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Raportul Anual de Implementarea 2010
aprobat de Comitetul
Comun de Monitorizare



S-a aprobat proiectul
strategic Water

În cadrul acestei ediţii
ne propunem să vă prezentăm principalele evenimente şi întâlniri organizate la nivelul Programului de Cooperare
Transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013.
În acelaşi timp, nu vor
lipsi întrebări şi răspunsuri practice ce vă pot
ajuta în procesul implementării
proiectelor,
răspunsurile fiind identificate în cadrul întâlnirilor tehnice .
Nu în ultimul rând trebuie să amintim şi cele

două rapoarte elaborate
la nivelul Programului,
respectiv Raportul Anual
de Implementare pentru
2010 şi Raportul privind
Evaluare Intermediară a
Programului, şi aprobarea acestora de către
membrii Comitetului Comun de Monitorizare,
precum şi acţiunile viitoare pe care le implică
cele două documente.
De asemenea, vă vom
prezenta şi ultimele informaţii privind stadiul
actual de implementare
al Programului, din punct
de vedere al contractării

Veliko Tarnovo

şi a progresului financiar,
precum şi informaţii despre primele 3 proiecte
finalizate în cadrul Programului în primul semestru al anului 2011.
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Stadiul implementării Programului*
Selecţie şi Contractare

În cadrul Programului au fost
lansate două apeluri de proiecte
şi au fost depuse 392 de proiecte, cu o valoare totală de peste
575 de milioane de euro, depăşind cu mult bugetul alocat Programului.

totală de aproximativ 114 de milioane de euro, din care cca. 97
de milioane de euro asiguraţi din
Fondul European pentru Dezvoltare Regională.

Până în prezent, din numărul
aplicaţiilor depuse, au fost selectate spre finanţare 131 de
proiecte, cu o valoare totală de
232 de milioane de euro, din
care aproximativ 196 de milioane de euro asiguraţi din Fondul
European pentru Dezvoltare Regională (FEDR).
Până în prezent au fost contractate 81 de proiecte, cu o valoare

Implementare şi informaţii
financiare

81 de proiecte se află în implementare, dintre care 40 cu
partener lider din România şi
41 cu partener lider din Bulgaria.
Valoarea totală a proiectelor în
implementare
este
de
114.229.355 de euro, din care
96.984.200 de euro asiguraţi
din Fondul European pentru
Dezvoltare Regională.

Informaţii financiare
La nivelul datei de 15 iunie 2011
partenerii români au depus la
STC/AM 103 solicitări pentru
avans, cu o valoare totală de
6.564.460 de euro, din care au
fost plătiţi 6.368.556 de euro.
Partenerii bulgari au depus la
Autoritatea Naţională (AN) 103
de cereri de avans, cu o valoare
totală de 2.975.227 de euro, valoare plătită integral de AN.
La nivelul Programului, beneficiarii au depus 140 de cereri de
* Toate informaţiile prezentate sunt a nivelul datei de 15 iunie 2011

rambursare, cu o valoare totală de
3.723.082 de euro, din care
3.156.492 de euro FEDR, dintre care
au fost plătite de către AM 68 de cereri de rambursare, cu o valoare totală de 1.632.974 de euro, din care
1.384.321 de euro FEDR. Restul cererilor de rambursare se află în diferite
stadii de procesare la nivelul STC/
AM.
În contextul Programului, au fost
transmise Comisiei Europene 6 aplicaţii de plată cu o valoare totală de
1.733.366 de euro FEDR, din care CE
a rambursat suma de 1.239.980 de
euro.
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Primele proiecte finalizate
Din totalul de 132 de proiecte aprobate de către Comitetul Comun de Selecție al Programului de Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013, pentru 3 proiecte de tip „soft‖ aferente Axei
Prioritare 3 Dezvoltare economică și socială, Domeniul Major de Intervenție 3 Cooperarea ―People-to
-people‖ s-a finalizat perioada de implementare.

