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Cea de a cincea reuniune a Grupului Comun de Programare pentru programarea 

Programului de Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria 2014-2020 

 

 

Autoritatea de Management (AM) a Programului de Cooperare Transfrontalieră România-

Bulgaria 2007-2013 - Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice din România, 

Autoritatea Națională (AN) - Ministerul Dezvoltării Regionale din Bulgaria și Secretariatul 

Tehnic Comun (STC) al Programului de Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria 2007-

2013 - Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Călărași pentru Granița România-

Bulgaria (BRCT Călărași) au organizat joi, 6 martie 2014, la Ruse (Bulgaria), cea de a cincea 

reuniune a Grupului Comun de Programare pentru programarea Programului de Cooperare 

Transfrontalieră România-Bulgaria 2014-2020. 

Întâlnirea a fost deschisă de președintele Grupului Comun de Lucru Dimana Sadonkova, 

director general adjunct în cadrul MRD, șeful delegației române Iulia Hertzog, director 

general adjunct în cadrul MDRAP și președintele Consiliului Director al BRCT Călărași, Liviu 

Mușat. Reuniunea s-a bucurat de prezența reprezentantului Ambasadei României în 

Bulgaria și a reprezentantului Comisiei Europene din cadrul DG Regio, Kypros Kyprianou. 

Membrii grupului de programare au dezbatut și au decis cu privire la obiectivele tematice și 

a priorităților de investiții selectate de către Consultant, pe baza rezultatelor analizei 

teritoriale și a concluziilor sesiunilor de consultare organizate cu actorii regionali și locali 

din zona eligibila. Din cele 11 obiective tematice stabilite prin regulamentele europene au 

fost selectate un numar de 5 obiective (obiectivele tematice 5, 6, 7, 8 și 11) si 7 prioritati 

de investitii.  

Grupul Comun de Lucru are rolul de a asigura eficiența și calitatea planificării și 

programării viitorului exercițiu financiar, respectiv a Programului de Cooperare 

Transfrontalieră România-Bulgaria 2014-2020. Grupul are în componența sa reprezentanţi 

de la nivel naţional, regional şi local ai celor două state. 
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