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A patra sedinta a Comitetului Comun de Monitorizare,  
Suceava, 1 octombrie 2010 

 
In data de 1 octombrie 2010, s-a desfăşurat la Suceava cea de a patra reuniune a Comitetului Comun 
de Monitorizare (CCM) al Programului Operaţional Comun România - Ucraina – Republica Moldova 
2007 – 2013, constituit din reprezentanţi de la nivel regional şi central (ministere, consilii de dezvoltare 
regională, agenţii de dezvoltare regională, autorităţi publice locale, etc) precum şi din observatori din 
partea societăţii civile, din cele trei ţări participante: România, Ucraina, Republica Moldova. 
În cadrul acestei reuniuni  a fost aprobată lista proiectelor care vor primi finanţare în cadrul Priorităţii 3 
– Promovarea activităţilor „People to people”.  
Comitetul Comun de Monitorizare a decis suplimentarea sumei alocate celei de a treia priorităţi a 
programului de la 5 milioane de euro la 7,6 milioane de euro, lista aprobată de către CCM incluzând 
un  număr total de 62 de proiecte. Această listă a fost transmisă Comisiei Europene pentru verificarea 
eventualelor suprapuneri cu alte programe şi evitarea dublei finanţări. După primirea răspunsului de la 
Comisia Europeană vor fi demarate procedurile de contractare.  
De asemenea, în cadrul şedinţei, membrii Comitetului Comun de Monitorizare au dezbătut şi agreat 
elementele de bază din ghidul solicitantului pentru cel de-al doilea apel de propuneri de proiecte. 

 
 

Pregătirea proiectelor majore de investiţii 
 
Proiectele majore de investiţii sunt definite în Regulamentul de implementare al programelor de 
cooperare transfrontalieră al Comisiei Europene nr. 951/2007, articolul 2 (7), ca fiind “proiecte care 
cuprind un ansamblu de lucrări, activităţi sau servicii destinate să îndeplinească o funcţie indivizibilă 
cu caracter precis, care vizează obiective clar identificate şi de interes comun, în vederea realizării 
unor investiţii transfrontaliere”.  

Buletin Electronic: Octombrie 2010  
Buletin Electronic publicat de Secretariatul Tehnic Comun al Programului Operaţional Comun Romania – Ucraina –  
Republica Moldova 2007 – 2013, Program finanţat de Uniunea Europeană prin Instrumentul European de Vecinatate şi Parteneriat. 
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Ţările participante în program au posibilitatea de a identifica împreună proiecte majore de investiţii 
transfrontaliere care nu vor fi selectate prin apel normal pentru propuneri de proiecte. În acest caz, 
proiectele trebuie să fie menţionate explicit în program sau să facă obiectul unei decizii ulterioare a 
Comitetului Comun de Monitorizare, în măsura în care sunt conforme cu priorităţile şi măsurile 
programului şi există buget specific în acest scop. 
Pentru a fi selectat şi propus spre contractare, un proiect major de investiţii trebuie să îndeplinească 
următoarele criterii: 

• Să fie conform programului şi priorităţilor acestuia, 
• Să fie de importanţă crucială pentru dezvoltarea unei părţi din aria programului, 
• Să aibă un impact transfrontalier evident, 
• Să aibă caracter investiţional (infrastructură), 
• Să fie conform strategiilor naţionale/regionale de dezvoltare şi să beneficieze de sprijinul 

autorităţilor naţionale/regionale de pe ambele părţi ale graniţei, 
• Să furnizeze rezultate durabile, 
• Să fie conform cu criteriile definite de program/ de Comitetul Comun de Monitorizare / regulile 

şi procedurile aplicabile (parteneriat transfrontalier, valoarea grantului, eligibilitatea 
aplicantului, eligibilitatea acţiunii, eligibilitatea cheltuielilor etc), 

• Beneficiarul trebuie să fie clar identificat ca fiind singurul capabil să implementeze respectivul 
proiect, major de investiţii. 

