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Raportul Anual de Implementare pentru anul
2012 a fost aprobat de
Comitetul Comun de
Monitorizare
Grupul de Lucru pentru
planificarea următoarei
perioade de programare
s-a reunit la Ruse şi la
Călăraşi
Conferinţa anuală a Programului s-a desfăşurat
la Delfinariul din Constanţa
Am lansat pagina de
facebook a Programului
de Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria
(Romania Bulgaria CBC
Programme)

În cadrul acestei ediții ne
propunem să vă prezentăm principalele realizări
înregistrate în procesul de
implementare a Programului de Cooperare Transfrontalieră
România Bulgaria 2007-2013, în perioada ianuarie – iunie
2013, cu accent pe informații privind progresul
financiar şi stadiul contractării.
De asemenea, trebuie să
amintim şi principalele
decizii luate de Comitetul
Comun de Monitorizare în

cadrul reuniunii desfăşurate în cursul lunii iunie
2013.
În această perioadă,
membrii Grupului de Lucru pentru planificarea
următoarei perioade de
programare s-au reunit
la Ruse şi la Constanța
pentru luarea unor decizii importante privind
următorul Program de
Cooperare Transfrontalieră
România-Bulgaria
2014-2020.

Constanţa
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Noutăţi privind implementarea Programului

Contractare
 151 proiecte contractate
 47 proiecte în implementare
 96 proiecte finalizate
 8 proiecte reziliate

Până în prezent, au fost
contractate 151 de proiecte,
cu o valoare totală de aproximativ 270,79 de milioane
de euro, din care 229,31 de
milioane de euro din Fondul
European pentru Dezvoltare
Regională (FEDR).
Din totalul de 151 de proiecte contractate, 47 se află în
faza de implementare, 96 au
fost deja finalizate, iar 8 au
fost reziliate.

Informaţii financiare







68.187.369 de euro
din FEDR rambursați
beneficiarilor,
18 aplicații de plată
cu o valoare totală de
55.180.662 de euro
au fost transmise la
Comisia Europeană
pentru rambursare,
49.190.102 de euro
din FEDR rambursați
de CE.

Până la data de 30 iunie
2013, beneficiarii* au depus
753 de cereri de rambursare, cu o valoare totală de
91.808.240,90 de euro. Din
acestea au fost plătite de
către Autoritatea de Management (AM) 542 de cereri
de rambursare, cu o valoare
de 68.187.369 de euro din
FEDR, ceea ce reprezintă
aproximativ 33% din bugetul
FEDR alocat axelor prioritare
1-3. Restul cererilor de rambursare se află în diferite
stadii de procesare la nivelul
Secretariatului Tehnic Comun/AM.
În contextul Programului, au
fost transmise Comisiei Eu-

Informaţiile prezentate sunt valabile pentru data de 15 iulie 2013
*Beneficiarii axelor prioritare 1-3

ropene 18 aplicații de plată cu o
valoare totală de 55.180.662 de
euro, din care CE a rambursat
49.190.102 de euro FEDR, ceea ce
reprezintă 23% din bugetul FEDR
al Programului.
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A zecea reuniune a Comitetului Comun de
Monitorizare a Programului

Decizii şi puncte de discuție






Aprobarea Raportului Anual
de Implementare a Programului de Cooperare Transfrontalieră
România Bulgaria 2007-2013 pentru
anul 2012
Stadiul implementării Programului de Cooperare
Transfrontalieră RomâniaBulgaria 2007-2013 până în
prezent.
Discutarea şi analizarea
procesului de evaluare intermediară a Programului
de Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria 20072013

