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Noutățile proiectului TIMMOD

Common borders. Common solutions.

Project funded by

EUROPEAN UNION

Această publicație a fost produsă cu suportul financiar al Uniunii
Europene. Conținutul acesteia este responsabilitatea

exclusivă a Centrului Regional de Mediu Moldova și nu reflectă
neapărat punctele de vedere ale Uniunii Europene.

În pofida situației epidemiologice cauzate de 
COVID-19, proiectul „Promovarea inovației 
tehnologice în monitorizarea și modelarea 
mediului pentru evaluarea resurselor 
piscicole și a altor resurse acvatice vii” 
(TIMMOD) își continuă implementarea fără 
întârzieri. Următoarele activități și 
evenimente au fost implementate în 
perioada februarie - mai 2021:

Ÿ A doua reuniune tematică transfrontalieră 
(RTT) a avut loc în aprilie;

Ÿ A doua reuniune a Comitetului de 
Coordonare a fost organizată on-line în 
aprilie;

Ÿ Al treilea eveniment de diseminare a fost 
organizat de partenerul de proiect 
Universitatea Aristotel din Salonic (AUTh) 
în luna mai;

Ÿ Seminarul „Inovații tehnologice în tehnicile 
de prognozare și diseminare a calității 
mediului marin legate de evaluarea 
resurselor piscicole și non-piscicole” a fost 
organizat on-line de către AUTh;

Ÿ Broșura „UN AN DE COLABORARE (MAI 2020 - 
MAI 2021)” a fost elaborată, tipărită și 
diseminată;

Ÿ A fost organizată o întâlnire on-line a 
tuturor partenerilor de proiect cu 
Secretariatul Tehnic Comun;

Ÿ A început pregătirea pentru proiectul pilot 
demonstrativ.
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A doua reuniune tematică transfrontalieră
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A doua RTT a fost găzduită de AUTh (Salonic, Grecia). Din motivul restricțiilor de deplasare și 
călătorie ca răspuns la pandemia COVID-19, a fost organizată ca o întâlnire on-line, găzduită 
pe platforma MS TEAMS. Fiecare partener a implicat câteva părți interesate cheie, care au 
participat la întâlnire / discuție ca participanți individuali.

A doua RTT a inclus prezentări și discuții despre:

a) inventarierea tehnologiilor inovatoare de monitorizare a mediului pentru evaluarea 
stocului de resurse piscicole și non-piscicole;

b) raportul privind mecanismele de coordonare transfrontalieră, resursele organizaționale 
și umane disponibile în zona de studiu și relevanța acestora pentru actualizarea 
tehnologică planificată;

c) implementarea continuă a activităților cu referire la noile instrumente ale tehnologiilor 
informaționale și de comunicare (TIC) pentru modelarea numerică, prelucrarea datelor 
și tehnologiile GIS pentru diseminare către utilizatorii finali.

Principalele obiective ale RTT-2 au fost: 

- să asiste autoritățile locale și naționale și factorii de decizie să înțeleagă și să promoveze 
tehnologiile avansate (în timp ce pun în aplicare obligațiile luate în cadrul convențiilor și 
acordurilor relevante);

- să sprijine cooperarea în domeniul cercetării și dezvoltării în ceea ce privește schimbul 
de date și de sisteme transfrontaliere informaționale cu privire la problemele de mediu 
din bazinul Mării Negre (BMN).  
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A doua reuniune tematică transfrontalieră

RTT-2 a inclus participarea experților din toate țările partenere în proiect, precum și a 

experților externi invitați. Au fost invitați reprezentanți ai părților interesate locale, inclusiv 

mediul academic, specialiști în monitorizare, agenții de mediu, autorități locale și regionale, 

Direcția Generală a Comisiei UE etc. Seminarul din cadrul evenimentului RTT-2 a inclus 

prezentări ale părților implicate selectate, factorilor de decizie și experți externi, ce au 

prezentat experiența lor în domeniu. În acest mod, proiectul TIMMOD ajută la o mai bună 

înțelegere și consolidarea capacităților pentru factorii de decizie, autoritățile publice și 

specialiștilor în monitorizare cu privire la rolul tehnologiilor avansate în implementarea 

programelor MSFD și DCF în zona Mării Negre.
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Theofanis Karambas, Managerul de proiect al instituției gazdă (AUTh - PP3) a întâlnirii, a 

deschis seminarul și a salutat participanții. El a prezentat pe scurt agenda celui de-al doilea 

Seminar a RTT și a prezentat o privire de ansamblu asupra perspectivelor proiectului TIMMOD. 

