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Chișinău, 24 noiembrie 2015

CANCELARIA DE STAT

Direcția Generală Coordonarea Politicilor, Asistenței
Externe și Reforma Administrației Publice Centrale
Unitatea Națională de Coordonare
Biroul de Administrare a Programului
(TWINNING, TAIEX, SIGMA, CIB)
Misiunea Direcţiei Generale constă în asigurarea elaborării şi
aprobării de către Guvern a politicilor publice de calitate,
respectiv asigurarea implementării, monitorizării şi evaluării
acestora de către autorităţile administraţiei publice centrale.

•

Stabilirea cadrului general pentru definirea priorităţilor
Guvernului, inclusiv în domeniul asistenţei externe;

•

Administrarea întregului ciclu de programare a asistenţei
externe şi armonizarea acestuia cu ciclul bugetar şi de
planificare a politicilor;

•

Atragerea şi promovarea asistenţei externe în conformitate
cu priorităţile naţionale de dezvoltare.

•

Dezvoltarea, acordarea asistenţei metodologice şi
asigurarea bunei funcţionări a sistemului naţional de
monitorizare şi evaluare a politicilor publice şi asistenţei
externe;

•

Asigurarea transparenţei şi îndeplinirea cerinţelor cu privire
la informarea şi publicitatea asistenţei externe acordate
Republicii Moldova.

Platforma pentru Gestionarea Asistenței Externe
(AMP) - reprezintă un sistem on-line de gestionare
a datelor asistenței externe, respectiv proiecte,
programe și alte forme de asistență oferite de către
partenerii de dezvoltare.
www.amp.gov.md

Beneficiile platformei AMP:

www.amp.gov.md

•

Transparență. Cuprinde informații privind proiectele finanțate de
donatori, fiind accesibile publicului;

•

Eficiență. AMP simplifică procesul de colectare și raportare a
informațiilor privind asistența externă;

•

Facilitează analiza tendințelor asistenței externe privind
categorizarea asistenței externe în funcție de sector, donator etc.;

•

Consolidează coordonarea între donatori și agențiile
guvernamentale;

•

Susține procesul de luare a deciziilor asigurînd planificarea și
previzibilitatea asistenței externe.

Prin intermediul platformei AMP utilizatorul
poate urmări :
•

Toate proiectele de asistență externă care au fost finalizate,
planificate și în derulare, avînd informația necesară despre
obiectivele, acțiunile, durata și bugetul proiectului;

•

Rapoartele anuale privind asistența externă;

•

Portofoliul donatorilor și cadrul normativ;

•

Vizualizarea pe harta Republicii Moldova a zonelor/localităților
unde se desfășoară proiecte din asistență externă.

•

Proiectele de asistenţă externă care sunt în conformitate
cu priorităţile naţionale de dezvoltare a Guvernului, sunt
coordonate direct între partenerii externi (donatori) și
Administrația Publică Centrală (Guvernul).

•

Însă Programul de Cooperare Transfrontalieră poate fi
coordonat/implementat direct de Administrația Publică
Locală și Uniunea Europeană.

Cooperarea Transfrontalieră la
graniţele externe ale UE
•

În contextul Politicii Europene de Vecinătate, cooperarea
transfrontalieră are un rol esenţial, bazat pe principiul acţiunii
în beneficiul ambelor părţi ale frontierei.

•

Obiectivul general al Instrumentului European de Vecinătate:
progresul către o regiune de prosperitate şi bună vecinătate
între state membre şi nemembre ale UE.

Cadrul Legal al Instrumentului
European de Vecinătate (ENI)
•

Regulamentul nr.232/11 martie 2014 de instituire a unui instrument european de
vecinătate (ENI).

•

Regulamentul Comisiei nr. 897/18 august 2014 privind regulile de implementare
aplicabile programelor de cooperare transfrontalieră finanţate din ENI.

•

Regulamentul nr.236/2014 de stabilire a normelor şi procedurilor comune pentru
punerea în aplicare a instrumentelor Uniunii pentru finanţarea acţiunilor externe.

•

Documentul de Programare 2014-2020 pentru cooperare transfrontalieră ENI

•

Cadrul legal este disponibil pe site-ul programului România-UcrainaRepublica Moldova: www.ro-ua-md.net

Cooperarea Transfrontalieră
la graniţele externe ale UE
•

Obiectivele strategice ale Instrumentului European de Vecinătate
(ENI) 2014-2020:

1.