Proiectul Parteneriat pentru cooperare activă și încurajarea regiunii
Silistra-Călărași

Parteneri:
 Asociaţia pentru Colaborare şi
Dezvoltare Transfrontalieră
„Dobrogea Dunăreană‖
 Camera de Comerţ Industrie şi
Agricultură, Călăraşi

Proiectul Parteneriat pentru cooperare activă și încurajarea regiunii Silistra-Călărași s-a implementat în perioada 27.04.2010—
26.04.2011, în Districtul Silistra,
Bulgaria şi judeţul Călăraşi, România, beneficiind de un buget total
de 89.420 de euro.
Obiectivul general al proiectului
urmăreşte implementarea unui
parteneriat durabil între organizaţiile societăţii civile în regiunea
transfrontalieră Silistra – Călăraşi
pentru stabilirea unei colaborări
stabile şi coerente între comunităţile transfrontaliere.
Ideea de proiect s-a bazat pe experienţa partenerilor din mai multe proiecte transfrontaliere anterioare, adresate stabilirii şi sprijinirii cooperării în domeniul activităților de tipul „oameni pentru oameni‖, în domeniul ecologie, în
stabilirea unui parteneriat mai activ între administraţiile locale, în
dezvoltarea de afaceri, precum şi
în crearea unor noi canale de comunicare.
Pentru a extinde influența rezultatelor obţinute din proiectele anterioare, actualul proiect s-a concentrat pe abordarea lipsei de relaţii umane şi încredere reciprocă
între organizaţiile societăţii civile.
Strategia s-a bazat pe stabilirea
unui parteneriat durabil, bazat pe
încredere între parteneri. În plus,
pentru a contribui la o mai bună
înţelegere
a problemelor şi la
identificare unor soluţii comune,
proiectul a pus accent pe promovarea participării tuturor actorilor
în procesul de identificare şi aplicare de bune practici în domeniul

democraţiei locale, al dezvoltării
durabile şi al protecţiei mediului.
Evaluarea totală a practicii curente
este că tocmai astfel de activităţi
pot fi o forţă pozitivă pentru dezvoltarea socio-economică a regiunii
transfrontaliere.
Proiectul a început cu două evenimente de promovare, pentru a aduna cele mai active ONG-uri şi de a
crea legături între oameni. S-a realizat, de asemenea, un studiu privind identificarea celor mai bune
practici ale ONG-urilor în domeniul
democraţiei locale, al dezvoltării
durabile şi al protecţiei mediului.
Au fost realizate şi o serie de activităţi pentru depășirea obstacolelor
întâmpinate în relaţiile directe ale
participanţilor la evenimentele organizate. Aceste evenimente au
avut rolul nu numai de a sprijini
ONG-urile pentru a-și intensifica
cooperarea, dar și de a intensifica
parteneriatul lor cu autorităţile locale. În cadrul seminariilor comune
membrii grupului ţintă şi-au împărtăşit practicile pozitive în gestionarea proiectelor europene pe diverse
tematici. În timpul sesiunilor practice s-a urmărit identificarea problemelor, a provocărilor şi a soluţiilor,
comune domeniului democraţiei
locale, al dezvoltării durabile şi al
protecţiei mediului.
Pentru a promova cele mai bune
practici dobândite de reprezentanții
ONG-urilor şi de a instituționaliza
reţeaua acestora, în cadrul proiectului a fost organizată şi o conferinţa finală în Călărași. Scopul acestui
eveniment a fost acela de a încuraja
dezvoltarea altor iniţiative de acest
gen, cu un impact pozitiv asupra
societăţii civile transfrontaliere.
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Primele proiecte finalizate

Proiectul Diversitatea culturală - o sursă de produse
transfrontaliere durabile

Parteneri:
 Fundația Montana - Maine
 PLIMM, Calafat
 Ansamblul de dans ―Mladost‖,
Montana
 Casa de Cultura ―Amza Pellea‖ Băilești

