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Raportul Anual de
Implementare pentru
anul 2013 a fost aprobat
de Comitetul Comun de
Monitorizare 



Grupul de Lucru pentru
planificarea următoarei
perioade de programare
s-a reunit la Ruse 



Au fost stabilite
obiectivele tematice şi
priorităţile de
investiţii pentru
următorul program 
Conferinţa anuală a 
Programului s-a
desfăşurat la Veliko
Târnovo 


 




Am lansat campania de
promovare săptămânală
a câte unui proiect pe
pagina de facebook a
Programului 

În această ediție vă
prezentăm
principalele
realizări înregistrate în
procesul de implementare
aProgramuluideC
ooperare
Transfrontalieră RomâniaBulgaria 2007-2013, în
perioada ianuarie – iunie
2014:
stadiul
implementării Programului
(grad realizare indicatori,
principalele
realizări,
stadiul financiar),
deciziile
Comitetului
Comun de Monitorizare,
stadiul programării pentru
viitorul Program de C o o p
erare
Transfrontalieră RomâniaBulgaria 2014-2020 şi alte
informaţii
importante
pentru beneficiari.

De asemenea, trebuie să
amintim şi evenimentele
depromovarea
Programului şi întâlnirile
tehnice cu beneficiarii
organizate
de
Secretariatul
Tehnic
Comun din Călăraşi.
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Informaţii financiare privind Programul





115.751.243 de euro
din FEDR rambursaţi
beneficiarilor
25 de aplicaţii de
plată cu
o valoare
t o t a l ă
d e
115.166.573 de euro
au fost transmise la
Comisia
Europeană
pentru rambursare
113.956.146 de euro
din FEDR rambursaţi
de CE

Restul
cererilor
de
rambursare se află în
diferite stadii de procesare
la nivelul Secretariatului
Tehnic Comun/AM.
În contextul Programului,
au fost transmise Comisiei
Europene 25 de aplicaţii
de plată cu o valoare
totală de 115.166.573 de
euro, din care CE a
rambursat 113.956.146 de
euro din FEDR, ceea ce
reprezintă
53,4%
din
bugetul FEDR al
Programului.

Situaţia financiară a Programului
160,000,000.00
140,000,000.00
120,000,000.00

Axis Title



Până la 30 iunie 2014,
beneficiarii au depus
cereri de rambursare
cu o valoare totală de
143.850.997 de euro.
Din acestea au fost
plătite
de
către
Autoritatea de
Management
(AM)
cereri de rambursare
în
valoare de
115.751.243 de euro
din FEDR, ceea ce
r e p r e z i n t ă
aproximativ 54% din
bugetul FEDR alocat
axelor prioritare 1-3.
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Suma FEDR rambursată Suma FEDR rambursată Ţintă de absorbţie 2013-

beneficiarilor
Programului- Euro

de Comisia Europeană
Programului- Euro

Euro

Newsletter, iulie 2014

Pagina 3

Noutăţi privind implementarea Programului
Contractare
 171 de proiecte
contractate 








47 se află în faza
de implementare 
117 proiecte finalizate 
7 proiecte reziliate 

Stadiul realizării
indicatorilor








La
nivel
de
Program-76,17% 
Axa 1– 86% 
Axa 2– 84,21% 
Axa 3– 89,68% 

Până în prezent, au
fost contractate 171
de proiecte, cu o
valoare
totală
de
aproximativ 297,16 de
milioane de euro, din
care
251,64
de
milioane de euro din
Fondul
European
pentru Dezvoltare
Regională (FEDR).
Din totalul de 171 de
proiecte contractate,
47 se află în faza de
implementare, 117 au
fost deja finalizate,

iar 7 au fost reziliate.
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Supracontractarea la nivelul Programului

Supracontractare
Au fost deja semnate
6
contracte
de
finanţare în valoare
de aproximativ 11
milioane EURO din
fonduri FEDR.