 
Conform Procedurii de selecţie a proiectelor majore de investiţii, durata maximă de implementare a 
unui astfel de proiect este de 36 de luni, iar valoarea grantului acordat trebuie să se încadreze între 
minim de 3.000.000 Euro şi maxim 10.000.000 Euro. 
Alocarea financiară pentru proiectele majore de investiţii din fondurile Programului Operaţional Comun 
România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013 este în valoare de maxim 30.412.336 Euro, 
reprezentând procentul de 30% din fondurile alocate în program pentru Priorităţile 1 şi 2.  
În anul 2010 au fost demarate procedurile de selectare a proiectelor majore de investiţii. Fiecare stat 
participant în program a identificat la nivel naţional proiectele pe care ar dori să le implementeze prin 
intermediul programului iar în prezent au loc consultări între cele trei state privind proiectele care vor fi 
propuse Comisiei Europene spre a beneficia de finanţare. 
 
Important: Toate activităţile proiectelor finanţate prin Programului Operaţional Comun România-
Ucraina-Rep. Moldova 2007-2013 trebuie finalizate până la data de 31 decembrie 2014, în vederea 
respectării calendarului de implementare a programului. 
Informaţii suplimentare privind proiectele majore de investiţii sunt disponibile pe pagina web a 
programului: www.ro-ua-md.net. 
 
 

Greşeli frecvente în scrierea şi depunerea unui proiect 
 

În perioada următoare, se va lansa cel de-al doilea apel de propuneri de proiecte din cadrul 
Programului Operaţional Comun România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013, prin urmare este 
important să învăţăm din greşeli şi să depunem eforturi suplimentare în vederea realizării unor 
proiecte de calitate. 
În cadrul acestui articol, sunt listate principalele greşeli frecvente constatate în urma primului apel de 
propuneri de proiecte, specifice etapelor de scriere şi depunere a proiectului: 
1. Realizarea unei analize incomplete sau incorecte a situaţiei existente: o analiză completă 
include analiza factorilor interesaţi, analiza problemelor, analiza obiectivelor şi analiza strategiilor. 
Analiza situaţiei existente trebuie să fie bazată pe informaţii statistice, de actualitate, provenite din 
surse oficiale. 
2. Obiective formulate incorect: obiectivele proiectului nu trebuie să copieze sau să reia întocmai 
obiectivele Programului şi nu trebuie să fie prezentate ca activitati sau ca o suma de rezultate. 
Obiectivele trebuie să fie definite în termeni de beneficii durabile pentru grupurile ţintă (în cazul 
scopului/obiectivelor specifice) sau pentru beneficiarii finali (în cazul obiectivelor generale), iar 
obiectivele specifice trebuie să conducă la atingerea obiectivelor generale.  
3. Grupurile ţintă nu sunt clar identificate şi definite: grupurile ţintă nu trebuie să fie descrise cu 
date generale, ci trebuie să fie cât mai specifice, definite cantitativ şi calitativ. Totodată, trebuie făcută 