Autoritatea de Management pentru Programul de Cooperare
Transfrontalieră România – Bulgaria 2007-2013 (Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administrației
Publice din România) și Autoritatea Națională (Ministerul Dezvoltării Regionale din Bulgaria) împreună cu Secretariatul Tehnic
Comun pentru Programul de Cooperare Transfrontalieră România –
Bulgaria 2007-2013 (Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Călăraşi pentru Granița România-Bulgaria) au organizat pe
data de 13 iunie 2013, la Constanța, cea de a zecea reuniune a Comitetului Comun de Monitorizare
(CCM).
Delegația română a fost condusă
de doamna Sevil SHHAIDEH, secretar de stat în Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației
Publice din România, iar delegația
bulgară de către doamna Maria
DUZOVA, director general în Ministerul Dezvoltării Regionale din
Bulgaria.
Prezent la reuniune a fost și reprezentantul Comisiei Europene,
domnul Zsolt SZOKOLAI, care a
apreciat evoluția și progresele
înregistrate în implementarea
Programului de Cooperare Transfrontalieră România – Bulgaria
2007-2013.
În cadrul reuniunii, reprezentanții
structurilor de management au
prezentat membrilor CCM informații detaliate privind stadiul implementării Programului, cu accent pe progresele fizice şi financiare înregistrate până în prezent.
Astfel, până la 30 iunie 2013 au

fost contractate 151 de proiecte, cu o valoare totală de aproximativ 270,79 de milioane de
euro, iar valoarea cererilor de
rambursare depuse de către beneficiari se ridică la aproximativ
91 milioane euro, ceea ce reprezintă circa 33% din alocarea
financiară a Programului.
De asemenea, au fost discutate
și analizate aspecte importante
privind implementarea Programului, precum cea de a doua
evaluare intermediară a Programului, mecanismul de contractare a proiectelor incluse în lista pe rezervă, perspectivele
financiare și țintele de absorbție aferente anului în curs, dar
și pentru anii 2014 și 2015.
În conformitate cu agenda de
lucru, a fost prezentat și aprobat de către membrii CCM Raportul Anual de Implementare a
Programului de Cooperare
Transfrontalieră RomâniaBulgaria 2007-2013 pentru anul
2012, raport ce cuprinde informații detaliate privind stadiul
implementării fizice și financiare a Programului, până la data
de 31 decembrie 2012.
Conform regulamentelor europene privind instrumentele
structurale, Comitetul Comun
de Monitorizare are rolul de a
superviza Programul şi de a asigura calitatea şi eficacitatea
implementării Programului şi a
proiectelor din cadrul lui. Comitetul a fost înființat şi este alcătuit din reprezentanți la nivel
național, regional şi local ai celor două state.
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A doua întâlnire a Grupului Comun de Lucru pentru pregătirea
următoarei perioade de programare, 2014-2020, a cooperării
teritoriale româno-bulgare
Ministerul Dezvoltării Regionale
şi Administrației Publice din România şi Ministerul Dezvoltării
Regionale din Bulgaria au organizat pe 12 martie 2013 la Ruse,
Bulgaria, cea de-a doua întâlnire
a Grupului Comun de Lucru pentru pregătirea următoarei perioade de programare pentru cooperarea teritorială românobulgară 2014-2020.
Delegația română a fost condusă
de către doamna Doina Surcel,
director general în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi
Administrației Publice din România, în timp ce delegația bulgară
a fost condusă de către domnul
Marius Mladenov, șef departament în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale din Bulgaria.
Reuniunea a fost deschisă de către dna Doina Surcel, care a mulțumit membrilor Grupului Comun
de lucru pentru participarea la
reuniunea de lucru şi pentru implicarea în procesul de programare a următorului cadru financiar 2014-2020, subliniind importanța acestui grup în pregătirea
următoarei perioade de programare şi necesitatea unei implicări active din partea membrilor.
Dl Marius Mladenov a mulțumit
membrilor și invitaților Grupului
Comun de Lucru şi a apreciat
implicarea activă a membrilor şi
invitaților în procesul de planificare şi programare a viitoarei
perioade de programare.
În cadrul reuniunii, s-au dezbătut şi s-au luat decizii privind

următoarele aspecte:
 Aprobarea Regulamentului de
organizare şi funcționare a
Grupului comun de lucru.
 Analizarea şi aprobarea Concept paper-ului, document
ce stabileşte propunerile de
linii directoare pentru definirea următorului Program de
Cooperare Transfrontalieră
România-Bulgaria 2014-2020
 Analizarea şi aprobarea termenilor de referință pentru
contractarea serviciilor externe necesare elaborării documentului strategic Programul de Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria
2014-2020 şi pentru realizarea evaluării ex-ante şi a
evaluării strategice de mediu
(SEA), în conformitate cu regulamentele europene.
Documentul Concept paper poate fi consultat pe pagina de internet a Programului:
www.cbcromaniabulgaria.eu/
index.php?
pge=programming_period_2014_
2020
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A treia întâlnire a Grupului Comun de Lucru pentru
pregătirea următoarei perioade de programare, 20142020, a cooperării teritoriale româno-bulgare