Proiectul Diversitatea culturală - o sursă de produse
transfrontaliere durabile s-a
implementat în perioada
21.05.2010 - 21.05.2011 în
Montana - Bulgaria şi Calafat—
România şi a vizat creşterea
gradului de conştientizare a
identităţii culturale şi încurajarea şi păstrarea unui mod
de viață unic naţional, a datinilor şi obiceiurilor din zona
transfrontalieră ca elementecheie ale dezvoltării durabile.
Proiectul a beneficiat de un
buget total de 253.174 de euro şi s-a adresat în mod direct
Ansamblului ―Bobocica‖ din
Băilești,
Ansamblului
―Mladost‖ din Montana şi celor 10 experți culturali implicaţi în proiect.
Obiectivul general al acestui
proiect a urmărit promovarea
coerenţei sociale şi culturale
consolidate prin acţiuni de
cooperare în domeniul culturii
între Montana si Calafat, obiectiv atins prin rezultatele
obţinute la sfârșitul perioadei
de implementare. Astfel, în
cadrul proiectului a fost creat
un Centru Informaţional Cultural bulgaro-român pentru
promovarea cooperării şi
schimbului cultural în zonă,
precum şi dezvoltarea unei
reţele de informaţii culturale
cu participarea diferitelor organizaţii culturale locale în
cadrul comunităţilor de Montana - Bulgaria şi Calafat România. De asemenea s-a
elaborat şi un inventar al pro-

duselor culturale disponibile
şi a instituţiilor culturale din
regiune, pe baza căruia au
fost publicate cataloage
(1000) pentru promovarea
diversităţii şi a schimburilor
culturale în regiunea transfrontaliera româno-bulgare.
În acelaşi timp s-a urmărit şi
dezvoltarea unui produs cultural integrat şi a unor activităţi comune. În acest sens, un
spectacol de dans folcloric a
fost pus în scenă şi a fost prezentat de către ansamblurile
folclorice din Montana şi Băileşti, cu participarea unor
experţi în dans şi muzică.
Evenimentele au fost înregistrate pe 500 DVD-uri şi 500
CD-uri şi difuzate la televiziune în ambele ţări, şi, de asemenea, vor fi prezentate pe
pagina web a proiectului
(www.cultural-cbc.eu).
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Primele proiecte finalizate

Proiectul ―Terra

common: To
Improve Cohesion of CrossBorder Rural Areas via Culture,
Crafts and Sports Exchange‖ a
fost implementat în perioada
23.06.2010 – 22.06.2011 şi a beneficiat de un buget total de 98.138,50
de euro.
Obiectivul proiectului a fost acela de
a stabili o legătură bazată pe cooperare culturală şi socială între comunitățile rurale transfrontaliere, prin
dezvoltarea relațiilor personale şi a
încrederii între membrii comunităţilor din Ciocănești - România, şi
Alfatar–Sitovo-Kainardja - Bulgaria.
Activitățile inovatoare desfășurate în
cadrul proiectului au urmărit crearea
unor produse specifice zonei, bazate
pe moștenirile culturale şi folosirea
resurselor naturale într-un mod eficient.

Activitățile de baza ale proiectului s-au concretizat în organizarea unor întâlniri şi schimburi de experiență între membrii administrațiilor locale,
organizarea unui spectacol
pentru promovarea folclorului
în Alfatar, a unui spectacol
folcloric în Sitovo, a unui eveniment sportiv în Kainardja şi a
Festivalului de ziua caisului în
Ciocănești. De asemenea, în
cadrul proiectului s-a realizat
şi o campanie media ―Terra
common: Green Cross-Border
Communities‖, menită să ajute la dezvoltarea relațiilor personale şi a încrederii între
membrii comunităţilor, precum şi la creşterea conştientizării publice cu privire la utilizarea eficientă a resurselor.

