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

Newsletter
Decembrie 2011

Cuprins
Noutăţi privind Programul
A şasea reuniune a Comitetului Comun de Selecţie
A şaptea reuniune a Comitetului Comun de Monitorizare
Conferinţa anuală a Programului
Evenimente
Întrebări frecvente



Ultimul apel de proiecte s-a finalizat prin
aprobarea spre finanţare a 89 de proiecte



S-a aprobat proiectul
strategic SPATIAL



Conferinţa Anuală a
Programului de Cooperare Transfrontalieră
România-Bulgaria 2007
-2013

În cadrul acestei ediții a
newsletter-ului ne propunem să vă prezentăm
principalele
realizări
înregistrate în procesul
de implementare a Programului de Cooperare
Transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013
în
perioada
iulie—
decembrie 2011.

formaţii privind stadiul
actual de implementare
al Programului, din punct
de vedere al contractării
şi al progresului financiar.

În acest sens, vă vom
informa cu privire la
principalele evenimente
şi întâlniri organizate la
nivelul Programului.

Vom continua secțiunea
de întrebări şi răspunsuri
practice ce vă pot ajuta
în procesul implementării
proiectelor, răspunsurile
fiind identificate atât în
cadrul întâlnirilor tehnice
cât şi în cadrul altor evenimente organizate la
nivelul Programului.

De asemenea, vă vom
prezenta şi ultimele in-

Nu în ultimul rând trebuie să amintim şi principa-

Pleven

lele decizii luate de Comitetul Comun de Monitorizare şi de Comitetul
Comun de Selecţie, în
cadrul reuniunilor desfăşurate în cursul lunii noiembrie a.c.
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Stadiul implementării Programului*
Selecţie şi contractare

În cadrul Programului au fost
lansate două apeluri de proiecte
şi au fost depuse 392 de proiecte cu o valoare totală de peste
586 de milioane de euro, depăşind cu mult bugetul alocat Programului.

re totală de aproximativ 180 de
milioane de euro, din care aproximativ 151,5 de milioane de euro asiguraţi din Fondul European
pentru Dezvoltare Regională.

În urma procesului de evaluare a
aplicaţiilor, au fost selectate
spre finanţare 225 de proiecte,
cu o valoare totală de aproximativ 405,9 de milioane de euro,
din care aproximativ 347 de milioane de euro asiguraţi din Fondul European pentru Dezvoltare
Regională (FEDR).
Până în prezent au fost contractate 108 de proiecte, cu o valoa-

Din totalul de 108 de proiecte
contractate, în prezent 81 se
află în implementare, iar 26 de
proiecte au fost deja finalizate.
Implementare şi informaţii
financiare

Cele 81 de proiecte aflate în
implementare au o valoare de
144 521 251,25 de euro asigurată din Fondul European pentru
Dezvoltare Regională.

Informaţii financiare





9.795.509 euro rambursaşi beneficiarilor Programului
7 declaraţii de cheltuieli transmise la Comisia
Europeană spre rambursare, cu o valoare totală de 10.010.459,47 de
euro FEDR
Comisia Europeană a
rambursat 1.766.366 de
euro.

La nivelul datei de 31 decembrie
2011 au fost depuse la STC/AM 150
cereri pentru avans, cu o valoare
totală de 11.785.239 de euro, din
care a fost plătite 148 de cereri în
valoare de 10.951.965 de euro.
Partenerii bulgari au depus la Autoritatea Naţională (AN) 152 de cereri
de avans, cu o valoare totală de
5.077.472,36 de euro, din care au
fost plătite 134 de cereri cu o valoare de 4.822.131,94*.
La nivelul Programului, beneficiarii

* Informaţiile prezentate sunt a nivelul datei de 1 decembrie 2011

au depus 295 de cereri de rambursare,
cu o valoare totală de 14.016.511,92 de
euro, din care 12.369.172,59 de euro
FEDR. Din acestea au fost plătite de
către AM 239 de cereri de rambursare,
cu o valoare de 9.795.509 de euro FEDR.
Restul cererilor de rambursare se află în
diferite stadii de procesare la nivelul
STC/AM.
În contextul Programului, au fost transmise Comisiei Europene 7 declaraţii de
plată cu o valoare totală de
10.010.459,47 de euro FEDR, din care
CE a rambursat suma de 1.766.366.de
euro.
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Proiecte aflate în implementare
Managementul comun al riscului în zona de frontieră a Dunării

Proiectul strategic
―Managementul comun al
riscului în zona de frontieră a Dunării―

Parteneri:
 Inspectoratul General pentru
Situații de Urgenţă, România, lider de proiect
 Ministerul de Interne/
Direcția Generală de Siguranță şi Intervenție, Bulgaria
 Garda Națională de Mediu,
Romania
 Inspectoratul Regional de
Protecția Mediului şi Apelor,
Veliko Tarnovo, Bulgaria
 Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare şi Încercări
pentru Electrotehnica, Craiova, România
 Ministerul Mediului şi Pădurilor, Romania
 Universitatea din CraiovaCentru de Inovare şi Transfer
Tehnologic, România
 Universitatea din Veliko
Tarnovo, Bulgaria

Zona de implementare: Judeţele
din aria de eligibilitate a Programului de pe ambele maluri ale Fluviului Dunărea.



