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1. CONTEXT si RELEVANTA
•

Granitele nationale pot constitui bariere in calea liberei circulatii
a persoanelor si marfurilor si totodata, zonele de granita se pot
simti marginalizate in ceea ce priveste factorii de decizie de la
nivel national.

•

Statele aflate in vecinatatea Uniunii Europene au in
implementare reforme economice, politice si sociale importante
si si-au declarat intentia de a deveni membre UE. Dezvoltarea
armonioasa a vecinilor UE, pana la momentul aderarii in
aceasta uniune, implica dezvoltarea armonioasa impreuna cu
regiunile de granita a UE, in special in contextul in care aceste
regiuni impartasesc valori, traditii, istorie si de multe ori si
aceeasi limba – cum este cazul de fata

•

Extinderea Uniunii Europene din anii 2003 a creat conditii
pentru consolidarea stabilitatii, pacii si democratiei atat in
Europa cat si in afara ei. Astfel, a fost elaborata Politica
Europeana de Vecinatate (PEV), ce sustine partajarea, cu tarile
vecine, a beneficiilor care rezulta din existenta UE. Aceasta
contribuie la cresterea stabilitatii, securitatii si bunastarii
tuturor. Se urmareaste prevenirea aparitiei unor decalaje intre
Uniunea Europeana extinsa si vecinii sai, oferindu-le acestora
din urma posibilitatea de a participa la diferite activitati ale UE,
printr-o cooperare mai stransa in domeniile politic, economic si
cultural.

•

Incepand cu anul 2007, in Romania functioneaza Instrumentul
European de Vecinatate si Parteneriat (IEVP), ce reprezinta
principalul instrument financiar care sprijina implementarea
Politicii Europene de Vecinatate. Se finanteaza programe
comune care reunesc regiuni ale statelor membre si ale tarilor
terte cu care acestea au o granita comuna.

•

Stabilirea plaformelor de cooperare nu trebuie sa fie un proces
birocratic ci dimpotriva ar trebui sa permita un flux si schimburi
reale de informatii la nivelul administratiilor locale si regionale
care sa se traduca in invatarea reciproca pe baza cazurilor de
bune practici si, de ce nu, din esecurile noastre ocazionale.

•

Puncte slabe ale regiunii de granita exista o sumedenie, insa o
parte din acestea le putem transforma in oportunitati de
dezvoltare. Urmatoarele oportunitati sunt valabile pentru
regiunea in care ne aflam (sunt preluate din analiza SWOT POC
RO-Ua-Md):

•

Dpdv geografic si al demografiei:
- Caracterul rural predominant al zonei poate constitui baza de
dezvoltare a agroturismului
- Marile oraşe pot să aibă un rol important în procesul de
dezvoltare

•

Dpdv economic:

- Potenţial mare pentru dezvoltarea activităţilor industriale legate
de procesarea alimentelor
- Potenţial mare de dezvoltare a IMM-urilor care activează în
sectorul turismului
- Universităţile din aria programului pot crea premisele necesare
ca viitoarele reţele să stimuleze inovarea şi cercetarea
- Costurile competitive ale forţei de muncă

•

Dpdv al infrastructurii:
- Fondurile UE disponibile pentru a aborda infrastructura rutieră,
feroviară şi a punctelor de trecere a frontierei

- Dezvoltarea reţelelor Trans-europene care tranzitează zona
- Investiţiile în infrastructură finanţate de Fondurile Structurale în
cadrul Obiectivului Convergenţă
-Potenţialul pentru energie regenerabilă în special biomasă,
bioenergie, energie solară şi eoliană
- Existenţa proiectelor europene destinate să stimuleze
cooperarea în ceea ce priveşte produsele energetice

