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POC Ro-Ua-Md 
ARIA PROGRAMULUI

RomRomââniania: : SuceavaSuceava, , BotoBotoşşaniani, , IaIaşşi, i, VasluiVaslui, Gala, Galaţţi, i, 
TulceaTulcea

UUccrainrainaa: : CernivetskaCernivetska, Odessa, Odessa

Moldova:Moldova: Întreg teritoriulÎntreg teritoriul
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POC Ro-Ua-Md 
REGIUNILE ADIACENTE

RomRomââniania: Br: Brăăilaila

UUccrainrainaa: : IvanoIvano--FrankivskaFrankivska; ; 
VinnitsaVinnitsa; ; 
KhmelnitskaKhmelnitska (parţial)(parţial); ; 

TernopilskaTernopilska (parţial)(parţial); ; 
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Braila
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POC Ro-Ua-Md  
Secretariatul Tehnic Comun

Situat în Situat în SuceavaSuceava, , judeţul judeţul SuceavaSuceava, Rom, Romââniania
În cadrul Biroului În cadrul Biroului RegionalRegional pentru cooperarepentru cooperare
transfrontalierătransfrontalieră
RolRol: : sprijinsprijină ă AutoritateaAutoritatea ComunComunăă de de 
ManagementManagement în gestionarea activităţilor curente în gestionarea activităţilor curente 
ale POale POC RoC Ro--UaUa--MdMd;;
Costurile de operare ale STC sunt finanţate din Costurile de operare ale STC sunt finanţate din 
bugetul de Asistenţă Tehnică a PObugetul de Asistenţă Tehnică a POCC..
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POC Ro-Ua-Md  
Antenele Secretariatului Tehnic Comun

Situate înSituate în::
IaIaşşi, i, judeţul judeţul IaIaşşi, Romania; i, Romania; în cadrul Biroului în cadrul Biroului 
Regional Regional pentru cooperarepentru cooperare transfrontalierătransfrontalieră
CernivetskyCernivetsky; ; în cadrul Administraţiei în cadrul Administraţiei RegionalRegionalee
CernivetskaCernivetska Oblast, UOblast, Uccrainrainaa
OddesaOddesa,, în cadrul Administraţieiîn cadrul Administraţiei RegionalRegionalee
Odessa Oblast, UOdessa Oblast, Uccrainrainaa
ChiChişşininăău, u, în cadrul Ministerului Economiei şi în cadrul Ministerului Economiei şi 
ComerţuluiComerţului
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POC Ro-Ua-Md 
Antenele Secretariatului Tehnic Comun

Înfiinţate de către STC în ţările participanteÎnfiinţate de către STC în ţările participante

RolRol: : informează potenţialii beneficiari dinformează potenţialii beneficiari din in ţara ţara 
respectivă despre respectivă despre activitactivităţileăţile prevăzute în prevăzute în 
cadrul cadrul programprogramuluiului;;

Costurile de operare ale antenelor suntCosturile de operare ale antenelor sunt finanfinanţateţate
din bugetul de Asistenţă Tehnică a POdin bugetul de Asistenţă Tehnică a POC RoC Ro--
UaUa--MdMd..
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POC Ro-Ua-Md  
Priorităţi şi măsuri

PrioritPrioritateaatea 1:1:-- CCătreătre o economie mai competitivă a o economie mai competitivă a 
zonei de frontierăzonei de frontieră

MMăsuriăsuri::
1.1 1.1 Creşterea Creşterea productivitproductivităţiiăţii şi competitivităţii şi competitivităţii 
regiunilor din zonele urbane şi rurale aflate de regiunilor din zonele urbane şi rurale aflate de 
ambele părţi ale graniţelor;ambele părţi ale graniţelor;
1.2 1.2 Iniţiative de cooperare în domeniul Iniţiative de cooperare în domeniul 
transporttransportuluiului şi reţelelor de şi reţelelor de energenergie.ie.
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POC Ro-Ua-Md  
Priorităţi şi măsuri

