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1. Titlul 

proiectului 

Case Rotunde din Chirpici 

2. Bugetul 

proiectului 

Maximum 650.000 € din cre 150.000Euro din contributie ENPI 

3. Sursa de 

finanţare a 

bugetului 

proiectului  Prioritatea 3: Cooperarea Oameni către Oameni 

Măsura 3.1. Guvernanţa locală şi regională; sprijinirea societăţii civile şi a comunităţii locale. 

4. Solicitantul  Institutul de Cercetare Petre Andrei, Judeţul Iaşi, ROMÂNIA 

5. Parteneri si 

asociaţi 

Parteneri: Institutul de Cercetare Petre Andrei /Biblioteca Universităţii Gheorghe Asachi, ROMÂNIA; 

Universitatea Constantin Stere, Republica Moldova;  

Asociaţi: Universitatea de Stat Taras Shevchenko, Ucraina. 

6. Aria geografica 

in care se 

desfăşoară 

NE ROMANIA; 

UCRAINA; 

REPUBLICA MOLDOVA. 

7. Durata 

proiectului 

18 luni 

8. Obiectivele 

proiectului 

Obiectivul general al proiectului este să stimuleze potenţialul de dezvoltare turistică al regiunii transfrontaliere România-

Ucraina-Republica Moldova formată din Judeţul Iaşi, Chişinău şi Cernauti prin promovarea Caselor Rotunde din Chirpici, creând 

astfel premizele unei colaborări fructuoase în orice domeniu între comunităţile locale şi îmbunătăţind performanţele economice 

ale zonei de frontieră. 

Obiectivul specific al proiectului este de a încuraja legăturile şi activităţile trans-frontaliere prin crearea de parteneriate şi 

dezvoltarea cooperării în zona de frontieră România–Ucraina - Republica Moldova, prin construirea a două case rotunde din 
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Chirpici. Chirpiciul este o metodă sigură şi uşoară de a construi, care se mulează foarte bine cu implicarea tinerilor. Având în 

vedere siguranţa şi simplitatea procesului de construire, oamenii pot învăţa cum să obţină, combine şi să construiască folosind 

materialele necesare, învăţând despre diferenţele dintre metodele convenţionale de construcţie şi cele care folosesc chirpici.  

9. Activităţile 

proiectului 

GA1: Organizarea managementului proiectului, coordonarea si comunicarea proiectului. 

Obiectivul principal al GA include managementul financiar, coordonarea şi monitorizarea activităţilor proiectului pe întreaga sa 

durată (18 luni). GA 1 conţine: Activitatea 1: Crearea pre-condiţiilor logistice necesare pentru implementarea proiectului; 

Activitatea 2: Organizarea întâlnirilor Comisiei de Conducere a Proiectului; Activitatea 3: Organizarea evenimentului de începere a 

Proiectului şi a Conferinţei finale; Activitatea 4: Contractarea serviciilor de evaluare şi auditare; Activitatea 5: Derularea 

monitorizării proiectului  

GA 2: Organizarea activităţilor pregătitoare pentru crearea a două Case Rotunde din Chirpici (schimb de experienţă 

între parteneri şi achiziţionarea echipamentelor necesare). 

Obiectivul principal al GA constă în realizarea Planşelor Tehnice (Proiecte) pentru crearea Casei Rotunde din Chirpici. Activitatea 

va fi subcontractată. GA 2 conţine: Activitatea 1: Pregătirea dosarului de licitaţie pentru execuţia Proiectelor Tehnice; Activitatea 

2: Atribuirea contractului de execuţie  a Proiectelor Tehnice; Activitatea 3: Realizarea şi aprobarea Proiectelor Tehnice; Activitatea 

4: Vizită de studiu la Chişinău şi Cernauti – schimb de experienţă; Activitatea 5: Pregătirea documentaţiei pentru procedura de 

achiziţie a echipamentelor necesare pentru amenajarea Casei rotunde din chirpici; Activitatea 6: Instalarea echipamentelor şi 

dotărilor achiziţionate. 

GA 3: Execuţia lucrărilor fizice pentru crearea a două Case Rotunde din Chirpici. 

Obiectivul principal al GA constă în realizarea lucrărilor de construcţie la cele două Case Rotunde din Chirpici. GA 3 conţine: 

Activitatea 1: Pregătirea dosarului de licitaţie pentru execuţia lucrărilor de construcţie; Activitatea 2: Organizarea şi atribuirea 

licitaţiei; Activitatea 3: Obţinerea autorizaţiilor de construcţie pentru lucrările de construcţii; Activitatea 4: Construirea celor două 

Case rotunde din chirpici;  

GA 4: Pregătirea Planului de Marketing. 