Parteneri:
 Primăria Ciocănești
 Asociația pentru Cooperare şi
Dezvoltare Transfrontalieră
―Dobrogea Dunăreană‖

Rezultatele proiectului concretizate în organizarea de evenimente sunt evidențiate în edițiile din 23-29 Decembrie
2010, 21-27 Aprilie 2011, 9-15
Iunie 2011 şi 30 Iunie – 6 Iulie
2011 ale publicației bulgare
―Forum‖.

Proiecte în curs de implementare în cadrul
Programului
Proiectul ―O Zonă Transfrontalieră – O Destinaţie Europeană‖ urmăreşte consolidarea colaborării
între principalii actori ai sectorului
turistic, în vederea dezvoltării în
comun a unui produs turistic pentru
promovarea zonei Silistra—Călărași
ca o destinație pentru turism alter-

Proiectul ―Terra common:
To Improve Cohesion of
Cross-Border Rural Areas
via Culture, Crafts and
Sports Exchange‖

Proiectul ―O Zonă Transfrontalieră – O Destinaţie Europeană‖

nativ.
Proiectul beneficiază de un buget total de 269.089,00 euro şi
se implementează în perioada
01.09.2010 – 29.02.2012.
Continuare pagina 6

Parteneri:
 Alianța pentru Inițiative Regionale și Civile Silistra
 Camera de Comerţ Industrie şi
Agricultura Călărași
 Asociaţia pentru Colaborare şi
Dezvoltare Transfrontalieră
„Dobrogea Dunăreană‖
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Proiecte în curs de implementare în cadrul Programului

Proiectul ―O Zonă Transfrontalieră – O Destinaţie Europeană‖

Proiectul aduce faţă în faţă principalii actori din sectorul de
turism aferent zonei transfrontalieră Silistra - Călărași, inclusiv
IMM-urile, ONG-le şi mass-media,
urmărind stabilirea unor relaţiilor bazate pe încredere între
aceste părţi. Prin seminarii, vizite de studii şi evenimente, se
urmăreşte promovarea cooperării între membrii grupului ţintă,
cu scopul de a-i sprijini în procesul de dezvoltare a reţelelor de
afaceri.
Strategia proiectului este de a

Proiectul Joint Risk Monitoring during Emergencies in
the Danube Area Border
(Sistem comun de monitorizare a riscului în situaţii
urgenţe în zona dunăreană
de graniţă
Parteneri:
 Ministerul Administrației şi Inter-










nelor - Inspectoratul General pentru Situații de Urgenţă, în calitate
de Partener lider
Institutul National de Cercetare Dezvoltare şi Încercări pentru
Electrotehnica ICMET
Universitatea din Craiova - Centrul
de Inovare in Inginerie şi Transfer
Tehnologic Craiova
Ministerul Mediului şi Pădurilor
Garda Naţională de Mediu, România
Ministerul de Interne al Republicii
Bulgare—Direcţia Generală de Apărare Contra Incendiilor şi Direcţia
Generală pentru Protecţie Civilă
Inspectoratul Regional pentru Mediu şi Ape, Veliko Tarnovo
Universitatea Sf. Cyril şi
Methodius, Veliko Tarnovo

Proiectul strategic Joint Risk
Monitoring during Emergencies
in the Danube Area Border
(Sistem comun de monitorizare
a riscului în situaţii urgenţe în
zona dunăreană de graniţă),
aprobat de către Comitetul Comun de Selecţie în noiembrie
2010, beneficiază de un buget
total de 11.508.928 de euro. Proiectul reuneşte parteneri strategici pentru domeniul intervenţiilor de urgenţă, atât din România,
cât şi din Bulgaria, reuşita implementării în bune condiţii a acestui proiect depinzând de colaborarea deplină dintre toţi partenerii şi de folosirea eficientă a experienţei fiecăruia.
Contractul de finanţate cu Partenerul Lider — Ministerul Administrației şi Internelor - Inspectoratul General pentru Situații de
Urgenţă a fost semnat în data de
21 iunie 2011, având o valoare
asigurată din Fondul European
pentru Dezvoltare Regională de
9.761.655 de euro.
Proiectul se află în implementa-

uni toţi actorii din turism în procesul elaborării în comun a unui
produs turistic integrat, care să
valorifice potențialul turistic al
zonei și posibilitățile de a dezvolta diverse forme de turism
alternativ, cultural, dar și să
sporească avantajele competitive ale turismului din zona. De
asemenea, se doreşte dezvoltarea unui plan de marketing comun pentru produsul turistic ce
va rezulta din proiect pentru
zona Silistra-Călăraşi ca „O destinaţie Europeană‖ de turism
alternativ.