Durata proiectului: 36 de luni
(data de început 22.06.2011 – data
de finalizare 21.06.2014)



Valoare totală: 11.508.671,55 de
euro
Obiective










Îmbunătăţirea pregătirii şi intervenţiei prin crearea unui
sistem comun integrat pentru
eficientizarea monitorizării şi
reducerea consecințelor dezastrelor, în conformitate cu standardele şi procedurile UE.
Dezvoltarea unui sistem comun
integrat pentru eficientizarea
monitorizării şi pentru diminuarea consecinţelor dezastrelor,
de-a lungul fluviului şi a zonei
de frontieră.
Creşterea nivelului de informare a factorilor de decizie din
România şi Bulgaria, direct
implicaţi în problematica politicilor de mediu cu accent pe
controlul poluării.
Monitorizarea calităţii aerului
în vederea asigurării unei protecţii durabilă a mediului în
zona transfrontalieră RomâniaBulgaria; realizarea unei monitorizări interdisciplinare integrate, evaluarea şi prevenirea
dezastrelor cauzate de grindină în zona de frontieră româno
-bulgară.
Evaluarea situaţiei existente în
regiunea de frontieră românobulgară în domeniul monitorizării calităţii aerului şi întocmirea reţelei de configurare



transfrontalieră pentru monitorizarea calităţii aerului înconjurător;.
Scăderea riscului de inundaţii
prin prevenire, protecţie şi asigurarea unui management eficient al riscului.
Îmbunătăţirea cooperării dintre
autorităţile publice şi cercurile
academice pentru eficientizarea
managementului riscurilor naturale în regiunea de frontieră.
Creşterea gradului de conştientizare şi mobilizarea activităţii
civile pentru protecţia riscurilor
incendiilor şi pentru protecţia
naturală; dezvoltarea unui concept transfrontalier uniform
pentru evaluarea riscului la fenomenele hidrometeorologice;
dezvoltarea unei evaluări comune a riscului şi a unei metodologii de cartografe; emiterea unui
manual „Evaluarea riscului‖,
seminarii de pregătire şi o campanie de informare; selectarea
unui pilot de captare; crearea
unui model GIS şi DTM; dezvoltarea şi aplicarea unor modele
hidrologice şi hidraulice 1D şi
2D; evaluarea riscului de inundaţie şi cartografiere; evaluarea
riscului rezidual şi dezvoltarea
măsurilor de management.

Activităţi



Elaborarea unui studiu de fezabilitate.
Activităţi legate de studiul integrat pentru evaluarea şi prevenirea dezastrelor cauzate de
grindină în zona de frontieră
româno-bulgară.
Continuare pagina 4
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Managementul comun al riscului în zona de frontieră a Dunării

Proiectul strategic
―Managementul comun al
riscului în zona de frontieră a Dunării―



Evaluarea situaţiei existente
în regiunea de frontieră româno-bulgară în domeniul monitorizării calităţii aerului înconjurător, crearea unor sisteme
de lucru comune cu scopul de
a facilita munca în domeniul
reducerii riscului la dezastre,
organizarea pregătirilor şi diseminării informaţiilor, elaborarea şi diseminarea unui manual
comun de bune practici pentru
procedurile de control al poluărilor accidentale.

Rezultate
 O mai bună înzestrare a echipelor de intervenţie specială
pentru ambele state membre;
intervenţia echipelor eficientă
şi eficace, cu un timp de răspuns adecvat şi rapid pentru
salvarea populaţiei afectată de
dezastru.
 Un ghid de proceduri, conţinând metodologii şi standarde
comune pentru monitorizare şi
intervenţie.
 Numărul de echipe de intervenţie şi monitorizare pregătite, 60.000 pliante/broşuri distribuite populaţiei, 2000 de
proceduri operaţionale standard publicate.
 Dezvoltarea unui model fizic
pentru asigurarea unei monitorizări interdisciplinare comune, evaluarea şi prevenirea
pagubelor cauzate de grindină
în zona de frontieră românobulgară, realizarea unei baze
de date comună a incidentelor
(istoria poluărilor constând în
informaţii aduse de parteneri
pe ambele părţi ale frontierei), seminarii şi exerciţii comune pentru diseminarea celor
mai bune manuale de bune





practici în procedurile de control.
Reţea de monitorizare a calităţii
aerului; întărirea cooperării
pentru managementul consolidat al riscului în caz de inundaţii şi protecţia mediului în zona
de frontieră a Dunării.
Îmbunătăţirea managementului
riscului de inundaţie prin creşterea capacităţii de reacţie a instituţiilor şi comunităţilor.