A treia întâlnire a Grupului
Comun de Lucru pentru pregătirea următoarei perioade de
programare pentru cooperarea
teritorială româno-bulgară
2014-2020 a avut loc în 13 iunie 2013.
Preşedinția Grupului Comun
de Lucru a fost asigurată de
delegația română, condusă de
doamna Doina SURCEL, director general adjunct în cadrul
Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice din
România, în timp ce delegația
bulgară a fost condusă de
doamna Maria DUZOVA, director general în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale din
Bulgaria.
Comisia Europeană a fost reprezentată de domnul Zsolt
SZOKOLAI, din cadrul DG Regio.
În conformitate cu agenda de
lucru, membrii grupului comun
de lucru au analizat proiectul
de Acord de înțelegere dintre
cele două state partenere privind viitorul program de cooperare româno-bulgară 20142020, precum și propunerea
de dezvoltare a sistemului informatic de monitorizare al
următorului program de cooperare. Acordul de înțelegere
stabilește mecanismul instituțional ce va asigura implementarea viitorului Program de
Cooperare Transfrontalieră

România-Bulgaria 2014-2020.
La baza următorului cadru financiar pentru perioada 2014-2020
pentru aria transfrontalieră româno-bulgară se află actualul
Program de Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria
2007-2013. Acest program contribuie la impulsionarea și întărirea legăturilor formale şi informale deja create între cele două
state membre participante, pe
baza respectului reciproc, a înțelegerii şi a cooperării.
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Proiecte implementate
Din totalul de 151 de proiecte contractate prin Programul de Cooperare Transfrontalieră RomâniaBulgaria 2007-2013, pentru 96 de proiecte s-a finalizat perioada de implementare, 47 sunt în faza de implementare, iar 8 proiecte au fost reziliate.

Locuri Viticole Dunărene—Danube Winery Places
Zona de implementare: aria eligibilă a Programului

eri), agențiile de turism și consumatori.

Durata proiectului: 23.03.2009 –
28.08.2012

Următorul pas a urmărit crearea
unei platforme ce a permis diferiților actori din domeniul turistic şi
viticol să dezvolte relații de afaceri pentru dezvoltarea noului
concept de turism viticol.

Parteneri:
 EUROINTERA
 Partenerii 2000
Valoare totală: 1.011.434 de euro
Obiectiv general şi rezultate:
Acest proiect şi-a propus dezvoltarea turismului viticol în regiunea
Dunării şi promovarea acestuia
prin diferite acțiuni:
 Organizarea unor ateliere de
lucru pentru degustători de
vinuri
 Organizarea de seminarii pentru instruirea a 400 de profesionişti
 Organizarea a două vizite de
lucru în România şi Bulgaria
 Realizarea unei hărți viticole a
regiunii dunărene
 Editarea unui ghid turistic ce
promovează rutele vinului din
regiunea Dunării
 Organizarea Festivalului Vinului la Ruse.
Descriere
Un primul pas pentru promovarea
turismului viticol l-a reprezentant
atragerea tuturor celor implicați
în acest domeniu - vinificatori,
distribuitori (restaurante, hoteli-