re, începând cu data de 22 iunie 2011, urmând a se finaliza
în 21 iunie 2014.
Obiectivul general al acestui
proiect strategic este acela de
a îmbunătăți capacitatea de
intervenţie, prevenţie şi monitorizare, în cazul accidentelor
de mediu, prin crearea unui
sistem comun de intervenţie cu
partenerii bulgari. De asemenea, se urmăreşte şi crearea
unui sistem de management al
riscului de inundaţii în aria eligibilă a Programului şi de creştere a gradului de informare a
factorilor de decizie din România şi Bulgaria, implicați în trasarea politicilor naţionale de
management al poluării.
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Proiectul Stategic Water a obţinut finanţarea
În data de 05 mai 2011,
Comitetul Comun de Selecție (CCS) al Programului
de Cooperare Transfrontalieră România - Bulgaria
2007-2013 a aprobat Proiectul Strategic ―Danube
WATER‖ managementul
integrat
al apelor
(WATER), depus în cadrul
celui de al doilea apel de
proiecte strategice, cu o
valoare
totală
de
14.988.172 de euro, din
care 12.712.967 de euro

asiguraţi prin Fondul European pentru Dezvoltare
Regională.
Proiectul a fost depus în
cadrul Axei Prioritare 2
Mediu - Utilizarea durabilă
şi protejarea resurselor
naturale şi de mediu şi
promovarea unui management eficient al riscului în
regiunea transfrontalieră,
Domeniul Major de Intervenție 2.1 - Dezvoltarea
sistemelor comune de management pentru protecţia

mediului, având drept Partener Lider Ministerul Mediului şi Pădurilor din România.
După parcurgerea etapei
de contractarea, proiectul
va fi implementat pe o
perioadă de 24 de luni,
având drept obiectiv stabilirea unui sistem comun de
management şi control al
calităţii apei Dunării în
condiţii extreme, determinate de calamități naturale şi tehnologice.

Cea de-a şasea reuniune a Comitetului Comun de
Monitorizare al Programului de Cooperare
Transfrontalieră România – Bulgaria 2007-2013
Autoritatea de Management a Programului de
Cooperare Transfrontalieră
România – Bulgaria 20072013, Autoritatea Naţională şi Secretariatul Tehnic
Comun au organizat, în
data de 22 iunie 2011, la
Veliko Tarnovo, Bulgaria,
cea de a şasea reuniune a
Comitetului Comun de Monitorizare (CCM).
Preşedinţia Comitetului
este asigurată anul acesta
de către delegaţia bulgară, condusă de domnul
Kiril Geratliev, director
general în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale
şi Lucrărilor Publice din
Bulgaria. Delegaţia română
a fost condusă de domnul
Iuliu Bara, director gene-

ral, şeful Autorităţii de
Management pentru Programul de Cooperare
Transfrontalieră RomâniaBulgaria 2007-2013, asigurând în acelaşi timp şi vice
-preşedinţia reuniunii.
În cadrul reuniunii a fost
aprobat Raportul Anual de
Implementare a Programului pentru anul 2010, ce va
fi transmis Comisiei Europene, şi Raportul privind
Evaluarea Intermediară a
Programului. În cadrul Raportului Anual de Implementare 2010 sunt prezentate principale realizări,
progrese fizice şi financiare înregistrate pe parcursul anului 2010 în cadrul
Programului.
Raportul privind Evaluarea