•

Populatie si societate:
- Noua propunere legislativă privind traficul la graniţele externe
poate facilita cooperarea între zonele aflate în vecinătatea
graniţelor
- Crearea de reţele între universităţile aflate în aria programului
poate constitui un punct de plecare pentru dezvoltarea viitoare a
C&D
- Euroregiunile pot avea un rol principal în dezvoltarea planurilor
regionale sau strategiilor transfrontaliere în regiunea de graniţă

•

Mediu:
- Interesul crescut în cooperarea transfrontalieră privind
problemele comune de mediu inclusiv pregătirea pentru situaţii
de urgenţă
- Recuperarea deşeurilor, reciclarea şi tratarea ca potenţiale
surse de noi locuri de muncă
- Conştientizarea în creştere privind problemele de mediu

- Introducerea tehnicilor de management al bazinelor râurilor,
inclusiv strategii de urgenţă pentru inundaţii, etc

2. ADMINnet – prezentare generala
•

Proiectul “ADMINnet – Catre o dezvoltare armonioasa a zonei de granita din Romania si
Republica Moldova” a fost depus in prima cerere de proiecte din perioada iulie-septembrie
2009, in cadrul Prioritatii 3 “Cooperare people-to-people”, Masura 3.1 “Administratie locala
si regionala, sprijin pentru societatea civila si comunitatile locale”.

•

Contractul de finantare a fost semnat in luna martie 2011.

•

Bugetul

•

Total costuri eligibile: 166.666,66 euro

•

Valoarea finantare nerambursabila: 150.000 euro

•

Rata de cofinantare: 90%

•

Durata

•

Durata proiectului este de 18 luni.

3. PARTENERI
Aplicant:
Consiliul Local
al Municipalitatii
HUSI

ADMINnet
Partener 1:
Asociatia
Teritoriala a
Primarilor din
Raionul Hîncesti

Partener 2:
Fundatia
United Europe
– Filiala Vaslui

4. RELEVANTA PROIECTULUI
•

Lipsa dezvoltarii transfrontaliere armonizate si nevoia ca oamenii
sa stabileasca legaturi mai stranse pentru a putea impartasi
solutii la problemele comune sau similare, nivelul redus al
cooperarii in general.

•

Starea necorespunzatoare a infrastructurii, investitii necorelate si
lipsa de cooperare si schimb in cele cinci sectoare vizate prin
proiect (transport, mediu, infrastructura de granita, energie,
sanatate).

•

Emigrare in crestere, inflexibilitatea si incapacitatea pietei fortei
de munca de a raspunde exigentelor economice, somajul ridicat.

5. OBIECTIVE
•

•
1.
2.

3.

4.
5.

Obiectivul general:
Imbunatatirea administratiei zonei de granita romano-moldovene, prin cresterea contactelor
si a cunostintelor administratiilor de granita.
Obiective specifice:
Stabilirea unei cooperari intre administratiile din Romania si Moldova prin crearea unei
retele permanente si a unei platforme de schimb;
Cresterea cunostintelor reciproce prin identificarea nevoilor comune si a intereselor de
cooperare in 5 sectoare majore (transport, mediu, infrastructura de granita, energie si
sanatate);
Crearea bazei pentru cooperare durabila prin actionarea in comun in vederea identificarii
proiectelor cheie de cooperare ce urmeaza a fi dezvoltate in comun de catre administratiile
de granita;
Crearea competentelor pentru administratiile de granita prin instruiri specializate referitoare
la managementul de proiect;
Intarirea legaturilor interumane prin contacte permanente si actionarea in comun pe durata
meselor rotunde si a instruirilor.

6. STRUCTURA ORGANIZATORICA SI ECHIPA DE PROIECT
 Unitatea de management de proiect:
Personal tehnic: manager de proiect, manager de proiect
Partener 1, manager de proiect Partener 2, manager financiar,
ofiter achizitii publice, ofiter informare si comunicare
Personal administrativ: asistent manager de proiect, contabil,
contabil Partener 1, contabil Partener 2
 Unitatea de implementare a proiectului: 2 experti baze de date, 2
experti financiari, 2 formatori.