Obiectivul principal al GA este promovarea şi introducerea pe piaţă a artei de a construi cu Chirpici. GA 4 conţine: Activitatea 1: 

Pregătirea documentaţiei pentru procedura de achiziţie a serviciului de realizare a planului de marketing; Activitatea 2: 
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Realizarea procedurii de achiziţie servicii realizare plan de marketing; Activitatea 3: Realizarea planului de marketing; 

GA 5: Arta tradiţională, cultura în timp şi civilizaţie europeană  

Obiectivul principal al GA constă în promovarea în ţară şi străinătate a integrităţii culturii şi civilizaţiei româneşti în ciuda 

tuturor dificultăţilor survenite în  timp. GA 4 conţine: Activitatea 1: Crearea Muzeul Ţăranului Român la Iaşi şi Chişinău. 

Activitatea 2: Organizarea unui festival anual de artă literară la Muzeul Ţăranului Român din Iaşi şi Chişinău, Activitatea 3: 

Organizarea la Cernauti a “Galei Prietenii Muzeului” (omagiu adus marilor personalităţi din România), Activitatea 4: 

Organizarea la Iaşi şi Chişinău a cursurilor de vară –“Artă şi civilizaţie românească”. 

GA 6: Promovarea potenţialului turistic, informare şi comunicarea proiectului. 

Obiectivul GA constă în promovarea implementării proiectului şi informarea a cât mai mulţi beneficiari vizaţi despre existenţa 

acestuia. GA 6 conţine: Activitatea 1: Emiterea de comunicate de presă periodic; Activitatea 2: Realizarea de materiale 

publicitare pentru promovarea proiectului; Activitatea 3: Organizarea Târgului de construcţii tradiţionale în zona 

transfrontalieră Iaşi– Chişinău – Cernauti. 

10. Rezultatele 

proiectului 

Rezultatele proiectului sunt: 

 Creşterea atractivităţii regiunii de frontieră în care este implementat proiectul în vederea atragerii de investiţii în 

dezvoltarea sectorului infrastructură şi de afaceri; 

 Creşterea nivelului de educaţie al populaţiei, promovarea valorilor culturale comune, crearea unei atitudini de toleranţă 

şi respect pentru religia, cultura şi tradiţiile comune; 

 Conservarea patrimoniului cultural moştenit de la predecesori prin păstrarea şi valorificarea construcţiilor din chirpici, 

apreciate atât de turişti cât şi de localnici; 

 Schimb de experienţă între studenţii din trei grupuri de vârste diferite din cele trei ţări implicate. 

 Extinderea perioadei calendaristice în care oraşul Iaşi şi Chişinău prezintă interes pentru turişti; 

11. Durata 

activităţilor 

proiectului 

GA/ 

lună 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

GA 1                   

GA 2                   
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GA 3                   

GA 4                   

GA 5                   

GA 6                   
 

12. Impactul 

aşteptat 

Revigorarea şi conservarea vechilor tradiţii ale patrimoniului cultural naţional sunt prioritare şi sunt sprijinite integral în 

general, în special în cazurile care implică donaţii internaţionale. Astfel, Guvernele tuturor ţărilor implicate şi Ministerele 

/Agenţiile de turism şi cultură vor susţine proiectul şi vor garanta implementarea şi sustenabilitatea sa.  

Veniturile generate pe plan local în urma implementării proiectului vor fi disponibile tuturor grupurilor ţintă deoarece, conform 

unor calcule preliminare, noua infrastructură pentru turism poate creşte veniturile populaţiei locale de aproximativ 6 ori faţă 

de cele realizate în prezent. Beneficiile se vor menţine pe măsură ce numărul turiştilor va creşte iar mediul în general devine tot 

mai atractiv pentru noile afaceri. 

Beneficii economice: 

 Identificarea a noi oportunităţi de stimulare / dezvoltare a pieţelor; 

 Creşterea încrederii în lanţurile de aprovizionare şi a pieţelor regionale cu scopul de integrare cu alte regiuni; 

 Creşterea atractivităţii regiunii datorită investiţiilor realizate în cadrul proiectului;  

Proiectul contribuie la promovarea obiectivelor interregionale prin: transfer de know how; impactul activităţilor 

proiectului la nivel trans-frontalier; beneficiarii finali din anumite zone de frontieră vor deveni eligibili pentru program; 

contribuie la consolidarea capacităţii autorităţilor publice locale de a participa activ la promovarea dezvoltării socio-

economice a comunităţilor prin intermediul parteneriatelor stabilite. 

Beneficii sociale: 

 O dezvoltare echilibrată a judeţelor din regiunea de frontieră a României şi Republicii Moldova 

 Promovarea stabilităţii în zona de frontieră;  

 Îmbunătăţirea nivelului de cunoştinţe in domeniul accesării fondurilor rambursabile si nerambursabile. 

