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Întâlnire tehnică cu beneficiarii Programului de Cooperare Transfrontalieră România – Bulgaria 

2007-2013 privind implementarea proiectelor ș i măsuri pentru creșterea gradului de absorbț ie  

Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Călăraș i pentru Graniț a România-Bulgaria (BRCT 

Călăraș i) care asigură Secretariatul Tehnic Comun (STC) pentru Programul de Cooperare 

Transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013 (PCT Ro-Bg 2007-2013) ș i Controlul de Prim Nivel (CPN) 

pentru partenerii români, a organizat astăzi, 23 mai 2014, la Giurgiu o întâlnire tehnică la care au 

participat beneficiari ai Programului din județ ele Giurgiu, Teleorman, Ilfov ș i municipiul București. 

Întâlnirea a avut drept temă “Aspecte privind implementarea proiectelor ș i măsuri pentru creșterea 

gradului de absorbț ie a fondurilor nerambursabile în contextul PCT Ro-Bg 2007-2013”. 

În cadrul evenimentului, echipele ce asigură managementul proiectelor au primit informaţii de 

specialitate de la experț ii STC ș i CPN din cadrul BRCT Călăraș i  privind: raportarea progresului tehnic 

ș i financiar al proiectelor, amendarea contractelor de finanț are, măsurile de informare ș i 

publicitate, controlul de prim nivel ș i aspecte privind implementarea proiectelor în scopul evitării 

riscului de dezangajare a fondurilor în anul 2014 la nivelul PCT Ro-Bg 2007-2013. Pentru că fiecare 

proiect prezintă aspecte unice integrate într-un sistem comun, a fost analizat stadiul implementării 

proiectelor ș i a posibilelor cheltuieli de inclus în cererile de rambursare până în luna noiembrie 2014.  

Referitor la evenimentele destinate exclusiv beneficiarilor PCT Ro-Bg 2007-2013, directorul Executiv 

al  BRCT Călăraș i, Nicoleta MINCU, a afirmat: Respectarea principiului parteneriatului, asigurarea 

informării ș i transparenț ei, dar ș i comunicarea eficientă între BRCT Călăraș i ș i beneficiari 

reprezintă condiț iile de bază ale reuș itei implementării proiectelor ceea ce conduce la o evoluț ie 

pozitivă a PCT Ro-Bg 2007-2013. 

Toate acț iunile întreprinse de BRCT Călăraș i, în calitate de Secretariat Tehnic Comun au scopul de a 

asigura implementarea fără dificultăț i a priorităț ilor ș i măsurilor programului, în vederea atingerii 

obiectivelor ș i ț intelor financiare stabilite. 

 

 

 

 

 

 


