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PROGRAMUL DE COOPERARE ROMANIA-UCRAINA-MOLDOVA ENPI/CBC 2007-2013 
 
Informatii despre Program:  
 

Aria eligibilă: România: : judeţele Suceava, Botosani, , Iasi, Vaslui, Galati, Tulcea, Brăila 
  Ucraina:   oblasturile Cernovtsky, Odessa, Ivano-Frankivska, Ternopilska, Khmelnitska, Vinnitska 
  Moldova: întreg teritoriul 

 
 Buget:           total program 126.718.000 EURO, alocare FEDR  RO 63.359.071 EURO  

 

Activitate Participanţi Termen 
(luna/an) 

Observaţii 

Activitati derulate in cadrul procesului de programare pentru perioada 2007-2013 
 
Întâlniri Grupul de Coordonare (JTF) si Grupuri de lucru (WG)  pentru elaborarea programului 
 
Întâlnire Comitet Naţional de Programare MIE – DCT cu 

Statele Nemembre  si 
ministere de linie 

Martie 2006 • A fost organizat la Bucureşti, in scopul familiarizării 
instituţiilor din România care vor fi implicate în program 
cu aspectele specifice programele de cooperare 
teritoriala, un Comitet Naţional de Programare. 

• Comitetul Naţional  de Programare va fi organizat la 
finalul programării, in scopul aprobării documentului 
final, înainte de transmiterea la C.E. 

Întâlniri Tehnice bilaterale cu Republica  
Moldova si Ucraina 

MIE – DCT cu 
Statele Nemembre, 

Delegaţia CE, MAE, 
parteneri din MO si 

UA,  

Iunie 2006 Întâlnirea tehnica cu partenerii din Ucraina si Republica 
Moldova a avut ca scop prezentarea propunerii României cu 
privire la: 
• structurilor de programare organizate  in România, 
• nominalizarea instituţiilor responsabile in structurile de 

programare (partea romana).Nu au fost primite pana in 
prezent propunerile partenerilor privind componenta 
structurilor parteneriale in formatul agreat in cadrul 
discuţiilor. 

• tabelele de colectare a datelor statistice  
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Activitate Participanţi Termen 
(luna/an) 

Observaţii 

• Calendarul activitatii de programare 
• S-a transmis propunerea României către partenerii din 

Ucraina si Republica Moldova in vederea nominalizării 
persoanelor responsabile in cadrul structurilor de 
programare. 

• Au fost transmise partenerilor tabele pentru datele 
statistice care urmează sa fie completate de aceştia cu 
informaţiile corespunzătoare fiecărei tari/arii eligibile, 
precum si chestionare pentru colectarea ideilor de 
proiecte 
 

 Întâlnire Joint Task Force  
 

 
 

MIE – DCT cu 
Statele Nemembre, 

CE (DG Aidco şi DG 
Relex), Delegaţia 
CE, MAE, nivelul 
regional, parteneri 

din MO si UA 
 
 

 
 

12 
Septembrie 

2006 
(Bucureşti) 

 
Discuţii asupra:  

 
• Conţinutului programului, descrierea, obiectivele şi 

priorităţile acestuia, analiza geografică a zonelor eligibile, 
coerenţa cu alte  programe, aspecte financiare legate de 
alocările anuale şi co-finanţare; 

• Identificarea nevoilor comune pentru acest program. 
• Propunerea MIE pentru găzduirea AM in România 
• Definirea structurilor de lucru comune. 

Întâlnire Joint Task Force 

MIE – DCT cu 
Statele Nemembre , 

CE (DG Aidco şi DG 
Relex), Delegaţia 
CE, MAE, nivelul 
regional, parteneri 

din MO si UA 

16 Octombrie 
2006  

Aprobarea unei prime versiuni a Programului de cooperare 
si transmiterea pentru comentarii informale la CE 

Întâlnire Joint Task Force 
MIE – DCT cu 

Statele Nemembre , 
CE (DG Aidco şi DG 

20-21 
noiembrie 

2006 ( 

• Finalizarea listei de priorităţi şi măsuri. 
• Stabilirea aranjamentelor de implementare. 
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Activitate Participanţi Termen 
(luna/an) 

Observaţii 

Relex), Delegaţia 
CE, MAE, nivelul 
regional, parteneri 

din MO si UA 

Bucureşti) 
 

Întâlnire Joint Task Force 

MIE – DCT cu 
Statele Nemembre , 

CE (DG Aidco şi DG 
Relex), Delegaţia 
CE, MAE, nivelul 
regional, parteneri 

din MO si UA 

1 Martie 2007 
Odessa, 
Ucraina 

• Discuţii asupra celei de-a doua versiuni a 
progamului-capitolul de strategie, agrearea obiectivelor şi 
priorităţilor acestuia. 