În cadrul celei de-a
unsprezecea reuniuni a
Comitetului Comun de
Monitorizare
al
Programului s-a decis
supracontractarea peste
alocarea
iniţială
la
nivelul Programului a cca
37 de milioane euro din
FEDR, sumă rezultată din
estimarea
economiilor
până
la
finele
Programului. În acest
sens, Autoritatea de
Management va semna
contracte de finanțare a
căror
valoare
nerambursabilă însumată
depășește bugetul total
al programului.
De asemenea, în data de
7 martie 2014, la Ruse
(Bulgaria),
în cadrul
ședinței
comune
a
Guvernelor
Republicii
Bulgariei și României, a
fost semnat protocolul
de
modificare a
Memorandumului privind
Programul de Cooperare
Transfrontalieră România
-Bulgaria 2007-2013.

Prin modificarea
Memorandumului la nivelul
guvernelor celor două
state au fost create
premisele
supracontractării,
contribuind astfel la
creşterea gradului de
absorbție la nivel de
program.
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Informaţii privind activitatea de programarea pentru
perioada 2014-2020

Programul de Cooperare
Transfrontalieră România
-Bulgaria 2014-2020 va
beneficia de o alocare
financiară de 215 745
513 EUR din fonduri
FEDR.

În data de 16 iunie 2014 a
fost adoptată Decizia de
punere în aplicare a
Comisiei de stabilire a listei
programelor de cooperare
şi de indicare a sumei
globale a sprijinului total
din FEDR pentru fiecare
program
din
cadrul
obiectivului
Cooperare
teritorială
europeană
pentru perioada 2014-2020.
Î n c on f o r m i t at e c u
prevederile acestei decizii,
Programul de Cooperare
Transfrontalieră RomâniaBulgaria
2014-2020
va
beneficia de o alocare
financiară de 215 745 513
EUR din fonduri FEDR.
Programul de Cooperare
Transfrontalieră RomâniaBulgaria 2014-2020 este în
faza finală a procesului de
elaborare.
Consultantul
responsabil de elaborarea
noului Program a organizat,
cu sprijinul Ministerului
Dezvoltării Regionale și
Administrației Publice din
România
și
Ministerul
Dezvoltării Regionale din
Bulgaria, în

cadrul
procesului
de
programare,
trei
workshop-uri
în
aria
eligibilă: 12 mai 2014, în
Craiova (România), 13
mai 2014, în Montana
(Bulgaria) şi 16 mai 2014,
în Dobrich (Bulgaria).
În prezent, Programul se
află în faza finală de
consultare
publică,
urmând să fie transmis
spre aprobare Grupului
Comun de Lucru pentru
Programare în luna iulie
2014.
Potrivit
calendarului stabilit de
Comisia
Europeană,
Programul
trebuie
transmis
Comisiei
Europene spre aprobare
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A unsprezecea reuniune a Comitetului Comun de
Monitorizare al Programului

Autoritatea de Management
(AM) a
Programului de
Cooperare
Transfrontalieră
România-Bulgaria 2007-2013 Ministerul Dezvoltării
Regionale și Administrației
Publice din România (MDRAP),
Autoritatea Națională (AN) - M i
nisterulDezvoltării
Regionale din Bulgaria (MDR) și
Secretariatul Tehnic Comun
(STC) al Programului de
Cooperare
Transfrontalieră
România-Bulgaria 2007-2013 Bi roul Re gi ona l pe ntru
Cooperare
Transfrontalieră
Călărași pentru Granița R o mâ
n i a - B u l ga ri a ( B RC T
Călărași) au
organizat joi, 6 martie 2014, la
Ruse (Bulgaria), cea de-a
unsprezecea reuniune a C o m i
t e t u l u i C o m u n d e
Monitorizare.
În
cadrul
reuniunii
s-au
dezbătut și luat decizii privind
următoarele aspecte:
1. Supracontractarea peste
alocarea inițială la nivelul
Programului a cca 37 milioane
euro FEDR, sumă obținută prin
estimarea economiilor până la
finele Programului;
2 . Revizuirea
tabelelor
financiare aferente
Programului în conformitate cu
R e g u l a m e n te l e C o m i
si e i Europene

De
asemenea,
în
cadrul
reuniunii au fost prezentate
membrilor CCM informațiile și
măsurile luate de către AM
privind stadiul implementării
recomandărilor auditului și ale
evaluăriiintermedia
r e , activitatea de comunicare
și stadiul indicatorilor la nivel
de Program.

