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PRIORITATEA 1  

CreCreşterea competitivităţii economiei prin acţiuni transfrontaliereşterea competitivităţii economiei prin acţiuni transfrontaliere

MĂSURA 1.1 

Îmbunătăţirea productivităţii şi competitivităţii regiunilor urbÎmbunătăţirea productivităţii şi competitivităţii regiunilor urbane şi rurale prin ane şi rurale prin 

acţiuni transfrontaliereacţiuni transfrontaliere



19.06.2007

Dezvoltarea cooperării transfrontaliere între asociaţiile de producători agricoli 
pentru educarea şi instruirea acestora, marketingul comun al produselor 
agricole, planificarea şi managementul comun al suprafeţelor cu destinaţie 
agricolă

Instruirea micilor antreprenori agricoli şi implementarea de proiecte-pilot în 

domeniul standardelor privind calitatea produselor alimentare şi siguranţa 

consumatorului (inclusiv promovarea agriculturii ecologice)



19.06.2007

Identificarea şi dezvoltarea unor reţele de clustere în aria programului între 
IMM-uri compatibile şi competitive, elaborarea de strategii, schimburi de 
experienţă şi expertiză, creşterea vizibilităţii acestora

Crearea şi dezvoltarea structurilor transfrontaliere de consultanţă în afaceri 
destinată IMM-urilor şi antreprenorilor pentru creşterea competitivităţii acestora

Îmbunătăţirea capacităţii antreprenorilor de a elabora şi implementa strategii 
de dezvoltare şi de a încheia parteneriate transfrontaliere

Dezvoltarea în comun de repere şi instrumente pentru determinarea 

eficienţei serviciilor existente pentru asistenţa şi sprijinul IMM-urilor
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Centre de promovare a turismului transfrontalier

Marketingul comun al produselor turistice

Promovarea şi dezvoltarea eco-turismului prin punerea în valoare a 

patrimoniului natural/cultural/construit

Târguri transfrontaliere pentru micii meşteşugari în vederea promovării 

produselor tradiţionale

Promovarea turismului de afaceri: pachete integrate de servicii

Promovarea zonelor de agrement din aria programului

Dezvoltarea durabilă prin capitalizarea resurselor turistice
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Crearea şi dezvoltarea reţelelor de cooperare transfrontalieră între institutele 

de învăţămînt superior, comunitatea de afaceri şi piaţa muncii pentru educarea 

şi calificarea antreprenorilor

Exploatarea potenţialului de cercetare existent în aria de program, 

identificarea, formularea şi activarea strategiilor de cooperare între universităţi 

şi sectorul productiv

Crearea de reţele de cooperare transfrontalieră în domeniul tehnologiei şi 

inovaţiei pentru activarea oportunităţilor comune de dezvoltare
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Proiecte-pilot de reconversie profesională a şomerilor prin acţiuni comune 

între instituţii/autorităţi omologe la nivelul ariei de program

Centre de consiliere şi orientare profesională şi de mediere pe piaţa muncii cu 

acoperire transfrontalieră

Centre transfrontaliere de excelenţă pentru tinerii capabili de performanţă
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PRIORITATEA 1  

CreCreşterea competitivităţii economiei cu caracter transfrontalierşterea competitivităţii economiei cu caracter transfrontalier

MĂSURA 1.2 

Iniţiative transfrontaliere în domeniul transporturilor şi al enIniţiative transfrontaliere în domeniul transporturilor şi al energieiergiei
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Strategii comune privind transportul public de călători în zonele de frontieră

Dezvoltarea reţelelor comune de informare şi logistică privind cele mai bune 

practici în transportul de mărfuri şi pasageri

Îmbunătăţirea infrastructurii de acces în zonele de trecere a frontierei

Constituirea, modernizarea sau extinderea reţelei de transport între zonele de 

graniţă

Modernizarea şi dotarea cu echipamente informatice a unor sectoare de 

drum cu traseu transfrontalier
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Programe comune de acţiune pentru creşterea eficienţei energetice, a 

economiei de energie şi utilizarea energiilor neconvenţionale ca surse alternative

Dezvoltarea de instrumente  comune pentru evaluarea, studierea,

dezvoltarea şi testarea posibilităţilor de folosire a energiei neconvenţionale

Dezvoltarea surselor de energie alternativă în zonele cu potenţial identificat 

(montane, agricole)

Centre de cercetare în dezvoltarea metodelor alternative de producere a 

energiei
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PRIORITATEA 2

Probleme comune de mediu şi pregătirea pentru situaţii de urgenţProbleme comune de mediu şi pregătirea pentru situaţii de urgenţăă

