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Workshop organizat în Alexandria pentru instituțiile partenere din proiectele selectate spre 

finanțare în cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013 

 

 

În data de 22 mai 2014, 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 Alexandria un workshop la care au fost invitați partenerii 

implicați în proiectele selectate spre finanțare în cadrul PCT Ro-Bg 2007-2013.   

În deschiderea evenimentului, directorul executiv BRCT Călărași, Nicoleta MINCU, a subliniat importanța 

organizării unor astfel de evenimente, destinate instituțiilor partenere din proiectele selectate, pentru 

obţinerea unor rezultate pozitive în derularea contractelor de finanțare. Proiectele contractate 

contribuie fiecare în parte la îndeplinirea obiectivului general al Programului iar cunoașterea 

mecanismului de implementare a proiectelor asigură calitatea activităților derulate și creșterea 

impactului acestora asupra zonei de graniță.  

Discuțiile s-au concentrat pe analiza principalelor domenii de interes cu privire la procesul de 

implementare a proiectelor, rolul și reponsabilitățile partenerilor implicați, precum și principalele 

prevederi contractuale. Experții STC și CPN din cadrul BRCT Călărași au oferit detalii despre procesul de 

contractare, documente utilizate în derularea contractelor de finanțare (cererea de avans/rambursare, 

graficul de rambursare, raportul de progres și documentele justificative, solicitarea de control de prim 

nivel) informaţii utile despre prevederile Manualului de Identitate Vizuală al PCT Ro-Bg 2007-2013 și ale  

Ghidului de Informare și Publicitate inclus în Manualul de Implementare a Proiectelor, pentru realizarea 

măsurilor de informare și publicitate la nivel de proiecte. 

Workshop-urile destinate partenerilor implicați în proiectele selectate spre finanțare la nivelul PCT Ro-Bg 

2007-2013 fac parte din acțiunile întreprinse de BRCT Călărași, în calitate de Secretariat Tehnic Comun, 

cu scopul de a asigura implementarea fără dificultăți a priorităților și măsurilor programului, în vederea 

atingerii obiectivelor și țintelor financiare stabilite. 
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