Un rol important în promovarea
acestui concept l-au avut cele două vizite de lucru organizate în
ambele țări. Acestea au oferit
operatorilor de turism posibilitatea de a se familiariza cu specificul regiunii şi de a identifica potențialul de promovare a rutelor
viticole din zona dunăreană.
De asemenea, în cadrul proiectului a fost organizat Festivalul Vinului în Ruse, care a urmărit să-i
reunească pe toți implicați în proiect şi să promoveze rutele viticole din regiunea Dunării.
Site-uri:
 h t t p : / / w w w .
map.danubewinery.com/
index.php?lang=en


h t t p : / / w w w .
danubewinery.com/index.php/
en/regions
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Evenimente
Conferința anuală a Programului de Cooperare Transfrontalieră
România-Bulgaria 2007-2013
Autoritatea de Management, Autoritatea Națională și Secretariatul Tehnic
Comun pentru Programul de Cooperare
Transfrontalieră România-Bulgaria
2007-2013 au organizat în 14 iunie
2013, la Constanța, Conferința anuală
privind stadiul implementării Programului de Cooperare Transfrontalieră
România – Bulgaria 2007-2013.
Evenimentul a urmărit informarea beneficiarilor, a oficialilor de la nivel național, regional şi local din România şi
Bulgaria, a reprezentanților massmedia, precum și a cetățenilor din aria
eligibilă a Programului cu privire la
progresele înregistrate până în prezent.
Cuvântul de deschidere a aparținut
doamnei Iulia HERTZOG, șeful Autorității de Management, doamnei Maria
DUZOVA, director general în cadrul
Ministerului Dezvoltării Regionale din
Bulgaria, domnului Bogdan MUŞAT, șef
al Secretariatului Tehnic Comun și
doamnei Nicoleta MINCU, director executiv al Biroului Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Călăraşi pentru
Granița România-Bulgaria.
Astfel, doamna Iulia Hertzog a dorit să
mulțumească tuturor participanților
pentru eforturile depuse până în prezent, apreciind faptul că “Toate rezultatele obținute de Program sunt, în
mare măsură, rezultatul efortului tuturor, în primul rând al dumneavoastră, al beneficiarilor, dar şi al structurilor de management ale programului.
Prin urmare, aș dori să vă mulțumesc
tuturor pentru interesul acordat acestui program, pentru dedicarea și pen-

tru inițiativele relevante care fac
din acest program un succes.”
Evenimentul a beneficiat și de
prezența reprezentantului Comisiei Europene, domnul Zsolt
SZOKOLAI, care a apreciat evoluția și progresele înregistrate în
implementarea Programului de
Cooperare Transfrontalieră România – Bulgaria 2007-2013.
În prima parte a conferinței, reprezentanții structurilor de management au prezentat informații
detaliate privind stadiul implementării Programului, cu accent
pe progresele fizice și financiare
înregistrate. Partea a doua a conferinței a fost dedicată beneficiarilor, care au avut posibilitatea
de a împărtăși experiențe și bune
practici. Astfel, domnul Adrian
BILBA, director al Complexului
Muzeal de Științe Naturale din
Constanța, a împărtășit participanților din experiența implementării proiectului “Dezvoltarea
potențialului turistic prin intermediul organizării facilităților și
îmbunătățirii infrastructurii turistice în regiunea transfrontalieră
(POFTIC)”, proiect finanțat în cadrul Programului.
Evenimentul a fost finalizat cu o
vizită la Complexul Muzeal de Științe Naturale din Constanța,
aceasta reprezentând o bună ocazie pentru participanții la conferință de a aprecia eforturile depuse de partenerii proiectului
POFTIC.
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Prima vizită cu jurnaliştii la proiecte, în judeţul Dolj

În 27 martie 2013, Secretariatul Tehnic Comun pentru Programul de Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria
2007-2013 a organizat, pentru
jurnalişti, prima vizită din
acest an la unul din proiectele
finanțate prin Programul de
Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013.
Vizita la fața locului pentru
mediatizarea proiec tului
„Îmbunătățirea accesului rutier către punctul de trecere a
frontierei Bechet-Oryahovo –
Reabilitarea drumului județean DJ 561B, secțiunea I, județul Dolj, România, și a străzii Tsanko Tserkovski, municipiul Mizia, districtul Vratsa,
Bulgaria” s-a adresat reprezentanților mass media, ai factorilor de decizie şi ai societății
civile și academice din județul
Dolj. Evenimentul a urmărit
creşterea gradului de conştientizare privind oportunitățile
oferite de Programul de Cooperare Transfrontalieră RomâniaBulgaria 2007-2013 şi promovarea beneficiilor aduse comunităților regiunii de graniță prin
implementarea proiectului.