Întâlniri  Grupuri de lucru/Joint Task Force 

MIE – DCT cu State 
Nemembre , CE (DG 
Aidco şi DG Relex), 
Delegaţia CE, MAE, 

nivelul regional, 
parteneri din MO si 

UA 

 
Septembrie–
Decembrie 

2006 

 
 

 
Consultări la nivel regional/ naţional 
 

Consultări la nivel regional 

 
BRCT Suceava 

Instituţii relevante de 
pe graniţa RO-UA 

 
Mai -August 

2006 

 
• Constituirea grupului de lucru la nivel regional  
• Coordonatorul regional al activitatii de programare  

 2007-13 nominalizat la nivelul unitatii de programare 
in cadrul BRCT Suceava a iniţiat in cursul lunilor mai 
iunie 2006 consultări la nivelul judeţelor eligibile din 
România la graniţa cu Ucraina in vederea colectării 
propunerilor de proiecte care vor fi iniţiate la nivel local 
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Activitate Participanţi Termen 
(luna/an) 

Observaţii 

• diseminarea informaţiilor cu caracter general privind 
criteriile si condiţiile de elaborare a Programului 
Operaţional 2007-2013. 

• Centralizarea si procesarea primara a ideilor de 
proiecte prin identificarea unor sectoare de intervenţie, 
pe categorii de aplicanti si parteneri desemnaţi, precum 
si după valoarea finantarilor solicitate cu indicarea 
procentului de contribuţie proprie. 

• Colectarea unui număr substanţial de idei de proiecte 
pentru graniţa RO-UA ( 122 idei de proiecte din RO si 22 
din UA, cu valori cuprinse intre 12,000,000 si 5,000 Euro).  
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septembrie-6 
octombrie 

• Consultări online asupra primului draft al capitolului de 
strategie, in cadrul grupurilor de lucru regionale si 
transmiterea comentariilor catre AM 

 
 26 martie 

2007-4 aprilie 
2007 

• Consultări online asupra celui de-al doilea draft al 
capitolului de strategie, în cadrul grupurilor de lucru 
regionale si transmiterea comentariilor catre AM 

Consultări la nivel regional 

BRCT Iaşi Mai-August 
2006 

• Coordonatorul regional al activitatii de programare  
 2007-13 nominalizat la nivelul unitatii de programare 
in cadrul BRCT Iaşi a iniţiat in cursul lunilor mai iunie 
2006 consultări la nivelul judeţelor eligibile din 
România la graniţa cu Moldova in vederea colectării 
propunerilor de proiecte care vor fi iniţiate la nivel 
local. 

• In urma consultărilor a fost obtinut un prim set de 
propuneri de proiecte, considerat nesatisfăcător. 

• Au fost reluate consultările cu sprijinul asistentei 
tehnice. 
Urmează ca datele culese sa fie centralizate de TA si 

DCTSN. 
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Activitate Participanţi Termen 
(luna/an) 

Observaţii 

 

 17 august 
2006 

 
 
 
 
 
 
 

Biroul Regional de Cooperare Transfrontaliera Suceava a 
organizat la sediul Consiliului Judeţean Suceava o întâlnire 
a grupului de lucru constituit la nivel regional in vederea 
identificării necesitaţilor de finanţare in aria eligibila a 
programului. (Participanţi: actorii principali din judeţele 
Maramureş, Satu-Mare, Suceava, Botoşani si Tulcea) 
 
 

 

 28 August 
2006 

Biroul Regional de Cooperare Transfrontaliera Suceava a 
organizat la punctul de frontiera Siret-Porubnoe (România) 
o întâlnire cu actorii relevanţi din aria eligibila (cu 
participarea partenerilor din Ucraina) si o întâlnire de lucru 
la sediul Biroului Regional de Cooperare Transfrontaliera 
Suceava. Au fost prezentate programele de cooperare 
(gestionate de MIE) care oferă posibilităţi de finanţare 
pentru cooperarea transfrontalieră 

 

 29 August  
2006 

 

Biroul Regional de Cooperare Transfrontalieră Suceava a 
organizat la sediul Consiliului Judeţean Suceava o întâlnire 
cu actorii relevanţi din aria eligibila in vederea identificării 
necesitaţilor de finanţare 
•  
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septembrie-6 
octombrie 

• Consultări online asupra primului draft al capitolului 
de strategie, in cadrul grupurilor de lucru regionale si 
transmiterea comentariilor catre AM 

 

 1-2 noiembrie 
2006 

Chişinău 
(Moldova) 

• Discuţii asupra regiunilor adiacente ariei eligibile. 
• Stabilirea obiectivelor, măsurilor şi priorităţilor în 

funcţie de nevoile din zonele eligibile ale programului. 
• Colectare idei de proiecte. 

