceava din 

România. Până în prezent, oamenii de știință din 

UkrRIMF au stabilit 20 de parcele circulare de probă cu 

o suprafață de 500 m2 fiecare în pădurea bazinului 

hidrografic al râului Drestunka Velyka, care se află în 

unitatea forestieră Krasnytsia a Întreprinderii forestiere 

de stat Verkhovynske din Prykarpattia, în pădurile 

gestionate. La parcele eșantion, s-a efectuat o descriere 

și o evaluare completă, s-au măsurat înălțimea și 
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diametrul trunchiului fiecărui copac, s-au forat miezurile și s-a 

determinat cantitatea de lemn mort pe transecte.  

„Evaluarea biodiversității a fost efectuată la 4 locuri de 

eșantionare de 1x1 m, care sunt situate la o distanță de 6,31 m 

de centrul eșantionului pe 4 direcții cardinale (N, E, S, W). 

Datorită sfârșitului sezonului de vegetație, diversitatea stratului 

de plante este scăzută. Am găsit Galeobdolon luteum, măcriș de 

lemn, ferigă, paie de gard viu, mușchi. După procesarea datelor 

de teren, intenționăm să arătăm diferența de fitodiversitate în 

funcție de structura standului și tăierile care au fost efectuate 

acolo ”, explică Ivanna Danilova, cercetător junior la UkrRIMF. 

„Am evaluat lemnul mort cazut la sol și în picioare. Evaluarea 

lemnului mort în picioare a fost efectuată în cadrul evaluării 

standului pe parcela eșantionului. Pentru fiecare copac s-au 

indicat diametrul trunchiului la o înălțime de 1,3 m, stadiul de 

descompunere și codul corespunzător (conform metodologiei 

convenite)”, adaugă cercetătorul principal al UkrRIMF, dr. Taras 

Yunyk. Și continuă: „Am descris, de asemenea, fiecare parte a lemnului mort aflat în fiecare parcela 

de eșantion pentru a o arăta ulterior pe un model 3D”. 

Evaluarea transectelor a fost efectuată 

pentru a calcula volumul de lemn mort pe 

fiecare în conformitate cu formula lui Bohl și 

Brandi. În cadrul proiectului, este planificată 

stabilirea a încă 20 de loturi de probă în 

pădurile virgine. 

Accentul cercetării asupra rolului lemnului 

mort în reziliența ecosistemelor forestiere 

împotriva condițiilor climatice este dat 

dendrocronologiei. În acest scop, 

majoritatea copacilor mai vechi din specii 

tipice din Carpați - molid, fag, brad - au fost 

selectați pentru a prelua miezuri de lemn. 

„Ne așteptăm să identificăm legăturile ciclice 

dintre lățimea anuală a inelului și factorii meteorologici - temperatură, umiditate - în ultimii 40-60 de 

ani sau să identificăm impactul structurii arborelui asupra creșterii copacilor în timpul ontogenezei”, 

explică dr. Taras Parpan, cercetător principal la UkrRIMF. 
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Studii similare sunt efectuate în Carpații din România de către colegii români de la Universitatea din 

Suceava.Luna trecută o echipă de cercetători din cadrul Laboratorului de Biometrie Forestieră au 

desfășurat activități de inventariere în Codrii Seculari de la Strâmbu Băiuț în Județul Maramureș. 

Culegerea datelor s-a realizat după același protocol 

detaliat utilizat de către colegii din Ucraina și elaborat în 

cadrul proiectului transfrontalier RESFOR. Principala 

preocupare a fost cunoașterea amănunțită a modului de 

structurare și organizare a pădurilor virgine, cantitatea de 

lemn mort, evaluarea gradului de descompunere a 

lemnului mort, evaluarea biodiversității specifice, 

cuantificarea perturbărilor și a rezilienței pădurilor naturale 

la schimbările climatice. Urmează aceeași activitate de 

inventariere și în pădurile productive din vecinătatea 

Codrilor Seculari de la Strâmbu Băiuț. Primele rezultate comparative științifice, între pădurile naturale 

și pădurile gestionate atât în Ucraina, cât și în România, pot fi așteptate la începutul anului 2021 și vor 

fi utilizate pentru elaborarea de bune practici pentru gestionarea durabilă a lemnului mort, în scopul 

îmbunătățirii rezistenței pădurilor de producție la schimbările climatice precum și beneficiile pe care le 

oferă comunităților locale.  