http://www.ro-ua-md.net/
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foarte clar distincţia între grupurile ţintă şi beneficiarii finali ai proiectului. Grupurile ţintă reprezintă 
grupuri/ entităţi care vor fi influenţate pozitiv în mod direct în urma proiectului. "Beneficiarii finali" sunt 
cei care vor beneficia de pe urma proiectului pe termen lung, la nivelul societăţii sau sectorului în 
ansamblu. 
4. Stabilirea unui plan general al acţiunii incoerent: proiectul trebuie să fie bine structurat şi să 
producă efecte tangibile şi beneficii durabile pentru grupurile ţintă. Logica intervenţiei trebuie să 
urmeze relaţia de tip cauză-efect între diferitele niveluri de obiective (obiectiv general, obiective 
specifice/scop, rezultate, activităţi) şi să ofere o imagine clară asupra efectelor obţinute, prin 
intermediul indicatorilor. 
5. Buget incorect: în vederea realizării unui buget corect, care să includă toate costurile necesare 
desfăşurării acţiunii, este recomandat să se realizeze mai întâi un buget pe activităţi, care să stea la 
baza bugetului total al proiectului. La momentul depunerii cererii de finanţare, se va ataşa atât bugetul 
consolidat, cât şi bugetul defalcat pe fiecare partener în parte, inclusiv liderul de proiect. Completarea 
şi depunerea formularului cu privire la sursele de finanţare este obligatorie, întrucât acest 
document oferă o imagine clară cu privire la modalitatea de împărţire a grantului şi a 
contribuţiei proprii între parteneri.    
6. Proiect fără durabilitate: posibilitatea asigurării durabilităţii proiectului din punct de vedere 
financiar, instituţional etc. trebuie analizată din etapa de dezvoltare a ideii de proiect şi explicată foarte 
clar în cererea de finanţare.  Durabilitatea unui proiect se realizează în condiţiile în care aplicantul, 
partenerii sau terţe organizaţii pot asigura susţinerea financiară, instituţională, de mediu şi la nivel de 
politici a rezultatelor proiectului.  
7. Nerespectarea cerinţelor din Ghidul solicitantului: Ghidul solicitantului trebuie citit cu atenţie, 
fiind obligatorie respectarea tuturor cerinţelor cu privire la completarea cererii de finanţare şi a 
anexelor aferente, inclusiv cele indicate prin notele explicative şi/sau notele de subsol. 

Atenţie! Este foarte important ca toţi partenerii să fie implicaţi în etapa de dezvoltare a 
ideii de proiect. 

8. Termen limită de depunere nerespectat – nerespectarea termenului limită de depunere a 
proiectelor prevăzut în Ghidul Solicitanului atrage după sine respingerea automată a proiectului. 
9. Propunere de proiect transmisă/depusă neadecvat: proiectul dvs. trebuie să fie legat, astfel 
încât paginile să nu se desprindă, să fie depus în numărul de copii solicitat în Ghid, să furnizeze toate 
datele solicitate a fi menţionate pe plic şi să fie depus/expediat la adresa menţionată în Ghid. 
10. Cerere de finanţare şi documentaţie suport incompletă şi/sau incorectă: cererea de finanţare 
trebuie să fie însoţită de toate documentele şi anexele solicitate în Ghid, respectiv buget, matrice 
cadru logic, declaraţia solicitantului, declaraţii de parteneriat etc. Nedepunerea acestora conduce la 
respingerea automată a proiectului. Totodată, trebuie să se ţină cont de faptul că la realizarea cererii 
de finanţare şi a anexelor aferente (buget, matrice cadru logic, informaţii despre mediu), trebuie 
respectat întocmai formatul impus prin Ghidul solicitantului, nefiind permisă modificarea acestuia. Se 
consideră că acestea sunt depuse în formatul solicitat dacă sunt completate integral, în limba engleză, 
cu respectarea instrucţiunilor de completare. 

Atenţie! Înainte de a transmite cererea de finanţare, cu anexele şi documentele suport aferente, 
vă rugăm să vă asiguraţi că Lista de verificare (Check list) este completată, anexată şi nu 
există discrepanţe între cele menţionate în listă şi cererea de finanţare.  

 
 

Evenimente care vizează cooperarea transfrontalieră desfăşurate în aria 
programului: 

