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Întâlnire tehnică cu beneficiarii Programului de Cooperare Transfrontalieră România – 

Bulgaria 2007-2013 privind implementarea proiectelor și măsuri pentru creșterea gradului de 

absorbție 

 

  

Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Călărași pentru Granița România-Bulgaria 

(BRCT Călărași) care asigură Secretariatul Tehnic Comun (STC) pentru Programul de Cooperare 

Transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013 (PCT Ro-Bg 2007-2013) și Controlul de Prim Nivel 

(CPN) pentru partenerii români a organizat în data de 24 iunie 2014, în Constanța o întâlnire 

tehnică la care au participat beneficiari ai Programului din județele Călărași și Constanța. 

Pe lângă informațiile utile privind implementarea proiectelor (controlul de prim nivel, raportarea 

progresului tehnic și financiar al proiectelor, amendarea contractelor de finanțare, măsurile de 

informare și publicitate), echipa BRCT Călărași a acordat atenție și celor mai frecvente greșeli 

identificate în derularea proiectelor. Au fost discutate pe larg obligațiile contractuale ale 

beneficiarilor, responsabilitățile partenerilor și modificarea contractelor de finanțare prin acte 

adiționale sau notificări. 

Având drept scop evitarea riscului de dezangajare a fondurilor în anul 2014 la nivelul PCT Ro-Bg 

2007-2013, s-au analizat planurile financiare ale proiectelor pentru a se identifica toate 

cheltuielile ce ar putea fi incluse în cererile de rambursare până în luna noiembrie 2014. 

Prezentă la acest eveniment, Directorul Executiv al BRCT Călărași, Nicoleta MINCU, a afirmat: 

Este cunoscut faptul că succesul unui proiect sau program este influenţat de mulţi alţi factori 

dar în special de aptitudinile organizatorice ale echipei sau organizaţiei responsabile pentru 

implementarea acestuia. Datorită tematicii abordate, considerăm aceste întâlniri cu beneficiarii 

ca fiind un start pentru un bun management al proiectului, cu reprercursiuni directe asupra 

sumei solicitate Comisiei Europene pentru rambursare.  

Toate acțiunile întreprinse de BRCT Călărași au scopul de a asigura implementarea fără dificultăți 

a priorităților și măsurilor programului, în vederea atingerii obiectivelor și țintelor financiare 

stabilite. 
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