Valoarea proiectului este de 324942,5 euro 

(1562973,425 lei), din care contribuția Uniunii 

Europene este de 292448,25 euro (1406676,08 lei). 

Cod EMS-ENI: 2soft / 1.2 / 13. Pentru mai multe 

informații contactati WWF-România, Adriana Trocea 

- Expert comunicare, atrocea@wwf.ro, +40 728 

278737 

Ecosphera, Oksana Stankiewicz-Volosyanchuk - 

expert în comunicare, ostankiewicz@yahoo.de, +38 

0675089655. 

 
 

 

 

 

Recapitularea toamnei în cadrul Programului România – Ucraina 2014-2020 

 Cooperare în siguranță, timp de o lună! 

 

 Ecourile cooperării au curs pe tot parcursul toamnei în cardul programului România-Ucraina 2014-

2020, după ce, timp de o lună, în perioada 21 septembrie – 20 octombrie a.c. s-a desfășurat ampla 

campanie de celebrare a Zilei Cooperării Europene, ”Împreună, în siguranță”.  

Ziua Cooperării Europene este sărbătorită an de an pe data de 21 septembrie. Oportunitatea acestei 

celebrări este dată de amestecul de culturi și economii care definește Europa, comunitate diversă care 

trebuie să se înțeleagă reciproc pentru a-și atinge potențialul maxim. Uniunea Europeană încurajează 

cooperarea în diferite moduri. Unul dintre ele este prin programele de cooperare, care alocă mai mult 

de 10 miliarde de euro pentru ca regiunile să lucreze împreună la provocări comune: adaptarea la 

climă, incluziunea socială, migrația și nu numai. Cum se face acest lucru în practică? Prin proiecte 

care implică regiuni din toată Uniunea Europeană și țările vecine. Acestea au contribuit la creșterea 

înțelegerii culturale și la depășirea disparităților economice din toate teritoriile. Iar acesta este un motiv 

bun pentru a sărbători. 

Prin campaniile de „Ziua Cooperării Europene” se urmărește  aducerea în atenția cetățenilor a faptului 

că multe lucruri bune apar atunci când forțele se unesc. În edițiile trecute, oamenii au donat sânge, au 

mers împreună cu bicicleta, au cântat împreună, au mâncat împreună și, în general, s-au distrat 
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minunat în compania celuilalt, în sutele de evenimente organizate de programele de cooperare ale 

UE în peste 30 de țări. În septembrie și octombrie 2020 au fost organizate numeroase evenimente în 

diferite regiuni ale Europei pentru a marca beneficiile cooperării: festivaluri de film, conferințe, 

concursuri și multe alte acțiuni preponderent online, adaptat prezentei crize sanitare. O sintetizare a 

acestor activități de pe teritoriul întregului continent, precun și harta evenimentelor este disponibilă pe 

site-ul dedicat al sărbătorii cooperării, www.ecday.eu  

 

 

În Romania și Ucraina, Programul Operațional Comun România – Ucraina 2014-2020 a 

desfășurat Ziua Cooperării Europene pe trei planuri: cooperare, digitalizare și siguranță. În perioada 

21 septembrie – 20 octombrie 2020, locuitorii din județele aflate la granița cu Ucraina au fost invitați 

într-o călătorie ”în siguranță” prin Tulcea, Botoșani, Suceava, Baia Mare sau Satu Mare, cu mijloacele 

de transport în comun care au popularizat mesajul Programului România – Ucraina pentru Ziua 

Cooperării Europene. Ziua Cooperării a fost prezentă în Ucraina în mediul online, printr-o campanie 

de promovare a colaborării şi a parteneriatelor transfrontaliere care generează rezultate și soluții 

pentru probleme comune ale ambelor țări. Nu în ultimul rând, campanii de distribuire de măști de 

protecție au fost demarate în fiecare dintre cele 5 orașe românești din aria Programului. Pentru a 

asigura o călătorie în siguranță în autobuzele campaniei, în stațiile de autobuz de pe rutele pe care 

au circulat mijloacele de transport personalizate au fost distribuite pachete informative care conțineau 

măști de protecție de unică folosință.  