Reprezentanții AM au subliniat
faptul că, la finele anului 2013,
Programul a înregistrat o rată
de absorbție de 53,40% din
alocarea financiară
de la
nivelul Programului,
reprezentând cereri de plată
transmise la Comisia
Europeană.

Newsletter, iulie 2014

Pagina 7

A cincea întâlnire a Grupului Comun de Lucru pentru pregătirea
următoarei perioade de programare 2014-2020

Autoritatea
(AM)

a

de

Management

Programului

Cooperare

de

Transfrontalieră

România-Bulgaria 2007-2013 Ministerul
Dezvoltării
Regionale

și

Administrației

Publice

din

România,

Autoritatea Națională (AN) Ministerul
Regionale

Dezvoltării
din

Bulgaria

Secretariatul Tehnic
(STC)

al

și

Comun

Programului

de

Cooperare
Transfrontalieră
România-Bulgaria 2007-2013 Biroul
Cooperare
Călărași

Regional

pentru

Transfrontalieră
pentru

România-Bulgaria

Granița
(BRCT

Călărași) au organizat joi, 6
martie
2014,
la
Ruse
(Bulgaria), cea de a cincea
reuniune a Grupului Comun de
Programare pentru Programul
de Cooperare Transfrontalieră
România-Bulgaria 2014-2020.

Membrii
grupului
de
programare au dezbătut și au
decis cu privire la obiectivele
tematice și a prioritățile 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 eligibilă.
Din cele 11 obiective tematice
stabilite prin regulamentele
europene au fost selectate 5
obiective
(obiectivele
tematice 5, 6, 7, 8 și 11) si 7
priorităţi de investiţii.
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A douăsprezecea reuniune a Comitetului Comun de
Monitorizare al Programului

În data de 11 iunie 2014, la
Veliko Tarnovo, Autoritatea de M
anagement(Ministerul

Dezvoltării
Regionale
şi
Administrației
Publice
din
România -MDRAP) împreună cu
AutoritateaNațională
(MinisterulDezvoltării
Regionale din Bulgaria-MDR) și
cu Secretariatul Tehnic Comun
din cadrul Biroului Regional
pentru
Cooperare
Transfrontalieră
Călăraşi
pentru
Graniţa RomâniaBulgaria (BRCT Călărași) au
organizat cea
de-a
douăsprezecea
reuniune
a
ComitetuluiComunde
Monitorizare al Programului de
Cooperare
Transfrontalieră
România – Bulgaria 2007-2013
(PCT Ro-Bg 2007-2013).
Sub conducerea delegației din
România au fost analizate și
aprobate de către membrii
ComitetuluiComunde
Monitorizare Raportul anual de
implementare pentru anul 2013
a PCT Ro-Bg 2007-2013 precum
și amendarea
programului
operațional,respectiv
revizuirea alocărilor financiare
la nivelul axelor prioritare ale
programului și modificarea
valorilor țintă pentru anumiți
indicatori.
Propunerea
de
modificare
a
programului
operațional s-a realizat în baza
articolului 77 (c) punctul 12 al

Regulamentului Consiliului nr.
1083/2006. Agenda întâlnirii a
fostcompletatăcup
rezentareastadiulu
i implementării PCT Ro-Bg
2007 -2013.
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Evenimente
Conferința anuală a Programului de Cooperare
Transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013
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, la 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 a beneficiarilor din
aria eligibilă a Programului cu
privire la progresele înregistrate
până în prezent.
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
pregătirii viitoarei perioade de
programare 2014-2020.
Sinergiile
între
proiectele
implementate și rezultatele
acestora
contribuie
la
intensificarea impactului