MĂSURA 2.1 

Abordarea strategică privind problemele comune de mediu, inclusiAbordarea strategică privind problemele comune de mediu, inclusiv pregătirea v pregătirea 

pentru situaţii de urgenţăpentru situaţii de urgenţă
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Strategii comune de adaptare la schimbările climatice şi de diminuare a 

consecinţelor acestora

Sisteme transfrontaliere integrate pentru monitorizarea factorilor de mediu

Strategii comune de management integrat al factorilor de mediu

Sisteme performante de cercetare şi monitorizare a unor specii protejate de 

plante si/sau animale

Dezvoltarea unor strategii comune de protecţie şi reconstrucţie a eco-

sistemelor naturale (păduri montane, zone umede, arii protejate)

Dezvoltarea reţelelor transfrontaliere de cooperare pentru managementul 

rezervaţiilor naturale şi protecţia biodiversităţii
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Acţiuni-pilot pentru prevenirea riscului inundaţiilor în localităţile de graniţă

Sisteme comune de protecţie şi alarmare împotriva inundaţiilor

Unităţi comune pentru intervenţie rapidă în cazul poluărilor accidentale

Realizarea de sisteme comune de prevenire şi limitare a consecinţelor unor 

accidente ecologice

Elaborarea în comun de studii şi documentaţii tehnice pentru regularizarea unor 

cursuri de apă

Măsuri comune de combatere a eroziunii solului 

Studii de impact asupra mediului

Protecţia comună a elementelor de cultură şi patrimoniu în cazul unor dezastre
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PRIORITATEA 2

Probleme comune de mediu şi pregătirea pentru situaţii de urgenţProbleme comune de mediu şi pregătirea pentru situaţii de urgenţăă

MĂSURA 2.2 

Alimentarea cu apă şi managementul deşeurilorAlimentarea cu apă şi managementul deşeurilor
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Sisteme integrate de monitorizare a calităţii apei potabile

Dezvoltarea unei platforme comune pentru schimbul permanent de 

experienţă, instruire şi transfer de bune practici în managementul şi 

conservarea resurselor de apă

Staţii de supraveghere a calităţii şi debitelor cursurilor de apă

Sisteme transfrontaliere integrate de purificare şi îmbunătăţire a calităţii apei 

potabile
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Elaborarea în comun a unor modele integrate privind managementul 

deşeurilor urbane

Dezvoltarea în comun  a unor sisteme-pilot de gestionare a deşeurilor din 

zonele de graniţă

Strategii comune de reciclare a deşeurilor şi campanii de conştientizare 

publică
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PRIORITATEA 3

CooperareCooperare de tipde tip ““people to peoplepeople to people” ” 

MĂSURA 3.1 

Guvernare locală şi regională; sprijin pentru societatea civilă Guvernare locală şi regională; sprijin pentru societatea civilă şi comunităţile şi comunităţile 

localelocale



19.06.2007

Crearea unui forum de dialog social şi intercultural pentru prevenirea 

discriminărilor sociale

Campanii de conştientizare privind: traficul de fiinţe umane, traficul de 

droguri

Schimb de bune practici între autorităţile locale cu privire la metodele de 

prevenire şi combatere a criminalităţii organizate

Acţiuni comune de consiliere a victimelor criminalităţii organizate pentru 

reintegrarea lor în viaţa socială
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Transfer de experienţă privind buna guvernare şi politicile de mediu prin 

cooperarea autorităţilor şi comunităţilor locale din aria programului cu mediul de 

afaceri

Întărirea prin acţiuni comune a capacităţii autorităţilor publice de a dezvolta 

şi promova o imagine competitivă bazată pe cultură

Dezvoltarea în comun a unor instrumente de planificare urbană, integrare 

socială, culturală şi economică în context transfrontalier

Reţele permanente de comunicare şi cooperare între localităţile şi 

comunităţile din zona de frontieră
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PRIORITATEA 3

CooperareCooperare de tip “people to people”de tip “people to people”

MĂSURA 3.2 

Schimburi educaţionale, sociale şi culturaleSchimburi educaţionale, sociale şi culturale
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Acţiuni comune cu caracter transfrontalier ale autorităţilor şi instituţiilor 

publice pentru protejarea patrimoniului cultural 

Facilitarea accesului publicului la moştenirea culturală comună prin 

dezvoltarea reţelelor de cooperare între instituţiile relevante (muzee, librării, 

arhive)

Cultura fără frontiere

Elaborarea în comun de strategii şi planuri de acţiune pentru schimburi 

educaţionale
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Şcoli tematice de vară

Tabere şi festivaluri

Campanii de informare şi conştientizare

Competiţii sportive

Forumuri comune de dezbatere şi schimb de idei 
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Vă mulţumim pentru atenţie!

Secretariatul Tehnic Comun Suceava

PERSOANĂ DE CONTACT:

Ingrid BUCŞA

Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Suceava

Telefon: 0230 – 530049

E-mail: ingrid.bucsa@brctsuceava.ro
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Antena Iasi

PERSOANĂ DE CONTACT:

Lorena POPESCU

Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontaliera Iasi

Str. Sarariei nr. 171 A

Telefon: 0232-270646

Fax: 0232-260646

E-mail: lorena.popescu@brctiasi.ro