Promovarea dezvoltării economice şi sociale a regiunilor pe ambele
părţi ale frontierei

2.

Soluţionarea problemelor comune de mediu, sănătate publică,
siguranţă şi securitate

3.

Promovarea unor condiţii mai bune pentru asigurarea mobilităţii
persoanelor, bunurilor şi capitalului

Obiective Tematice ENI CBC
A. Promovarea dezvoltării
economice şi sociale
TO1 – Afaceri şi dezvoltarea
IMM
TO2 – Sprijin pentru educaţie,
cercetare, dezvoltare şi inovare
TO3 – Promovarea culturii locale
şi a patrimoniului
TO4 – Promovarea incluziunii
sociale şi lupta împotriva sărăciei

TO5 – Sprijin pentru buna
guvernare locală şi regională

B. Soluţionarea problemelor
comune în domeniul
sănătăţii publice, siguranţei şi
securităţii
TO4 & TO5
TO6 – Protecţia mediului şi
adaptarea la schimbările
climatice
TO8 – Rezolvarea problemelor
comune în domeniul
siguranţei şi securităţii
TO9 – Promovarea cooperării
în domeniul energiei

C. Promovarea unor condiţii
mai bune pentru facilitarea
mobilităţii persoanelor,
bunurilor şi capitalului
TO4 & TO5

TO7 – Îmbunătăţirea
accesibilităţii reciunii, sisteme
şi reţele de transport şi
comunicaţii

TO10 – Managementul şi
securitatea frontierei

Condiţii de asigurare a finanţării


Proiectele trebuie să asigure un impact transfrontalier clar şi
valoare adăugată pentru strategiile Uniunii Europene şi ale
programelor;



Proiectele sunt implementate în aria programului



Nu se acceptă dublarea finanţării aceloraşi acţiuni din surse
diferite ale UE



Nu se acceptă finanţarea retroactivă a proiectelor.

PRINCIPIUL PARTENERIATULUI
Proiectele se bazează pe parteneriate transfrontaliere între Statele Membre şi statele
partenere/candidate (Turcia);
 Fiecare proiect desemnează un lider care să reprezinte parteneriatul în relaţia
contractuală cu donorul, reprezentat de AM (este cel care semnează contractul de
finanţare);
 Toţi partenerii (beneficiarii) trebuie să colaboreze activ în dezvoltarea şi
implementarea proiectelor şi trebuie să asigure personal şi/sau co-finanţare, în baza
unui Acord de Parteneriat pe care îl semnează;
 Liderul de proiect primeşte finanţarea de la AM şi asigură transferul grantului către
parteneri, conform prevederilor Acordului de Parteneriat;
 Liderul îşi asumă responsabilitatea pentru implementarea întregului proiect;
 Fiecare partener este legal şi financiar responsabil pentru activităţile pe care le
implementează şi pentru gestionarea grantului pe care îl primeşte.


2014 - 2020
•

Programele bilaterale succesoare ale PO ROUAMD:
•
•

•

1. Programul România-Republica Moldova
2. Programul România-Ucraina

Programul Operaţional Comun Bazinul Mării Negre

http://www.ro-ua-md.net/

PROGRAMUL OPERAŢIONAL COMUN

ROMÂNIA-REPUBLICA MOLDOVA
2014-2020
Programul se adresează zonei aflate la frontiera dintre România şi
Republica Moldova, şi va contribui la atingerea obiectivului
general al Instrumentului European de Vecinătate: evoluţia către o
regiune de prosperitate şi bună vecinătate, realizată prin acţiuni de
cooperare transfrontalieră în beneficiul statelor membre şi
nemembre ale UE care se învecinează.
http://www.ro-ua-md.net/

PROGRAMUL ROMÂNIAREPUBLICA MOLDOVA
•

Aria programului:
• Judeţele: Botoşani, Iaşi, Vaslui, Galaţi
• Întregul teritoriu al Republicii
Moldova

•

Alocarea financiară
• 81 milioane de Euro (fonduri ENI)

•

Cofinanţare minimă pe care trebuie să o
asigure cele două ţări este de 10% din
valoarea contribuţiei UE.

