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Manualul de Identitate
Vizuală a Programului a
fost simplificat
Grupul de Lucru pentru
planificarea următoarei
perioade de programare
s-a reunit la Albena
Secretariatul Comun
pentru Programul de
Cooperare
Transfrontalieră
România-Bulgaria 20142020 va fi asigurat de
BRCT Călăraşi
A fost stabilită aria
eligibilă a următorului
program
Regulamentele privind
perioada de programare
2014-2020 au fost

În cadrul acestei ediții ne
propunem
să
vă
prezentăm principalele
realizări înregistrate în
procesul de implementare
a
Programului
de
C o o p e r a r e
Transfrontalieră RomâniaBulgaria 2007-2013, în
perioada iulie—decembrie
2013, precum şi aspecte
legate de programarea
viitorului Program de
C o o p e r a r e
Transfrontalieră RomâniaBulgaria 2014-2020.
În această perioadă,
membrii Grupului de

Lucru
pentru
planificarea următoarei
perioade de programare
s-au reunit la Albena
pentru
luarea
unor
d e c iz i i
i m p o r t a n te
privind Programul de
C o o p e r a r e
Transfrontalieră
România-Bulgaria 20142020.
Cea
mai
importantă a fost cea
privind stabilirea ariei
eligibile a viitorului
program de cooperare.
De
asemenea,
s-a
hotărât ca Secretariatul
Comun pentru Programul
de
Cooperare

Transfrontalieră
România-Bulgaria 20142020 să fie asigurat de
BRCT Călăraşi.
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Noutăţi privind implementarea programului
Rata de absorbţie la 31 decembrie 2013 este de 53,40% (valoare aplicaţii de
plată transmise la Comisia Europeană)



165 de proiecte contractate
47 de proiecte în
implementare





111 proiecte finalizate
7 proiecte reziliate
110.251.193 de euro din
FEDR rambursaţi
beneficiarilor



24 de aplicaţii de plată cu o
valoare totală de
113.956.147 de euro au
fost transmise la CE



87.797.012 de euro din
FEDR rambursaţi de CE.

Până în prezent, au fost
contractate 165 de proiecte, cu
o valoare totală de aproximativ
284 de milioane de euro, din
care 240,63 de milioane de euro
din Fondul European pentru
Dezvoltare Regională (FEDR).
Din cele 165 de proiecte
contractate, 47 se află în faza
de implementare, 111 au fost
deja finalizate, iar 7 au fost
reziliate.
Până la 31 decembrie 2013,
beneficiarii* au depus 875 de
cereri de rambursare, cu o
valoare totală de 133.106.209
de euro, din care 112.684.072
de euro din FEDR. Dintre
acestea, Autoritatea de

Management (AM) a plătit cereri
de rambursare în valoare
de
110.251.193 de euro din FEDR,
ceea ce reprezintă aproximativ
53,85% din bugetul alocat din
FEDR
axelor prioritare 1-3.
Restul cererilor de rambursare se
află în diferite stadii de
procesare la Secretariatului
Tehnic Comun/AM.
Au fost transmise Comisiei
Europene 24 de aplicaţii de
plată, cu o valoare totală de
113.956.147 de euro, ceea ce
reprezintă
53,40% din bugetul
din FEDR al Programului. Din
valoarea certificată, CE a
rambursat 87.797.012 de euro
din FEDR,
ceea ce reprezintă
41,11% din bugetul de FEDR al
programului.

Modificarea Ordinelor ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei şi al
ministrului finanţelor publice pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli
eligibile efectuate în cadrul axei prioritare 1 - "Accesibilitate", axei prioritare 2 – “Mediu” și axei prioritare 3 “Dezvoltare economică și socială”
Ordinele privind categoriilor
de cheltuieli eligibile
efectuate în cadrul proiectelor
finanţate în cadrul celui de al
doilea apel de proiecte, axa
prioritară 1 - "Accesibilitate",
axa prioritară 2 – “Mediu” și
axa prioritară 3 “Dezvoltare
economică și socială” au fost
modificate în luna august.
Principala modificare permite
beneficiarilor să plătească în
maxim 2 luni de la data
finalizării proiectului o

*Beneficiarii axelor prioritare 1-3

cheltuială angajată în perioada
de implementare a acestuia.
Pentru partenerii bulgari,
aceleaşi modificări au fost
aduse în cursul lunii octombrie
prin ordinul nr. 02-14-25953/02.10.2013.
Textul ordinelor poate fi
consultat pe pagina de internet
a programului, la http://
www.cbcromaniabulgaria.eu/
index.php?page=stiri.