Echipa Secretariatului Tehnic

În deschiderea întâlnirii au vorbit preşedintele Consiliului Județean Dolj, Ion PRIOTEASA,
directorul Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia, Marilena BOGHEANU, și
directorul executiv al BRCT
Călărași, Nicoleta MINCU, care
au subliniat importanța și beneficiile Programului pentru
dezvoltarea zonei de graniță

dintre România și Bulgaria. În
continuare, Nicoleta MINCU a
prezentat participanților stadiul
implementării Programului de
Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013, cu
accent pe proiectele finanțate
în județul Dolj.
Reprezentanții Consiliului Județean Dolj, partener lider de
proiect au prezentat activitățile
desfășurate în parteneriat cu
Municipalitatea Mizia din Bulgaria, rezultatele obținute și impactul proiectului asupra ariei
eligibile a Programului.
Proiectul, cu o valoare totală
eligibilă de 6 milioane de euro,
a fost implementat în perioada
1 octombrie 2010 – 30 septembrie 2012 și s-a concretizat în
11 km reabilitați din drumul județean 561B și reabilitarea străzii Tsanko Tserkovski din Mizia
(inclusiv sistemul de canalizare
aferent) pe o distanță de 1,8
km. Pe agenda zilei, s-a punctat
și semnarea contractelor pentru
finanțarea proiectului „Centru
transfrontalier de informații și
comunicații Dolj-Vratsa”, de
către reprezentanții partenerilor români, respectiv Consiliul
Județean Dolj și Biblioteca Județeană “Alexandru și Aristia
Aman”.
Șeful Secretariatului Tehnic Comun al Programului, Bogdan
MUȘAT, a felicitat partenerii
pentru rezultatul pozitiv al inițiativei, asigurând membrii
echipelor de proiect de întregul
suport al echipei STC în implementarea activităților propuse.
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A doua vizită la proiecte, la Svishtov (Bulgaria)

Secretariatul Tehnic Comun al
Programului de Cooperare
Transfrontalieră RomâniaBulgaria 2007-2013 a organizat
în data de 17 aprilie 2013, o
vizită la fața locului la unul din
proiectele finanțate în cadrul
Programului. Vizita a urmărit
mediatizarea proiec tului
„Îmbunătățirea mobilității
transfrontaliere în zona orașelor Svishtov și Zimnicea prin
dezvoltarea și reabilitarea
principalelor segmente din infrastructura de transport” şi sa adresat reprezentanților
mass-media, factorilor de decizie, societății civile și academice din districtul Veliko Târnovo (Bulgaria).

Echipa Secretariatului Tehnic

Întâlnirea a avut loc în sala de
ședințe a Municipalității
Svishtov, iar cuvântul de deschidere al evenimentului a
aparținut domnului primar al
Municipalității Svishtov, Stanislav Petrov BLAGOV, directorului executiv al BRCT Călărași,
Nicoleta MINCU și șefului Secretariatului Tehnic Comun al
Programului, Bogdan MUȘAT,
care au subliniat importanța și
beneficiile Programului pentru
dezvoltarea zonei de graniță
dintre România și Bulgaria. În
continuare, domnul Bogdan
MUȘAT a prezentat participanților stadiul implementării Programului de Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria
2007-2013 cu accent pe proiectele finanțate în cadrul Progra-

mului la nivelul
Veliko Târnovo.