Consultări nivel naţional  MIE DCT cu Statele 
Nemembre si 

7 Septembrie 
2006  

• Prezentarea instrumentelor ENPI şi IPA; 
• Modul de efectuare a plăţilor; 
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Activitate Participanţi Termen 
(luna/an) 

Observaţii 

ministere de linie din 
România 

• Principiul Lead-partener-ului; 
• Solicitare MIE a unei analize a strategiilor sau a altor 

documente de programare, în scopul identificării 
eventualelor priorităţi specifice programelor de cooperare 
teritorială şi neincluse în programele operaţionale din cadrul 
Obiectivului 1, precum şi în scopul evitării unor suprapuneri 
între axele prioritare, domeniile de intervenţie şi activităţile 
eligibile 

 
MIE- Autoritatea de 

Audit de pe lângă 
Curtea de Conturi 

16 Ianuarie 
2007 

Stabilirea aranjamentelor tehnice legate de auditul 
programelor operaţionale comune.  

 
MIE-MMGA-

autorităţi interesate 
29 Martie 

2007 
Întrunire grup de lucru pentru luarea deciziei de încadrare, 
în urma comentariilor primite pe Scoping Report, în cadrul 
evaluării SEA. 

 
 
Consultări la nivel naţional /regional 

 19 
septembrie-6 

octombrie 
2006 

• Consultări online între membrii JTF pe capitolele de 
implementare 

• Consultări între membrii JTF şi membrii relevanţi ai 
Grupurilor de Lucru despre implementare în fiecare stat 
partener 

• Integrarea comentariilor, sugestiilor si propunerilor 
de priorităţi primite de la nivelul regional in capitolul de 
strategie. 

Workshopuri 

 Octombrie –
Noiembrie 

2006 
(propunere) 

• Seminar de informare organizat de RCBI Moldova cu 
participarea actorilor relevanţi (consilii judeţene, ONG-uri, 
ADR-urile ş.a) din cele 3 state partenere  

 
 Noiembrie 

2006 
• Seminarii organizate în ariile eligibile pentru 

autorităţile locale, actorii relevanţi in vederea discutării 
proiectului de capitol de strategie 

 MIE-DCTSNM Aprilie 2007 • Proceduri PRAG 
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Activitate Participanţi Termen 
(luna/an) 

Observaţii 

 
Elaborarea documentelor 

 
  August 2006 In şedinţa din 16 august 2006, Guvernul României a aprobat 

Memorandumul MIE privind propunerea CE referitoare la 
geografia programelor de cooperare cu Ucraina si Republica 
Moldova. Începând cu acesta data, toate activitatile de 
programare vor fi derulate intr-un format trilateral. 

Programul de cooperare  MIE (JMA) 19 
Septembrie 

2006 

Coordonatorii programului dinţările partenere vor transmite 
responsabilului de program din România comentarii, 
sugestii sau orice alte informaţii necesare în vederea 
stabilirii primului proiect al capitolului de strategie al 
programului. 

 MIE (JMA) 19 sept-10 
octombrie 

Includerea contribuţiilor, sugestiilor si propunerilor primite 
de la partenerii externi şi de la nivelul regional în draftul 
capitolului de strategie. 

  Începutul lui 
octombrie 

2006 

Identificarea şi stabilirea structurilor programului în ţările 
partenere, omoloagele AM; AC; AA. 

  Octombrie 
2006 

Prima versiune a Programului de Cooperare(transmis la CE 
pentru comentarii informale si supus consultărilor la nivel 
naţional/regional) 

  Trimestrul 2 
2007 

Transmiterea versiunii finale a Programului de Cooperare la 
CE 

Proceduri/Manuale MIE (JMA) 
Trimestrul 2 

2007 
Demararea activităţii de redactare a procedurilor în paralel 
cu activitatea de programare (cu sprijinul proiectului de 
Twinning) 

 
 
 