Grupuri ţintă







Populaţia din aria eligibilă,
Reprezentanţi ai autorităţilor
publice,
Unităţi de intervenţie şi prim
răspuns (pompieri şi protecţie
civilă),
Entităţi legale din economia
locală, înregistrate şi/sau care
îşi desfăşoară activitatea în zona de frontieră româno-bulgară.
Direcţiile agricole judeţene,
asociaţiile de fermieri, personalul organizaţiilor partenere, instituţii guvernamentale, ONGuri.

Stadiul proiectului
În faza de implementare
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Proiectul stategic “SPATIAL‖ a obţinut finanţare

Proiectul strategic ―Strategie
comună pentru dezvoltare teritorială durabilă a zonei
transfrontaliere RomâniaBulgaria‖

Parteneri:
 Ministerul Dezvoltării Regionale și












Turismului (România), în calitate
de partener lider
Asociația Română pentru Industria
Electronică și Software – Filiala
Oltenia
Centrul de Consultanță și Management al Proiectelor – Europroject
Administrația Națională pentru
Îmbunătățiri Funciare din România
Ministerul Dezvoltării Regionale și
Lucrărilor Publice (Bulgaria)
Administrația Districtuală Pleven
Agenția de Dezvoltare a Resurselor
Umane (Bulgaria)
Centrul de Afaceri pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii (Ruse)
Agenția pentru Dezvoltare Sustenabilă și Integrare Europeană –
Ecoregions
Asociația Bulgară pentru Turism
Alternativ
Municipalitatea Veliko Tarnovo
Asociația Municipalităților Dunărene “Danube”

În data de 17 iunie 2011, Comitetul Comun de Selecție (CCS) al
Programului de Cooperare Transfrontalieră România - Bulgaria
2007-2013 a aprobat Proiectul
strategic “Strategie comună pentru dezvoltare teritorială durabilă
a zonei transfrontaliere RomâniaBulgaria”, depus în cadrul celui de
al doilea apel de proiecte strategice, cu o valoare totală de
6.895.380,98 de euro, din care
5.823.838,78 de euro asiguraţi prin
Fondul European pentru Dezvoltare Regională.
Proiectul a fost depus în cadrul
Axei prioritare 1 - ―Accesibilitate/
Îmbunătățirea mobilității și a accesului la infrastructura de transport, informații și comunicații‖,
Domeniul major de intervenție 2.1
- ―Îmbunătățirea facilităților de
transport transfrontalier terestru
și fluvial‖, având drept partener
lider Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului din România.
Proiectul se va implementa pe o
perioadă de 24 de luni, având
drept obiectiv armonizarea politicilor economice, sociale, de mediu
și culturale în vedere întăririi coeziunii economice, sociale și teritoriale și a creșterii competitivității
economice prin dezvoltarea unei
metodologii comune și a unui sistem de monitorizare a dezvoltării
teritoriale, prin dezvoltarea resurselor comune pentru o analiză și o
strategie de planificare teritorială,
și elaborarea unei strategii și politici de dezvoltare teritorială a zonei transfrontaliere RomâniaBulgaria.
În implementarea activităților sunt
implicați 12 parteneri din România
şi Bulgaria.

Prin acest proiect se urmăreşte elaborarea unei strategii
comune de dezvoltare teritorială, a unei baze de date
operaționale, unui set de indicatori și a unei metodologii
comune de monitorizare teritorială, a unor rapoarte de
evaluare privind coeziunea
teritorială, socială și economică, precum și implementarea
unor proiecte pilot în domeniul competitivității economice – mediului de afaceri, educației – dezvoltării resurselor
umane, agriculturii – îmbunătățirilor funciare, transportului – infrastructură și turismului. Principalele grupuri țintă
sunt administrația publică locală și centrală, universități,
institute de cercetare și mediul de afala nivelul întregii
zone transfrontaliere a ceri.
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Cea de-a şasea reuniune a Comitetului Comun de
Selecţie al Programului de Cooperare
Transfrontalieră România – Bulgaria 2007-2013
În data de 28 noiembrie 
2011, Autoritatea de Management a Programului de
Cooperare Transfrontalieră
România – Bulgaria 20072013, Autoritatea Naţională
şi Secretariatul Tehnic Comun au organizat la
Pleven, Bulgaria, cea de a
şasea reuniune a Comitetului Comun de Selecţie (CCS)

pentru Programul Ro-Bg.
În cadrul reuniunii Comitetului Comun de Selecţie sau dezbătut şi luat decizii
privind următoarele aspecte:

Analiza procesului de
evaluare a proiectelor
depuse în cadrul celui deal doilea apel de proiecte. Au fost analizate şi
discutate aspecte precum
bugetul proiectelor depuse, alocările financiare
din cadrul acestora, indicatorii Programului.
Selectarea şi aprobarea
pentru finanţare a proiectelor depuse în cadrul
celui de-al doilea apel de
proiecte al Programului.
Astfel, au fost selectate
spre finanţare 89 de pro-

iecte, cu o valoare totală de 167.180.804,40
euro
din
care
141.465.163,90 din
Fondul European pentru Dezvoltare Regională.
Lista proiectelor aprobate
este postată pe pagina oficială de internet a Programului de Cooperare Transfrontalieră
RomâniaBulgaria
2007-2013,
www.cbcromaniabulgaria.e
u.