Intermediară a Programului analizează perioada
2007-iunie 2010, din punct
de vedere al eficienţei şi
eficacităţii utilizării fondurilor publice alocate prin
Program. Concluziile Raportului au evidenţiat şi
validat implementarea în
condiţii bune a Programului pentru perioada analizată, iar recomandările
formulate vizează îmbunătăţirea viitoarelor acţiuni
privind derularea Programului, dar şi pregătirea
următoarei perioade de
programare.
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Raportul Anual de Implementare al Programului pentru
Anul 2010
Raportul Anual de Implementare (RAI) 2010 a fost
aprobat de către membrii
Comitetului Comun de Monitorizare în cadrul întâlnirii desfăşurată la Veliko
Tarnovo, în data de 22
iunie 2011. Elaborarea
acestuia reprezintă o cerinţă a Comisiei Europene,
stabilită prin prevederile
regulamentelor europene
privind managementul fondurilor structurale şi de
coeziune. Astfel, conform
prevederilor legale, Autoritatea de Management
trebuie să transmită Comisiei Europene, până la data de 30 iunie a anului în
curs, Raportul Anual de
Implementare aferent anului precedent. Comisia
Europeană emite o opinie
privind admisibilitatea
acestui raport, opinie ce
condiţionează acordarea
plății intermediare către
Program.
Raportul Anual de Implementare 2010 prezintă
principalele realizări înregistrate în implementarea
Programului de Cooperare

Transfrontalieră RomâniaBulgaria 2007-2013, în perioada de raportare 1 ianuarie—31 decembrie 2010,
având la bază o analiză
calitativă şi cantitativă a
progresului fizic şi financiar. De asemenea, în cadrul Raportului sunt identificate şi principalele probleme întâmpinate în procesul de implementare,
precum şi soluţiile adoptate de către structurile de
management ale Programului pentru depășirea
acestora.
Sunt prezentate, de asemenea, în detaliu, informaţii despre fiecare axă
prioritară, despre stadiul
fiecărui apel de proiecte
(procesul de evaluare al
aplicaţiilor, apelurile pentru proiectele strategice),
despre procesul de contractare şi implementarea
proiectelor. În acelaşi
timp, sunt prezentate şi
informaţii financiare, cu
accent pe detaliile privind
rambursările plătite beneficiarilor Programului.

Ultima parte a Raportului
cuprinde detalii privind
activităţile de informare şi
publicitate realizate de
către structurile de management ale Programului în
anul 2010, cum ar fi întâlniri tehnice, workshop-uri,
seminarii, conferinţe organizate, materialele de informare şi publicitatea
realizate. În acelaşi timp,
este prezentată şi o analiză detaliată privind activităţile de informare şi publicitatea realizate în perioada
2007-2010,
urmărindu-se stabilirea
măsurii în care obiectivele
stabilite în Planul multianual de Comunicarea au
fost atinse.

Scopul acestei evaluări a
fost acela de a analiza
eficienţa şi eficacitatea
Programului şi de a formula recomandări de îmbunătăţii a implementării.
Detalii privind informaţiile

Raportul Anual de Implementare prezintă principalele progrese fizice şi
financiare înregistrate în
implementarea Programului în anul 2010

Raportul Anual de Implementare a fost transmis
Comisiei Europene de către Autoritatea de Management

Raportul Anual de Implementare 2010 a fost transmis la Comisia Europeană
de către Autoritatea de
Management, în data de
28 iunie 2010, urmând ca
instituţia europeană să
formuleze opinia sa privind admisibilitatea acestuia.

Raportul privind Evaluarea Intermediară a
Programului
În conformitate cu prevederile legale, structurile de
management
ale
Programului au organizat
evaluarea intermediară a
Programului pentru perioada 2007– iunie 2010.