Newsletter, ianuarie 2014

Pagina 3

A treia întâlnire a Grupului Comun de Lucru pentru pregătirea următoarei
perioade de programare, 2014-2020, a cooperării teritoriale româno-bulgare
Viitorul Program de Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria 2014-2020 va include 7 judeţe din
România şi 8 districte din Bulgaria, iar Secretariatul comun al programului va fi organizat la Călăraşi, cu
o sucursală pe graniţa bulgară, la Ruse.
Deciziile au fost luate pe 17
septembrie 2013, în districtul
Dobrich, la cea de-a patra
întâlnire a Grupului Comun de
Lucru pentru pregătirea
următoarei perioade de
programare pentru cooperarea
teritorială româno-bulgară 20142020.
La întâlnire a fost stabilită şi
decisă aria eligibilă a
următorului program de
cooperare, care include 7 judeţe
din România (Mehedinţi, Dolj,
Olt, Teleorman, Giurgiu,
Călăraşi, Constanţa) şi 8 districte
din Bulgaria (Vidin, Vratsa,
Montana, Pleven, Veliko
Tarnovo, Ruse, Silistra şi
Dobrich).
De asemenea, s-a decis ca
Secretariatul Comun al
Programului de Cooperare
Transfron talier ă R omâni a Bulgaria 2014-2020 să fie
organizat în cadrul BRCT
Călăraşi, care asigură şi în
prezent Secretariatul Tehnic
Comun pentru prezentul program
de cooperare transfrontalieră,
cu o sucursală pe graniţa
bulgară, la Ruse.
Cea de-a patra reuniune a
grupului a fost o ocazie
importantă pentru prezentarea
principalelor
progrese
înregistrate în pregătirea a
următorului Program de
Cooperare Transfrontalieră (PCT)
România-Bulgaria 2014-2020. Au
fost prezentate membrilor
grupului de lucru principalele
aspecte ale analizei teritoriale a
regiunii de graniţă româno-

bulgare, împreună cu rezultatele
chestionarului privind următorul
exerciţiu financiar 2014-2020,
aplicat de către Ministerul
Dezvoltării Regionale şi
Administraţiei Publice. Analiza a
fost realizată în c adrul
proiectului strategic “Spaţial”,
finanţat prin PCT RomâniaBulgaria 2007-2013.
Tot la această întâlnire a fost
prezentat şi proiectul de Acord
de înţelegere dintre cele două
state partenere privind viitorul
program de cooperare românobulgară 2014-2020, modificat
conform observaţiilor formulate
de membrii grupului de lucru, la
reuniunea
precedentă,
organizată la Constanţa, în luna
iunie 2013. Totodată, a fost
prezentată şi o primă versiune a
cererii de finanţare care va fi
utilizată în următorul exerciţiu
financiar.
Preşedinţia Grupului Comun de
Lucru a aparţinut delegaţiei
bulgare conduse de Dimana
Sadonkova, director general
adjunct în cadrul Ministerului
Dezvoltării Regionale din
Bulgaria, iar vicepreşedinţia a
fost asigurată de către delegaţia
română, condusă de Doina
Surcel, director general adjunct
în Ministerul Dezvoltării
Regionale şi Administraţiei
Publice din România.
Comisia Europeană a fost
reprezentată la această întâlnire
de Filomena Carvalho, şef
adjunct de unitate, şi de Kypros
Kyprianou, ofiţer de program în
DG Regio.
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Evenimente
Ziua Cooperării Europene, sărbătorită
în cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria
2007-2013
Programul de Cooperare
Transfrontalieră România-Bulgaria
2007-2013 s-a alăturat din nou
campaniei coordonate de
INTERACT, prin organizarea unui
eveniment pe 20 septembrie 2013
în Svishtov, districtul Veliko
Tarnovo, Bulgaria.
Ziua Cooperării Europene a fost
sărbătorită prima dată în 2012,
când 72 de programe de Cooperare
Teritorială Europeană şi de
Vecinătate au organizat o
campanie comună sub deviza ”La
granițe, ne dezvoltăm împreună”.
În 2013, în perioada 16-21
septembrie, pe întreg cuprinsul
Europei au fost organizate diverse
acțiuni pe tema cooperării
teritorială europeană.
Conferința de deschidere a
evenimentului a avut loc la sediul
Primăriei Svishtov și a fost urmată
de o expoziție de prezentare a
unor proiecte finanțate în cadrul
Programului.
Conferința de presă s-a bucurat de
prezenţa Excelenței Sale, domnul
Anton PĂCUREŢU, ambasadorul
României în Bulgaria, și a
reprezentanților administrației
locale. Discursul Nicoletei MINCU,
director executiv al BRCT Călărași
a oferit informații de interes
pentru reprezentanții mass-media,
despre campania “Ziua Cooperării
Europene”, contribuția PCT Ro-Bg
2007-2013 la îndeplinirea
obiectivelor strategice europene și
despre realizările cooperării
transfrontaliere între cele două

