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Conferința Anuală privind progresele înregistrate în implementarea Programului de  
Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013 

 

Programul de Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013 este destinat cooperării între 
beneficiarii din cele două state membre în vederea accesării fondurilor europene la nivelul judeţelor 
şi districtelor aflate în aria eligibilă. Prin proiectele finanţate, Programul vizează creşterea 
accesibilităţii în aria eligibilă a Programului, protecţia mediului şi stimularea dezvoltării economice 
şi a coeziunii sociale. 

Autoritatea de Management (Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administrației Publice din România), 
Autoritatea Naţională (Ministerul Dezvoltării Regionale din Bulgaria) și Secretariatul Tehnic Comun 
pentru Programul de Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013 (Biroul Regional pentru 
Cooperare Transfrontalieră Călăraşi pentru Graniţa România-Bulgaria) au organizat în data de 10 
iunie 2014, în Veliko Tarnovo, Conferința Anuală privind progresele înregistrate în implementarea 
Programului de Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013 (PCT Ro-Bg 2007-2013). 

Evenimentul a urmărit informarea reprezentanților autorităților naționale, regionale și locale din 
România şi Bulgaria, a mass-mediei, precum și beneficiarilor din aria eligibilă a Programului cu 
privire la progresele înregistrate până în prezent. 

Cuvântul de deschidere a evenimentului a aparținut doamnei Doina SURCEL, director general 
adjunct și doamnei Maria DUZOVA, director general care a amintit că succesul și rezultatele PCT Ro-
Bg 2007-2013 se datorează profesionalismului și colaborării eficiente dintre toți actorii implicați, 
inclusiv beneficiarii. Doamna Nicoleta MINCU, director executiv al BRCT Călăraşi  a menționat 
succcesul Programului pentru dezvoltarea regiunii, rata de absorbție de 59% fiind un indicator în 
acest sens. 

Conferința din acest an s-a concentrat pe legătura dintre prezentul și viitorul cooperării 
transfrontaliere dintre România și Bulgaria. Rezultatele Programului și ale proiectelor implementate 
au constituit baza perspectivei pregătirii viitoarei perioade de programare 2014-2020. Sinergiile 
între proiectele implementate și capitalizarea rezultatelor acestora contribuie  la intensificarea 
impactului rezultatelor de până acum. Pentru exemplificarea rezultatelor durabile obținute în 
cadrul Programului, domnul Plamern ALEKSANDROV, viceprimarul Municipalității Svishtov, partener 
lider în cadrul proiectului „Îmbunătățirea mobilității transfrontaliere în zona orașelor Svishtov și 
Zimnicea prin dezvoltarea și reabilitarea principalelor segmente din infrastructura de transport” 
(cod MIS-ETC 536), a prezentat participanților povestea proiectului  și impactul asupra ariei eligibile 
a PCT Ro-Bg 2007-2013.   

Participarea activă a invitaților la această conferință a subliniat interesul crescut pentru 
oportunitățile oferite de cooperarea dintre România și Bulgaria pentru dezvoltarea zonei de graniță. 
Intervențiile participanților au evidențiat sprijinul acordat beneficiarilor de către organismele de 
management ale Programului, precum și interesul de a continua parteneriatele și în următoarea 
perioadă de programare. 
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