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ProgramulProgramul Operational Operational ComunComun RoRo--UaUa--Md Md 
Alocarea financiară Alocarea financiară 2007 2007 –– 2010 2010 

ContribuContribuţie UEţie UE pentru 7 ani este pentru 7 ani este de de 126126 milmil
EUROEURO

6.798.3866.798.3866.665.0846.665.0846.097.5556.097.5553.568.9543.568.954PrioritPrioritatea atea 22

8.740.7828.740.7828.569.3948.569.3947.839.7147.839.7144.588.6554.588.655PrioritPrioritatea atea 11

19.423.96019.423.96019.043.09719.043.09717.421.58617.421.58610.197.01110.197.011
CContribuontribuţie ţie 
(total(totalăă)) UUEE
[Euro][Euro]

20102010200920092008200820072007
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Dimensiunea proiectelorDimensiunea proiectelor
PrioritPrioritateaatea1  1  Către o economie mai Către o economie mai 

competitivă a zonei de frontierăcompetitivă a zonei de frontieră

MMăsuraăsura 1.11.1 –– Îmbunătăţirea productivităţii şi Îmbunătăţirea productivităţii şi 
competitivităţii zonelor urbane şi rurale, competitivităţii zonelor urbane şi rurale, 
situate desituate de--a lungul graniţeia lungul graniţei:      :      

100.000 100.000 –– 1.000.000 EUR1.000.000 EUROO
MMăsuraăsura 1.21.2 ––Iniţiative de cooperare în Iniţiative de cooperare în 

domeniuldomeniul transporttransportuluiului şi reţelelor deşi reţelelor de
energieenergie::

100.000 100.000 –– 2.000.000 EUR2.000.000 EUROO
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Dimensiunea proiectelorDimensiunea proiectelor

PrioriPrioritateatatea 2    2    –– Mediu şi pregătirea pentru Mediu şi pregătirea pentru 
situaţii de urgenţăsituaţii de urgenţă

MMăsuraăsura 2.12.1 –– Rezolvarea în comun a unor Rezolvarea în comun a unor 
aspecte de mediu, inclusiv pregătirea pentru aspecte de mediu, inclusiv pregătirea pentru 
situaţii de urgenţăsituaţii de urgenţă

100.000 100.000 –– 500.000 EUR500.000 EUR
MMăsura ăsura 2.22.2 –– ManagementulManagementul rresurseesurselorlor de apăde apă

şişi al al deşeurilordeşeurilor::
100.000 100.000 –– 2.000.000 EUR2.000.000 EUR
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Estimarea numărului maxim de Estimarea numărului maxim de 
proiecte proiecte 2007 2007 –– 20102010

PrioPrioritatearitatea 1: 1: 
Proiecte mariProiecte mari :: 1010
(1.500.000 (1.500.000 -- 2.000.000 EUR2.000.000 EUROO))
Proiecte de dimensiuneProiecte de dimensiune medimediii :: 77
(500.000 (500.000 –– 1.500.000 EUR1.500.000 EUROO))
Proiecte de dimensiuni reduseProiecte de dimensiuni reduse: : 15 15 
(100.000 (100.000 –– 500.000 EUR500.000 EUROO))



6

EstimEstimareaarea numărului maxim de numărului maxim de 
pproroiecte iecte 2007 2007 –– 20102010

PrioritPrioritatea atea 2: 2: 
Proiecte mariProiecte mari :: 55
(1.500.000 (1.500.000 -- 2.000.000 EUR2.000.000 EUROO))
PProroiecteiecte de dimensiune mediede dimensiune medie: : 1010
(500.000 (500.000 –– 1.500.000 EUR1.500.000 EUROO))
Proiecte de dimensiuni reduseProiecte de dimensiuni reduse: : 15 15 
(100.000 (100.000 –– 500.000 EUR500.000 EUROO))
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Plata proiectelorPlata proiectelor

Pentru proiectele de dimensiuni mari şi medii a Pentru proiectele de dimensiuni mari şi medii a 
căror durată depăşeşte căror durată depăşeşte 12 12 luniluni::
Avans de platăAvans de plată -- 30% 30% din din bugetulbugetul
proiectuluiproiectului
Plată intermediarăPlată intermediară -- 40% 40% din din bugetulbugetul
proiectuluiproiectului
Plată finalăPlată finală -- 30% 30% din din bugetulbugetul proiectuluiproiectului
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PPlatalata proiectelorproiectelor

Pentru proiecte mici a căror durată este Pentru proiecte mici a căror durată este 
mai mică de mai mică de 12 12 luniluni::
Avansul de platăAvansul de plată –– 60%60% din din bugetulbugetul
proiectuluiproiectului
Plata finalăPlata finală –– 40% 40% din din bugetulbugetul
proiectuluiproiectului
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Vă mulţumesc pentru atenţie!

Gabriela Ionescu
gabriela.ionescu@mdlpl.ro
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