Programului.
Pentru
exemplificarea rezultatelor
durabile obținute în cadrul
Programului,
Plamern
ALEKSANDROV, viceprimarul
Municipalității Svishtov,
partener lider în
proiectul„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.
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Eveniment de promovare a Programului de
Cooperare Transfrontalieră România Bulgaria 2007- 2013 la BRCT Călărași
Biroul Regional pentru Cosingură
comunitate
operare
Transfrontalieră dunăreană.
Materialele
Călărași
pentru
granița împletite de voluntarii din
România-Bulgaria
(BRCT țările participante la proiect
Călărași) care asigură Secre- (România, Bulgaria, Austria,
tariatul Tehnic Comun și Con- Slovacia, Ungaria, Croația,
trolul de Prim Nivel pentru Serbia) vor fi asamblate în
partenerii români
în cadrul ”Covorul
din
lână al
Programului de
Cooperare Dunării”.
Acesta
va fi
Transfrontalieră
România- prezentat
în
perioada
Bulgaria 2007-2013, a organi04.07.2014 -13.07.2014 în
zat în data de 8 aprilie 2014,
cadrul Festivalului
Interla sediul din Călărași un even- național al Dunării din Ulm,
iment în cadrul căruia a fost
urmând ca mai apoi să fie
prezentat stadiul Programului separat şi licitat, iar sumele
de Cooperare Transfrontalieră strânse să fie folosite pentru
România-Bulgaria 2007-2013 și sprijinirea inițiativelor soau fost expuse ideile și conciale, culturale și ecologice
textul proiectului ”The Want- ale statelor din Sud-Estul Eued Danube ”, inițiat de mem- ropei.
brii organizației “The Danube
Networkers” și Institutul ILEU Invitați la acest eveniment
din Ulm, Germania, în noiem- au fost reprezentanții Biblibrie 2013.
otecii Regionale din Silistra,
Parteniĭ Pavlovich și AnsamPrin inițiativa „Danube Wanted” se
blul Dobrogea din Silistra,
urmărește apropierea
locuitorilor de la
care au apreciat atât inițiatiDunăre, consolidarea legăturilor dintre va cât și activitatea BRCT
cetățenii statelor cu acces la Călărași în realizarea
Dunăre, indiferent de vârstă, cooperării dintre România și etnie, educație și
limbă, evi- Bulgaria.

dențiind faptul că deși culturile și limbile sunt diferite,
acest lucru nu reprezintă o
piedică, Dunărea constituind
un veritabil liant economic și
social. Cu ajutorul muncii comune a voluntarilor din ţările
de la Dunăre, va rezulta la
sfârşitul proiectului un şnur
croşetat din lână, de lungimea
Dunării, 2857 km. Acest şnur,
simbol al spiritului civic din
ţările de la Dunăre, cu scopul
de a le uni şi transforma într-o
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Întâlnirea anuală a membrilor rețelei multiplicatorilor de informaţie
europeană
În data de 28 aprilie 2014,
Secretariatul Tehnic
Comun
(STC) pentru Programul
de
Cooperare
Transfrontalieră
România-Bulgaria
2007-2013
(PCT Ro-Bg 2007-2013) a organizat la Vidin (Bulgaria) întâlnirea anuală a membrilor rețelei
multiplicatorii de informaţie
europeană constitută la nivelul
PCT Ro-Bg 2007-2013. În cadrul
acestui eveniment au
fost
prezentate informații privind
stadiul implementării Programului, cele mai utile instrumente de comunicare și promovare
utilizate, precum și pregătirea
viitoarei perioade de programare 2014-2020.

În ultima parte a evenimentului
a
fost
prezentat stadiul
pregătirii viitoarei perioade de
programare. Cele două state
partenere au întreprins toate
măsurile necesare pentru planificarea și programarea strategică a Programului de Cooperare Transfrontalieră RomâniaBulgaria 2014-2020, termenul
preconizat de depunere
la
Comisia Europeană a programului operațional fiind septembrie
2014.