PProgramurogramull prevede liste de activităţiprevede liste de activităţi
eligibileeligibile în cadrul fiecărei măsuri.în cadrul fiecărei măsuri.
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POC Ro-Ua-Md  
Prioritatea 1, Măsura 1.1

ActivitActivităţileăţile ce pot fi finanţate în cadrul acestei ce pot fi finanţate în cadrul acestei 
măsuri includ:măsuri includ:

RReţeleeţele de afaceride afaceri
CCursuriursuri de pregătire pentru personalul IMMde pregătire pentru personalul IMM--uriuri
Activităţi de cooperare legate de infrastructurăActivităţi de cooperare legate de infrastructură
Cursuri pentru calificarea şi perfecţionarea forţei Cursuri pentru calificarea şi perfecţionarea forţei 

de muncăde muncă
Cooperarea instituţiilor de învăţământ în vederea Cooperarea instituţiilor de învăţământ în vederea 

oferirii unor programe specializate de cursuri oferirii unor programe specializate de cursuri 
cerute de piaţa muncii cerute de piaţa muncii 
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POC Ro-Ua-Md  
Prioritatea 1, Măsura 1.1

ActiviActivităţităţi::
Reţele de dezvoltare şi promovare a inovării şi Reţele de dezvoltare şi promovare a inovării şi 
cercetării cercetării 
Tehnici şi tehnologii moderne în agriculturăTehnici şi tehnologii moderne în agricultură
ImbunătăţireaImbunătăţirea şi dezvoltarea facilităţilor în turismşi dezvoltarea facilităţilor în turism
(de ex: (de ex: muzeemuzee şişi centre culturalecentre culturale care pot contribui care pot contribui 
la la crecreşşterea atractivitterea atractivităţăţiiii zonei)zonei)
Informaţii şi reţele în turismInformaţii şi reţele în turism
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POC Ro-Ua-Md  
Prioritatea 1, Măsura 1.1

Lista indicativă a beneficiarilorLista indicativă a beneficiarilor: : 
Autorităţi Autorităţi locallocalee şi şi regionalregionale;e;
Camere de Comerţ;Camere de Comerţ;
Universităţi şi alte instituţii educaţionale precum Universităţi şi alte instituţii educaţionale precum 
colegii de afaceri;colegii de afaceri;
Entităţi Entităţi publicpublicee care susţin forţa de muncăcare susţin forţa de muncă ((centre de centre de 
crearecreare de locuri de muncăde locuri de muncă, , servicii de conversie servicii de conversie 
profesională profesională etc)etc);;
OrganizaţiiOrganizaţii nonnon--guvernamentale;guvernamentale;
Asociaţii de afaceri şi profesionale legal constituite.Asociaţii de afaceri şi profesionale legal constituite.
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POC Ro-Ua-Md
Prioritatea 1, Măsura 1.2

ActivitActivităţileăţile ce pot fi finanţate în cadrul acestei ce pot fi finanţate în cadrul acestei 
măsuri includ:măsuri includ:
Stoparea decalajelor în cadrul sistemelor Stoparea decalajelor în cadrul sistemelor 
energeticeenergetice
Scheme de energie neconvenţională (biomasa, Scheme de energie neconvenţională (biomasa, 
energie solara, bioenergie) energie solara, bioenergie) 
Studii de fezabilitate pentru îmbunătăţirea Studii de fezabilitate pentru îmbunătăţirea 

reţelelor  de energie şi utilizarea la o scară mai reţelelor  de energie şi utilizarea la o scară mai 
largă a energiei regenerabilelargă a energiei regenerabile
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POC Ro-Ua-Md 
Prioritatea 1, Măsura 1.2