De asemenea, s-a concentrat pe activitățile proiectului TIMMOD, pe descrierea metodologiei și 

pe principalele rezultate așteptate. O atenție specială a fost acordată materialelor de 

promovare publicate și grupurilor țintă, principalele portaluri de diseminare pentru informații 

suplimentare cu privire la programul TIMMOD și Programului BMN, în timp ce au fost 

identificate următoarele evenimente de diseminare. După prezentare, el a răspuns la întrebări 

și clarificări și a oferit cuvântul lui Christos Makris pentru a începe prezentările sesiunii de 

activități TIMMOD. Seminarul a continuat cu prezentări ale experților TIMMOD, experți externi 

și părți interesate. Sesiunea de întrebări și răspunsuri a urmat după prezentările detaliate și a 

fost destul de informativă.
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Seminar: „Inovații tehnologice în tehnicile de 
prognozare și diseminare a calității mediului marin 
legate de evaluarea resurselor piscicole și non-piscicole”
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A doua reuniune a Comitetului de Coordonare

A doua reuniune a comitetului de coordonare (SCOM) a avut loc on-line la 20 aprilie 2021. 

Ședința a fost condusă de dr. Elitsa Petrova (IFR). Principalele subiecte discutate la SCOM au 

fost evaluarea progresului în implementarea proiectului, aprobarea tuturor livrabilelor 

TIMMOD finalizate în a doua perioadă a proiectului, aprobarea membrilor Grupurilor 

Regionale de Părți Interese (RSHG), discuția și aprobarea notificării nr. 3 și actul adițional nr. 

1 la contractual de grant ce sunt prezentate la STC. În cadrul ședinței, a fost discutată 

evaluarea impactului COVID-19 asupra activităților viitoare ale proiectului și a posibilelor 

schimbări în activitățile proiectului.



Common borders. Common solutions.

Project funded by

EUROPEAN UNION

Această publicație a fost produsă cu suportul financiar al Uniunii
Europene. Conținutul acesteia este responsabilitatea

exclusivă a Centrului Regional de Mediu Moldova și nu reflectă
neapărat punctele de vedere ale Uniunii Europene.

Al treilea buletin informativ al proiectului TIMMOD

Al treilea eveniment de diseminare

Universitatea Aristotel din Salonic (AUTh), partener în cadrul proiectului „Promovarea inovației 

tehnologice în monitorizarea și modelarea mediului pentru evaluarea resurselor piscicole și a 

altor resurse acvatice vii” (TIMMOD) implementat în cadrul Programului Operațional Comun 

„Bazinul Mării Negre 2014-2020”, a găzduit cel de-al treilea eveniment de diseminare a 

proiectului pe 28 mai 2021. La eveniment au participat mai mult de 20 de participanți (din 39 

înregistrați) reprezentând diferite părți interesate. Au fost prezentate principalele obiective, 

activități, metodologii și rezultatele așteptate ale proiectului TIMMOD, precum și informații 

despre starea actuală a implementării proiectului. A avut loc o discuție cu privire la aplicarea 

tehnologiilor moderne pentru modelarea la nivel de ocean și evaluarea ecologică a resurselor 

Mării Negre.
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Al treilea eveniment de diseminare

Cel de-al treilea eveniment de diseminare din Salonic, Grecia, a fost organizat ca un eveniment 

on-line ca răspuns la situația pandemiei COVID-19 din Grecia, ce impune mai multe restricții, 

precum blocaje, restricții de călătorie, auto-carantină pentru persoane sosite din țările 

partenere , limitări ale participanților la evenimente, păstrarea distanțelor de siguranță între 

participanți, recomandări pentru dezinfectare și utilizarea protecției etc. Participarea 

reprezentanților din partea partenerilor proiectului a fost împiedicată din cauza restricțiilor 

relevante. În consecință, au fost invitate 20 de instituții, companii, organizații și agenții elene, 

aleși ca fiind cei mai importanți actori relevanți pentru a participa la eveniment. De asemenea, 

a fost oferită o opțiune pentru introducerea on-line a evenimentului prin aderarea la pagina 

rețelelor sociale și a paginii web a proiectului. E-mailurile care conțin agenda evenimentului și 

un formular de înregistrare (formulare Google) au fost trimise la peste 75 de persoane ale 

părților interesate regionale, precum companiile locale de consultanță în domeniul mediului 