http://www.ecday.eu/
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Beneficiarii Programului România-Ucraina au marcat și ei Ziua Cooperării – ”Împreună, în 

siguranță” prin diverse evenimente și activități desfășurate atât în Romania, cât și în Ucraina. Dintre 

acestea amintim 

numeroasele webinarii 

internaționale, eforturile de 

creare a unei rețele a 

beneficiarilor RO-UA implicați 

în proiecte de educație, 

acțiuni în aer liber pe teme de 

prevenție conduse de forțele 

de ordine implicate în 

program, expoziții de pictură, 

artă fotografică și desen și 

bineînțeles evenimentele 

derulate de partenerii 

ucraineni, precum ”Luna 

europeană a cărții”, expoziția 

”Europa văzută prin ochii 

artiștilor ucraineni”, flashmob-

uri sau competiții de ciclism.  

Lista evenimentelor și detaliile cu privire la acțiunile realizate de Programul România - Ucraina 

2014-2020 în luna cooperării europene sunt disponibile pe site-ul www.ro-ua.net, dar şi pe pagina de 

facebook a programului https://www.facebook.com/ENI-CBC-Romania-Ukraine-2014-2020. 

 

Sărbătorind împreună – povești de cooperare  

 

Ziua Cooperării 2020 s-a centrat pe creșterea vizibilității Programului 

Operațional Comun România-Ucraina 2014-2020 în rândul publicului larg 

din cele două țări partenere. Alături de celebrarea acestei zile, s-a reușit 

creșterea vizibilității instrumentelor de finanțare ale UE disponibile la 

granița România-Ucraina prin organizarea de acțiuni dedicate publicului 

larg, dar și beneficiarilor programului. 

Mulți dintre beneficiarii și partenerii proiectelor au răspuns afirmativ la 

invitația transmisă de STC de a demara acțiuni locale pentru promovarea 

programului și celebrarea Zilei Cooperării Europene. Aceștia au 

desfășurat diverse acțiuni interesante în mediul on-line, dar și on-site, atât 

în România, cât și în Ucraina. 

Materiale promoționale cu elementele de vizibilitate ale programului și 

ECDay (150 pachete) au fost transmise către beneficiarii din România și 

din Ucraina care au derulat acțiuni locale pentru a sărbători ECDay 2020. 

În cele ce urmează regăsiți câteva dintre mărturiile cooperării și fotografii 

care reliefează faptul că  proiectele continua și pe timp de pandemie. 

 

 

http://www.ro-ua.net/
https://www.facebook.com/ENI-CBC-Romania-Ukraine-2014-2020
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Crasna Vișeului, o localitate cu populație majoritară de etnie ucraineană, a fost gazda Zilei Cooperării 

Europene pe data de 21 septembrie 2020. Din dorința de a forma noi oportunități de dezvoltare in 

comunitatea multi-etnică de-a lungul 

frontierei Româno-Ucrainiene, Liceul 

Tehnologic din Repedea alături 

de Școala Gimnazială Crasna 

Vișeului (comuna Bistra) și Școala nr 

1 din Solotvino (Slatina)-Ucraina 

derulează proiectul „Proiectarea 

inovativă a educației – fundația pentru 

dezvoltarea comunității” 

2SOFT/1.1/165. Moment de 

sărbătoare fiind, participanții la 

eveniment au subliniat importanța cooperării și pentru viitor, educația fiind elementul de bază în 

dezvoltarea sănătoasă a copiilor. Au luat cuvântul d-nele Lolita Javtushenko Rusnak, director scoala 

Solotvino (UA), Viorica 

Petrovai, Director Școala Gimnazială 

Petrova (RO), iar coordonatorul 

proiectului, d-na Monica Dinu a 

evidențiat, Politica pentru Vecinatăte 

a Uniunii Europene, al carui 

instrument financiar a făcut posibil 

acest proiect transfrontalier.  

 În încheierea evenimentului, Școala 

Gimnazială Crasna Vișeului a 

prezentat un frumos program artistic, 

susținut bineînțeles, in limba partenerilor.  

