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TipuriTipuri de de proiecteproiecte
Pot fi depuse unul din următoarele tipuri de proiecte:

Proiecte integrate, în care partenerii de pe fiecare parte
a graniţei contribuie cu diferite elemente la realizarea
aceluiaşi proiect

Proiecte simetrice, în care activităţile pe o parte a 
graniţei sunt însoţite de activităţi similare pe cealaltă
parte a graniţei

Proiecte simple, sunt realizate în mare parte sau 
exclusiv pe o parte a frontierei, dar în beneficiul ambilor 
parteneri.
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Desemnarea unui Desemnarea unui LLead partneread partner I

Proiectele trebuie depuse în comun de partenerii din 
România şi de cei din Moldova sau Ucraina. 

Este obligatoriu ca în proiect să existe cel puţin un 
partener din România şi un partener dintr-un stat terţ.
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Desemnarea unui Desemnarea unui LLead partneread partner IIII

Partenerii îşi vor desemna un Lead partner care va
încheia contractul de finanţare cu Autoritatea de 
Management şi care va avea responsabilitatea
implementării proiectului,în termenii stabiliţi prin
contract

Pe de altă parte, fiecare partener în proiect răspunde
pentru corectitudinea cheltuielilor declarate şi are 
obligaţia returnării fondurilor cheltuite
necorespunzător.
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ResponsabilitResponsabilităţăţi ale Lead partneri ale Lead partner--uluiului II
Va încheia un acord de parteneriat cu 

ceilalţi parteneri în proiect, care va conţine 
reguli pentru garantarea managementului 
financiar corect al fondurilor alocate 
proiectului, inclusiv prevederi privind modul 
cum se vor recupera fondurile plătite incorect;

este responsabil pentru implementarea 
întregului proiect;
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ResponsabilitResponsabilităţăţi ale Lead partneri ale Lead partner--uluiului
IIII

Verifică dacă cheltuielile prezentate de beneficiari 
au fost validate de controlori

Sumele datorate pentru acoperirea iregularităţilor 
sunt recuperate de Lead Partner, de la partenerii de 
proiect, conform acordului stabilit.
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Mulţumesc pentru atenţieMulţumesc pentru atenţie!!
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