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Sărbătorirea celor 25 de ani de Interreg a fost un bun prilej de identificare a obstacolelor transfrontaliere 

la granița România-Bulgaria 

Vineri, 2 octombrie 2015, la Giurgiu și la Ruse, reprezentanți ai Comisiei Europene, ai  Autorității de 

Management (Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice), împreună cu Secretariatul 

Tehnic Comun pentru Programul de Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013 (PCT Ro-

Bg 2007-2013) au organizat mai multe acțiuni sub egida „BORDER OBSTACLES. 25 YEARS OF 

INTERREG”.  

Având în vedere că în anul 2015 programele de cooperare interregională finanțate de Uniunea 

Europeană (Interreg) aniversează 25 de ani, mai mulți membri ai conducerii DG REGIO viziteaza 

regiunile transfrontaliere pe întreg teritoriul UE, pentru a atrage atenția asupra obstacolelor 

transfrontaliere existente și a politicilor conexe pentru care ar fi necesare acțiuni ce depășesc simpla 

finanțare a obstacolelor întâlnite cât și despre posibilele soluții. Inițiativa a fost lansată de comisarul 

Corina CREȚU pe 21 septembrie, cu ocazia Zilei Cooperării Europene. Chestionarul online este 

disponibil aici: https://ec.europa.eu/…/…/overcoming-obstacles-border-regions.  

În tot acest timp, politica de coeziune a Uniunii Europene a finanțat cooperarea transfrontalieră între 

regiuni, prin intermediul programelor Interreg, care au oferit susținere financiară proiectelor de 

cooperare în domenii ca: dezvoltare teritorială, dezvoltare urbană, transport, infrastructura de 

frontieră, IT, mediu, energie, educaţie, antreprenoriat, cultură, social, sănătate, cercetare-

dezvoltare, resurse umane. În perioada 2014-2020, noile programe Interreg vor continua să finanțeze 

activități de cooperare în domeniul cercetării, dezvoltării IMM-urilor, protecției mediului sau 

gestionării riscurilor din zonele de frontieră. 

Evenimentul a fost deschis la Giurgiu, începând cu ora 10:00 cu o vizită la “Centrul Transfrontalier de 

Coordonare si Conducere a Intervenției Giurgiu-Ruse” al Inspectoratului pentru Situații de Urgentă 

“Vlașca” al județului Giurgiu, clădire finanțată în cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră 

România-Bulgaria 2007-2013, unde invitaților li s-au prezentat și echipamentele achiziționate- 

rezultate obținute în urma implementării proiectelor JAMES-MIS 137, EOCES-MIS 671 și EMES-MIS 623. 

Evenimentul a continuat cu o conferință de presă la care au participat reprezentanți ai mass-mediei 

din România și Bulgaria. 

După ora 14:00, în Ruse a fost organizată o masă rotundă la care au participat peste 100 de  

reprezentanți ai instituțiilor implicate în cooperarea transfrontalieră care au analizat obstacolele 

existente și au identificat posibile soluții pentru depășirea acestora.  

Pentru informații suplimentare în ceea ce privește consultarea publică cu privire la  “Depășirea 

obstacolelor din regiunile de granite”, lansată de Comisia Europeană, puteți accesa site-ul 

http://www.cbcromaniabulgaria.eu/ . 
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