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 Îmbunătăţirea infrastructurii;

Domenii acoperite:

Transport

Energie

Mediu

Social

Facilitatea de Investiţii pentru Vecinătate 

(Neighbourhood Investment Facility)



 Instituţii Financiare multilaterale eligibile:

 EBRD

 EIB

 CEB

 NIB

 Fonduri disponibile:

 700 mln EUR (2007-2013)

 Proiecte contractate (iunie 2008 – iulie 
2010):

 22 proiecte în Est (136.6 mln EUR);

 13 proiecte în Sud (124 mln EUR).

Facilitatea de Investiţii pentru Vecinătate 

(Neighbourhood Investment Facility)



Proiecte aprobate:
 Studiu de fezabilitate pentru sistemele de 

aprovizionare cu apă şi canalizare din Chişinău 
(2008; 3,0 milioane EUR);

 Proiectul de reabilitare a drumurilor în Moldova 
(2008);

 Modernizarea Spitalului Clinic Republican (2008; 3,0 
milioane EUR);

 Proiectul de modernizare a Aeroportului din 
Chişinău (2008; 1,75 milioane EUR);

 Proiectul de reabilitare a drumurilor – III faze 
(2009-2011; 12 milioane EUR – faza II + 16,2 
milioane EUR – faza III);

Facilitatea de Investiţii pentru Vecinătate 

(Neighbourhood Investment Facility)



Facilitatea de Investiţii pentru Vecinătate 

(Neighbourhood Investment Facility)

Proiecte aprobate:
Proiectul pentru transportul public din 

Chişinău (2010; 3,0 milioane EUR);

Programul de dezvoltare a infrastructurii 
de distribuţie a apei potabile (2010; 10,0 
milioane EUR);

Suport pentru sectorul vitivinicol(2011; 

2,0 milioane EUR);

Conectarea reţelelor electrice Bălţi –

Suceava (2012; 7,4 milioane EUR).



Programe de Cooperare Transfrontalieră 

 Cooperare transfrontalieră la hotarele UE –
peste 1.1 miliarde EUR (2007 to 2013)

Obiective:

- Promovarea dezvoltării economice şi sociale

- Programe de mediu, sănătate publică, 
prevenirea/combaterea crimei organizate

- Asigurarea securităţii la frontiere

- Promovarea activităţilor transfrontaliere 
locale (“people-to-people")



Cooperare Transfrontalieră. Programe 

pentru frontiere de uscat (9) şi 

intersecţii maritime (3)



Cooperare Transfrontalieră. Programul 

România – Ucraina – Republica Moldova

Scopul: îmbunătăţirea situaţiei economice, sociale
şi în domeniul mediului în zonele de acoperire a 
programului, prin consolidarea contactelor dintre
partenerii de pe ambele părţi ale hotarelor. 

Priorităţile programului: 

1) Către o economie mai competitivă a zonei de 
frontieră 

2) Mediu şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă 

3) Promovarea activităţilor de la om la om

Bugetul total: 126.718 MEUR (2007-2013; pentru 3 
ţări)

10% - cofinanţare din partea beneficiarului



Cooperare Transfrontalieră. Programul 

România – Ucraina – Republica Moldova

Autoritatea de management: Ministerul 

Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice din 

România

Secretariatul Tehnic Comun:

 Biroul regional de cooperare transfrontalieră Iaşi

 Biroul regional de cooperare transfrontalieră 

Suceava

 Oficii Antenă în Odesa, Cernăuţi şi Chişinău 

(Cancelaria de Stat, info.rum.chisinau@jts.md)

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

mailto:info.rum.chisinau@jts.md
http://www.ro-ua-md.net/ro/


Cooperare Transfrontalieră. Programul 

România – Ucraina – Republica Moldova

Proiecte majore de investiţii aprobate:

Beneficiar Denumirea Durata 

Buget

Serviciul Vamal al 

Republicii Moldova (MD)
IMPEFO – Îmbunătăţirea cooperării trans-frontaliere dintre

Republica Moldova şi România în domeniul produselor

petroliere şi alimentare

24 luni

3,100,000 EUR

Ministerul Afacerilor

Interne - Inspectoratul
General pentru Situații de 
Urgență (RO)

Îmbunătăţirea capacităţii de răspuns a Serviciului Mobil 

de Urgenţă, Resuscitare şi Descarcerare (SMURD) prin

intermediul unui sistem comun integrat pentru

monitorizarea eficientă şi atenuarea consecinţelor

dezastrelor, pentru populaţia aflată între graniţele

comune ale României, Ucrainei şi Republicii Moldova

24 luni

6,000,000 EUR

Agenția Națională pentru

Resurse Minerale (RO)