Raportul Anual de Implementare a fost aprobat de
CCM

furnizate de Raport pot fi
consultate la următorul
link:
http://cbcromaniabulgaria
://cbcromaniabulgaria.eu/
user/file/Interimevaluatio
nrobg.pdf

Raportul privind Evaluarea Intermediară a Programului a fost aprobat de
către membrii CCM
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Evenimente organizate la nivelul Programului
9 Mai — Ziua Europei la Călăraşi
Cu ocazia Zilei Europei—9
Mai, Secretariatul Tehnic
Comun al Programului a
organizat Ziua porţilor
deschise, acţiune care a
urmărit promovarea Programului de Cooperare
Transfrontalieră RomâniaBulgaria 2007-2013 în contextul Uniunii Europene,
precum şi îmbunătăţirea
percepţiei cu privire la
Uniunea Europeană ca ansamblu.
Astfel, STC Călăraşi şi-a
deschis porţile pentru toţi
cei interesaţi de activitatea sa. La eveniment au
participat elevii Colegiului
Național ‖Barbu Ştirbei‖
din Călăraşi, România şi ai
Călăraşi, 9 Mai 2011

Colegiului
‖Nicola
Vaptsarov‖ din Silistra,
Bulgaria.
Informaţiile furnizate s-au
concentrat pe ideea accesibilităţii şi transparenţei
utilizării fondurilor UE,
concomitent cu rolul acesteia. În cadrul evenimentului au fost diseminate
informaţiile cuprinse în
materialele de informare
cu privire la Programul ROBG şi au fost furnizate răspunsuri la întrebările adresate de către oaspeţi.
Având în vedere numărul
mare de vizitatori, peste
70 la număr, şi interesul
crescut demonstrat prin
diversitatea întrebărilor

adresate, evenimentul şi-a
atins obiectivul în ceea ce
priveşte creşterea nivelului de conştientizare al
tinerilor cu privire la importanţa dezvoltării unei
cetăţenii europene active.
Acţiunea face parte din
seria de evenimente de
informare organizate de
Secretariatul Tehnic Comun al Programului RO-BG
din cadrul BRCT Călăraşi,
prin care se urmăreşte
creşterea gradului de informare privind atât Programul ca ansamblu, cât şi
progresele înregistrate în
implementarea acestuia.

Întâlniri tehnice cu beneficiarii Programului

Pentru a veni în sprijinul
beneficiarilor Programului,
Secretariatul Tehnic Comun a organizat în prima
parte a anului, o serie de
întâlniri tehnice, axate pe
diferite teme.
Calarasi, 08.06.2011

Silistra, 28.04.2011

În cadrul acestor întâlniri
tehnice au fost discutate
probleme privind întocmire cererilor de rambursare, a rapoartelor de progres şi a rapoartelor finale, aspecte privind achiziţiile publice şi regulile de
vizibilitate ale Programului.

Întâlnirile tehnice s-au organizat atât pentru partenerii
români (la Constanţa, Călăraşi, Slatina), cât şi pentru
partenerii bulgari (la Ruse,
Silistra, Dobrich), cu această
ocazie beneficiarii având
posibilitatea să clarifice problemele identificate în implementarea proiectelor.

Slatina, 23.06.2011

Dobrich, 15.06.2011

Newsletter, iulie 2011

Pagina 10

Întrebări şi Răspunsuri
În cadrul întâlnirilor tehnice organizate cu o parte
din beneficiarii Programului, au fost ridicate o serie
de întrebări, de interes
pentru toţi partenerii implicaţi în implementarea
proiectelor. Pentru a veni
în sprijinul dumneavoastră, vă prezentăm mai jos
o sinteză a principalelor
întrebări şi răspunsurile
formulate.
Î: Care este modul în care
fondurile europene ajung
la beneficiar?
R: Deși este vorba de fonduri nerambursabile, fiecare beneficiar trebuie să
facă plăţi din fondurile
proprii, urmând ca în baza
documentelor justificative (contracte, facturi, chitanțe etc.) aceste fonduri
să fie înapoiate beneficiarului.
Î: Ce tip de informaţii se
introduc în cadrul secțiunii
―Geographical
Location‖ din raportul de
progres?
R:
În
secțiunea
―Geographical Location‖
se introduce locul implementării efective a activității, respectiv efectuării
cheltuieliilor.
Î:
Care este cursul
Inforeuro utilizat pentru
cheltuielile aferente contestațiilor rezolvate, incluse în cererea de rambursare?
R: Cursul Inforeuro utilizat
este cel din luna solicitării
inițiale a controlului de
prim nivel.