Rețeaua multiplicatorilor de
informație europeană constituită la nivelul PCT Ro-Bg 20072013 include instituții din sectorul public local și regional,
precum și ONG-uri locale.
Pentru promovarea impactului Întâlnirile organizate au ca scop
implementării PCT Ro-Bg 2007- diseminarea rezultatelor imple2013 în zona de
graniță mentării Programului și faciliromâno-bulgară, cele mai utile tarea schimbului de experiență
instrumente de
comunicare
între membrii rețelei.
utilizate au fost reprezentate
de organizarea vizitelor în teren
la
proiectele
transfrontaliere, evenimente destinate mass mediei din aria eligibilă a Programului, pagina de
internet și pagina de Facebook
ale PCT Ro-Bg 2007-2013. Începând cu anul 2011, acțiunile
de informare și publicitate s-au
axat,
în
principal,
pe
promovarea
proiectelor
finanțate prin Program. În ceea
ce privește vizitele în teren,
acestea au fost organizate cu
scopul de a mediatiza bunele
practici și pentru a crea o imagine pozitivă asupra modului
Participanții la acest
eveniment au avut prilejul de a analiza progresul Programului și
impactul acestuia prin vizualizarea rezultatelor proiectelor.

Echipa Secretariatului Tehnic

de utilizare a fondurilor europene alocate prin PCT Ro-Bg
2007-2013.

Newsletter, iulie 2014

Pagina 12

9 Mai, Ziua Europei
Cu ocazia zilei de 9 mai,
Secretariatul Tehnic Comun
și Controlul de Prim Nivel
pentru partenerii români,
din cadrul Biroului Regional
pentru Cooperare
Transfrontalieră Călărași pentru
Granița
România-Bulgaria
(BRCT Călărași) au organizat
o serie de acțiuni pentru a
celebra
Ziua
Europei,
sărbătoarea păcii și unităţii
în Europa accentuând
în
același timp vocaţia europeană a regiunii transfrontaliere și
dezvoltarea
acestei regiuni cu ajutorul
Programului
de
Cooperare Transfrontalieră
România-Bulgaria 2007-2013
(PCT Ro-Bg 2007-2013).
Astfel, BRCT Călărași și-a
deschis porțile pentru vizita
unui grup de tineri de la Colegiul
Național
“Barbu
Știrbei”
din
Călărași,
România, și de la Liceul de
Științe Naturale și Matematică “Sf. Kliment Ohridski” din Silistra, Bulgaria,
pentru a parcurge împreună
povestea Uniunii Europene și
pentru a prezenta impactul
implementării PCT Ro-Bg
2007-2013 în zona de graniță
dintre România și Bulgaria.
Informarea tinerei generații
despre oportunitățile oferite
de Uniunea Europeană, constituie una din îndatoririle
sistemului educațional performant din România, cunoașterea și utilizarea limbajului care exprimă valori europene reprezentând
o
metodă optimă pentru dez-

voltarea educației civice europene.
Seria evenimentelor organizate de BRCT Călărași în contextul zilei de 9 mai a fost
completată de acțiuni de
diseminare a informațiilor cu
privire la suportul oferit
României și
Bulgariei de
către Uniunea Europeană
prin intermediul PCT Ro-Bg
2007-2013 și de distribuire de
materiale
informative și
promoționale. O echipă a
biroului a discutat aspecte
ale cooperării dintre România
și
Bulgaria
cu
elevii
premianți ai Liceului Teoretic
“Mihai
Eminescu”
din
Călărași în
cadrul unei
întâlniri cu aceștia. În zona
pietonală din centrul orașelor
Călărași și Pleven au fost amplasate
standuri
pentru
prezentarea Programului și
diseminarea informațiilor de
bază despre Ziua Europei și a
ideilor care au condus la formarea Uniunii Europene. În
desfășurarea
acțiunii din
Pleven, echipa BRCT Călărași
a fost sprijinită de reprezentantul
Punctului de
Contact al Programului din
acest oraș.
Aceste acțiuni au celebrat
spiritul european, destinul
comun european și cooperarea pentru construirea unei
regiuni de graniță puternice,
prin care să se realizeze aspiraţii şi interese comune durabile.
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Vizită la fața locului, prilej pentru reprezentanţii
mass media de a observa rezultatele concrete ale utilizării fondurilor europene în
contextul Programului de Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013
În data de 16 mai 2014,
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 Granița
RomâniaBulgaria (BRCT Călărași) a
organizat o vizită la unul din
proiectele
finanțate
în
cadrul PCT Ro-Bg 2007-2013.

