In prima jumătate a anului 2017 au avut loc evenimentele de închidere a cinci
proiecte de înfrățire instituțională, implementate de instituții romanești in
Macedonia, Moldova, Croația si Turcia.
Experții romani din diverse domenii (sociale, bancare, standardizare si metrologie,
afaceri interne, aviație) au acordat asistenta tehnica, împărtășind experiența lor
omologilor din alte tari, in cadrul acestor proiecte finanțate de UE, cu valoare totala
de 6,45 milioane euro
Toate proiectele au beneficiat de management administrativ si financiar prin Direcția
Generala Mecanisme si Instrumente Financiare Europene Nerambursabile, din cadrul
Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice si Fondurilor Europene.

Macedonia
Proiectul de înfrățire instituțională MK IB SO 01 „Suport pentru implementarea
egalității de gen” a fost implementat în Republica Macedonia, în perioada mai 2015 noiembrie 2016, de Ministerul Muncii și Justiției Sociale, prin Agenția Națională pentru
Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați, in consorțiul format împreună cu Regatul
Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord și Portugalia.

Valoarea totală a proiectului a fost de 0,9 milioane euro iar obiectivul general al acestuia
a fost acela de a sprijini eforturile de pregătire a țării pentru aderarea la UE și de a spori
gradul de implementare a proiectelor europene.
Scopul proiectului a avut in vedere consolidarea capacității instituționale a organismelor
care activează în domeniul egalității de șanse între femei și bărbați, componentă cheie a
drepturilor și libertăților fundamentale ale omului.
Proiectul a avut 3 componente majore, și anume îmbunătățirea cadrului legislativ și de
reglementare în domeniul egalității de gen, elaborarea de propuneri de politici publice în
domeniul egalității de gen si implementarea unui program de instruire pentru toți actorii
interesați de problematica de gen.

Moldova
Proiectul „Consolidarea capacității Băncii Naționale a Moldovei în domeniul
reglementării și supravegherii bancare în contextul cerințelor Uniunii Europene”, in
valoare 1,2 milioane euro, a fost lansat la 30 iunie 2015 și implementat timp de doi ani de
către Banca Națională a Moldovei, împreună cu consorțiul format din Banca Națională a
României (BNR) și De Nederlandsche Bank (DNB). Evenimentul oficial de închidere a
proiectului, desfășurat la 30 mai 2017, a reunit demnitari de rang înalt, ambasadori ai
Uniunii Europene, oficiali ai Băncii Naționale a Moldovei și ai Băncii Naționale a României,
comunitatea bancară și experți.

Proiectul și-a atins obiectivul, de a sprijini Banca Naționala a Moldovei (BNM) în procesul
de consolidare a cadrului de supraveghere prudențială prin armonizarea cu standardele
băncilor centrale din UE. De asemenea, proiectul a avut ca obiectiv îmbunătățirea
legislației bancare, orientate spre afirmarea unui sector bancar solid și competitiv.
Pe parcursul celor 24 de luni de asistență tehnică s-au desfășurat 56 de activități, cu
implicarea a 48 de experți ai Băncii Naționale a României și ai Băncii Naționale a Olandei,
activități care au inclus 665 de zile de lucru și 106 misiuni în Republica Moldova, România
și Olanda. În cadrul acestora au participat 50 de experți ai Băncii Naționale a Moldovei, 11
bănci, peste 100 de reprezentanți ai sectorului bancar.
Chiar dacă beneficiarii direcți ai proiectului sunt BNM și băncile licențiate din Republica
Moldova, beneficiarii finali vor fi cetățenii Republicii Moldova, care se vor bucura de un
sistem bancar viabil, stabil și sigur. De asemenea, stabilirea unui nou cadru legal
echivalent cu cel aplicabil în statele europene va contribui la îmbunătățirea imaginii
sectorului bancar din Republica Moldova și la atragerea noilor investitori. Prin urmare,
activitatea bună a băncilor, în special procesul intens de creditare, va stimula creșterea
economică în Republica Moldova.

La data de 6 aprilie, a avut loc conferința de finalizare a proiectului Twinning
„Consolidarea sectorului standardizării și metrologiei în conformitate cu cele mai
bune practici din statele membre ale UE".

Prin susținerea acordată de Uniunea Europeană, prin acest proiect in valoare de 1,1
milioane euro, Ministerul Economiei, Institutul Național de Metrologie (INM) și Institutul
de Standardizare din Moldova (ISM), în calitate de actori principali în infrastructura
calității din Republica Moldova, au beneficiat, pe parcursul a 2 ani, de asistență și
consultanță din partea experților din cadrul Institutului Național German de Metrologie
(PTB), Institutului German de Standardizare (DIN), Institutului Federal pentru Cercetare și
Testarea Materialelor (BAM), Biroului Român de Metrologie Legală (BRML) și Asociației
de Standardizare din România (ASRO).
În această perioadă, ISM a beneficiat de un schimb de experiență în domeniul
standardizării cu experții români și germani privind colaborarea organismului național de
standardizare cu părțile interesate, consolidarea capacităților Comitetelor Tehnice (CT),
utilizarea instrumentelor IT în domeniul standardizării, conflictualitatea standardelor,
implementarea Sistemului de Management al Calității și implementarea cerințelor
Ghidului 20 al CEN-CENELEC.
O bună parte din producătorii și exportatorii din Republica Moldova au beneficiat de
instruire privind importanța standardelor europene și implicarea în activitatea de
standardizare.

Croația
Evenimentul de închidere a proiectului ”Consolidarea capacitații de implementare a
sistemului de informații geografice cu profiluri geografice ale infractorilor in serie
(CRO GIS)”, a avut loc în Zagreb, Croația, la începutul lunii iunie 2017.

In cadrul conferinței de închidere ce a avut loc in amfiteatrul Academiei de Politie,
participanții au interacționat și au schimbat păreri și informații, s-au arătat interesați de
sistemele de tip GIS și de utilitatea acestora atât în munca de investigație polițienească,
cât și în susținerea unui act managerial de calitate.
Proiectul de înfrățire instituțională cu un buget de 0,75 milioane euro finanțat de UE prin
Programul IPA 2013, Sectorul ”Justiție și Afaceri Interne” a fost implementat in Croația
de Ministerul Afacerilor Interne prin Inspectoratul General al Politiei Romane.
Perioada de implementare a proiectului a fost de 18 luni începând din martie 2016 iar
obiectivul principal a constat in îmbunătățirea capacităților Ministerului de Interne al
Republicii Croația în vederea combaterii crimei organizate, a terorismului și a altor
infracțiuni de serie, conectat cu alte tipuri de infracțiuni grave.
Proiectul a beneficiat de implicarea activă și susținută a mai multor structuri din
Republica Croația - Ministerul de Interne al Republicii Croația, Academia de Poliție a
Ministerului de Interne din Croația, Direcția de Poliție Penală a Ministerului de Interne si
s-a bucurat de o largă susținere și vizibilitate în mediul instituțional din Republica
Croația.
Liderul de proiect din partea Ministerului de Interne Croația si-a exprimat satisfacția cu
privire la implementarea proiectului, fiind considerat un exemplu de bune practici.

Turcia
Proiectul „Întărirea capacității instituționale si administrative a Direcției Generale a
Aviației Civile din Turcia” a beneficiat de expertiza tehnica a consorțiului format din
Franța si Romania, începând din aprilie 2014, pentru a promova standardele UE in
domeniul transportului aerian din Turcia.

Obiectivul, același ca si numele proiectului a fost acela de întărirea capacității
instituționale si administrative a Direcției Generale a Aviației Civile din Turcia a fost
îndeplinit prin atingerea rezultatelor, cu un buget de 2,5 milioane euro.
După o prima faza activă în 2014 - 2015, a doua faza a proiectului a pornit de la sfârșitul
lunii februarie 2016 cu un nou plan de lucru care continua activitățile începute în
perioada 2014-2015.
În aceasta perioada au fost abordate probleme juridice, precum şi subiecte legate de
operații de navigare aeriana. Cu ajutorul bilanțului care a avut loc pentru prima faza,
atât statele membre UE cat si Turcia au convenit în iulie 2015, planul de lucru pentru
2016-2017, păstrând elementele originale şi obiectivele definite in prima faza a
proiectului.
Un total de peste 500 de ofițeri ai aviației civile din Ankara au participat la activitățile
proiectului derulate cu ajutorul experților Direcției generale a aviației civile (DGAV) şi
Scolii Naționale a Aviației Civile din Franța si a celor din cadrul Autorității Aviației Civile
din Romania.