 Intensificarea cooperării transfrontaliere între localităţile vizate de proiect -  proiectul contribuie la promovarea 

obiectivelor transnaţionale prin schimbul de experienţă pe care îl vor avea membrii implicaţi in managementul 
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proiectului; 

 Se intensifică şi diversifică legăturile între naţiuni pe plan internaţional intensive;  

 Se valorifică educarea şi sensibilizarea populaţiei cu privire la conservarea mediului înconjurător. 

Beneficii de mediu 

 O societate civilă mai responsabilă. 

Activităţile proiectului vor fi implementate pe baza principiilor de dezvoltare durabilă pe parcursul diferitelor faze de 

implementare, în vederea asigurării protecţiei mediului, resurselor şi bio-diversităţii. Pe parcursul proiectului, se va 

promova utilizarea tehnologiilor moderne prietenoase cu mediul înconjurător. Prin rezultatele anticipate, proiectul 

contribuie la promovarea obiectivului general al dezvoltării durabile prin oameni mai bine pregătiţi pentru a face faţă 

provocărilor prezente şi viitoare şi pentru a acţiona cu responsabilitate faţă de generaţiile viitoare prin dezvoltarea 

abilităţilor practice ale locuitorilor din zona transfrontalieră cercetată şi prin promovarea acţiunilor de protejare si 

conservare a mediului înconjurător in vederea îmbunătăţirii calităţii vieţii pentru toată lumea, atât pentru prezent cât şi 

pentru generaţiile viitoare. 

13. Riscuri Riscurile in cadrul acestui proiect sunt: 

1. Modificarea normelor de implementare a proiectului în cadrul ENPI CBC; 

2. Înlocuirea reprezentantului legal al solicitantului; 

3. Înlocuirea membrilor echipei de proiect; 

4. România, R. Moldova şi Ucraina trec prin criză economică, ceea ce va duce la incapacitatea sectorului public de a finanţa 

contribuţia la proiect; 

5. Diminuarea interesului factorilor de decizie cu privire la promovarea construcţiilor din chirpici; 

6. Apariţia unor posibile probleme din cauza comunicării unor obiceiuri diferite. 

7. Diminuarea interesului comunităţii de afaceri în realizarea de investiţii pentru dezvoltarea activităţilor lor în regiunea 

vizată 

8. Întârzierea dezvoltării teritoriale din cauza constructorilor; 

14. Ameninţări Ameninţările asupra acestui proiect pot fi: 
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1. Criza politică din România, Republica Moldova şi Ucraina; 

2. Apariţia unei proceduri restrictive de eliberare a vizelor şi modificarea politicii de migraţie in sens restrictiv chiar şi în 

scopuri sportive; 

3. Modificarea legislaţiei în domeniul construcţiilor; 

4. Migraţia forţei de muncă calificată în domeniul construcţiilor în alte regiuni ale ţării sau în ţările UE. 

15. Metode de 

gestionare 

Vom împărţi metodele de gestionare în metode de gestionare a riscurilor şi metode de gestionare a ameninţărilor, după cum 

urmează: 

A riscurilor: 

1. Relaţiile cu autorităţile vor continua programul precum şi punctele de contact naţionale, şi se vor folosi instrumente 

comune pentru sarcinile administrative şi financiare ale ENPI; 

2. Proiectul va fi implementat de către echipa managerială, astfel încât micile întârzieri în activităţile de administrare nu 

vor pune capăt proiectului; 

3. Aprobarea membrilor echipei de proiect în urma realizării transparente a selecţiei; 

4. Promovarea proiectului in vederea obţinerii de împrumuturi; 

5. Activităţi de sensibilizare mai bine orientate; 

6. Ajustarea planului de acţiuni sau prelungirea perioadei de punere în aplicare a contractul prin act adiţional, fără a 

schimba obiectivele, bugetul, activităţile şi rezultatele; 

7. Monitorizarea constantă, activităţi de revizuire a calendarului şi a acordului privind eventuale modificări cu autorităţile 

programului. 

A ameninţărilor: 

1. Se va dezvolta o puternică strategie PR şi se va asigura implicarea factorilor de decizie politică şi a autorităţilor de 

finanţare în toate fazele de punere în execuţie a proiectului; 

2. Se va dezvolta o puternică strategie PR şi se va asigura implicarea factorilor de decizie politică şi a autorităţilor de 

finanţare în toate fazele de implementare a proiectului pentru a facilita accesul la vize; 

3. Asigurarea unor salarii competitive şi a unor condiţii de muncă adecvate; 
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4. Instituţiile relevante vor trebui să ofere suport în vederea identificării celor mai bune posibilităţi de armonizare a 

legislaţiei în domeniul construcţiilor şi aplicarea soluţiilor coordonate pentru proiect. 

 