Întregul eveniment a fost filmat și difuzat în presa locală, video-urile fiind disponibile aici: 

https://www.youtube.com/watch?v=v-KXSblde54&feature=emb_logo 

https://www.youtube.com/watch?v=TIbqDncZRdw&feature=emb_logo  

 

Cooperarea a fost sărbatorită online și în 

Tulcea prin proiectul JERAD (JOINT 

EMERGENCY RESPONSE ACROSS 

DANUBE) 2SOFT4.2/70,Tulcea care a 

desfășurat un webinar dedicat pe data de 30 

septembrie. Au participat echipele de proiect 

ale celor doi parteneri, fiind totodată invitați sa 

participe ofiterul de 

monitorizarea/implementarea din cadrul BRCT 

Suceava si reprezentanții legali ai celor doua 

structuri partenere. Invitatii au evocat în cadrul 

interventiilor acestora importanta 

cooperarii transfrontaliere si beneficiile pe care 

proiectele cu finantare europeana le aduc 

comunitatilor noastre. Totodata s-a accentuat faptul 

ca acest proiect reprezinta inceputul unei cooperari 

pe termen lung intre Inspectoratul pentru Situatii de 

Urgenta Delta al Judetului Tulcea si Departamentul 

de Stat apentru Situatii de Urgenta al Regiunii Odesa 

in vederea cresterii rezilientei si protectiei 

comunitatilor din cele doua regiuni in fata dezastrelor 

https://www.youtube.com/watch?v=v-KXSblde54&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=TIbqDncZRdw&feature=emb_logo
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naturale si antropice precum si pentru dezvoltarea capacitatii de interventie a structurilor 

profesioniste.  

 

Ziua Cooperării Europene a fost marcată în Satu 

Mare prin organizarea, în data de 12 octombrie, 

a unui eveniment comun al instituțiilor membre în 

Comisia județeană de monitorizare a activităților 

preventive, eveniment coordonat de către 

Inspectoratul Județean de Poliție Satu Mare, 

beneficiar al proiectului LIP 4.3 Regional 

Cooperation for Prevention and Fighting of 

Cross-border Crime between Romania-Ukraine - 

SAGA .În cadrul Muzeului Satului Negrești Oaș - 

OȘANUL, în aer liber, având ca  gazde elevii 

Liceului Teoretic Negrești Oaș, coordonați de 

către domnul director, psihologul unității școlare 

și profesorii diriginți,  reprezentanții  Inspectoratului Județean de Poliție Satu Mare, Centrului de 

Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Satu Mare,  Inspectoratului Județean de Jandarmi Satu 

Mare, Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Satu Mare și Agenției Naționale Împotriva Traficului 

de Persoane – Centrul Regional Oradea au 

organizat o activitate informativ – preventivă axată 

pe domeniul prevenirii victimizării minorilor, în 

contextul Zilei Cooperării Europene. 

Prezentarea făcută de către polițiști din cadrul 

Inspectoratului Județean de Poliție Satu Mare 

vizând cooperarea europeană , filmul campaniei ,,Fii 

liber”  al Centrului Antidrog Satu Mare, dar și 

intervențiile  online au captat atenția tinerilor liceeni, 

mesajele preventive referitoare la siguranța elevilor 

în școală, în cercul de prieteni, în comunitate,  dar și 

în afara țării fiind prezentate apelându-se și la 

exemple concrete. 

Expoziția cu lucrările elevilor Liceului de Artă ,,Aurel Popp” Satu Mare conținând pictură, artă 

fotografică și desen pe diferite teme au delectat participanții, facilitând comunicarea cu reprezentanții 

instituțiilor prezente, aceștia având posibilitatea de a răspunde întrebărilor adresate de către  tineri 

despre subiectele prezentate prin intermediul 

prezentărilor și filmelor tematice. 

Au fost împărțite participanților și măști , 

activitatea realizându-se cu respectarea 

măsurilor de prevenire a răspândirii virusului 

SARS COV 2. 

Prezența atâtor instituții la realizarea 

evenimentului este o dovadă clară a cooperării 

existente la nivelul Județului Satu Mare în 

domeniul prevenirii, siguranța tinerilor, 

prevenirea victimizării tinerilor fiind o 

preocupare constantă, asumată responsabil de 

fiecare instituție participantă. Evenimentul a fost 

mediatizat în presa locală. 
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Ziua Europeană a Cooperării a fost sărbătorită și în Maramureș, la Sighetu Marmației, într-un amplu 

eveniment organizat de Spitalul Municipal, care implementează în prezent 4 proiecte transfrontaliere 

cu parteneri din Ucraina, inclusiv unul cu consiliul local Solotvyno, care are ca scop reabilitarea a trei 

clădiri și achiziționarea de echipamente medicale pentru servicii la cel mai înalt nivel. În același timp, 

vor fi organizate seminarii pentru ca personalul spitalului să coopereze mai bine, să-și îmbunătățească 

abilitățile și să-și îmbunătățească abilitățile. La sărbătoare a participat o echipă de proiect - specialiști 

ai consiliului local și reprezentanți ai instituțiilor care implementează proiecte transfrontaliere. 

 

 

 

La Suceava, în cadrul ZILEI EUROPENE A COOPERĂRII 2020, Universitatea „Ștefan cel Mare” 

(USV) în parteneriat cu Universitatea Națională Politehnică din Odesa (ONPU) și Universitatea 

Națională Tehnică de Petrol și Gaz Ivano-Frankivsk (IFNTUOG) a organizat nu unul, ci 3 evenimente 

(on-line ).  

Webinarul #COOPERARETRANSFRONTIERĂ – 

susținut pe 13 octombrie, a fost gândit în 

contextul atipic generat de pandemie, cu scopul 

de a păstra strânse relațiile cu vecinii și de a 

dezvolta oportunitățile create de regiunile de 

frontieră. Intitulat 

#CROSSBORDERCOOPERATION, webinarul a 

fost moderat de Marcela Șlusarciuc, coordonator 

al proiectului UNIV.ER-U, lector dr. în cadrul 

USV, în prezența profesorului dr. Ștefan Purici, 

prorector al USV și manager de proiect în cadrul 

UNIV.ER-U Project și Mykhailo Lebid și Nataliia 
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Lebid, reprezentanți ai ONPU. Vorbitorul webinarului care a atras peste 60 de participanți a fost Cezar 

Grozavu, director executiv al Biroului 

Regional pentru Cooperare Transfrontalieră 

Suceava. El s-a adresat studenților din USV 

și ONPU care au participat la eveniment prin 

intermediul Google Meet și a vorbit despre 

cooperarea transfrontalieră și despre 

importanța acesteia în dezvoltarea 

parteneriatelor și a proiectelor care 

îmbunătățesc viața comunităților din zonă. 

Evenimentul a beneficiat, de asemenea, de o 

secțiune de întrebări și răspunsuri în care 

studenții  din Suceava și din Odessa și-au 

exprimat ideile sau preocupările cu privire la 

rezultatele proiectelor CBC desfășurate de 

universitățile lor în contextul pandemiei.Un al doilea eveniment susținut de USV a fost ”Dincolo de 

granițe: cuvinte din imagini (concurs de povești pornind de la imagini)”. Folosind un set de imagini 

reprezentative pentru zonele vizate de proiectele transfrontaliere, 6 echipe de studenți din trei 

universități partenere în proiecte CBC au 

fost provocate, în timpul evenimentului, să 

compună un eseu sau o poveste. Alegerea 

aleatorie a imaginilor le-a permis celor 

peste 30 de studenți participanți să își 

extindă limitele creativității, încurajând 

originalitatea și trezind curiozitatea în 

cunoașterea „teritoriilor transfrontaliere”.  

Prezentarea produselor creative a conectat 

echipele (Carpathian Adventures, Dream 

Team, ONPU The Best Team, Travellers 

Team, Omni Travellers și Borderlinks) cu 

ceilalți participanți și cu publicul. 

Evenimentul a fost facilitat de Marcela 

Șlusarciuc, coordonatorul proiectului 

UNIV.ER-U, iar juriul a fost format din reprezentanți ai două proiecte CBC, Dezvoltarea cooperării 

transfrontaliere în promovarea obiectelor de patrimoniu istoric și cultural pe teritoriul transfrontalier din 

România și Ucraina - HE-CROSS și Universitatea Educațională Cooperare Transfrontalieră Româno-

Ucraineană - UNIV.ER-U, respectiv Prof. Ludmila Archipova (Universitatea Națională Tehnică de 