state partenere, România și
Bulgaria, în contextul cooperării
teritoriale europene. Conferința a
fost urmată de o expoziție a
proiec telor transfrontaliere
finanțate prin PCT Ro-Bg 20072013, a căror implementarea
contribuie la
obstacolelor și
diferențelor și la creșterea
eficienței comunicării culturale
între regiunile europene.
În cea de-a doua parte a
evenimentului a avut loc un
program artistic susținut de trupe
de artiști din Zimnicea și Svishtov,
care au prezentat publicului
prezent tradiţiile folclorice din
cele două state, în costume
populare din regiunile Veliko
Tarnovo și Teleorman. Programul a
continuat cu show-urile vedetelor
Grafa (Bulgaria) și Andreea Bălan
(România) care au transmis celor
prezenți energia pozitivă a
hiturilor interpretate, îndemnând
publicul să participe la cooperare,
așa cum îndeamnă și sloganul
campaniei “BE PART OF IT”.
Simultan, în orașul Pleven, Punctul
de Informare din Bulgaria al PCT
Ro-Bg 2007-2013 a organizat un
eveniment susținut de Orchestra
Filarmonică din Pleven, unde au
fost interpretate opere clasice ale
compozitorilor din Bulgaria şi
România şi din repertoriul
internațional.
M a i m ul t e d e t a li i d e s pr e
evenimentul desfășurat la nivel
european la: www.ecday.eu și
www.cbcromaniabulgaria.eu.
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Programul de Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013, la cea
de-a doua ediție a Forumului anual al Strategiei Uniunii Europene pentru
Regiunea Dunării
În perioada 28-29 octombrie 2013
s-a desfăşurat cea de-a doua
ediție a Forumului anual al
Strategiei Uniunii Europene
pentru Regiunea Dunării (SUERD).
Organizatorii evenimentului au
fost Guvernul României și Comisia
Europeană. Forumul Anual este
principala reuniune a Strategiei
UE pentru Regiunea Dunării şi
reunește
reprezentanți
guvernamentali din cele 14 state
dunărene, alături de oficiali
europeni (Comisie, Parlamentul
European, Comitetul Regiunilor),
reprezentanți ai regiunilor şi
orașelor dunărene, ai mediului
academic şi de afaceri, ai
societăţii civile precum şi alți
promotori de proiecte. Strategia
Dunării este un proiect politic
european de mare amploare şi
vizibilitate lansat de Romania
împreună cu Austria.
Viceprim-ministrul Liviu Dragnea,
ministrul dezvoltării regionale şi
administrației publice, a
participat la deschiderea oficială
a Forumului, alături de comisarul
pentru politică regională Johannes
Hahn, prim-ministrul României
Victor Ponta, ministrul afacerilor
externe Titus Corlățean şi
președintele Camerei Deputaților
Valeriu Zgonea.
Ideea centrală pe care au
abordat-o vorbitorii a fost că
dezvoltarea regiunii Dunării va
avea efecte benefice asupra
economiei tuturor statelor