ocazia să afle informații direct
de la beneficiar, în timp ce
pentru ceilalți participanți reprezentanții factorilor de
decizie şi ai societății civile
din districtul
Pleven,
a
constituit prilej de schimb de
bune practici
în domeniul
îmbunătățirii facilităților de
transport transfrontalier.

Având în vedere rolul de
„diseminatori
de
i nf or ma ţ i e ” p e c a re
jurnaliştii îl dețin și nevoia
unui flux
continuu
de
informaţii,
prin
acest
eveniment s-a urmărit o
informare exactă și clară cu
p r i v i r e l a uti l i z a r e a
fondurilor europene
nerambursabile
derulate
prin PCT Ro-Bg 2007-2013.
Jurnaliștii au avut
astfel

modernizarea DJ-544 Urzica
Ștefan cel Mare” a prezentat
activitățile
desfășurate în
parteneriat
cu Consiliul
Județean Olt,
rezultatele
obținute și impactul
proiectului
asupra
ariei
eligibile
a
Programului.
Proiectul cu o valoare totală
eligibilă de 1,5 milioane de
euro s-a concretizat în 16 km
reabilitați din districtul Pleven
și modernizarea a 12
km din
județul Olt.

Pentru mai multe informații
privind proiectele finanțate
prin PCT Ro-Bg, participanții
au fost îndrumați spre pagina
Scopul acestei vizite a fost
oficială
de internet
a
de
a
prezenta programului
care găzduiește
reprezentanților mass media campania de promovare a
rezultatele obținute în urma proiectelor care au valorificat
implementării
proiectului potențialul de dezvoltare al
„Reabilitarea drumului III- zonei de graniță România
3004 Trastenik-Orehovitza- Bulgaria.
Road III-137 şi modernizarea Reprezentantul
Agenției
DJ-544 Urzica Ștefan cel pentru Infrastructură Rutieră
Mare” (cod MIS-ETC 548) și,
din Bulgaria, partener lider în
implicit,
impactul p r o i e c t u l „ R e a bi l i t a r e a
programului
la
nivelul drumului
III-3004 Trastenikregiunii.
Orehovitza-Road III-137 şi
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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.
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 in-

clus 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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Întâlnire tehnică cu beneficiarii Programului de
Cooperare Transfrontalieră România – Bulgaria 2007-2013 privind implementarea
proiectelor și măsuri pentru creșterea gradului de absorbție
Biroul Regional pentru Coop-

erare
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 in data
de 23 mai 2014, la Giurgiu o
întâlnire tehnică la care au
participat beneficiari ai Programului din județele Giurgiu, Teleorman, Ilfov și municipiul București.

Întâlnirea a avut ca temă
“Aspecte privind implementarea proiectelor și măsuri
pentru creșterea gradului de
absorbție 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 experții STC și CPN din
cadrul BRCT Călărași privind:
raportarea
pro-gresului
tehnic
și
financiar
al
proiectelor, amendarea contractelor
de
finanțare,
măsurile de informare și
publicitate, controlul de
prim nivel și aspecte privind
implementarea proiectelor
pentru evitarea 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 și a posibilelor cheltuieli ce urmează a fi incluse în
cererile de rambursare până
în luna noiembrie 2014