Cea de-a şaptea reuniune a Comitetului Comun de
Monitorizare al Programului
Autoritatea de Management a Programului de
Cooperare Transfrontalieră
România – Bulgaria 20072013, Autoritatea Naţională şi Secretariatul Tehnic
Comun au organizat, în
data de 29 noiembrie
2011, la Pleven, Bulgaria,
cea de a şaptea reuniune a
Comitetului Comun de Monitorizare (CCM).
Preşedinţia Comitetului a
fost asigurată pentru anul
2011 de către delegaţia
bulgară, condusă de domnul Kiril Geratliev, director general în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Lucrărilor Publice
din Bulgaria. Delegaţia
română a fost condusă de
domnul Iuliu Bara, director

general, şeful Autorităţii
de Management pentru
Programul de Cooperare
Transfrontalieră RomâniaBulgaria 2007-2013, asigurând în acelaşi timp şi vicepreşedinţia Comitetului.
În cadrul reuniunii au fost
aprobate Strategia de
asistenţă tehnică pentru
anul 2012, Planul de acţiuni ce vor fi realizate de
către structurile de management ale Programului ca
urmare a concluziilor şi
recomandărilor menţionate în Raportul privind evaluarea intermediară a programului şi Planul anual de
evaluare aferent anului
2012.
De asemenea, au fost oferite informaţii privind stadiul implementării Progra-

mului cu accent pe principale realizări, progrese fizice
şi financiare înregistrate
până în prezent.
De asemenea, în cadrul întâlnirii au fost abordate o
serie de aspecte privind management general al Programului. În acest sens, a fost
dezbătută problema riscului
dezangajării automate de
fonduri pentru anul 2011, la
nivelul Programului. În acest
sens, reprezentantul Comisiei Europene a precizat faptul că din 53 de programe
de cooperare teritorială, 28
au probleme privind dezangajarea automată pentru
anul 2011, recomandând
depunerea tuturor eforturilor pentru minimizarea
acestui risc la nivelul Programului.
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Evenimente organizate la nivelul Programului
Conferinţa Anuală a Programului

Autoritatea de Management (Ministerul
Dezvoltării Regionale şi Turismului din
România) şi Autoritatea Naţională
(Ministerul Dezvoltării Regionale şi Lucrărilor Publice din Bulgaria) pentru
Programul de Cooperare Transfrontalieră Ro mâ ni a -B u l ga ri a 2 0 0 7 -2 0 1 3
(Programul Ro-Bg), împreună cu Secretariatul Tehnic Comun (Biroul Regional
pentru Cooperare Transfrontalieră Călărași pentru Granița România-Bulgaria),
au organizat marţi, 29 noiembrie 2011,
la Pleven, Conferinţa anuală privind
stadiul implementării Programului ROBG.
Acest eveniment a fost prezidat de către domnul Iuliu BARA – şeful Autorității
de Management din cadrul Ministerului
Dezvoltării Regionale și Turismului din
România, de către domnul Kiril
GERATLIEV - şeful Autorității Naționale
din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Lucrărilor Publice din Bulgaria,
de Kypros KYPRIANOU, reprezentant al
Comisiei Europene, precum și de reprezentanții Biroului Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Călărași pentru
Granița România-Bulgaria, Nicoleta
MINCU - director executiv, Bogdan MUȘAT - Șeful Secretariatului Tehnic Comun și Svetoslav KYOSEV - şef serviciu
informare & promovare.
Conferinţa a urmărit informarea beneficiarilor, a oficialilor de la nivel naţio-

nal, regional şi local din România şi Bulgaria, precum şi a reprezentanţilor mass-media cu
privire la progresele înregistrate în implementarea Programului Ro-Bg pe parcursul anului
2011. Astfel, reprezentanţii
structurilor de management ale
Programului Ro-Bg au prezentat
principalele progrese înregistrate punând accent pe informaţiile financiare şi fizice. De asemenea, au fost prezentate şi principalele decizii luate la nivelul
Programului, printre care aprobarea spre finanţare a proiectelor depuse în cadrul ultimului
apel de proiecte, în valoare totală de
167.180.804,40 de
euro. Totodată, în cadrul Conferinţei au fost prezentate o serie
de proiecte de succes implementate în cadrul Programului,
după cum urmează:


„Îmbunătățirea cooperării
transfrontaliere în domeniul
turismului şi creșterea numărului produselor turistice
comune regiunilor Pleven şi
Dolj” - Fundația Perpetum
Mobile din Bulgaria, Gabriela ANTONOVA



„Traseul de biciclete al Dunării” – Patronatul Local al
Întreprinderilor Mici și Mijlocii Calafat, Ionel DUMITRESCU



„Danube - Sistem de alertă
în caz de cutremure pentru
regiunea transfrontalieră
România
–
Bulgaria
(DACEA)” - Institutul Național pentru CercetareDezvoltare pentru Fizica

Pământului,
MĂRMUREANU.

