
                                                                             

 
 

 
Programme funded by the 
EUROPEAN UNION 

Organised and delivered with support from TESIM 
A project financed by the EU. Implemented by a consortium led by Particip 

 

Atelierul de lucru privind pregătirea proiectelor 
Programul de Cooperare Transfrontalieră  în Bazinul Mării Negre, 2014-2020 

Chișinău - 3 aprilie, Bălți - 4 aprilie, Cahul - 6 aprilie 

 

Ora Subiect Obiective/Cuprins 
08.45- 
09.15 

Înregistrare 
 

� Înregistrarea participanților /Cafeaua de bun venit 
  

09.15-
09.30 

Cuvânt de 
salut/ 

Introducere 

� Delegația UE, Autoritatea națională, Autoritatea administrativă, Proiectul TESIM 

09.30-
10.15 

BMN/BSB 
cerere de 

oferte 

Obiectiv  
�  A afla despre oportunitățile de depunere a propunerilor de ofertă și cerințele ENI 

CBC BSB  
Cuprins 
� Elemente cheie ale propunerilor de ofertă (proiecte finanțate, procesul de evaluare)  
� Întrebări și răspunsuri privind aspectele strategice 

10.15-
11.15 

Elaborarea 
proiectelor 

ENI CBC 

Obiectiv  
� A înțelege aspectele principale ce țin de elaborarea proiectelor 
Cuprins 
� Dezvoltarea parteneriatului proiectului ENI CBC și logica intervențiilor 
� Lucrul practic în grup privind logica intervențiilor proiectului 

11.15 Pauză de ceai/cafea  
11.45 
12.45  

Aspecte 
financiare ale 

proiectului 

Obiectiv  
� A clarifica cerințele financiare față de propunerile de proiect  
Cuprins  
� Înțelegerea costurilor eligibile, cerințelor financiare (incluzând cofinanțarea și 

ajutorul din partea statului) și achizițiilor 
� Înțelegerea cerințelor specifice, în conformitate cu legislația națională 
� Întrebări și răspunsuri privind aspectele financiare 

12.45-
13.30 

Planificarea 
proiectului 

Obiectiv 
� A înțelege aspectele principale ce țin de activitățile proiectului și aspectele financiare 

ale proiectului 
Cuprins 
� Aspectele ce țin de planificarea activităților și planificarea financiară, incluzând 

activitățile de monitorizare a planificării și de comunicare 

13.30 Pauza de prânz 
14.30-
16.30 

Setul pentru 
depunerea 

cererii 

Obiectiv  
� A înțelege cum trebuie de depus cererea în sistemul electronic al programului 
Cuprins 
� Prezentarea formularului cererii, anexelor și procedurilor de depunere  
� Întrebări și răspunsuri privind procesul de depunere a cererii 

16.30-
17.00 

Pașii următori 
și încheierea 

atelierului 

� Prezentarea pașilor următori pentru pregătirea proiectului 
� Remarci de încheiere 


