In 2017, patru proiecte de twinning, trei in Moldova si unul in Turcia, au fost atribuite
de Comisia Europeana instituțiilor romanești.
In cadrul acestor proiecte finanțate de UE, cu valoare totala de 4,4 milioane euro,
experții romani vor acorda asistenta tehnica omologilor din tarile beneficiare.
Managementul administrativ si financiar al acestor proiecte va fi asigurat de Direcția
Generala Mecanisme si Instrumente Financiare Europene Nerambursabile, din cadrul
Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice si Fondurilor Europene.

MOLDOVA

Twinning
standard

Sprijin pentru dezvoltarea unui sistem eficient de control intern si
audit în sectorul public din Moldova

Autorități donatoare de asistenta tehnica
Consorțiul Germania-Romania
Germania

Romania

FEDERAL MINISTRY OF THE INTERIOR
FEDERAL OFFICE OF ADMINISTRATION

MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
UNITATEA CENTRALA DE ARMONIZARE SI
AUDIT PUBLIC INTERN

Obiectiv
Îmbunătățirea managementului finanțelor
publice prin dezvoltarea unui sistem eficient
de control intern si audit în sectorul public
din Moldova, in linie cu cele mai bune
practici ale Uniunii Europene
Buget
1,2 milioane euro
Perioada de implementare
24 luni

Twinning
light

Suport pentru Institutul Național de Standardizare al Republicii Moldova
in vederea alinierii la standardele europene de standardizare

Autorități donatoare de asistenta tehnica
ASOCIAŢIA DE STANDARDIZARE DIN ROMÂNIA (ASRO)

Obiectiv
Acest proiect are drept obiectiv susținerea Institutului National de Statistica in consolidarea
capacității sale de a îndeplini cerințele organismelor de standardizare europene CEN CENELEC si de a iniția procedurile relevante in acest sens.
Buget - 0,2 milioane euro
Perioada de implementare - 6 luni
Twinning
standard

Sprijin pentru întărirea capacității operaționale a agențiilor de aplicare
a legii din Republica Moldova în domeniul investigării infracțiunilor de
corupție

Autorități donatoare de asistenta tehnica
Consorțiul Lituania-Romania
Lituania
SERVICIUL DE INVESTIGAŢII SPECIALE

Romania
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
DIRECŢIA GENERALĂ ANTICORUPŢIE

Obiectiv
Întărirea capacității instituționale a Centrului Național Anticorupție, Biroului Procurorului
Anticorupție, Ministerului Afacerilor Interne, Inspectoratului General al Poliției și al
Serviciilor Vamale pentru creșterea eficienței luptei anticorupție în Republica Moldova.
Buget - 1 milion euro
Perioada de implementare - 27 luni

TURCIA

Twinning
standard

Întărirea capacitații de colectare a datelor a Centrului National de
Monitorizare a drogurilor si a dependentei de droguri, din Turcia
(TUBIM)

Autorități donatoare de asistenta tehnica
AGENTIA NATIONALA ANTIDROG
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE – INSPECTORATUL GENERAL AL POLITIEI ROMANE

Obiectiv
Sprijinirea Centrului National de Monitorizare a drogurilor si a dependentei de droguri, din
Turcia prin întărirea capacitații de colectare a datelor si creșterea calității informațiilor
legate de droguri precum si a compatibilității acestora cu sistemul Centrului European de
Monitorizare a drogurilor si a dependentei de droguri.
Buget
2 milioane euro
Perioada de implementare
24 luni