Gheorghe



„Prevenirea pentru siguranţa
traficului rutier în zona
transfrontalieră” – Institutul
Regional pentru Muncă și Politică Socială Vratsa, Dolya
IVANOVA.



„Gestionarea riscurilor comune în zona transfrontalieră a
Dunării” – Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, Ilie MARIAN.

Organizarea acestui eveniment a
fost apreciată de invitați prin numărul ridicat al acestora și implicarea activă pe parcursul conferinței.
Conferinţa anuală s-a finalizat cu
o sesiune de întrebări din partea
reprezentanţilor mass-media.
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Evenimente organizate la nivelul Programului
Sesiune de informare pentru promovarea egalităţii de
şanse în contextul Programului
Sesiunea de informare
pentru promovarea egalităţii de şanse în contextul Programului

Secretariatul Tehnic Comun a organizat în data de
28 iulie 2011, o sesiune de
informare pentru promovarea principiului egalităţii
de şanse, în Sala de Conferințe a Hotelului „Les‖ din
Razgrad. La acest eveniment au fost invitaţi să
participe reprezentanţi ai
organizaţiilor şi asociaţiilor minorităţilor (persoane
de etnie rromă, persoane
cu dizabilităţi şi alte categorii de minorităţi) din
aria eligibilă a Programului.

Seminarul face parte din
seria de evenimente de
informare organizate de
Secretariatul Tehnic Comun al Programului Ro-Bg,
prin care se urmăreşte
creşterea gradului de informare privind Programul
şi progresele înregistrate
până în acest moment.
Două dintre principiile fundamentale luate în calcul
în implementarea Programului de Cooperare Transfro nta lieră
Ro mâ nia Bulgaria 2007-2013 fac

referire la egalitatea de
şanse şi la nevoile speciale
ale celor dezavantajaţi, cu
dizabilităţi sau provenind
din medii etnice sau religioase minoritare. Programul vine astfel în întâmpinarea nevoilor speciale ale
populaţiei rezidente în
aria eligibilă prin promovarea egalităţii de şanse.

Conferinţă cu multiplicatorii europeni de informaţie
Conferinţa cu multiplicatorii europeni de informaţie

Secretariatul Tehnic Comun a organizat în data de
20 septembrie 2011, în
Sala de Conferințe a Hotelului „Drustar‖ din Silistra,
cea de-a patra Conferinţă
cu multiplicatorii europeni
de informaţie.
În deschiderea Conferinței
au susținut discursuri
Excelența
Sa
Anto n
Păcurețu – ambasadorul
României în Bulgaria, domnul Ștefan Raichev – consulul onorific al României în
Silistra și domnul Bogdan
Mușat, şeful Secretariatului Tehnic Comun al Programului.
Primul punct din agenda
evenimentului a urmărit
prezentarea progreselor în

implementarea Programului de Cooperare Transfro nta lieră
Ro mâ nia Bulgaria
2007-2013
oferindu-se informații detaliate despre stadiul implementării, despre evenimentele de informare și
promovare desfășurate pe
parcursul anului 2011 şi
rolul și activitățile STC/
BRCT Călărași în cadrul
Programului. Cele mai așteptate, dar și cele mai
interesante puncte au
fost, însă, exemplele de
bune practici. În cadrul
acestor prezentări, discuțiile au gravitat în jurul
problemelor legate de comunicare, de identitatea
de mesaj şi de imagine a
Programului.

În cea de-a doua parte a evenimentului, s-au analizat activitatea rețelei de multiplicatori și rolul acesteia de a selecta, adapta şi transfera informaţiile privind Programul
către oamenii şi comunităţile
care reprezintă grupurile ţintă.
Acest eveniment continuă procesul de construire a reţelei
care acţionează ca un grup de
multiplicatori de informaţie
pentru activităţile desfăşurate
în cadrul Programului, proces
iniţiat de către STC/BRCT Călărași în cursul anului 2009,
când a fost organizată prima
conferinţă de acest gen.
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Evenimente organizate la nivelul Programului
Întâlniri cu reprezentanții mass-media—vizită de lucru
în judeţul Mehedinţi
Vizita jurnaliştilor la Proiectul ―Eco-Business – Centru comun pentru gestionarea situațiilor neprevăzute
din zona transfrontalieră
Mehedinți-Vidin‖