europene, nu doar a statelor
riverane.
„Sunt încântat de numărul
mare de participanți şi de
reprezentarea consistentă a
tuturor
palierelor
de
implementare a Strategiei.
Cred că această participare
confirmă
necesitatea,
percepută de toți factorii
implicați, de a trece la
următoarea fază, aceea de
implementare concretă şi
coordonată a proiectelor
specifice. A venit timpul să
trecem de la conferințe şi
simpozioane, la planificarea,
asumarea şi realizarea efectivă
a acțiunilor concrete”, a
declarat Liviu Dragnea la
începutul evenimentului.
Pe parcursul celor două zile,
Palatul Parlamentului a găzduit
și o expoziție în care au fost
promovate
proiecte
semnificative pentru ariile
prioritare SUERD.
Autoritatea de Management
pentru Programul de Cooperare
Transfrontalieră RomâniaBulgaria, împreună cu
Secretariatul Tehnic Comun, a
prezentat proiecte finanțate
prin program care se adresează
axei prioritare 2 - Mediu, care
urmăresc protecția mediului,
prin gestionarea eficientă a
riscurilor
naturale
și
tehnologice
(inundații,
poluarea apei și a aerului) și
asigurarea serviciilor rapide de
intervenție comună în caz de
urgență.
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A patra vizită cu jurnaliştii la proiecte, în districtul Silistra

În 28 noiembrie 2013,
Secretariatul Tehnic Comun a
organizat cea de-a patra vizită
la proiectul „Dezvoltarea
infrastructurii de transport în
zona transfrontalieră Roseți,
județul
Călărași
Municipalitatea Silistra”.
Vizita a fost găzduită de
Municipalitatea Silistra și
s-a
adresa t reprezent anți lor
societății civile și academice
din districtul Silistra, factorilor
de decizie și reprezentanților
mass media.
Evenimentul a încheiat seria
vizitelor organizate pentru a
prezenta
experiența
beneficiarilor de finanțare
privind demararea și derularea
proiectelor transfrontaliere și
pentru a expune situația
implementării programului.

Echipa Secretariatului Tehnic

Proiectul vizat pentru acest
eveniment este realizat de
comuna Roseți, în calitate de
partener lider, alături de
Municipalitatea Silistra din
Bulgaria. Proiectul va fi
implementat timp de 22 luni,
urmând să fie finalizat pe 9
mai 2015. Cu un buget total de
8 milioane de euro, acesta se
va concretiza în reabilitarea a
25 de km de drum - 14 km din
comuna Roseți și 11 km din
Silistra. Managerul de proiect
din partea Municipalității
Silistra, Atanas Surov, a
detaliat informațiile de bază,
cu accent pe stadiul

desfășurării și situația curentă
a activităților propuse.
Șeful Secretariatului Tehnic
Comun al PCT Ro-Bg 20072013, Bogdan Muşat, a
prezentat participanților
progresul înregistrat în
implementarea programului și
situația proiectelor la nivelul
districtului
Silistra,
concluzionând că potențialul
important al zonei de graniță
a fost exploatat de către cele
165 de proiecte finanțate.
“Fiecare dintre parteneriatele
create demonstrează faptul
că România și Bulgaria au
depășit obstacolele inerente,
mobilizându-și capacitățile
locale pentru activități cu
caracter transfrontalier
orientate spre dezvoltarea
comunităților. Prin vizitele la
fața
locului asigurăm
contactul direct dintre
beneficiari și multiplicatorii
de info rmaț i e, p ent ru
transparență în utilizarea
fondurilor și pentru a face
cunoscută destinația clară a
acestora.”
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Sesiune de informare pentru reprezentanții mass media privind Programul de
Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013