ActivităţiActivităţi::
Transferul de bune practiciTransferul de bune practici

Îmbunătăţirea infrastructurii drumurilor şi căilor Îmbunătăţirea infrastructurii drumurilor şi căilor 
ferate de mică anvergurăferate de mică anvergură
Elaborarea studiilor de fezabilitate, proiecte Elaborarea studiilor de fezabilitate, proiecte 
tehnice, evaluarea impactului de mediutehnice, evaluarea impactului de mediu
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POC Ro-Ua-Md  
Prioritatea 1, Măsura 1.2

Lista indicativă a beneficiarilorLista indicativă a beneficiarilor::
Autorităţi lAutorităţi localocale şie şi regionalregionale;e;
Agenţii din sectorul public de transport şi energie şi Agenţii din sectorul public de transport şi energie şi 
furnizori de servicii furnizori de servicii publicpublicee..
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POC Ro-Ua-Md  
Priorităţi şi Măsuri

PrioritPrioritateaatea 2: 2: Mediu şi pregătirea pentru situaţii de Mediu şi pregătirea pentru situaţii de 
urgenţăurgenţă prinprin::

2.1 2.1 Rezolvarea în comun a unor aspecte de Rezolvarea în comun a unor aspecte de 
mediu, inclusiv pregătirea pentru situaţii de mediu, inclusiv pregătirea pentru situaţii de 
urgenţăurgenţă
2.2 2.2 Managementul resurselor de apă şi al Managementul resurselor de apă şi al 
deşeurilordeşeurilor
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POC Ro-Ua-Md  
Prioritatea 2, Măsura 2.1

ActivitActivităţileăţile ce pot fi finanţate în cadrul acestei ce pot fi finanţate în cadrul acestei 
măsuri includ:măsuri includ:
Strategii comune sau proiecte strategice legate de Strategii comune sau proiecte strategice legate de 
probleme comune de mediuprobleme comune de mediu
Proiecte ce se referă la managementul resurselor Proiecte ce se referă la managementul resurselor 

de apăde apă.  .  Aceste proiecte pot include reducerea Aceste proiecte pot include reducerea 
riscului de producere a inundaţiilor şi măsuri de riscului de producere a inundaţiilor şi măsuri de 
luptă împotriva inundaţiilorluptă împotriva inundaţiilor
ImbunătăţireaImbunătăţirea managementului forestiermanagementului forestier
ManagementManagementul ul biodivebiodiversităţiirsităţii
Ameliorarea ariilor protejate la nivel regional şi Ameliorarea ariilor protejate la nivel regional şi 

naţionalnaţional
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POC Ro-Ua-Md  
Prioritatea 2, Măsura 2.1

ActivitActivităţiăţi::
ElaboraElaborarea studiilor de rea studiilor de fefezabilitatezabilitate,proiectelor ,proiectelor 
tehnicetehnice, , evaluarea impactului de mediuevaluarea impactului de mediu, , analiza analiza 
costcost--benefbeneficiuiciu..
Realizarea în comun a Realizarea în comun a planurilor pentru situaţiiplanurilor pentru situaţii de de 

urgenţăurgenţă
Dezvoltarea în comun a Dezvoltarea în comun a strategiilorstrategiilor şi şi iniţiativeloriniţiativelor
Sisteme de avertizare rapidă pentru evenimente Sisteme de avertizare rapidă pentru evenimente 
care ameninţă viaţa populaţieicare ameninţă viaţa populaţiei
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POC Ro-Ua-Md  
Prioritatea 2, Măsura 2.1