Petrol și Gaz „Ivano-Frankivsk”), Prof. Harieta Sabol ( Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava) și 

prof. Nataliia Lebid (Universitatea Națională 

Politehnică din Odesa).Ziua Cooperării 

Europene a fost creuzetul care a dus la 

crearea unei Platforme de comunicare 

pentru proiecte educaționale 

transfrontaliere, deschise în cadrul celui de-

al treilea eveniment susținut la 19 

octombrie. Reprezentanții proiectelor 

educaționale transfrontaliere finanțate prin 

Programul Operațional Comun România – 

Ucraina 2014-2020 din Suceava, Baia 

Mare, Botoșani și Cernăuți s-au întâlnit 

online și au prezentat proiectele pe care le 

desfășoară, în prezența Directorului 
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Executiv al Biroului Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Suceava. Obiectivele, rezultatele 

așteptate sau exemple de activități, au fost prezentate în timpul întâlnirii, iar participanții au profitat de 

această oportunitate pentru a se conecta și a găsi potențialul pentru noi proiecte educaționale 

transfrontaliere, ca prim pas pentru valorificare. Subiecte precum provocări comune sau aspecte 

necunoscute ale legislației celor două țări au fost dezbătute și reprezentanții mai multor proiecte CBC 

prezenți la reuniune au concluzionat că demararea unei rețele formale sau informale este binevenită 

și necesară pentru viitor. Evenimentul a fost moderat de Marcela Slusarciuc, coordonator de proiect. 

„A fost cu adevărat uimitor să ai aceste 3 tipuri de exerciții de cooperare: să ai o discuție tipică, să 

conectezi două echipe de proiecte într-o competiție cooperativă și să aduci mai multe proiecte pe o 

platformă comună, ca prim pas pe calea valorificării. Suntem încrezători că urmăririle vor aduce 

valoare adăugată cooperării transfrontaliere de-a lungul frontierei româno-ucrainene. ” (Echipa 

UNIV.E.R-U) 

 

Evenimentele din Ucraina au coroborat subiecte frumoase, adaptare nevoilor regiunii, dar și restricțiilor 

generate de contextul pandemiei Covid. Asociația Centrul pentru dezvoltare durabila si studii ale 

mediului din regiunea Dunarii (Centre for Sustainable Development and Environmental Studies of the 

Danube Region) a inițiat concursul ”Cooperarea 

europeană prin ochii copiilor” cu ocazia Zilei Cooperării 

Europene. Partenerii evenimentului au fost Asociația 

locală a regiunilor ucrainene „Strategia UE pentru 

regiunea Dunării” și Agenția pentru Cooperare 

Transfrontalieră Euroregiunea Dunărea de Jos. Un pom 

fructifer a fost plantat în parcul Consiliului regional 

Odessa ca simbol al cooperării fructuoase cu indicatori 

de performanță ridicată. În cadrul evenimentului s-a 

discutat despre starea lucrurilor în ceea ce privește 

programul operational comun Romania Ucraina și 

oportunitățile pentru beneficiarii ucraineni. Liliana 

Ivanova, director al Asociației Locale a regiunilor 

ucrainene „Strategia UE pentru regiunea Dunării”, a 

prezentat literatura de știință populară utilă în diferite 

limbi ca parte a campaniei „Eco friendly book swap”. 

Evenimentul s-a încheiat cu un desen creativ pe tema 

„Suntem europeni!” 

 

La 28 septembrie, Agenția de cooperare 

transfrontalieră „Euroregiunea Dunărea de Jos” a 

organizat o „masă rotundă” pe tema: „Uniunea 

Europeană și Ucraina” dedicată Zilei Cooperării 

Europene 2020. 

  La eveniment au participat reprezentanți ai Asociației 

regiunilor ucrainene „Strategia UE pentru regiunea 

Dunării” care acționează ca sucursală a Secretariatului 

tehnic comun al programului operațional comun 

„România-Ucraina 2014-2020” și al Rețelei ONG-urilor 

din Marea Neagră și unități de învățământ. 
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Participanții au discutat domeniile de 

cooperare dintre Ucraina și Uniunea 

Europeană, prioritățile și domeniile 

Programului Operațional Comun 

„România-Ucraina 2014-2020”. În cadrul 

ședinței, a fost discutată și experiența în 

implementarea proiectelor finanțate de 

Uniunea Europeană în regiunea Odessa.  

 

Cum online-ul a devenit termenul cheie al 

anului 2020, beneficiarii noștri din 

Ucraina, Mamaliga au sărbătorit 

voluntariatul ca parte a Zilei Cooperării.  