Secretariatul Tehnic Comun
pentru Programul de Cooperare
Transfrontalieră România –
Bulgaria 2007–2013 a organizat pe
18 decembrie 2013, în Călărași, o
sesiune de informare pentru
reprezentanţii mass - media.
Scopul acestei întâlniri a fost
prezentarea celor mai importante
repere ale programului, cu accent
pe implementarea acestuia,
implicit a proiectelor şi pe
impactul asupra procesului de
absorbţie
a
fondurilor
nerambursabile alocate celor
două state.
Directorul executiv al BRCT
Călăraşi, Nicoleta Mincu, a
prezentat stadiul implementării
programului și activitățile
derulate de instituția care asigură
Secretariatul Tehnic Comun și
Controlul de prim nivel pentru
partenerii români, concluzionând
“În cei șase ani parcurși de la
lansarea programului, 165 de
proiecte au primit finanțare
nerambursabilă, acoperindu-se
astfel bugetul integral al PCT RoBg 2007-2013, iar 42 de proiecte
se află pe lista de rezervă.
Valoarea cererilor de rambursare
transmise de STC către
Autoritatea de Management
pentru autorizare reprezintă 55%
din alocarea financiară pentru
axele prioritare destinate
beneficiarilor.” În același timp, a
subliniat implicarea permanentă a
structurilor de management în

derularea programului, pentru
asigurarea unui management
eficient, eficace și transparent.
La eveniment au fost
prezentat e și rezulta te
concrete ale implementării
programului prin
proiectele
însc r is e în “ Co m pe ti ția
proiectelor”, lansată oficial în
15 iulie 2013, invitând
vizitatorii paginii oficiale de
internet a programului,
www.cbcromaniabulgaria.eu,
să voteze proiectul pe care îl
consideră cel mai de impact în
regiunea de graniță RomâniaBulgaria.
Primele 10 cele mai votate
proiecte la sfârșitul etapei de
vot online (15 noiembrie 2013)
au fost prezentate în cadrul
sesiunii, iar reprezentanții mass
media au votat pentru
desemnarea câștigătorului. La
finalul întâlnirii a fost
desemnat câștigător proiectul
cu titlul „Danube - Sistem de
alertă în caz de cutremure
p e n t r u
r e g i u n e a
transfrontalieră România –
Bulgaria
(DACEA)”,
implementat de Institutul
Național de Cercetare și
Dezvoltare pentru Fizica
Pământului, în calitate de
partener lider al proiectului.
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Noutăţi pentru beneficiari
Fonduri nerambursabile pentru promovarea patrimoniului natural,
cultural și istoric în Dolj, Mehedinți, Vidin și Vratsa
Pe 8 octombrie 2013, la sediul
Secretariatului Tehnic Comun
al Programului de Cooperare
Transfrontalieră RomâniaBulgaria 2007-2013, în
prezența directorului executiv,
Nicoleta Mincu și a șefului STC,
Bogdan Muşat, a fost semnat
un nou contract de finanțare,
ce are ca obiectiv dezvoltarea
economică durabilă a regiunii
de graniță, prin promovarea
turismului integrat, precum și
apropierea cetățenilor din
județele Dolj și Mehedinți de
cetățenii din districtul Vratsa și
Vidin, prin cooperarea și
promovarea reciprocă a
patrimoniului natural, cultural
și istoric.
Proiectul “Rețea de Turism
Integrat Transfrontalier”, care
urmează a fi implementat de
Fundația “Acțiunea Ecologică

Română” din Craiova, în
calitate de partener lider,
alături de Municipalitatea
Hayredin din Bulgaria, Comuna
Bucovăț, Dolj, Arhiepiscopia
Craiovei și Orașul Bechet, Dolj,
din România, are un buget
total de 780 de mii de euro.
Acesta se va concretiza în
realizarea unei rețele de turism
integrat transfrontalier,
amenajarea parcului ecologic
Bucovăț din Dolj și realizarea
unei strategii de dezvoltare a
turismului integrat.
Pentru partenerii implicați în
proiect, Programul de
Cooperare Transfrontalieră
România-Bulgaria 2007-2013
reprezintă o sursă de finanţare
nerambursabilă semnificativă
pentru promovarea culturală.
Proiectul contribuie la
creşterea interesului turistic și
cultural în Dolj, Mehedinți,

O nouă versiune a Manualului de Identitate Vizuală pentru Programul de
Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013

Echipa Secretariatului Tehnic

A fost aprobată revizuirea
Manualului de Identitate
Vizuală pentru Programul de
Cooperare Transfrontalieră
România-Bulgaria 2007-2013,
versiunea decembrie 2013.
Aceasta se aplică tuturor
materialelor de informare și
publicitate ce se vor realiza
începând cu 2 decembrie
2013, dată la care a fost
aprobat de către Comitetul

Comun de Monitorizare
programului.

al

Principala modificare adusă
manualului este eliminarea
specificațiilor tehnice pentru
placa temporară şi placa
permanentă. Regulile privind
publicitatea proiectelor
conform
prevederilor
R egul am en tu lu i Co mis iei
Europene nr. 1828/2006 și
modelele pentru cele două
plăci rămân neschimbate.