districtului

Reprezentanții Municipalității
Svishtov, partenerul lider de
proiectul au prezentat activitățile desfășurate în parteneriat
cu Primăria Zimnicea din România, rezultatele obținute și impactul proiectului asupra ariei
eligibile a Programului.
Proiectul cu o valoare totală
eligibilă de 2,5 milioane de euro
s-a implementat în perioada 26
octombrie 2010 – 25 ianuarie
2013 și a vizat reabilitarea unor
secțiuni ale străzilor Dunav,
Yanko Mustakov, Emanuil
Chakarov, Tsanko Tserkovski din
orașul Svishtov, a pasarelei ce
asigură accesul din strada Dunărea către zona portuară a orașului Svishtov şi a aleii care face
legătura între pasarelă și strada
Yanko Mustakov. Șeful Secretariatului Tehnic Comun al Programului, domnul Bogdan MUȘAT, a apreciat efortul depus de
cele două instituții în realizarea
obiectivelor proiectului, calitatea activităților desfășurate,
precum și contribuția acestora
la dezvoltarea zonei de graniță.
Evenimentul s-a încheiat cu vizita la secțiunile de drum din
orașul Svishtov reabilitate în
cadrul
proiectului
„Îmbunătățirea mobilității
transfrontaliere în zona orașelor Svishtov și Zimnicea prin
dezvoltarea și reabilitarea principalelor segmente din infrastructura de transport”.
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Sesiune de informare privind egalitatea de şanse în cadrul Programului de
Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013

sex, origine etnică sau rasială,
religie
sau
credință,
dizabilitate, vârstă sau orientare sexuală”, sprijinind proiecte
care susțin integrarea și incluziunea minorităților (persoane
de etnie rromă, persoane cu
dizabilități şi alte categorii de
minorități).

Secretariatul Tehnic Comun al
Programului de Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria 2007
-2013 a organizat în perioada 2829 aprilie 2013, în Razgrad, o sesiune de informare privind oportunitățile egale oferite în cadrul Programului, în scopul consolidării
coerenței dintre obiectivele strategice ale PCT România-Bulgaria și
prioritățile orizontale. În acest an,
evenimentul s-a adresat persoanelor cu nevoi speciale și a reunit
membri ai Asociației “Prin viață
împreună” din Călărași și ai Uniunii invalizilor din Bulgaria.
În conformitate cu art. 16 din Regulamentul General 1083/2006,
Programul se angajează “să prevină orice discriminare bazată pe

Evenimentul a fost deschis de
vice-guvernatorul Administrației Districtuale Razgrad, Galina
Georgieva MARINOVA, directorul executiv al Biroului Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Călăraşi pentru Granița România-Bulgaria, Nicoleta Mincu, directorul Centrului
de zi pentru persoane cu
dizabilități,
Valentina
Georgieva VELIKOVA și directorul Căminului de bătrâni din
Razgrad, Leiman OSMANOVA.
Din partea Asociației “Prin viață împreună”, Mariana ICA și
Dorin IVAN au vorbit despre
implicarea în tratarea, recuperarea şi reabilitarea persoanei
cu handicap. Agenda primei
zilei s-a încheiat cu vizita la
Căminul de bătrâni din
Razgrad.
Însemnătatea acestui eveniment rezidă în însuși grupul
țintă, a afirmat directorul executiv BRCT Călărași, Nicoleta
MINCU. Prin acest eveniment
se facilitează schimbul și accesul la informație şi sunt încurajate inițiativele ce pot contribui la dezvoltarea unei societăți flexibile și dinamice.

În cea de-a doua zi a seminarului, reprezentanții STC au
prezentat Programul de Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013 și progresele înregistrate până în
acest moment, precum și proiectul “Realizarea unei rețele
de parteneriat transfrontalier
de centre pentru egalitate în
drepturi a persoanelor cu handicap”, implementat în cadrul
Programului.
Svetlin
SIMEONOV, reprezentantul Adminis traț iei D istr i c tuale
Razgrad, a informat participanții cu privire la proiectul
“Măsuri și instrumente în sprijinul colaborării în domeniul
de afaceri între districtul
Razgrad și județul Giurgiu”,
implementat în cadrul Programului. Fondatorul Asociației
“Prin viață împreună”, Anca
Maria BOTOI a descris scopul,
obiectivele și principiile organizației.
Agenda zilei a fost completată
cu vizite la Centru de zi pentru persoanele cu dizabilități
din Razgrad, Orfelinatul pentru copiii cu dizabilități și
Locuițele protejate din
Prostorno din districtul
Razgrad. Au fost identificate
similitudini între sistemul român și cel bulgar cu privire la
integrarea persoanelor cu handicap, dar și puncte forte ale
abordării organizaționale bulgare de care statul român ar
trebui sa țină cont.
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9 Mai, Ziua Europei: porţi deschise la Secretariatul Tehnic Comun
De Ziua Europei, Secretariatul
Tehnic Comun al Programului de
Cooperare Transfrontalieră a
organizat opt acțiuni în orașe
din aria eligibilă a Programului,
Călărași, Craiova, Drobeta Turnu Severin, Silistra și Pleven,
pentru a sărbători pacea şi unitatea în Europa.