Lista indicativă a beneficiarilorLista indicativă a beneficiarilor::
Autorităţi Autorităţi locallocalee şişi regionalregionalee;;
Agenţii de mediu iAgenţii de mediu inclunclusiv Agenţiile Judeţene de siv Agenţiile Judeţene de 
Protecţie a Mediului implicate în gestionarea apei şi Protecţie a Mediului implicate în gestionarea apei şi 
prevenirea  inundaţiilor; prevenirea  inundaţiilor; 
OrganizaţiiOrganizaţii nonnon--guvernamentaleguvernamentale; ; 
Administraţiile parcurilor naţionale; Administraţiile parcurilor naţionale; 
Universităţi şi instituţii superioare de educaţie;Universităţi şi instituţii superioare de educaţie;
Inspectorate pentru situaţii de urgenţăInspectorate pentru situaţii de urgenţă, , alte organisme alte organisme 
statutare implicate în dezvoltarea planurilor de statutare implicate în dezvoltarea planurilor de 
urgenţă.urgenţă.
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PO Ro-Ua-Md 
Prioritatea 2, Măsura 2.2

ActivitActivităţileăţile ce pot fi finanţate în cadrul acestei ce pot fi finanţate în cadrul acestei 
măsuri includ:măsuri includ:
proiecte la nivel local pentru proiecte la nivel local pentru furnizareafurnizarea apei apei 

potabilepotabile şi şi / / sau epurare a apei şi dezvoltarea sau epurare a apei şi dezvoltarea 
sistemelor de canalizare la nivel localsistemelor de canalizare la nivel local; ; ProProiecte de iecte de 
monitorizare a calităţii apei din fântânimonitorizare a calităţii apei din fântâni
Proiecte de manageProiecte de managemmeenntul apelor uzatetul apelor uzate
Dispozitive de neutralizare, sisteme de canalizare Dispozitive de neutralizare, sisteme de canalizare 
şi de folosire a apei reziduală şi pregătirea şi de folosire a apei reziduală şi pregătirea 
resurselor umaneresurselor umane..
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POC Ro-Ua-Md 
Prioritatea 2, Măsura 2.2

ActiviActivităţităţi::

strategii de reducere a deşeurilorstrategii de reducere a deşeurilor; ; iniţiative iniţiative 
comune de reciclarecomune de reciclare
Elaborarea de studii de fezabilitateElaborarea de studii de fezabilitate, , proiecte proiecte 
tehnicetehnice, , evaluări ale impactului de mediuevaluări ale impactului de mediu, , analize analize 
cost beneficicost beneficiuu, cost , cost -- eficacitateeficacitate
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PO Ro-Ua-Md  
Prioritatea 2, Măsura 2.2

Lista indicativă a beneficiarilorLista indicativă a beneficiarilor::
Autorităţi locale şi regionale;Autorităţi locale şi regionale;
OrganizaţiiOrganizaţii nonnon--guvernamentale;guvernamentale;
OrganiOrganizaţii nonzaţii non--profit;profit;
Organisme publice la nivel judeţean şi regional Organisme publice la nivel judeţean şi regional 
pentru gestionarea deşeurilor şi  managementul pentru gestionarea deşeurilor şi  managementul 
apelor reziduale.apelor reziduale.
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PO Ro-Ua-Md  
Prioritatea 3 Promovarea activităţilor 

people to people

MMăsura 3.1.Sprijin pentru adminitraţia ăsura 3.1.Sprijin pentru adminitraţia 
locală şi regională, pentru societatea civilă locală şi regională, pentru societatea civilă 
şi comunităţi localeşi comunităţi locale

Măsura 3.2. Schimburi culturale, sociale şi Măsura 3.2. Schimburi culturale, sociale şi 
în domeniul educaţieiîn domeniul educaţiei
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PO Ro-Ua-Md  
Prioritatea 4 Asistenţă tehnică

Această prioritate orizontală va asigura Această prioritate orizontală va asigura 
eficienţa şi eficacitatea în utilizarea eficienţa şi eficacitatea în utilizarea 
resurselor, în concordanţă cu obiectivele şi resurselor, în concordanţă cu obiectivele şi 
priorităţile programuluipriorităţile programului
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Vă mulţumesc pentru atenţie!

Gabriela Ionescu
gabriela.ionescu@mdlpl.ro

Direcţia de Cooperare Teritorială Internaţională
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor


