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Parteneriatele transfrontaliere - mai accesibile
prin noul site - www.dezvoltaredurabila.eu
CENTRUL DE MEDIERE SI SECURITATE COMUNITARA din Romania si CCF Moldova –
Copil, Comunitate, Familie din Republica Moldova au organizat in perioada 9 -12 iunie 2008
in Republica Moldova (Chisinau, Balti, Falesti si Ungheni) lansarea website-ului
www.dezvoltaredurabila.eu.
Website-ul www.dezvoltaredurabila.eu este structurat intr-o maniera in care sa ofere informatii
utile ONG-urilor si administratiei locale in domeniul dezvoltarii durabile a proiectelor
transfrontaliere si sa contribuie la intarirea relatiilor dintre organizatiile neguvernamentale si
institutiile publice locale interesate de Dezvoltarea Durabila a regiunii de granita RomaniaRepublica Moldova. Beneficiarii website-ului centrului de resurse sunt peste 40 de ONG-uri active
din Romania (din judetele Botosani, Galati, Vaslui si Iasi) si de pe teritoriul Republicii Moldova si
cel putin 8 administratii publice locale din cele doua tari.
Capitolele cele mai importante ale website-ului www.dezvoltaredurabila.eu sunt sectiunea ce va
cuprinde o baza de date cu profilele tuturor beneficiarilor centrului de resurse
tranfrontalier, sectiune de instrumente si metodologii in domeniul dezvoltarii durabile si alte
sectiuni cu resurse si link-uri utile.
Pana la sfarsitul acestui an se asteapta inscrierea unui numar de peste 50 de utilizatori
permanenti ai acestui site, postarea unui numar de peste 40 articole si publicatii resursa pe acest
site si accesari de informare in cadrul Centrului Transfrontalier de Resurse pentru o Dezvoltare
Durabila (a anunturilor de traininguri, re-traininguri, materiale de interes, colaborari in proiecte
viitoare in cadrul contextului de dezvoltare durabila transfrontaliera).
Prezenta lansare s-a desfasurat in cadrul proiectului Centrul Transfrontalier de Resurse
pentru o Dezvoltare Durabila, cu sprijinul financiar al UNIUNII EUROPENE prin Programul de
Vecinatate Romania – Republica Moldova 2004-2006, autoritatea contractanta Ministerul
Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor, cofinantare asigurata prin Programul East East
al Fundatiei Soros din Romania si din Republica Moldova.
Pentru detalii cu privire la proiect sau informatii suplimentare Romania – persoana de contact
Alina Scanteie, E-mail: info@cmsc.ro, Telefon: +40232 252920 si Fax: +40232 252926.

Uniunea Europeană reprezintă o entitate politică, socială şi economică compusă din 27 ţări. Statele Membre au
decis împreună, pe parcursul unui proces de extindere ce a durat 50 de ani, să construiască o zonă de
stabilitate, democraţie şi dezvoltare durabilă, menţinând diversitatea culturală, toleranţa şi libertăţile individuale.
Uniunea Europeană îşi propune să împărtăşească realizările şi valorile sale cu ţările şi popoarele de dincolo de
graniţele ei.

