
Cooperare dincolo de frontiere. 
Programul Interreg-IPA de Cooperare Transfrontalieră Romania-Serbia este finanțat de 
Uniunea Europeană prin Instrumentul de Asistenţă pentru Preaderare (IPA II) şi cofinanţat 
de statele partenere în program. 

Anunț finalizare proiect

CROSS-BORDER NETWORK FOR EDUCATION AND 
RESEARCH OF NATURAL RESOURCES 

e-MS Code: RORS-279
ACRONYM: NeteRNR
TOTAL FUNDS CONTRACTED: € 1 052 279,77
LEAD PARTNER: University of Life Sciences “King Mihai I” from Timisoara – ULST 
PROJECT PARTNER: Regional Development Agency Juzni Banat from Pancevo -RDAJB

Obiectivul general al proiectului a constat în crearea de rețele 
transfrontaliere pentru educarea și monitorizarea poluării mediului (metale grele, 
pesticide, erbicide, insecticide), cu scopul de a utiliza datele colectate pentru 
educația studenților, fermierilor și membrilor organismelor și autorităților 
competente și a publicului larg despre protecția mediului și utilizarea durabilă a 
resurselor naturale, în special terenurile agricole și apă.

Principalele rezultate care au fost obtinute în cadrul proiectului sunt 
sistemele de monitorizare utilizate pentru colectarea datelor privind poluarea 
mediului (cu metale grele, pesticide, erbicide și insecticide), un ghid de orientare 
privind utilizarea durabilă a resurselor naturale, realizat pe baza  datelor colectate si 
interpretate, workshopurile realizate cu prezentarea datelor obținute catre 
utilizatorii resurselor naturale, precum și autoritățile responsabile de aceste resurse, 
seminariile privind informarea populației rezidente și a altor grupuri țintă despre 
datele obținute și modul de utilizare a ghidului pentru utilizarea durabilă a resurse 
de mediu. Populația rezidentă din regiuni a beneficiat de această acțiune 
transfrontalieră comună, pentru că s-au obținut date privind starea terenurilor 
agricole și a apelor și, în consecință, a alimentelor produse în regiune. Acest lucru va 
avea un efect pozitiv asupra calității alimentelor produse și consumate în viitor în 
zona programului.

Monitorizarea poluării este o nouă abordare care nu a fost utilizată în aceste 
regiuni. Activitățile din acest proiect au contribuit la conștientizarea populației 
rezidente din cele două regiuni cu privire la poluare, protecție și utilizarea durabilă a 
resurselor de mediu.
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