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2. Bugetul programului: unic pentru program ( 7 ani) 
 

Din care Buget total* 
ENPI+ confinanţare naţională ENPI Confinanţare 

naţională 

TOTAL 137,4 
mil. EUR 

 126  
mil. EUR 11,4 mil. EUR

  
 
SSTTRRAATTEEGGIIAA    PPRROOGGRRAAMMUULLUUII    OOPPEERRAAŢŢIIOONNAALL    
 

3. Obiectivul general al programului 
Programul îşi propune ca in contextul unor graniţe sigure, să stimuleze potenţialul de dezvoltare al 
zonei de frontieră, prin favorizarea contactelor intre parteneri de pe ambele părţi ale graniţelor, în 
scopul îmbunătăţirii situaţiei economico-sociale şi a mediului înconjurător. 

4. Priorităţile şi măsurile programului 
 
Prioritatea 1: Către o economie mai competitivă a zonei de frontieră: 

• Îmbunătăţirea productivităţii şi competitivităţii în zonele urbane şi rurale, 
• Iniţiative de cooperare în domeniul transportului, infrastructurii de frontieră şi a reţelelor de 

energie,   
 

1. Aria de cooperare  
România, judeţele: Botoşani, Galati, Iasi,
Suceava, Tulcea si Vaslui 
Ucraina , oblasturile: Odessa si Cernăuţi 
Republica Moldova: întreg teritoriul. 
 
Regiuni adiacente: 
Pentru România: judeţul Brăila 
Pentru Ucraina: oblasturile Ivano-Frankivska
Vinnytska, 10 raioane ale oblastului
Khmelnyitska şi 12 raioane ale oblastului
Thermopilska. 
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Prioritatea 2: Mediu şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă prin: 
• Rezolvarea în comun a unor aspecte de mediu, inclusiv pregătirea pentru situaţii de urgenţă 
• Managementul resurselor de apă şi al deşeurilor, 

 
Prioritatea 3: Promovarea activităţilor people to people prin: 

• Sprijin pentru administraţia locală şi regională, pentru societatea civilă şi comunităţi locale 
• Schimburi culturale, sociale şi în domeniul educaţiei 

 
Asistenţă tehnică.  
Aceastã componentă orizontala va asigura eficienţa şi eficacitatea în utilizarea resurselor, în 
concordanţã cu obiectivele şi priorităţile programului

Alocare financiară/ priorităţi 
 

  
 
5. Modul de implementare a programului 

Acordare  de finanţare nerambursabilă, în 
mod competitiv, în cadrul unor Apeluri 
publice (Licitaţii) de propuneri de proiecte.   
 

6. Rezultatele  operaţiilor finanţate din 
program 

Infrastructura economicã/socialã, lucrări 
de protecţia mediului, seminarii, training-
uri, conferinţe, promovarea turismului, 
etc. 

7. Beneficiari  eligibili 
Autorităţi locale şi regionale 
ONG-uri, 
Asociaţii şi organizaţii reprezentative 
Universităţi, institute de cercetare, organizaţii 

educaţionale/de instruire 

8. Proiecte eligibile  
Criteriile generale şi specifice de selecţie a 
proiectelor sunt aprobate de către Comitetul 
Comun de Monitorizare, la propunerea 
Autorităţii Comune de Management (MDLPL, 
România) 
În cadrul  procesului de selecţie se vor avea în 
vedere următoarele criterii minimale: 
-existenta unui partener de partea cealaltă a 
graniţei* 
-capacitate administrativã, 
 
 

 
-capacitate tehnicã 
-capacitate financiarã. 
*Cel puţin un partener trebuie sã fie român şi un 
partener sã provinã din Ucraina si/sau Republica 
Moldova. Nu se acceptă proiecte doar între 
parteneri din Ucraina şi Republica Moldova. 
Aplicantul principal (lead partner-ul) şi partenerii 
trebuie să aibă sediul în aria eligibilă a 
programului. Ca principiu, aplicantul principal 
(lead partner-ul) şi partenerii trebuie să aibă 
sediul în aria eligibilă a programului. În mod 
excepţional, numai acolo unde obiectivele unui 
proiect nu pot fi îndeplinite altfel, este permisă  
participarea unui organism aflat în afara ariei 
programului. 

  

 

Distribuirea bugetelor totale eligibile Finanţare 
totală eligibilă 
(in mil. EURO) 

Finanţare 
ENPI 

(in mil. EURO) 

Finanţare 
naţională 

(in mil. EURO) 
 
TOTAL  

137,4 126 11,4

Prioritatea 1: Către o economie mai competitivă a 
zonei de frontieră 

62,7 57 5,7

Prioritatea 2: Mediu şi pregătirea pentru situaţii de 
urgenţă 

49,5 45 4,5

Prioritatea 3: Promovarea activităţilor people to 
people 

13,2 12 1,2

Asistenţă tehnică 12 12 0
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PPRREEVVEEDDEERRII  PPRRIIVVIINNDD  MMAANNAAGGEEMMEENNTTUULL  ŞŞII  IIMMPPLLEEMMEENNTTAARREEAA  
 
Proces Romania Ucraina Republica 

Moldova 
 

Managementul programului 
Autoritate Comună 
de 
Management 
 

MDLPL- 
Direcţia de Cooperare 
Teritorială Internaţională 

  

Secretariat Tehnic 
Comun 

Biroul Regional de 
Cooperare Transfrontalieră 
Suceava 
Biroul Regional de 
Cooperare Transfrontalieră 
Iaşi 

  

Antene (oficii) ale 
STC 

 Administraţia 
Regională Cernăuţi 
Administraţia 
Regională Odessa 
 

Chişinău (în cadrul 
MEC)  

Instituţii partenere 
la nivel central  

 Ministerul Economiei Ministerul 
Economiei şi 
Comerţului 

Implementare 
Comitet Comun de 
Monitorizare 

-responsabil cu monitorizarea implementării programului 
-număr egal de reprezentanţi din toate statele partenere în program, de la 
nivel naţional, regional şi local 
-prezidat de către Autoritatea Comună de Management 
-Comisia Europeană participă cu rol consultativ 
-desemnează membrii în comitetele de evaluare a proiectelor. 
 

Certificare şi Plăţi Unitatea de Plată din cadrul 
MDLPL 

  

Autoritatea de 
Audit 

Organism operaţional 
independent de pe lângă 
Curtea de Conturi a 
României 

  

CCAALLEENNDDAARR    EESSTTIIMMAATTIIVV  
 
 
Estimare lansare program: noiembrie-decembrie 2008 
 
Estimare lansare primul apel de propuneri de proiecte: primul trimestru al anului 2009 
 

 

 

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuinţelor                    

Direcţia de Cooperare Teritorială Internaţională 

Autoritatea Comună de Management a  

Programului Operaţional România-Ucraina-Republica Moldova 

E-mail: info.ro-ua-md@mdlpl.ro  

Tel:  +40 372 111 313  

 Fax: +40 372 111 456 

 