Toate acțiunile întreprinse
de BRCT Călărași, în calitate
de Secretariat Tehnic Comun
au scopul de a asigura implementarea fără dificultăți a
priorităților și măsurilor programului, în vederea atingerii obiectivelor și țintelor financiare stabilite.
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Întâlnire tehnică în Vratsa cu beneficiarii Programului
de Cooperare Transfrontalieră România – Bulgaria 2007-2013 privind implementarea
proiectelor și măsuri pentru creșterea gradului de absorbție
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 data de 27 mai
2014, la Vratsa o întâlnire
tehnică la care au participat
beneficiari ai Programului din
districtele Vidin, Montana și
Vratsa.
Întâlnirea a avut drept temă
“Aspecte privind
implementarea proiectelor și măsuri
pentru creșterea gradului de
absorbție 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 experții STC din cadrul
BRCT Călărași privind: raportarea progresului tehnic și financiar al proiectelor, 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 privind măsurile
de informare și publicitate la
nivel de proiecte, amendarea

contractelor de finanțare și
aspecte privind
implementarea proiectelor în scopul
evitării riscului
de
dezangajare a fondurilor în
anul 2014 la nivelul PCT RoBg 2007-2013. Analiza stadiului implementării proiectelor și a posibilelor cheltuieli de inclus în cererile de
rambursare până în luna
noiembrie 2014, a completat
agenda zilei.
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Întâlnire tehnică cu beneficiarii Programului de
Cooperare Transfrontalieră România – Bulgaria 2007-2013 privind implementarea
proiectelor și măsuri pentru creșterea gradului de absorbție

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 data de 28 mai
2014, în Drobeta Turnu Severin o întâlnire tehnică la care
au participat beneficiari ai
Programului din județele Mehedinți, Dolj și Olt.
Întâlnirea s-a concentrat pe
implementarea proiectelor și
măsuri pentru creșterea gradului de absorbție a fondurilor
nerambursabile în contextul
PCT Ro-Bg 2007-2013.
Discuțiile purtate pe parcursul întâlnirii între echipa
BRCT Călărași și participanți
au vizat: raportarea progresului tehnic și financiar al
proiectelor, amendarea contractelor
de
finanțare,
măsurile de informare și publicitate. Pentru evitarea riscului de dezangajare a fondurilor în anul 2014 la nivelul
PCT Ro-Bg 2007-2013, s-au
analizat planurile financiare
ale proiectelor pentru a se
identifica toate cheltuielile
ce pot fi incluse în cererile de
rambursare până în luna
noiembrie
2014.

Toate acțiunile întreprinse
de BRCT Călărași, în calitate
de Secretariat Tehnic Comun
au scopul de a asigura implementarea fără dificultăți a
priorităților și măsurilor programului, în vederea atingerii obiectivelor și țintelor financiare stabilite.
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Întâlnire tehnică cu beneficiarii Programului de
Cooperare Transfrontalieră România – Bulgaria 2007-2013 privind implementarea
proiectelor și măsuri pentru creșterea gradului de absorbție

Biroul Regional pentru Coopce ar putea fi incluse în
erare
Transfrontalieră cererile de rambursare până
Călărași
pentru
Granița în luna noiembrie 2014.
România-Bulgaria
(BRCT
Călărași) care asigură Secre- Toate acțiunile întreprinse
tariatul Tehnic Comun (STC) de BRCT Călărași au scopul
pentru Programul de Coop- de a asigura implementarea
erare
Transfrontalieră
România-Bulgaria 2007-2013 fără dificultăți a priorităților
(PCT Ro-Bg 2007-2013) și Con- și măsurilor programului, în
trolul de Prim Nivel (CPN)
vederea atingerii obiectivelor
pentru partenerii
români a și țintelor financiare staorganizat în data de 24 iunie bilite.
2014, în Constanța o întâlnire
tehnică la care au participat
beneficiari ai Programului din
județele Călărași și Constanța.
Pe lângă informațiile utile
privind implementarea proiectelor (controlul de prim
nivel, raportarea progresului
tehnic și financiar al proiectelor, amendarea contractelor
de finanțare, măsurile de informare și publicitate), echi-pa
BRCT Călărași a acordat atenție
și celor mai frecvente greșeli
identificate
în
derula-rea
proiectelor. Au fost discutate
pe larg obligațiile contractuale
ale
beneficiari-lor,
responsabilitățile parten-erilor
și modificarea contract-elor de
finanțare prin acte adiționale
sau notificări.

