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FIŞĂ DE PREZENTARE A PROGRAMULUI DE COOPERARE
TRANSFRONTALIERĂ
ROMÂNIA-BULGARIA 2007-2013

INFORMAŢII SINTETICE DESPRE PROGRAM
1.

Aria de cooperare

Regiunile NUTS III situate la graniţa dintre cele
două ţări:
7 judeţe din România: Mehedinţi, Dolj,
Olt, Teleorman, Giurgiu, Călăraşi şi
Constanţa;
9 districte din Bulgaria: Vidin, Vratsa,
Montana,

Veliko

Tarnovo,

Pleven,

Ruse, Dobrich, Silistra şi Razgrad

2. Bugetul programului: unic pentru cele două state membre / 7 ani
Buget total
(EUR)
262.003.541

Din care:
Confinanţare
ERDF
naţională
(EUR)
(EUR)
217.823.757
44.179.784

STRATEGIA PROGRAMULUI OPERAŢIONAL
3. Obiectivul strategic general al programului
Reunirea oamenilor, comunităţilor şi economiilor din zona frontierei româno-bulgare în vederea
participării la dezvoltarea în comun a ariei de cooperare transfrontalieră, prin utilizarea durabilă, în
comun, a resurselor şi avantajelor umane, naturale şi de mediu.

1

4. Axele prioritare şi domeniile majore de intervenţie aferente
Axa prioritara 2
Mediul

Axa prioritară 1
Accesibilitatea

Dezvoltarea sistemelor
comune de management
pentru protecţia mediului
Dezvoltarea infrastructurii
şi a serviciilor comune de
prevenire a dezastrelor
naturale sau a celor
tehnologice, inclusiv a
serviciilor comune de
intervenţie în caz de
urgenţă

Îmbunătăţirea facilităţilor
de transport
transfrontalier terestru şi
fluvial;
Dezvoltarea reţelelor şi a
serviciilor de informare şi
comunicaţii în zona
transfrontalieră;

Axa prioritara 3
Dezvoltarea economică şi
socială
Sprijinirea cooperării
transfrontaliere în mediul
de afaceri şi promovarea
unei imagini şi identităţi
regionale
Cooperarea în domeniul
dezvoltării resurselor
umane – dezvoltarea în
comun a aptitudinilor şi a
cunoştinţelor
Cooperarea „people to
people”

Axa prioritara 4 – Asistenta tehnica
Alocare financiară/ axe prioritare
Distribuirea bugetelor totale eligibile

TOTAL
Axa 1 - Accesibilitatea
Axa 2 - Mediul
Axa 3 - Dezvoltarea economică şi socială
Axa 4 - Asistenta tehnica

Finanţare
totală
eligibilă
(in EURO)

Finanţare
FEDR
(in EURO)

Finanţare
naţională
(in EURO)

262,003,541

217,823,757

44,179,784

95,426,941

80,594,790

14,832,151

89,884,333

76,238,315

13,646,018

56,498,724

47,921,227

8,577,497

20,193,543

13,069,425

7,124,118

5. Modul de implementare a programului

de urgenţă; infrastructură comună de

Acordare de finanţare nerambursabilă, în mod

afaceri/utilităţi folosite în comun în domeniul

competitiv,

schimburilor economice transfrontaliere,

în

cadrul

unor

Apeluri

publice

(Licitaţii) de propuneri de proiecte comune de

turismului, cercetării şi dezvoltării tehnologice,

cooperare transfrontalieră.

educaţiei şi culturii şi reţele de cooperare în
aceste domenii; activităţi comune de integrare

6. Rezultatele operaţiilor finanţate din program

transfrontalieră a pieţei muncii, de pregătire

Infrastructură de transport (rutier şi fluvial),

profesională şi educaţie bilingvă, de asigurare a

informaţii, comunicaţii şi mediu cu impact

coerenţei sociale şi culturale între comunităţi;

transfrontalier; servicii comune de protecţie şi

strategii şi planuri comune de dezvoltare, studii

gestiune a resurselor naturale, de prevenire a

de identificare a tendinţelor şi de fundamentare a

riscurilor naturale şi tehnologice, inclusiv de

intervenţiilor transfrontaliere, baze de date

protecţie împotriva inundaţiilor; activităţi comune

comune, seminarii, conferinţe, schimburi de bune

de monitorizare a calităţii mediului, de informare

practici şi instruiri comune în domenii de interes

privind factorii de risc şi de intervenţie în cazuri

pentru comunităţile de ambele părţi ale frontierei.
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7. Beneficiari eligibili
În conformitate cu Regulamentele UE, beneficiarii pot fi operatori, organisme sau întreprinderi,
publice sau private. Detalierea tipurilor de beneficiari va fi prezentată în Documentul Cadru de
Implementare şi în Ghidul Aplicantului.

