RoAid în 2014
RoAid este programul României de cooperare pentru dezvoltare care
contribuie la reducerea sărăciei extreme şi sprijină dezvoltarea de instituții democratice sustenabile în țări aﬂate în curs de dezvoltare. RoAid
este coordonat de Ministerul Afacerilor Externe.
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Asistență bilaterală

Cateva proiecte ﬁnanțate de MAE:
Suport pentru construirea de capacități instituționale ale autorităților electorale în
Libia, Egipt și Tunisia
Prin acest proiect România și Mexic au susținut autoritățile electorale din Libia, Tunisia și Egipt în construirea de
capacități instituționale de a desfășura alegeri independente, libere și corecte. proiectul a fost implementat cu
sprijinul Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare.

Pilotarea unui index pentru protecția copilului
(Proiect implementat de Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Protecția Copilului)
Proiectul a dezvoltat un index al eforturilor de reforme pentru protecția copilului în Republica Moldova și
Georgia, pentru a crește gradul de conștientizare la nivelul guvernelor, societății civile și donatorilor.

Reducerea riscului de dezastre - o cale către dezvoltarea sustenabilă
(Proiect implementat de CARITAS România)
Scopul proiectului a fost de a face comunitățile din sudul Georgiei reziliente la dezastrele naturale cauzate de
schimbările climatice și de a reduce impactul negativ al acestor dezastre asupra dezvoltării umane și economice.

ASISTENȚĂ UMANITARĂ

MAE a acordat asistență umanitară în valoare de 1,1 mil. RON în:
Ucraina

Siria

Serbia

Palestina

Georgia

Bosnia și Herțegovina

RoAid - Programul României de cooperare pentru dezvoltare
RoAid - Programul României de cooperare pentru dezvoltare