Î: Documentele justificative în limba bulgară, transmise odată cu cererea de
rambursare şi raportul de
progres, se traduc în limba romană/engleză?
R: Nu, documentele se
prezintă în limba în care
au fost emise, în copie
conform cu originalul.
Î: Dacă s-a transmis spre
aprobare un act adițional
la contractul de finanțare,
dar care încă nu a fost
aprobat, poate fi demarata achiziția?
R: Nu.
Î: Cum se completează
procentele aferente surselor de finanțare în secțiunea B a raportului de progres?
R: Se vor respecta procentele stabilite prin contract
(FEDR, Cofinanțare, Contribuție proprie). Calculele
se vor face la sumele validate de controlorul de
prim nivel.
Î: Este TVA recuperabil
prin proiect în cazul în
care, la depunerea aplicației, beneficiarul era înregistrat ca persoana impozabilă cu regim mixt, dar
la momentul semnării contractului beneficiarul este
înregistrat în scop de TVA
şi poate deduce TVA 100%?
R: Nu.
Î: Ce se completează în
secțiunea 7A a Anexei 9.2
―Cerere de rambursare‖?
R: În aceasta secțiune se
vor introduce sumele validate de controlorul de

prim nivel pentru cererea
de rambursare respectivă,
cu respectarea liniilor şi
subliniilor bugetare.
Î: Modificarea echipei de
proiect se poate realiza
prin notificare?
R: Nu, modificarea echipei
de proiect se poate aproba
doar prin act adițional.
Î: Cum vor solicita partenerii români controlul de
prim nivel?
R: Prin adresa (Anexa 10.1
din PIM) transmisă către
BRCT Călăraşi.
Î: Beneficiarul are obligația să facă auditul proiectului?
R: Conform Contractului
de finanțare, Secțiunea 12
- auditul, controlul şi evaluarea operațiunii, art.3:
―Un audit independent
trebuie să se efectueze
pentru întreaga operaţiune
şi rezultatul raportului de
audit va fi prezentat Secretariatului Tehnic Comun împreună cu cererea
de rambursare finală‖.
Î: Cererea de rambursare
finală trebuie să conțină
documentele justificative
pentru toata perioada proiectului sau numai documentele justificative ale
perioadei raportate?
R: Cererea de rambursare
finala trebuie să conțină
documentele justificative
numai pentru perioada
raportată. De asemenea,
la cererea de rambursare
finală trebuie ataşat Raportul final de progres.

Î: În cazul plăţilor succesive, se mai ataşează documentele
justificative
(contracte, proceduri de
atribuire), la fiecare solicitare de control de prim
nivel?
R: Se atașează o copie după contractul de achiziţii
publice şi după actele adiţionale, dacă este cazul.
Î: De ce decontarea cheltuielilor cu combustibilul
nu se face la consumul/km
stabilit prin buget?
R: Conform prevederilor
ordinelor de cheltuieli eligibile, decontarea cheltuielilor de transport se face
în conformitate cu plafoanele din legislația națională aplicabilă instituțiilor
publice.
Î: Planul de contractare se
modifica prin act adițional
sau prin notificare?
R: Beneficiarii trebuie să
consulte contractele de
finanțare pentru a identifica posibilitatea de amendare a contractelor de finanțare. Planul de contractare poate fi modificat
prin notificare, dacă în
paragraful 14 al contractelor de finanțare este stipulat faptul că modificarea
planului de contractare
poate fi realizata astfel.
Notificarea va fi transmisă
în prealabil către AM şi va
intra în vigoare dacă AM
constată îndeplinirea condițiilor menționate în contract.
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