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Durata programului

Perioada Perioada de de executare pentru fiecare executare pentru fiecare 
program program operaoperaţţional ional îîncepe cel mai ncepe cel mai 
devreme devreme la data de 1 la data de 1 Ianuarie Ianuarie 2007 2007 şşii se se 
îîncheiencheie celcel maimai ttâârziurziu la data de 31 la data de 31 
DecembrieDecembrie 2016.2016.
AceastAceastăă perioadperioadăă cuprindecuprinde treitrei etapeetape: : 
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Perioada de executare a POC

A) o A) o etapetapăă de de implementareimplementare a a progarmuluiprogarmului
operaoperaţţionalional comuncomun cu o cu o duratduratăă maximmaximăă de de 
şşapteapte aniani , , cece se se terminterminăă celcel maimai ttâârziurziu la la 
data de 31 data de 31 DecembrieDecembrie 2013. 2013. NiciNici o o licitalicitaţţieie
nunu maimai poatepoate fifi lansatlansatăă şşi nicii nici un contract un contract nunu
maimai poatepoate fifi semnatsemnat dupdupăă aceastaceastăă datdatăă, cu , cu 
excepexcepţţiaia audituluiauditului şşii a a evaluevaluăăriirii contractelorcontractelor;;
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Perioada de executare a POC

B) o B) o etapăetapă de de implementareimplementare pentrupentru proiecteproiecte
finanţatefinanţate prinprin progarmulprogarmul operaţionaloperaţional comuncomun
care coincide cu data de care coincide cu data de începereîncepere a a 
implementăriiimplementării programuluiprogramului şişi se se vava încheiaîncheia
celcel maimai târziutârziu la la 31 31 DecembrieDecembrie 2014. 2014. ToateToate
activitactivităţăţileile proiectuluiproiectului finanfinanţţateate de program de program 
se se vorvor îîncheiancheia celcel maimai ttâârziu rziu la la aceastaceastăă datdatăă;;
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Perioada de executare a POC

C)C) oo etapetapăă financiarfinanciarăă a a programuluiprogramului
operaoperaţţional comunional comun îîncluzncluzâândnd îînchidereanchiderea
financiarfinanciarăă a a tuturortuturor contractelorcontractelor finanfinanţţateate
prinprin program, program, evaluareaevaluarea exex--post a post a 
programuluiprogramului, , depunereadepunerea raportuluiraportului final final şşii
efectuareaefectuarea plplăţăţiiii finale finale recuperatoriirecuperatorii de de ccăătre  tre  
Comisia EuropeanComisia Europeanăă..AceastAceastăă etapetapăă trebuietrebuie ssăă
se se finalizeze celfinalizeze cel maimai ttâârziurziu la data de 31 la data de 31 
DecembrieDecembrie 2016.2016.
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Procedura de selecţie a 
proiectelor (Proiecte eligibile)

Criteriile generale Criteriile generale şşi specifice de seleci specifice de selecţţie a ie a 
proiectelor sunt aprobate de cproiectelor sunt aprobate de cããtre Comitetul tre Comitetul 
Comun de Monitorizare, la propunerea Comun de Monitorizare, la propunerea 
AutoritAutorităţăţii Comune de Management ii Comune de Management 
(MDLPL, Rom(MDLPL, Româânia)nia)
ÎÎn cadrul  procesului de selectie se vor avea n cadrul  procesului de selectie se vor avea 
îîn vedere urmatoarele criterii minimale:n vedere urmatoarele criterii minimale:
--existenta unui partener de partea cealalta a existenta unui partener de partea cealalta a 
granitei*granitei*
--capacitate administrativcapacitate administrativãã,,
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Procedura de selecţie a 
proiectelor (Proiecte eligibile)

--capacitate tehniccapacitate tehnicãã,,
--capacitate financiarcapacitate financiarãã..
*Cel pu*Cel puţţin un partener trebuie sin un partener trebuie sãã fie romfie româân n 
şşi un partener si un partener sãã provinprovinãã din Ucraina si/sau din Ucraina si/sau 
Republica Moldova. Nu se acceptRepublica Moldova. Nu se acceptăă proiecte proiecte 
doar doar îîntre parteneri din Ucraina ntre parteneri din Ucraina şşi i 
Republica Moldova. Aplicantul principal Republica Moldova. Aplicantul principal 
(lead partner(lead partner--ul) ul) şşi partenerii trebuie si partenerii trebuie săă aibaibăă
sediul sediul îîn aria eligibiln aria eligibilăă a programului.a programului.
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Programul orientativ al procedurii de 
selecţie şi evaluare a proiectelor
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Deadline for submission of project 
proposals (registration) Joint Technical 

Secretariat

Call for proposal issued

2-3 month preparation of 
project proposals 

Formal assessment
(administrative and eligible check)

A
pplicants

Depends on the number of 
project proposals (2 month) 
preparation of project 
proposals 

Quality assessment
(with the assistance of the assessors)

Decision of the Joint Monitoring 
Committee 

Selection 
C

om
m

ittee
Depends on the number of project 
proposals and assessors (1-2 month) 
preparation of project proposals 

Joint Technical 
Secretariat

Preparation of info sheets for JMC 
members (1-2 month) 

Signing the contract

Preparation of contracts with 
amendments of project documentation  
(1-4 month) 

Joint M
anaging 

A
uthority 

Secretariat

Start of implementation 

Procurement (0-12 month)

Project implemented, audited, reported 
and paid

B
eneficiary 

Implementation(6-24 month)audit and 
final payment (1-6 month)

From
 call for proposal to signing contract 7-13 m

onth 
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MulMulţumesc pentru atenţie!ţumesc pentru atenţie!

Gabriela Ionescu
gabriela.ionescu@mdlpl.ro
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