http://www.ro-ua-md.net/

PROIECTE ELIGIBILE
Proiectele finantate prin Programul Ro-Ua-Md trebuie sa se incadreze intruna din urmatoarele categorii:
•

Proiecte integrate, in care fiecare partener realizeaza activitati diferite pe
partea proprie a frontierei in vederea atingerii unui obiectiv comun , cu
impact transfrontalier;

•

Proiecte simetrice in care activitati similare sunt efectuate in paralel pe
frontiera statelor partcipante;

•

Proiecte simple, implementate in principal sau in intregime intr-o singura
tara partenera in program dar care au un impact transfrontalier.

http://www.ro-ua-md.net/

SOLICITANȚI ELIGIBILI – potențiali beneficiari care pot primi
finanțare în cadrul programului, în funcție de prioritate și măsură .
Prioritatea 1: Către o economie mai competitivă a zonei de frontieră
1.1 Îmbunătățirea productivității și competitivității în zonele urbane și rurale :
•

camera de comerț, autorități locale și regionale, universități, alte instituții de
educație precum colegii de afaceri, instituții publice care sprijină forta de muncă
(centre de creare a locurilor de muncă, servicii de schimburi de locuri de muncă
etc.), organizații neguvernamentale și asociații profesionale și de afaceri legal
constituite, instituții publice cu atribuții în promovarea turismului, asociații ale
municipalităților locale și administrațiilor urbane.

1.2 Dezvoltarea de inițiative de cooperare în domeniul transportului, al infrastructurii
de frontieră și rețelelor de energie.
•

Autorități locale și regionale, entități din sectorul public activând în
domeniul transportului (căi ferate și drumuri), entitati publice din domeniul
energiei și furnizori de servicii publice, organisme responsabile de managementul
punctelor de trecere a frontierei.

http://www.ro-ua-md.net/

SOLICITANȚI ELIGIBILI – potențiali beneficiari care pot primi
finanțare în cadrul programului, în funcție de prioritate și măsură .
Prioritatea 2: Mediu și pregatirea pentru situații de urgență
2.1 Rezolvarea în comun a unor aspecte de mediu, inclusiv pregatirea pentru situații de urgență.
•

Autorități locale și regionale, agenții de mediu și agenții implicate în managementul resurselor
de apă și protecție împotriva inundațiilor, organizații neguvernamentale, administrații ale
parcurilor naționale și zonelor naturale protejate, universități și alte instituții de învațământ
superior, inspectorate pentru situații de urgență, alte organisme legal autorizate implicate în
dezvoltarea de planuri de urgență.

2.2 Managementul resurselor de apa si al deseurilor.
•

Autorități locale și regionale, organizații implicate în managementul deșeurilor, la nivel
județean și regional, organisme publice regionale și județene de management al apelor
menajere, organizații neguvernamentale, organizații non-profit;

http://www.ro-ua-md.net/

SOLICITANȚI ELIGIBILI – potențiali beneficiari care pot primi
finanțare în cadrul programului, în funcție de prioritate și măsură .
Prioritatea 3: Promovarea activitatilor “people to people”
3.1 Sprijin pentru administrația locală și regională, pentru societatea civilă și comunitațile
locale.
Autorități locale și regionale, organizații neguvernamentale, asociații, organisme
de voluntariat legal constituite care provin din societatea civilă și din comunitățile locale,
instituții medicale publice, instituții de educație și grupuri de femei legal constituite.
3.2 Schimburi culturale, sociale si in domeniul educatiei.
Școli, colegii, universități, alte instituții de educație, grupuri de voluntari legal
constituite, inclusiv grupuri de persoane dezavantajate și organizații culturale și sociale
asociații media non-profit, asociații și organizații profesionale, instituții regionale de
protecția mediului.
http://www.ro-ua-md.net/

STADIUL PREGĂTIRII PROGRAMELOR
-STRUCTURI NOMINALIZATE•

Autoritatea de Management - MDRAP România

•

Secretariat Tehnic Comun - Biroul Regional pentru Cooperare
Transfrontalieră ROMD-Iaşi