(kartECO, DRAXIS etc.), companiile de echipamente de monitorizare (ScientAct, Metrica etc.), 

agenții de mediu (MAPA-Thermaikos Gulf, INALE etc.), comunitatea academică de la AUTh, 

autoritățile locale (Municipiul Salonic, Regiunea Macedonia Centrală etc.), companii locale 

(EYATh SA , etc.) institute de cercetare (HCMR, EKBY, ELGO-DIMITRA etc.), precum și multe alte 

părți potențial interesate și persoane fizice.
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„Proiect pilot demonstrativ privind 
monitorizarea inovatoare”

Seria de evenimente va avea loc la Varna, 

Bulgaria, în perioada 22 iunie - 07 iulie 2021. 

Evenimentul principal este „Proiect pilot 

demonstrativ privind monitorizarea 

inovatoare” asociat cu a 3-a reuniune 

tematică transfrontalieră, seminar, ședința 

echipei de implementare și reuniunea 

Comitetului de Coordonare. Evenimentele 

vor fi găzduite administrativ de BDCA, în timp 

ce proiectul pilot va fi coordonat  de 

Institutul de Resurse Piscicole. Programul 

include testarea privind utilizarea practică a 

instrumentelor inovatoare hardware și 

software la bordul unei nave de inspecție în 

larg (Marea Neagră), activități de instruire, 

precum și vizite în teren în zonele de coastă 

bulgare.
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Broșura „UN AN DE COLABORARE 
(MAI 2020 - MAI 2021)”

Broșura conține informații despre activitățile realizate 

în primul an de implementare a proiectului TIMMOD. 

 Întâlnirea on-line cu STC
Echipa de implementare a proiectului a avut o întâlnire 

on-line cu reprezentanții STC, Jesica Papusa, Manager 

comunicare și Raluca Buzan, Manager financiar. 

Întâlnirea a fost organizată la cererea echipei TIMMOD în 

perspectiva pregătirii rapoartelor narative și financiare 

intermediare. Echipa de implementare a proiectului a 

primit răspunsuri calificate la diferite întrebări legate de 

pregătirea rapoartelor narative și financiare.
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Activități principale pentru perioada următoare

Ÿ Finalizarea activităților din cadrul Grupului de activități 1: Inventariere și promovare 

a tehnologiilor inovatoare de monitorizare a mediului pentru evaluarea resurselor 

piscicole și a altor resurse acvatice vii;

Ÿ Continuarea activităților din cadrul grupului de activități 2: Evaluare și recomandări 

privind instrumentele numerice hidro-ecologice avansate pentru prelucrarea datelor, 

controlul în timp real și prognozarea condițiilor marine în Marea Neagră;

Ÿ Continuarea activităților în cadrul Grupului de activități 4: Strategia de inovare pentru 

îmbunătățirea sistemelor comune de monitorizare, partajare a datelor și sisteme 

transfrontaliere de schimb de informații, în conformitate cu MSFD și DCF;

Ÿ Actualizarea bazei de date a părților interesate;

Ÿ Organizarea celei de-a treia reuniune tematică transfrontalieră;

Ÿ Proiect pilot demonstrativ implementat la Varna, Bulgaria (Grupul de activități 2);

Ÿ Pregătirea rapoartelor narative și financiare intermediare.
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Programul Operațional Comun Bazinul Mării Negre 2014-2020
Centrul Regional de Mediu Moldova

Iunie 2021
Programul Operațional Comun Bazinul Mării Negre 2014-2020 este co-finanțat de Uniunea

Europeană prin intermediul Instrumentului European de Vecinătate și de țările participante:
Armenia, Bulgaria, Georgia, Grecia, Republica Moldova, România, Turcia și Ucraina.

Această publicație a fost produsă cu suportul financiar al Uniunii Europene. Conținutul acesteia
este responsabilitatea exclusivă a Centrului Regional de Mediu Moldova și nu reflectă

neapărat punctele de vedere ale Uniunii Europene.
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