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Vizită la faţa locului la un proiect transfrontalier implementat prin Programul de Cooperare Transfrontalieră 

România-Bulgaria 2007-2013   
 

În data de 25 noiembrie 2015, Secretariatul Tehnic Comun (STC) pentru Programul de Cooperare 
Transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013 (PCT Ro-Bg 2007-2013) din cadrul Biroului Regional 
pentru Cooperare Transfrontalieră Călărași pentru Graniţa România-Bulgaria (BRCT Călărași) a 
organizat o vizită la unul din proiectele finanţate în cadrul PCT Ro-Bg 2007-2013.  

Scopul acestei vizite a fost de a prezenta reprezentanţilor mass-media rezultatele obţinute până în 
acest moment în urma implementării proiectului  "Centrul de coordonare și conducere a intervenţiei 
în caz de dezastre în zona transfontalieră", (cod MIS-ETC 692).  

Întâlnirea a avut loc în sala de conferinţe a Consiliului Judeţean Dolj, unde echipa SC condusă de dna 
Nicoleta MINCU, Director executiv al BRCT Călărași a prezentat participanţilor progresul Programului, 
subliniind totodată importanţa și beneficiile acestuia pentru dezvoltarea zonei de graniţă dintre 
România și Bulgaria. De asemenea, reprezentantul Consiliului Judeţean Dolj - partener lider al 
proiectului" Centrul de coordonare și conducere a intervenţiei în caz de dezastre în zona 
transfontalieră", a prezentat stadiul și rezultatele proiectului obţinute până în acest moment, 
precum și activităţile desfășurate în parteneriat cu celelalte instituţii implicate în proiect, respectiv 
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Oltenia, judeţul Dolj  și Administraţia Districtuală Vratsa din 
Bulgaria. Prezenţa conducătorilor celor două unităţi administrative partenere, dl Ion PRIOTEASA – 
Președinte al CJ Dolj și dna Malina NIKOLOVA, Guvernator al Districtului Vratsa, la evenimentul 
organizat astăzi, reprezintă o dovadă în plus a trăiniciei partneriatului constituit.  

Având în vedere rolul de „diseminatori de informaţie” pe care jurnaliştii îl deţin și nevoia unui flux   
continuu de informaţii, prin acest eveniment s-a urmărit o informare exactă și clară cu privire la 
utilizarea fondurilor europene nerambursabile derulate prin PCT Ro-Bg 2007-2013, având astfel 
ocazia să afle informaţii punctuale direct de la beneficiar. 

Evenimentul s-a încheiat cu o vizită la - Centrul de coordonare și conducere a intervenţiei în caz de 
dezastre în zona transfontalieră, obiectiv de investiţii ce se reabilitează în cadrul Programului de 
Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013. 
 
Pentru mai multe informaţii privind proiectele finanţate prin PCT Ro-Bg 2007-2013, participanţii au 
fost îndrumaţi să acceseze pagina oficială a programului http://www.cbcromaniabulgaria.eu/. 
 

 

 

 

 