7. Grupul tinta si beneficiarii
Grupul tinta este format din:

- administratii de granita: minim 30 administratii de granita participante la mesele rotunde
tematice al caror personal va beneficia de instruiri cu privire la managementul ciclului de
proiect;
- alte institutii locale, regionale si centrale din Romania si Republica Moldova: minim 25
institutii participante la mesele rotunde si la conferintele de lansare si de incheiere a
proiectului;
- personalul ce lucreaza in cadrul administratiilor si institutiilor participante la evenimentele
proiectului (mese rotunde si conferinte de lansare si de incheiere a proiectului) care va
beneficia de oportunitatea de a schimba idei, experienta si know-how, pe durata
implementarii proiectului si ulterior acesteia;
-personalul administratiilor de granita (60 functionari publici sau alti angajati) care va fi
instruit cu privire la intocmirea si managementul proiectelor de cooperare.
Beneficiarii finali sunt oamenii care locuiesc in cele doua comunitati de granita (570.000 oameni)
beneficiind de pe urma proiectelor de cooperare identificate si dezvoltate in comun, precum
si de schimbul permanent de cunostinte intre administratiile respective si personalul
acestora.

8. ACTIVITATILE PROIECTULUI
 Organizarea a 5 mese rotunde tematice (in sectoarele de transport,
mediu, infrastructura de granita, energie, sanatate)
 Organizarea a 3 sesiuni de instruire cu privire la managementul
ciclului de proiect
 Intocmirea unei baze de date a factorilor interesati, 2 studii, 5 analize
realizate pentru domeniile tratate in cadrul meselor rotunde, 1 ghid cu
privire la managementul ciclului de proiect
 Organizarea a 2 conferinte, alte informatii si materiale promotionale
GA 1: Management de proiect, coordonare si comunicare: APLICANT
GA 2: Studii si baze de date: PARTENER 2
GA 3: Mese rotunde folosind tehnica de branstorming: PARTENER 1
GA4: Instruiri: PARTENER 1
GA5: Valorificarea rezultatelor proiectului: APLICANT

9. REZULTATE SI BENEFICII
•

retea si platforma de schimb intre administratiile de granita ale judetului Vaslui si ale raionului
Hincesti;

•

5 mese rotunde tematice, cu participarea a minim 50 institutii de la nivel local, regional si
central si minim 5 proiecte cheie de cooperare identificate, cate 1 pentru fiecare sector cheie;

•

3 sesiuni de instruiri mixte cu privire la intocmirea si gestionarea proiectelor de cooperare, cu
participarea a minim 60 functionari publici din cadrul a minim 20 administratii de granita din
cele 2 tari;

•

2 studii cu privire la sursele de finantare pentru proiectele cheie de cooperare si ideile de
proiecte dezvoltate in intreaga Europa in sectoarele selectate;

•

1 manual cu privire la managementul ciclului de proiect;

•

1 plan de capitalizare a proiectului.

10. TEME ORIZONTALE
 Dezvoltare durabila: dezvoltarea proiectelor „cu cea mai buna
practica”

 Egalitate de sanse: lipsa discriminarii
 Coeziune teritoriala: coeziunea teritoriala a zonei de granita
romano-moldoveana

Date de contact:

www.ro-ua-md.net
www.adminnet.ro
E-mail: integrare_husi@yahoo.com

Andreea RADU, Manager de proiect
Consiliul Local al Municipiului Husi

Această publicaţie a fost produsă cu sprijinul Uniunii Europene. Conţinutul acestei publicaţii intră în
responsabilitatea Consiliului Local al Municipiului Husi şi nu reflectă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii
Europene sau a structurilor de management ale Programului Operaţional Comun România-Ucraina-Republica
Moldova 2007-2013.
Programul Operaţional Comun România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013 este finanţat de Uniunea
Europeană prin intermediul Instrumentului European de Vecinătate şi Parteneriat şi co-finanţat de statele
participante în program.

