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Cea de-a unsprezecea reuniune a Comitetului Comun de Monitorizare al Programului de 

Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013 

 

Autoritatea de Management (AM) a Programului de Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria 2007-

2013 - Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice din România (MDRAP), Autoritatea 

Națională (AN) - Ministerul Dezvoltării Regionale din Bulgaria (MDR) și Secretariatul Tehnic Comun 

(STC) al Programului de Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013 - Biroul Regional 

pentru Cooperare Transfrontalieră Călărași pentru Granița România-Bulgaria (BRCT Călărași) au 

organizat joi, 6 martie 2014, la Ruse (Bulgaria), cea de-a unsprezecea reuniune a Comitetului Comun 

de Monitorizare. 

Reuniunea a fost deschisă de preşedintele Comitetului Comun de Monitorizare Iulia HERTZOG, director 

al Direcției AM Programe Cooperare Teritorială Europeană din cadrul MDRAP, șeful delegației bulgare 

Klimentina DENEVA, secretar general în cadrul MDR și președintele Consiliului Director al BRCT 

Călărași, Liviu MUȘAT. Evenimentul s-a bucurat de prezența reprezentantului Ambasadei Bulgariei în 

România, Dimov CHAVDAR, și a reprezentantului Comisiei Europene din cadrul DG Regio, Kypros 

KYPRIANOU, care au apreciat spiritul de cooperare prezent în cadrul programului și implicarea activă 

a structurilor de management: AM, AN și STC.  

În cadrul reuniunii s-au dezbătut și luat decizii privind următoarele aspecte: 

1. Supracontractarea peste alocarea inițială la nivelul Programului a cca 37 milioane euro FEDR, 

sumă obținută prin estimarea economiilor până la finele Programului; 

2. Revizuirea tabelelor financiare aferente Programului în conformitate cu Regulamentele 

Comisiei Europene 

De asemenea, în cadrul reuniunii au fost prezentate membrilor CCM informațiile și măsurile luate de 

către AM privind stadiul implementării recomandărilor auditului și ale evaluării intermediare, 

activitatea de comunicare și stadiul indicatorilor la nivel de Program. 

Reprezentanții AM au subliniat faptul că, la finele anului 2013, Programul a înregistrat o rată de 

absorbție de 53,40% din alocarea financiară de la nivelul Programului, reprezentând cereri de plată 

transmise la Comisia Europeană.  

Conform regulamentelor europene privind instrumentele structurale, Comitetul Comun de 

Monitorizare are rolul de a superviza Programul și de a asigura calitatea și eficacitatea implementării 

Programului și a proiectelor din cadrul lui. Comitetul a fost înființat și este alcătuit din reprezentanți 

la nivel național, regional și local ai celor două state. 

Pentru informaţii suplimentare privind Comitetul Comun de Monitorizare, precum și pentru detalii 

referitoare la Programul de Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013, vă invităm să 

accesați pagina de internet a Programului: www.cbcromaniabulgaria.eu.  

http://www.cbcromaniabulgaria.eu/