În data de 3 noiembrie
2011, reprezentanții massmedia au participat la vizita organizată de către Secretariatul Tehnic Comun
(STC) al Programului de
Cooperare Transfrontalieră
România-Bulgaria 20072013 în Mehedinţi, pentru
aflarea mai multor informaţii legate de implementarea Proiectului ―EcoBusiness – Centru comun
pentru gestionarea situațiilor neprevăzute din zona
transfrontalieră Mehedinți
-Vidin” (MIS-ETC Cod 638)
finanțat în cadrul Programului.
Pentru implementarea
transparentă a fondurilor
nerambursabile, dar și
pentru a putea aprecia la
fața locului evoluția și calitatea activităților desfășurate, invitații au participat la o vizită la locul de
implementare a proiectului. Acesta urmărește realizarea unui sistem comun
de gestionare a situațiilor
neprevăzute, sistem ce va
contribui la crearea unui
cadru favorabil dezvoltării
socio-economice durabile
a comunităților din zona
transfrontalieră MehedințiVidin. Alături de jurnaliști,
la eveniment au participat
și reprezentanți ai societății academice și civile,
precum și reprezentanți ai
aparatului administrativ

din județ.
Proiectul vizitat este finanțat prin Axa prioritară
2, Mediu - ―Utilizarea durabilă și protejarea resurselor naturale și a mediului și promovarea unui management eficient al riscului în regiunea transfrontalieră‖; Domeniul major de
intervenție
2.2—
‖Dezvoltarea infrastructurii și a serviciilor comune
de prevenire a dezastrelor
naturale sau a celor tehnologice, inclusiv a serviciilor
comune de intervenție în
situații de urgență.‖
Evenimentul a început cu
prezentarea de către reprezentanții STC/BRCT
Călărași a stadiului de implementare a Programului
de Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria
2007-2013 și a rezultatelor
obținute până în prezent
în cadrul acestuia. În partea a doua, a fost prezentat Proiectul ―Eco-Business
– Centru comun pentru
gestionarea situațiilor neprevăzute din zona transfrontalieră
MehedințiVidin”, implementat de
Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Mehedinți, în calitate de partener lider de proiect, alături de Consiliul Local Drobeta Turnu Severin, Camera de Comerț și Industrie

Vidin și Inspectoratul pentru Situații de Urgență
―Drobeta‖ al Județului
Mehedinți. Evenimentul
s-a finalizat cu o vizită la
locul de implementare al
activităților proiectului.
Valoarea totală a proiectului este de 992.859,75 de
euro,
dintre
care
842.143,63 de euro asigurați din Fondul European
pentru Dezvoltare Regională (FEDR). Prin acest
proiect, cu o durată de
implementare de 17 luni,
se va urmări și dezvoltarea
Centrului Eco-Business Mehedinți-Vidin, ca suport
pentru monitorizare, comunicare, transmitere de
date și intervenție rapidă.
Reprezentanţii mass-media
au putut vedea la fața locului cum evoluează proiectul și pentru ce activităţi sunt alocate fondurile
nerambursabile comunitare.
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Evenimente organizate la nivelul Programului
Întâlniri cu reprezentanții mass-media—vizită de lucru
în districtul Vidin
Vizita jurnaliştilor la Proiectul ―Traseul de biciclete
al Dunării‖

În data de 10 noiembrie
2011, reprezentanţii massmedia au participat la evenimentul organizat de către Secretariatul Tehnic
Comun (STC) al Programului de Cooperare Transfrontalieră
România —
Bulgaria 2007-2013 în Vidin, pentru aflarea mai
multor informaţii privind
implementarea proiectului
„Traseul de biciclete al
Dunării” (MIS-ETC Cod 32)
finanțat în cadrul Programului.
Pentru implementarea
transparentă a fondurilor
nerambursabile, dar și
pentru a putea aprecia la
fața locului evoluția și calitatea activităților desfășurate, invitații au participat la o vizită la locul de
implementare a proiectului. Acesta urmărește promovarea și dezvoltarea
turismului transfrontalier
de-a lungul Dunării, atât în
România cât și în Bulgaria.
Alături de jurnaliști, la
eveniment au participat şi
reprezentanți ai societății
academice și civile, precum și reprezentanți ai
aparatului administrativ
din districtul Vidin.
Proiectul vizitat este finanțat prin Axa prioritară
3, Dezvoltare economică şi
socială - ―Dezvoltare economică și coeziune socială
prin identificarea și conso-