Conducta de gaz pentru interconectarea sistemului de 

transport al gazelor naturale din România şi sistemul de 

transport al gazelor naturale din Republica Moldova din 

direcţia Iaşi (România) – Ungheni (Moldova)”

17 luni

7,000,000 EUR

Ministerul Economiei din 

Republica Moldova (MD)

Studiu de fezabilitate pentru interconectarea sincronă

dintre sistemele de alimentare cu energie electrică din 

Ucraina şi Republica Moldova cu sistemul continental 

european de transport al energiei electrice ENTSO-E 

22 luni

6,400,000 EUR



Cooperare Transfrontalieră. Programul 

România – Ucraina – Republica Moldova

Proiecte aprobate:

Beneficiar Denumirea Durata 

Buget

Prioritatea 3 “Promovarea activităţilor People to people”

CCF Moldova (MD) Împreună pentru copii 12 luni

149,000 EUR

Salvaţi Copiii (RO) Etica profesională în rezolvarea cazurilor

copiilor minori

12 luni

130,000 EUR

Asociaţia pentru 

Dezvoltarea

Programelor Sociale 

Iaşi (RO)

Reţea inter-instituţională transfrontalieră

pentru prevenirea abuzului în domeniul

protecţiei drepturilor copilului

12 luni

105,000 EUR

Asociaţia Amici dei 

Bambini (MD)

Apropierea naturii şi culturii prin activităţi

în aer liber în zona de frontieră

10 luni

60,000 EUR



Cooperare Transfrontalieră. 

Programul Marea Neagră 2007-2013



Cooperare Transfrontalieră. 

Programul Marea Neagră 2007-2013

 Obiectivul global: realizarea parteneriatelor
regionale solide şi impulsionarea cooperării
pentru dezvoltare economică şi socială
durabilă a regiunilor din bazinul Mării Negre. 

 Obiective specifice: 

 promovarea dezvoltării economice şi sociale în 
zona Bazinului Mării Negre; 

 sprijinirea colaborării regionale; 

 promovarea activităţilor locale, people-to-people.

 Beneficiari: România, Bulgaria, Grecia, 
Turcia, Rusia, Ucraina, Republica Moldova, 
Armenia, Azerbaijan, Georgia 



Cooperare Transfrontalieră. 

Programul Marea Neagră 2007-2013

 Contribuţia UE (prin ENPI) - 17 milioane 

EUR pentru 10 ţări. 

 Prima competiţie (2009) – au fost 

selectate 9 proiecte, în care au participat 

10 parteneri din Moldova (buget accesat 

circa 908,000 EUR);

 A doua competiţie (2011) – au fost 

selectate 37 proiecte, inclusiv 3 cu 

instituţii din Moldova în calitate de lider.



Cooperare Transfrontalieră. 

Programul Transnaţional de Cooperare în

Sud-Estul Europei

 Programul este menit să îmbunătăţească procesul
de integrare teritorială, economică şi socială şi să
contribuie la coeziune, stabilitate şi
competitivitate prin dezvoltarea de parteneriate
transnaţionale şi acţiuni comune în domenii de 
importanţă strategică. 

 16 ţări participante: Austria, Grecia, Italia 
(Regiunile: Lombardia, Bolzano / Bozen, Trento, 
Veneto, Friuli-Venezia-Giulia, Emilia Romagna, 
Umbria, Marche, Abruzzo, Molise, Puglia, 
Basilicata), Bulgaria, Ungaria, România, Slovenia, 
Slovacia, Croaţia, Macedonia, Albania, Bosnia, 
Muntenegru, Serbia, Moldova şi Ucraina
(Regiunile: Cjermovestka, Ivano-Frankiviska, 
Zakarpat-ska, Odessa).



Cooperare Transfrontalieră. 

Programul Transnaţional de Cooperare în

Sud-Estul Europei

 Buget total: 245,100 milioane EUR. 

 4 competiţii organizate, acoperind 
următoarele domenii prioritare:

 soluţionarea problemelor demografice cauzate 
de migraţia forţei de muncă;

platforme intermodale pentru majorarea 
accesibilităţii în cadrul regiunii;

 schimbarea climei: evaluarea riscurilor şi
elaborarea măsurilor de redresare;

politici şi mecanisme de dezvoltare a 
clusterelor.



Comisia Europeană. 