 
1. Şedinta Euroregiunii Prutul de Sus, Suceava, 29 septembrie 2010  

 
In data de 29 septembrie 2010, s-a desfăşurat la Suceava şedinţa de lucru a Euroregiunii Prutul de 
Sus, la întâlnire fiind prezente conducerile unităţilor administrative din Euroregiunea Prutul de Sus, 
precum şi reprezentanţi ai Guvernelor din România, Ucraina şi Republica Moldova. Din Euroregiunea 
Prutul de Sus fac parte judeţele Suceava şi Botoşani din România, regiunile Cernăuţi şi Ivano-
Frankivsk din Ucraina precum şi raionele Briceni, Ocniţa, Edineţ, Râşcani, Glodeni, Bălţi, Făleşti, 
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Drochia şi Sângerei din Republica Moldova. Şedinţa Euroregiunii Prutul de Sus a avut loc în România, 
fiind găzduită de Consiliul Judeţean Suceava,  
Pe ordinea de zi au fost incluse subiecte legate de stadiul Programului Operational Comun Romania-
Ucraina-Republica Moldova, proiecte comune promovate in cadrul euroregiunii precum si demersuri 
referitoare la statutul euroregiunii şi activităţile ce vor fi desfăşurate de către membrii acesteia in 
perioada următoare. 
Având în vedere specificitatea Programului Operaţional Comun România-Ucraina-Republica Moldova 
2007 – 2013, un reprezentant al BRCT Suceava a prezentat aspecte generale ale acestui program, 
precum şi situaţia proiectelor depuse în cadrul primului apel de propuneri de proiecte din punctul de 
vedere al ţării liderilor de proiect, La reuniune a luat parte şi Şeful Autorităţii Comune de Management 
a programului, Dl. Iuliu Bara, care a prezentat stadiul evaluării proiectelor depuse în cadrul primului 
apel. Având în vedere importanţa întâlnirii precum şi a participanţilor s-a adus în discuţie şi stadiul 
procedurii de selecţie a proiectelor strategice aflate în desfăşurare în acest moment. 
În cadrul lucrărilor s-a discutat posibilitatea promovării în cadrul Programului Ro-Ua-Md a unor 
proiecte de interes  pentru zona geografico-economică a Euroregiunii Prutul de Sus. Dintre acestea 
menţionăm înfiinţarea unei unităţi SMURD de intervenţie rapidă în zonă şi modernizarea drumului din 
Ucraina care să facă legătura cu punctul de trecere a frontierei. Un alt proiect discutat în cadrul 
şedinţei a fost „Est Alert” prin care ar urma să fie construite 24 de staţii automate pentru transmiterea 
nivelului apelor râurilor Siret şi Prut, dintre care 20 de staţii în Ucraina şi câte două în România şi 
Republica Moldova.  

 
 

 
 
 
 

2. Forumul Regional de Investitii – Ungheni, 8-9 octombrie 2010  
 
 
În perioada 8-9 octombrie, a avut loc la Ungheni, Republica Moldova, a treia ediţie a Forumului 
Regional de Investiţii cu titlul Investiţii pentru dezvoltare, în scopul promovării, încurajării, atragerii şi 
dezvoltării  investiţiilor regionale, inclusiv  prin  impulsionarea cooperării transfrontaliere.  
Forumul a fost organizat de către Euroregiunea Siret-Prut-Nistru în parteneriat cu Consiliul Raional 
Ungheni şi Agenţia de Dezvoltare Centru a Republicii Moldova.  
În cadrul evenimentului au avut loc prezentări şi discuţii privind atragerea investiţiilor regionale în 
contextul realizării strategiilor de dezvoltare ale Euroregiunii Siret – Prut – Nistru şi ale Regiunii de 
Dezvoltare Centru (Republica Moldova), prin proiecte privind dezvoltarea infrastructurii regionale şi 
sectorul agroindustrial, beneficiind de experienţa investitorilor străini în Republica Moldova. De 
asemenea, s-au stabilit modalităţi de încheiere de parteneriate şi acorduri de colaborare.  
La eveniment a participat un reprezentant al Secretariatului Tehnic Comun al Programului Operaţional 
Comun România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013, din cadrul Biroului Regional pentru 
Cooperare Transfrontalieră Iaşi, care a susţinut o prezentare cu privire la oportunităţile de finanţare 
oferite de Programul Operational Comun România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013. 

 
 