Având drept scop evitarea riscului de dezangajare a fondurilor în anul 2014 la nivelul
PCT Ro-Bg 2007-2013, s-au
analizat planurile financiare
ale proiectelor pentru a se
identifica toate cheltuielile
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Cercetarea și monitorizarea coastei de vest a Mării Negre
Secretariatul Tehnic Comun
(STC) pentru Programul de
Cooperare
Transfrontalieră
România-Bulgaria
2007-2013
(PCT Ro-Bg 2007-2013) a
organizat în data de 30 iunie
2014, în Constanța o vizită la f
a ț a l o c u l u i p e n t r u
mediatizarea proiectelor
„HERAS –Moștenirea
arheologică
submarină din
partea de vest a Mării Negre”,
cod MIS-ETC 578, și “Marine
geohazards - Elaborarea și
implementarea componentelor
cheie ale unui sistem de
avertizare în timp real, pentru
geohazarde marine de risc
pentru zona de coastă românobulgară a Mării Negre”, cod MIS
-ETC 641.
Proiectele promovate în cadrul
acestui eveniment se remarcă
prin particularitatea și ineditul
scopului, având ca zonă de i m
pac tMareaNeagr ă.
Partenerul lider al celor două
proiecte
este
Institutul
Național
de Cercetare
–
Dezvoltare pentru Geologie și
G e o e c o l o g i eM a r i n ă –
GeoEcoMar (INCD GeoEcoMar).
Directorul executiv al BRCT
Călărași, Nicoleta Mincu, a
vorbit despre profesionalismul
și dăruirea de care au dat
dovadă echipele responsabile
de implementarea proiectelor,
iar directorul general al INCD
GeoEcoMar, Gheorghe Oaie,
despre
pasiunea
pentru
cercetarea și monitorizarea
mediului marin și costier.
Pentru a înțelege cadrul în
care au fost implementate cele
două proiecte, șeful STC al PCT
Ro-Bg 2007-2013, Bogdan
Mușat, a prezentat

participanților sinteza calitativă
și cantitativă a programului:
171 de proiecte contractate cu o
valoare totală de 297 milioane de
euro, iar valoarea cererilor de
rambursare depuse la STC
reprezintă 60% din
alocarea
financiară la nivelul
programului
pentru
axele
prioritare destinate
beneficiarilor.
Managerul de proiect din partea
INCD
GeoEcoMar,
Glicherie
Caraivan, a prezentat proiectul
HERAS.
Implementat
în
parteneriat cu Muzeul de Istorie
Națională
și
Arheologie
Constanța, Fundația "Respiro
Society Underwater Research"
din Constanța, Institutul
Oceanologie din Varna (IO-BAS)
și Muzeul Orașului Kavarna,
proiectul HERAS își propune să
identifice patrimoniul cultural
submarin, rodul a mii de ani de
istorie comună, pentru a
promova
acest
puternic
potențial istoric comun și de a
gestiona descoperirile, în scopul
de
a
promova
atracțiile
turistice într-un mod durabil.
Proiectul Marinegeohazards a
fost prezentat de Vlad
Rădulescu,
managerul
de
proiect din partea INCD
GeoEcoMar. Implementat în
parteneriat cu Institutul pentru
Geologie al Academiei Bulgare
de Științe, Institutul pentru
Oceanologie din Varna și
Institutul Național pentru Fizica
Pământului
din
România,
proiectul a integrat în rețeaua
de stații marine a lumii sistemul
comun de avertizare timpurie la
producerea
unor
hazarde
marine cu risc pentru populația,
infrastructurile
și
ariile
protejate din zona costieră.
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