Newsletter, ianuarie 2014

Pagina 9

Noutăţi privind programul
Raportul Anual de Implementare al Programului pentru anul 2012
depășirea acestora.
În cursul lunii iulie 2013,
Raportul
Anual
de
Implementare pentru anul 2012
al Programului de Cooperare
Transfrontalieră RomâniaBulgaria 2007-2013 a fost
declarat admisibil de către
Comisia Europeană.
Documentul prezintă o imagine
de ansamblu asupra realizărilor
programului la sfârșitul anului
2012 pe baza unei analize
calitative a progresului fizic și
financiar. În plus, în raport
sunt menționate și provocările
întâmpinate pe parcursul
implementării programului în
cursul anului 2012, precum și
măsurile întreprinse pentru

Raportul
Anual
de
Implementare 2012 a fost
aprobat de către membrii
Comitetului Comun de
Monitorizare în cadrul
întâlnirii
desfăşurată la
Constanţa, în data de 13 iunie
2013, şi transmis de către
Autoritatea de Management
la Comisia Europeană în data
de 25 iunie 2013.
Textul integral al Raportului
Anual de Implementare
pentru anul 2012 poate fi
consultat
pe
site-ul
programului, la următorul

Noutăţi despre perioada de programare 2014-2020
Au fost aprobate regulamentele UE pentru perioada 2014-2020

Echipa Secretariatului Tehnic

În data de 20 decembrie 2013
au fost publicate în Jurnalul
Oficial al Uniunii Europene cele
şase regulamente din pachetul
legislativ pentru politica de
coeziune aferente perioadei
2014 – 2020.

fondurilor europene nr.
1303/2013, Regulamentul
aplicabil Fondului European
pentru Dezvoltare Regională
nr. 1301/2013 şi Regulamentul
aplicabil Cooperării Teritoriale
Europene nr. 1299/2013.

Pentru Programul de Cooperare
Transfrontalieră RomâniaBulgaria 2014-2020 se aplică
următoarele regulamente:
Regulamentul general aplicabil

Toate
regulamente pot fi
vizualizate accesând link-ul
http://eur -lex.europa.eu/
J O H t m l . d o ?
uri=OJ:L:2013:347:SOM:EN:HT
ML18/12/2013.

Autoritatea de Management pentru Programul de Cooperare Transfrontalieră
România-Bulgaria 2007-2013

Autoritatea de Management

Autoritatea Naţională

Ministerul Dezvoltării Regionale şi
Administraţiei Publice, România
Strada Apolodor 17, Sector 5, 050741
Bucureşti
www.cbcromaniabulgaria.eu
www.mdrap.ro
Tel: +40 372 111 369
Fax: +40 372 111 456
Email: robg@mdrap.ro

Ministerul Dezvoltării Regionale, Bulgaria
Strada Sf. Kiril şi Metodii, nr. 17-19, Sofia,
Bulgaria
www.cbcromaniabulgaria.eu
www.mrrb.government.bg
Tel: +359 2 9405 672, +359 2 9405 493
Fax: +359 2 9405 486
Email: NA-RO-BG@mrrb.government.bg

Secretariatul Tehnic Comun/Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră
Călăraşi pentru graniţa România—Bulgaria
Strada Şoseaua Chiciului, nr. 2, Călăraşi, România, parte din clădirea principală
a imobilului reprezentând sediul Serviciului Public Transport Fluvial de Mărfuri
si Călători la P.C.T.F Călăraşi (România)-Silistra (Bulgaria)
www.cbcromaniabulgaria.eu
Tel: +40 242 313 091
Fax: +40 242 313 092
Email: info@calarasi.ro
Helpdesk_robg@calarasicbc.ro
Punctul de Informare
Clădirea Administraţiei Districtuale
Piaţa Vâzrajdane, nr. 1, 5800 Pleven, Bulgaria
Tel: +359 887 086 882
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