•

Autoritatea de Audit - Curtea de Conturi din România

•

Autoritatea Naţională din Moldova-în curs de stabilire

http://www.ro-ua-md.net/

STADIUL PREGĂTIRII PROGRAMELOR
-STRUCTURI NOMINALIZATE•

Autoritatea Naţională - responsabilităţi sporite faţă de perioada
actuală:
• Organizează funcţionarea sistemului naţional de management şi
control din Republica Moldova
• Asigură coordonarea instituţiilor naţionale implicate în sistem
• Responsabilităţile (inclusiv cele financiare) vor fi detaliate în
Acordul Financiar semnat cu CE

http://www.ro-ua-md.net/

STADIUL PREGĂTIRII PROGRAMELOR
-STRUCTURI COMUNE 1•

Comitetul Comun de Programare
•

alcătuit din reprezentanţi ai fiecărui stat, de la nivel central şi regional

•

are rolul de a identifica priorităţile comune ambelor state participante, de
a participa la elaborarea strategiei programului de cooperare şi la
stabilirea alocărilor financiare corespunzătoare domeniilor vizate.

•

Până în prezent au avut loc 3 reuniuni precum şi consultări scrise asupra
analizelor necesare pentru elaborarea programului.

http://www.ro-ua-md.net/

STADIUL PREGĂTIRII PROGRAMELOR
-OBIECTIVE TEMATICE-

•

Comitetul Comun de Programare a selectat din lista prevăzută de
documentele CE trei obiective tematice care să fie vizate de
viitorul program, urmând ca decizia pentru un al patrulea
obiectiv să fie luată în perioada următoare.

http://www.ro-ua-md.net/

STADIUL PREGĂTIRII PROGRAMELOR
-OBIECTIVE TEMATICE SELECTATE•

OT 2 Sprijin pentru educaţie, cercetare, dezvoltare tehnologică şi
inovare

•

OT 7 Îmbunătăţirea accesibilităţii regiunii, dezvoltarea de reţele
şi sisteme de transport şi comunicaţii

•

OT 8 Acţiuni comune în domeniul siguranţei şi securităţii

http://www.ro-ua-md.net/

STADIUL PREGĂTIRII PROGRAMELOR
-OBIECTIVE TEMATICE SELECTATE•

OT 2 Sprijin pentru educaţie, cercetare, dezvoltare tehnologică şi
inovare
- promovare şi sprjin pentru inovare, cercetare şi dezvoltare
- planificare comună în domeniul educaţiei
- sprijinirea cooperării la nivel local în educaţie
- pregătire profesională, îmbunătăţirea abilităţilor

http://www.ro-ua-md.net/

STADIUL PREGĂTIRII PROGRAMELOR
-OBIECTIVE TEMATICE SELECTATE•

OT 7 Îmbunătăţirea accesibilităţii regiunii, dezvoltarea de
reţele şi sisteme de transport şi comunicaţii
-îmbunătăţirea mobilităţii persoanelor şi bunurilor
-dezvoltarea serviciilor de transport şi a infrastructurii
-dezvoltarea infrastructurii de comunicaţii, schimb de date şi
interoperabilitate.

http://www.ro-ua-md.net/

STADIUL PREGĂTIRII PROGRAMELOR
-OBIECTIVE TEMATICE SELECTATE•

OT 8 Acţiuni comune în domeniul siguranţei şi securităţii
- sprijin pentru sănătatea publică şi îmbunătăţirea accesului la
sănătate;
- prevenirea şi lupta împotriva crimei organizate;
- întărirea capacităţii poliţiei şi structurilor vamale prin cooperare
şi schimb de informaţii şi experienţă
- sprijin pentru activităţi comune menite să prevină dezastrele
naturale sau produse de acţiuni umane; acţiuni comune în cazul
situaţiilor de urgenţă

http://www.ro-ua-md.net/

STADIUL PREGĂTIRII PROGRAMELOR
-STRUCTURI COMUNE 2•

Grupul Comun de Lucrul pentru Proiecte Mari de Infrastructură
alcătuit din reprezentanţi ai fiecărui stat, de la nivel central şi
regional
• are rolul de a identifica proiectele mari de infrastructură a căror
listă va fi inclusă în programul operaţional
• Până în prezent au avut loc 2 reuniuni precum şi consultări
scrise în urma cărora au fost identificate 7 proiecte.
•

http://www.ro-ua-md.net/

VĂ MULȚUMIM !!!