8. Proiecte eligibile
Să

aibă

caracter

transfrontalier,

Să

o

desemnat

un

partener

principal (Lead Partner), ales dintre şi

respectiv:
o

aibă

să abordeze aspecte de interes

de către parteneri, căruia îi revine

pentru comunităţile de pe ambele

responsabilitatea

părţi ale frontierei dintre cele două

proiectului. Partenerul principal încheie

ţări;

un

să implice cel puţin câte un partener

parteneri şi un contract de finanţare

de pe fiecare parte a frontierei, care

nerambursabilă

să

Management

contribuie

la

rezolvarea

acord de

implementării
parteneriat
cu

a

cu

ceilalţi

Autoritatea

Programului

de

pentru

implementarea întregului proiect.

problemei/problemelor cărora li se
adresează proiectul;
o

să producă efecte benefice pentru

Criteriile de selecţie a proiectelor sunt

comunităţile de pe ambele părţi ale

aprobate de către Comitetul Comun de

frontierei.

Monitorizare, la propunerea Autorităţii de
Management

Să fie proiecte comune, respectiv să

Lucrărilor

aibă parteneri din ambele state membre.

România).

Cerinţa minimală este ca aceste proiecte
să îndeplinească cel puţin două din
următoarele

criterii

de

cooperare:

elaborare în comun, implementare în
comun,

asigurare

a

personalului

în

comun, finanţare în comun a proiectului.
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(Ministerul

Publice

şi

Dezvoltării,

Locuinţelor

din

PREVEDERI PRIVIND MANAGEMENTUL ŞI IMPLEMENTAREA
BULGARIA

PROCES

ROMANIA

Monitorizare
-

reprezentanţi ai fiecărui stat, de la nivel naţional, regional şi local;

-

prezidat de către Autoritatea de Management/Autoritatea Naţională,

Comitetul Comun de
Monitorizare

anual, prin rotaţie
-

un reprezentant al Comisiei Europene, cu rol consultativ

-

rol de supervizare a Programului Operaţional;

-

responsabil

de

asigurarea

eficacităţii

şi

calităţii

implementării

Programului Operaţional
Comitetul Comun de

-

reprezentanţi din fiecare stat;

Selecţie

-

responsabil cu selecţia proiectelor

Management
Autoritatea de Management
Autoritatea Naţională

Dezvoltării,

Lucrărilor

Publice şi Locuinţelor

Ministerul Dezvoltării Regionale şi

-

Lucrărilor Publice

Secretariatul Tehnic Comun
Info Point

Ministerul

-

Biroul Regional pentru Cooperare

-

Transfrontalieră Călăraşi

Pleven

-

Certificare / Plăţi
Autoritatea de Certificare
Unitate de Plată

Controlori

-

Ministerul Economiei şi Finanţelor

Ministerul Dezvoltării Regionale şi

Ministerul

Lucrărilor

Publice şi Locuinţelor (pentru FEDR şi

Publice

(pentru

Dezvoltării,

Lucrărilor

cofinanţarea bulgărescă)

cofinanţarea românească)

Urmează a fi desemnaţi conform

Urmează a fi desemnaţi conform

Art.16 al Reg. ERDF

Art.16 al Reg. ERDF

Audit
Autoritatea de Audit
Grup de Auditori

Autoritatea de Audit de pe lângă

-

Curtea de Conturi a României

Reprezentanţi desemnaţi de către

Reprezentanţi desemnaţi de către

Ministerul de Finanţe din Bulgaria

Autoritatea de Audit
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CALENDAR estimativ
•

Programul Operaţional a fost aprobat prin Decizia Comisiei Europene nr. 6331/18.12.2007;

•

Conferinţa de lansare oficială a programului: 19 februarie 2008;

•

Lansarea primei licitaţii de proiecte: iunie 2008.

Coordonator de program:
Cătălin GLĂVAN
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor
Direcţia Generală Cooperare Teritorială Europeană
Direcţia Cooperare Teritorială Internaţională
Tel: + 40372111339
Fax: +40372111456
E-mail: catalin.glavan@mdlpl.ro
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