lidarea în comun a avantajelor comparative ale zonei‖; Domeniul major de
intervenție
3.1—
‖Sprijinirea
cooperării
transfrontaliere în mediul
de afaceri și promovarea
unei imagini și identități
regionale‖.
Evenimentul a debutat cu
prezentarea de către reprezentanții STC/BRCT
Călărași, şi anume domnul
Bogdan MUȘAT – Șef STC al
Programului și domnul
Svetoslav KYOSEV - şef
Serviciu Informare & Promovare, a stadiului de implementare a Programului
de Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria
2007-2013 și a rezultatelor
obținute până în prezent
în cadrul acestuia. În partea a doua, a fost prezentat Proiectul „Traseul de
biciclete al Dunării” implementat de Agenția de
Dezvoltare Regională și
Centrul de Afaceri Vidin,
în calitate de partener
lider de proiect, alături de
Asociația Română pentru
Industrie Electronică și
Software – Filiala Oltenia
și Patronatul Local al Întreprinderilor Mici și Mijlocii Calafat (PLIMM).
Valoarea totală a proiectului este de 285.540,00 de
euro,
dintre
care
242.195,03 de euro asigu-

rați din Fondul European
pentru Dezvoltare Regională (FEDR). Prin acest
proiect, cu o durată de
implementare de 18 luni,
se vor promova bine cunoscutul traseu pentru
biciclete al Dunării de la
Budapesta la Marea Neagră, diferitele forme de
turism de-a lungul Dunării
și imaginea regională a
râului Dunărea ca destinație turistică.
Reprezentanţii mass-media
au avut oportunitatea de a
vedea la fața locului cum
evoluează proiectul și pentru ce activităţi sunt alocate fondurile nerambursabile comunitare.
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Întâlniri cu reprezentanții mass-media— sesiune de
informare
Sesiune de informare pentru reprezentanţii massmedia

Secretariatul Tehnic Comun (STC) al Programului
de Cooperare Transfrontalieră România – Bulgaria
2007–2013, din cadrul Biroului Regional pentru Cooperare Transfrontalieră
(BRCT) Călărași pentru
Granița România-Bulgaria
a organizat în data de 15
decembrie 2011, în Sala de
Conferințe a Centrului
Transfrontalier de Afaceri
Călăraşi, o sesiune de informare pentru reprezentanţii mass-media.
În cadrul acestei sesiuni de
informare au fost abordate
următoarele teme:


Impactul Programului
în regiune;



Rezultatele apelurilor
de proiecte şi succesul
celui de-al doilea apel
de proiecte în rândul
solicitanţilor de finanţare;

zonei de graniță dintre RoStadiul contractării la
mânia și Bulgaria în vedenivelul Programului;
rea participării la dezvolta Progresul fizic și finan- rea comună a zonei de coociar al Programului.
perare, prin utilizarea duLa nivelul Programului, în rabilă a resurselor și avanurma celor patru apeluri tajelor sale umane, naturade proiecte lansate, au le și de mediu.


fost depuse 392 de propuneri de proiecte, din care
225 au fost aprobare spre
finanțare de către Comitetul Comun de Selecție al
Programului. În acest moment, 107 proiecte sunt
contractate, cu o valoare
totală de aproximativ 179
de milioane de euro, dintre care 151 de milioane
de euro sunt asigurate prin
Fondul European pentru
Dezvo lta re
Regio na lă
(FEDR). Proiectele selectate și contractate contribuie la atingerea scopului
strategic general al Programului, şi anume apropierea oamenilor, a comunităților și a economiilor

Astfel, la nivelul datei de
15 decembrie 2011, dintre
proiectele contractate, 84
de proiecte sunt în curs de
implementare, iar 23 sunt
finalizate. Prin intermediul
celor 275 de cereri de rambursare întocmite de beneficiari, au fost solicitate în
jur de 13 milioane de euro
din FEDR.
Sesiunea de informare face
parte din seria de evenimente de promovare organizate de STC/BRCT Călărași care urmăreşte creşterea gradului de informare
privind Programul şi progresele obţinute până
acum.

Întâlniri tehnice cu beneficiarii Programului
Pe parcursul celui de al
doilea semestru al anului
2011, s-a continuat seria
întâlnirilor tehnice cu
beneficiarii Programului.
Craiova, 13.07.2011

Mangalia, 19.07.2011

În cadrul acestor întâlniri tehnice au fost discutate probleme privind
întocmire cererilor de
rambursare, a rapoartelor de progres şi a rapoartelor finale, aspecte
privind achiziţiile publice şi regulile de vizibilitate ale Programului.

În acest sens, au fost
organizate 13 întâlnirile tehnice pentru partenerii români (la Craiova, Călăraşi, Mangalia, Constanța, Alexandria, Comana) şi 5
pentru partenerii bulgari (la Ruse, Pleven,
Montana, Vratsa), cu
această ocazie beneficiarii având posibilitatea să clarifice problemele identificate în
implementarea propriilor proiecte.