atât de activitatea desfășurată
cât și de rezultatele concrete
ale programului și si-au exprimat opiniile cu privire la Uniunea Europeană și cooperarea
transfrontalieră prin reprezentări grafice de tip graffitti, pe
panourile special amenajate în
acest scop.

Acțiunea centrală s-a desfășurat
la sediul STC care și-a deschis
porțile tinerilor elevi ai Colegiului Economic Călărași, România,
conduși de profesorul Ionel DULGHERU și ai Liceului Profesional
de Economie, Administrație și
Servicii “Atanas Burov” din Silistra, Bulgaria, însoțiți de cadrele
didactice, Anelia NIKOLOVA și
Nely GOSPODINOVA.

Seria de acțiuni din Călărași a
continuat cu vizitele la Liceul
Teoretic „Mihai Eminescu” și
Colegiul Național ”Barbu Știrbei”. În parteneriat cu Primăria
Municipiului Călărași, în zona
pietonală din centrul orașului a
fost amenajat un stand de promovare a Programului și a suportului oferit de Uniunea Europeană în dezvoltarea zonei
de graniță.

Evenimentul a fost deschis de
directorul executiv al BRCT Călărași, Nicoleta MINCU, primarul
Municipiului Călărași, Daniel
Ștefan DRĂGULIN, directorul
Liceului Profesional de Economie, Administrație și Servicii
“Atanas Burov” din Silistra,
Dochka MILUSHEVA și reprezentanta tinerei generații, Georgiana NEAȚĂ. Informațiile furnizate s-au concentrat pe ideea accesibilității şi transparenței utilizării fondurilor concomitent cu
rolul Comunității Europene.

Echipa Secretariatului Tehnic

În cadrul acțiunii au fost diseminate informațiile privitoare la
istoricul Uniunii Europene și
programul operațional aflat în
derulare între cele două state,
şi au fost furnizate răspunsuri la
întrebările adresate de către
invitați. Caracteristic vârstei,
tinerii s-au dovedit interesați

În teritoriu, echipe ale STC distribuit materiale informative și
promoționale şi au oferit informații de bază despre Ziua Europei și ideile care au condus
la formarea Uniunii Europene și
despre program, în scopul îmbunătățirii percepției populare
cu privire la Uniunea Europeană. Astfel, în Craiova a fost vizitat Colegiul Național Carol I,
în Drobeta Turnu Severin, Colegiul Național ”Traian”, iar în
Silistra, Colegiul ”Nikola
Vaptsarov”. În zona pietonală
din centrul orașelor Silistra și
Pleven din Bulgaria s-au amplasat standuri de promovare a
Programului și a suportului oferit de Uniunea Europeană pentru dezvoltarea zonei de graniță și s-au distribuit materiale
inscripționate cu logo-ul programului.
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Întâlnire cu multiplicatorii de informaţie europeană
Secretariatul Tehnic Comun
(STC) pentru Programul de
Cooperare Transfrontalieră
România-Bulgaria 2007-2013
a organizat în 23 mai 2013, la
Pleven, o conferința cu multiplicatorii europeni de informație.
Conferința a urmărit creșterea nivelului de conștientizare asupra fondurilor puse la
dispoziție de către Uniunea
Europeană celor două state
membre, dar și a impactului
pozitiv asupra vieții comunității din aria vizată. Obiectivul general a fost acela de a
disemina informații actuale
despre program și de a extinde rețeaua multiplicatorilor
de informație creată la nivel
local/regional.
Reprezentanții STC au prezentat participanților progresul Programului, întâlnirile
destinate beneficiarilor desfășurate și programate pentru perioada imediat următoare, evenimentele de promovare organizate și planificate pentru anul 2013, rolul
și activitățile structurilor de
management ale programului.