Programe tematice 

Programe tematice globale (2007-2013):

 ”Investiţii în oameni” Dezvoltare umană şi 
socială

 Protecţia mediului şi planificare/cultivare 
durabilă a resurselor naturale, energiei

 Policiti de migraţie şi azil

 Actori non-statali şi autorităţile locale în 
proces de dezvoltare

 Drepturile omului (EIDHR)
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-

services/index.cfm?do=publi.welcome&userlanguage=en

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&userlanguage=en


Programe tematice globale



Programe tematice globale



Programe tematice globale

 Verificaţi şi pagina web a Delegaţiei UE 

http://eeas.europa.eu/delegations/moldova/grants_tenders

/grants/index_en.htm

http://eeas.europa.eu/delegations/moldova/grants_tenders/grants/index_en.htm


Noi oportunităţi 

- SOCIEUX

SOCIEUX – Expertiza UE în domeniul Protecţiei 

Sociale aplicată în Cooperarea de Dezvoltare:

 Gestionat de Directoratul General pentru 

Dezvoltare şi Cooperare (EuropeAid);

 Asistenţă tehnică de scurtă durată;

 De la egal la egal;

 Suport pentru dezvoltarea, managementul, 

implementarea şi monitorizarea sistemelor de 

protecţie socială incluzive, eficiente şi durabile;

 Durata asistenţei: 1-2 săptămîni.



SOCIEUX

Domenii tematice de asistenţă:

 Acces la servicii sociale de bază, precum: 
educaţia, sănătatea şi angajarea în cîmpul 
muncii;

 Asistenţă socială: programe cu transferuri 
financiare, granturi de suport pentru copii şi 
persoanele cu dizabilităţi, pensii şi alte 
beneficii de vîrstă, scheme de garantare a 
venitului, scheme de garantare a angajării în 
cîmpul muncii, lucrări publice;

 Asigurare socială: schemele de contribuţie la 
fondul de pensii, asigurarea sănătăţii şi în caz 
de accident, asigurarea în caz de şomaj.



SOCIEUX

Domenii orizontale de asistenţă:

 Cadrul legal/normativ;

 Elaborarea politicilor/strategiilor;

 Management şi administrare;

 Finanţare şi bugetare;

 Sisteme de monitorizare şi evaluare, statistici 

şi sisteme de înregistrare (evidenţă);

 Comunicare şi relaţii publice;

 Sisteme IT.



SOCIEUX

Acitivităţi posibile:

Misiuni de evaluare sau constatare;

Seminare de formare a formatorilor;

 Instruiri tehnice;

Mese rotunde;

Suport la distanţă.

Acţiunile susţinute de SOCIEUX pot fi compuse

din maxim 6 activităţi, fiecare cu durata 1-2 săptîmăni



SOCIEUX: procesul de aplicare

 Accesaţi linkul 

http://ec.europa.eu/europeaid/node/62783 şi 

descărcaţi forma de aplicare;

 Completaţi forma de aplicare (engleză, franceză, 

spaniolă sau portugheză);

 Anexaţi informaţia şi documente de suport 

relevante;

 Semnaţi forma de plicare şi menţionaţi data;

 Transmiteţi forma de aplicare:

E-mail: contact@socieux.eu sau

Fax: + 32 258 84 880.

http://ec.europa.eu/europeaid/node/62783
mailto:contact@socieux.eu


SOCIEUX: procesul de evaluare a 

aplicaţiilor 

 Relevanţa: prin prisma obiectivelor şi principiilor 
Comunicării Comisiei Europene „Protecţia Socială 
în Cooperarea de Dezvoltare a UE” 2012;

 Fezabilitatea: realiste pentru activităţi de 1-2 
săptămîni;

 Eficacitatea: în ce măsură asistenţa acordată va 
ajuta instituţia-partener să implementeze 
iniţiativa sa şi să realizeze prioritatea naţională?;

 Durabilitatea: în ce măsură rezultatele obţinute în 
urma misiunii de asistenţă tehnică pot să se 
dezvolte şi după finalizarea ei?



SOCIEUX: costuri eligibile

Costurile experţilor (onorariu, cheltuielile 
de transport şi cazare);

Traducerea documentelor;

Costurile interpreţilor;

Pentru seminare: arenda sălii, catering, 
interpreţi, cazare şi transportare locală 
pentru participanţi*

*Condiţiile exacte urmează a fi verificate în Ghidul pentru instituţiile ţării-
partener http://ec.europa.eu/europeaid/node/62723

http://ec.europa.eu/europeaid/node/62723


Am ajuns la 

sfîrşitul 

tunelului !!!



Dar unde-i lumina ?!



Vă mulţumesc !


