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Vă prezint o experiență a cooperării transfrontaliere În

cadrul Programului Operațional Comun "România -

Ucraina - Republica Moldova 2007-2013" pe teritoriul

regiunii Dunării de Jos.

A intrat în faza finală proiectul transfrontalier strategic

"Inventarierea, evaluarea și reducerea impactului

surselor de poluare antropice în regiunea Dunării de

Jos a Ucrainei, României și Republicii Moldova" (MIS

ETC CODE 995)

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


Au fost efectuate analize ale probelor de sol și apă pentru a evalua 
nivelul contaminării lor în identificarea surselor de poluare

Obiectivele Principale Proectului

- Inventarierea și evaluarea surselor de poluare a 

solului și a apei



- au fost evaluate
riscurile de poluare 

și a impactului 
asupra sănătății 
umane și asupra 

mediului



S-a inbunatatit Infrastructura pentru tratarea 
apelor uzate si s-a construit un sistem de 
canalizare cu vacuum in orașul Vilkovo, regiunea 
Odessa



A avut loc o cimpanie de Informare publicului 
privind calitatea apei și a solurilor, a surselor de 
poluare și  funcționăriea noului sistem de 
canalizare



Unul dintre rezultatele proiectului, care este o
confirmare a sustenabilității acestuia, este înființarea Centrul
pentru dezvoltare durabilă și сercetare есоlogica al Regiunii
Dunării
• Centrul este o organizatie al Consiliului Regional 

Odessaun, care are ca scop promovarea dezvoltării socio-
ecologice-economice durabile a regiunii Dunarii de Jos. 
• Ideea este ca Centrul să devina ca o punte de legătură

între regiunea Odessa și partenerii din regiunea Dunării.

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


• PRIN ACEASTĂ INSTITUȚIE, SE VA REALIZA:  

- Monitorizarea ecologica comuna in regiunea
Dunarii de Jos;

- Impreuna cu Partenerii din Romania si Repubica
Moldova se va rezolva problemele de mediu din aceste 
regiuni;

- Vom dezvolta cooperarea transfrontalieră prin
consolidarea potențialului de creștere economică

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


  

 

                                                                           

DIRECȚII PRIORITARE ALE ACTIVITĂȚILOR CENTRULUI sunt

Priority activities of Center

Cercetare si monitorizare pe baza unui laborator mobil existent;

Evaluarea mediului și gestionarea riscurilor de mediu

Conducting high-quality environmental research on the basis of an 
existing mobile laboratory;Environmental assessment, hydrobiological

monitoring and management of environmental risks

Educația în domeniul protectiei mediului, conștientizarea
publicului, sprijinirea formării unei rețele de organizații de 

mediu
Environmental education, public awareness, support of a network of 

environmental organizations

Asistență în restaurarea și îmbunătățirea calității apei, 
condițiilor solului și aerului, protecția resurselor de apă

Atragerea de investiții pentru dezvoltarea durabilă a regiunii
Dunării

Promoting the restoration and improvement of water quality, soil and air 
conditions

Attracting investments, lending, as well as international technical assistance 
to ensure the sustainable development of the Danube region, 



Biroul Centrului este situat în Odessa, în clădirea administrativă a 
Consiliului Regional al Odessei



  

 

                                                                           

Centrul are un sediu care a fost 
renovat în cadrul proiectului

in or. Chilia (oras pe malul Dunarii)

Здание До реконструкции
Clădire înainte de reconstrucție

Clădire după reconstrucție



  

 

                                                                           

Здание До реконструкцииClădire înainte de reconstrucție Clădire după reconstrucție

În cadrul proiectului s-a facut reconstrucția clădirii

Centrului in or.Chilia unde se afla un laborator de 

cercetare si centrul de instruire



Prin proiect, Centrul a primit un laborator mobil, fiind echipat
si cu  laborator stationar



Centrul organizeaza întâlniri educațive privind
protecția mediului din regiunea Dunării, cu 

participarea experților și a specialiștilor străini



Centrul colaborează cu partenerii proiectului, 
participă la expediții și studii comune



Sunt organizate întîlniri cu reprezentanții
autorităților locale, cu publicul, pentru continuarea

studierii problemelor
din regiunea Dunării



Vă mulțumesc pentru atenție

În speranţa unei colaborări viitoare

Centrul pentru dezvoltare durabilă și сercetare есоlogica al Regiunii Dunării

Ukraina, Odessa, pr. Shevchenko, 4 Ukraina, Kiliya, st. Suvorov, 55: 
tel:+380484061220; + 380677085600

www.lsp.sea.gov.ua
web.facebook.com/Danube-Center-for-Sustainable-Development-

272042099967419/

http://www.lsp.sea.gov.ua/