Echipa Secretariatului Tehnic

Discuțiile referitoare la rețeaua multiplicatorilor de
informație s-au axat pe rolul
acesteia de a selecta, adapta
şi transfera informațiile despre programul către publicul
larg. Comunicarea, diseminarea informației şi promovarea

sunt elemente necesare tuturor proiectelor în derulare.
Structurile de management
ale Programului trebuie să se
asigure că atât modul în care
programul operațional funcționează cât şi beneficiile şi
impactul acestui asupra comunității sunt bine cunoscute
de toți cei interesați.
Reprezentanții instituțiilor
membre ale rețelei, precum
și ai instituțiilor care și-au
arătat disponibilitatea de a
participa la conferință, au
luat cuvântul, întărind importanța informațiilor permanent actualizate pentru public. De asemenea, discuțiile
au vizat şi aspectele privind
identitatea de mesaj și de
imagine a Programului și activitățile de comunicare, în
ansamblu.
Acest eveniment continuă
procesul de dezvoltare a rețelei ce acționează ca un
grup de multiplicatori de informație pentru activitățile
desfăşurate în cadrul Programului, proces inițiat de către
STC în cursul anului 2010,
când a fost organizată prima
conferință de acest gen.

Newsletter, iulie 2013

Pagina 13

A treia vizită la proiecte, la Glavinitsa (Bulgaria)

Secretariatul Tehnic Comun
(STC) pentru Programul de Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013 a organizat în 30 mai 2013, o vizită la
fața locului la unul dintre proiectele finanțate. Vizita la fața locului pentru mediatizarea
proiectului "ICT – o forță pentru o schimbare în educație"
s-a adresat reprezentanților
mass-media, factorilor de decizie, societății civile și academice din districtul Silistra.

Echipa Secretariatului Tehnic

Întâlnirea a avut loc în sala de
ședințe a Municipalității
Glavinitsa, unde reprezentanții
STC au prezentat participanților progresul Programului, cu
accent pe proiectele finanțate
în districtul Silistra, subliniind
importanța și beneficiile programului pentru dezvoltarea
zonei de graniță dintre România și Bulgaria. De asemenea,
reprezentanții Liceului „Vasil
Levski”, partener în proiect, au
prezentat rezultatele obținute
și impactul acestuia asupra ariei eligibile a programului, precum și activitățile desfășurate
în parteneriat cu celelalte instituții implicate în proiect:
Asociația EUROINTEGRA din
Bulgaria, în calitate de partener lider, Liceul „Emilian
Stanev”, Liceul „Baba Tonka”,
Asociația ACCES și Inspectoratul Școlar al Județului Călărași.
Proiectul, cu o valoare totală

eligibilă de 1,4 milioane de euro, a fost implementat în perioada septembrie 2011 – martie
2013. Scopul a fost de a accelera alinierea la standardele
educaționale europene, demonstrând avantajele investițiilor în tehnologiile informaționale și de comunicare în școlile
din România și Bulgaria. În
acest sens, 10 laboratoare de
studii din 6 școli au fost integral echipate prin achiziționarea de mobilier și echipamente
corespunzătoare de lucru
(tablete multimedia, proiectoare și laptop-uri).
Evenimentul s-a încheiat cu
vizita la Liceul „Vasil Levski”,
unde invitații au avut ocazia să
participe la o lecție demonstrativă de matematică în format
electronic.
Toate acțiunile întreprinse de
către STC urmăresc asigurarea
unui management eficient, eficace și transparent, precum și
implementarea fără dificultăți
a priorităților și măsurilor programului.

Autoritatea de Management pentru Programul de Cooperare Transfrontalieră
România-Bulgaria 2007-2013
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