Evenimentul online ”Voluntariatul în situații de urgență, de la mic la mare” s-a desfășurat în luna 

octombrie prin Consiliul Local Mamaliga, în calitate de beneficiar al proiectelor transfrontaliere 

2SOFT/4.2/160 și 2SOFT/4.2/179, împreună cu partenerii din România - Inspectoratul pentru Situații 

de Urgență „NICOLAE IORGA”  Botoșani. Din partea ucraineană au fost prezenți copii ai claselor 

superioare ale 

școlii secundare 

Mamaliga, 

director școlar și 

adjunct al 

directorului 

pentru munca 

educațională și 

metodică, 

reprezentanți ai 

Comunității 

Teritoriale Unite din Mamaliga. Scopul principal al acestui 

eveniment a fost de a transmite cele mai bune practici ale 

din voluntariatul de urgență din România copiilor din 

Ucraina.  

Departamentul pentru Situații de Urgență Ivano-Frankivsk a realizat un clip video dedicat zilei 

Europene a Cooperării care este disponibil aici: 

https://www.youtube.com/watch?v=YG7uonDjL2U&amp;ab_channel=%D0%A3%D0%94%D0%A1%

D0%9D%D0%A1%D0%B2%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE-

%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D

1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%96  

 

Ziua Cooperării Europene, ca eveniment major al anului 2020, s-a dovedit a fi un succes, o campanie 

de impact care a adus un grad ridicat de vizibilitate programului, atât prin diversitatea mijloacelor de 

expunere utilizate (la fața locului în rândul publicului larg, cât și online), dar și prin durata extinsă a 

desfasurarii efective a acțiunilor de promovare. 

În plus, succesul evenimentului a fost sporit de numărul mare de acțiuni locale desfășurate de 

beneficiarii Programului (25 de acțiuni locale), dar și de numeroasele apariții în presă. 

Evolutia campaniei a fost documentată prin intermediul postărilor periodice pe rețelele de socializare, 

pe paginile Programului și BRCT, pe parcursul evoluției acțiunilor desfășurate cu ocazia Zilei 

Cooperării Europene. În încheiere, vă  invitam sa urmariti un videoclip dinamic post-eveniment care 

cu siguranță vă va lumina ziua: link clip ECDAY 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3247491748712935&id=894715383990595 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=YG7uonDjL2U&amp;ab_channel=%D0%A3%D0%94%D0%A1%D0%9D%D0%A1%D0%B2%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE-%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%96
https://www.youtube.com/watch?v=YG7uonDjL2U&amp;ab_channel=%D0%A3%D0%94%D0%A1%D0%9D%D0%A1%D0%B2%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE-%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%96
https://www.youtube.com/watch?v=YG7uonDjL2U&amp;ab_channel=%D0%A3%D0%94%D0%A1%D0%9D%D0%A1%D0%B2%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE-%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%96
https://www.youtube.com/watch?v=YG7uonDjL2U&amp;ab_channel=%D0%A3%D0%94%D0%A1%D0%9D%D0%A1%D0%B2%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE-%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%96
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3247491748712935&id=894715383990595
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Programul Operațional Comun România- Ucraina  2014-2020  este finanțat de  Uniunea Europeană, prin intermediul 
Instrumentului European de Vecinătate (ENI). 

Programul se adresează zonei aflate la frontiera dintre România și Ucraina și va contribui la atingerea obiectivului general al 
Instrumentului European de Vecinătate: evoluția către o regiune de prosperitate și bună vecinătate, realizată prin acțiuni de 
cooperare transfrontalieră în beneficiul statelor membre și nemembre ale UE care se învecinează.

 

 

www.ro-ua.net/ro/
                    Program finanțat de   
             UNIUNEA EUROPEANĂ 

 

Uniunea Europeană este constituită din 27 state membre care au decis să-şi unească treptat cunoștințele, resursele şi 
destinele. Pe parcursul a 50 de ani de extindere teritorială au construit împreună o zonă de stabilitate, democraţie şi 
dezvoltare durabilă, păstrând totodată diveristatea culturală şi libertăţile individuale.  

Uniunea Europeană s-a dedicat ideii de împărtăşire a realizărilor şi valorilor cu statele din afara graniţelor sale. 

http://www.ro-ua.net/ro/