Vratsa, 26.09.2011

Montana 29.08.2011
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Întrebări şi răspunsuri
În cadrul întâlnirilor tehnice organizate cu beneficiarii Programului, au fost
ridicate o serie de întrebări, de interes pentru toţi
partenerii implicaţi în implementarea proiectelor.
Pentru a veni în sprijinul
dumneavoastră, vă prezentăm mai jos principalele întrebări şi răspunsurile
formulate.
Î: În ce perioadă de timp
se realizează rambursarea cheltuielilor?
R: Potrivit procedurilor
existente la nivelul Programului, Secretariatul Tehnic Comun are un termen
de 20 zile lucrătoare pentru verificarea cererilor de
rambursare şi a raportului
de progres, şi pentru
transmiterea lor către Autoritatea de Management
(AM). În cazul solicitărilor
de clarificări, curgerea
acestui termen este suspendată. De asemenea,
AM are un termen procedural de verificare a cererilor de rambursare/
rapoartelor de progres,
putând de asemenea solicita clarificări de la partenerul lider de proiect/
partener/STC sau de la
controlorul de prim nivel.
De aceea, ambele raportări, tehnică şi financiară
trebuie să fie cât mai clare
şi cuprinzătoare pentru ca
verificarea să se facă întrun termen cât mai scurt,
iar rambursarea cheltuielilor să se facă cât mai repede.

Î: Modificarea echipei de
proiect trebuie aprobată
de Autoritatea de Management, prin notificare
sau act adițional?
R: În situația în care beneficiarul a depus CV-ul în
cadrul aplicației şi acesta
se regăseşte în Anexa 2 la
contractul de finanțare ―Approved
Application
Form”, modificarea se
poate face prin act adițional la contractul de finanțare. În plus, noua persoana propusă trebuie să îndeplinească condițiile de
pregătire şi experiență
similare cu cele ale persoanei propuse a fi înlocuită. În situația în care nu
au fost depuse CV-uri în
cadrul aplicație (eventual
doar fişa postului), înlocuirea membrului echipei de
proiect se poate face fără
solicitarea aprobării de
către AM. Beneficiarii trebuie să aibă în vedere faptul că orice modificare în
cadrul echipei de proiect
făcută în perioada de precontractare, trebuie să fie
aprobată printr-un act adițional după semnarea contractului de finanțare.
Î: Care sunt termenele de
consolidare şi de depunere a raportului de progres?
R: Rapoartele de progres
se depun trimestrial. În
situația în care se depune
o cerere de rambursare,
trebuie să se solicite efectuarea controlului de prim
nivel cu cel puțin 45 de

zile lucrătoare înainte de
termenul prevăzut în anexa
"Schedule
or
reimbursement claims and
progress reports". Fiecare
partener trebuie să transmită contribuția sa la raportul de progres/cererea
de rambursare cu cel puțin
15 zile lucrătoare înainte
de data prevăzută pentru
transmiterea acestora către STC.

re?
R: Nu există nicio mențiune în
acest sens, partenerii putând
solicita printr-o scrisoare avizarea tuturor materialelor de
informare și publicitate ce
urmează a fi editate în cadrul
proiectelor, sau pe parcursul
implementării activităților, ori
de câte ori se pregătește un
astfel de material.

Î: În cât timp se obţine
Î: Care sunt diferențele aprobarea pentru materialeprivind raportarea chel- le promoționale?
tuielilor pentru membrii R: În urma verificării materiaechipei de proiect, dar lelor primite, expertul din
care sunt bugetate dife- cadrul Serviciului Informare și
rit, fie la linia "Staff", fie Promovare va emite o scrisoala
linia
b u g e t a r a re de avizare a materialelor
"Consultancy"?
ce va fi transmisă beneficiariR: Pentru membrii echipei lor prin fax, în termen de 7
de proiect pentru care zile din momentul înregistrării
cheltuielile sunt prevăzute solicitării de aviz în sistemul
la linia bugetară "Staff", de registratură al documentedocumentele suport vor fi: lor aparținând BRCT/STC PO,
contractul individual de sau va face recomandări în
munca, eventualele acte vederea modificării materialeadiționale la contractul lor. Pe perioada solicitării claindividual de muncă, fişa rificărilor, termenul de acorpostului şi pontajul. Pen- dare a avizului va fi întrerupt
tru membrii echipei de până în momentul în care maproiect pentru care chel- terialele revizuite vor fi înretuielile sunt prevăzute la gistrate în sistemul de regislinia
b u g e t a r ă tratură al documentelor apar"Consultancy" documentele ținând BRCT/STC PO. Dacă
suport vor fi: contractul materialele primite respectă
civil şi raportul de activi- toate regulile de vizibilitate,
materialul va primi avizul fitate lunară.
nal favorabil, dacă nu, procedura va fi reluată.
Î: Pentru avizarea materialelor de informare și
publicitate,
trebuie
transmisă câte o solicitare pentru fiecare material sau pot fi incluse toate într-o singură solicita-
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