
În cadrul acestei ediții 
ne propunem să vă pre-
zentăm principalele rea-
lizări înregistrate în pro-
cesul de implementare a 
Programului de Coopera-
re Transfrontalieră Ro-
mânia-Bulgaria 2007-
2013, în perioada ianua-
rie—iunie 2012.  
 
În acest sens, vă vom 
prezenta ultimele infor-
maţii privind stadiul ac-
tual de implementare a 
Programului, din punct 
de vedere al contractării 
şi al progresului financi-
ar.  
 
 

De asemenea, vă vom 
prezenta principalele 
evenimente şi întâlniri 
organizate la nivelul Pro-
gramului.   
 
Vom inaugura o nouă ru-
brică cu informaţii pri-
vind procesul de imple-
mentare a proiectelor, cu 
accent pe principalele 
modificări survenite 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 tehni-
ce, cât şi în cadrul altor 
evenimente organizate la 
nivelul Programului.  
 
Nu în ultimul rând, trebu-
ie să amintim şi principa- 
lele decizii luate de Co-
mitetul Comun de Moni-
torizare în cadrul reuniu-
nii desfăşurată în cursul 
lunii iunie 2012.  
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 Raportul anul de imple-
mentare pentru anul 
2011 a fost aprobat de 
către membrii Comiten-
tului Comun de Monitori-
zare 

 

 S-a  semnat contractul 
de finanţare pentru Pro-
iectul strategic WATER 

 

 Ziua Europei la Călăraşi 

Constanţa 



Până în prezent, la nivelul Pro-
gramului, au fost contractate 
122 de proiecte, cu o valoare 
totală de aproximativ 212 de 
milioane de euro, din care 179,5 
de milioane de euro sunt asigu-
raţi din Fondul European pentru 
Dezvoltare Regională (FEDR).  
 
Din totalul de 122 de proiecte 
contractate, 68 se află în faza 
de implementare, 50 au fost 
deja finalizate, iar 4 reziliate.  
 
Cele 68 de proiecte aflate în 
implementare au o valoare de 
156.997.210,87 de euro asigura-
tă din Fondul European pentru 
Dezvoltare Regională.  

loare de 17.013.803 de euro FEDR. Restul 
cererilor de rambursare se află în diferite 
stadii de procesare la nivelul STC/AM. 
 
În contextul Programului, au fost transmi-
se Comisiei Europene 11 aplicaţii de plată 
cu o valoare totală de 14.201.117,95 de 
euro FEDR, din care CE a rambursat în-
treaga suma. 

 

La nivelul datei de 1 iunie 
2012, au fost depuse la STC/
AM 160 de cereri pentru 
avans, cu o valoare totală de 
11,8 de milioane de euro, din 
care au fost plătite 156 de 
cereri  în va loare de 
11.200.042 de euro.  
 
Partenerii bulgari au depus la 
Autoritatea Naţională (AN) 
174 de cereri de avans, cu o 
valoare totală de 5,8 de mili-
oane de euro, acestea fiind 
plătite în totalitate de către 
AN.  
 
La nivelul Programului, bene-
ficiarii au depus 469 de cereri 
de rambursare, cu o valoare 
totală de 27.720.999 de euro, 
din care 23.484.966 de euro 
FEDR. Din acestea au fost plă-
tite de către AM, 378 de ce-
reri de rambursare, cu o va-

Noutăţi privind implementarea Programului* 

Informaţii financiare 
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Implementare şi informaţii 
financiare 

Selecţie şi contractare 

* Informaţiile prezentate sunt la nivelul datei de 1 iunie 2012 

 17.013.803 de euro 
rambursaţi beneficiari-
lor Programului  

 11 aplicaţii de plată 
transmise la Comisia 
Europeană spre ram-
bursare, cu o valoare 
totală de 14.201.117,95 
de euro FEDR 

 14.201.117,95 de euro 
rambursaţi de Comisia 
Europeană  
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prioritare, şi pentru 
care există fonduri 
disponibile în propor-
ţie de cel puţin 90% 
din valoarea totală 
eligibilă aprobată a 
proiectului, vor fi 
notificate în scris de 
către STC. Partenerul 
lider are la dispoziţie 
maxim 10 zile pentru 
a furniza un răspuns.  

 În cazul în care par-
tenerii proiectului 
acceptă să susţină 
diferenţa până la 
100%, se va începe 

procedura de contracta-
re a proiectului. 

 În cazul în care nu se 
primeşte niciun răspuns 
sau răspunsul transmis 
este negativ, atunci par-
tenerul lider va primi 
cea de a doua notificare 
de la STC, după 3 luni.  

 Dacă partenerii proiec-
tului transmit un răs-
puns pozitiv celei de a 
doua notificări, STC va 
începe procesul de con-
tractare.  

 
continuare pagina 4 

Metodologia de contractare a proiectelor incluse pe lista de 
rezervă 

În cadrul reuniunii Comite-
tului Comun de Monitoriza-
re din data de 8 iunie 2012 
a fost adoptată Decizia 64 
prin care se modifică Deci-
zia 52 privind metodologia 
de contractare a proiecte-
lor incluse pe lista de re-
zervă. Astfel, conform noii 
decizii, metodologia de 
contractare prevede urmă-
toarele: 

 Proiectele plasate pe 
primele locuri ale lis-
telor de rezervă afe-
rente celor trei axe 
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A opta reuniune a Comitetului Comun de 
Monitorizare al Programului  

Autoritatea de Manage-
ment a Programului de Co-
operare Transfrontalieră 
România – Bulgaria 2007-
2013 - Ministerul Dezvoltă-
rii Regionale şi Turismului 
din România, Autoritatea 
Naţională - Ministerul Dez-
voltării Regionale şi Lucră-
rilor Publice din Bulgaria şi 
Secretariatul Tehnic Co-
mun al Programului RO-BG 
- Biroul Regional pentru 
Cooperare Transfrontalieră 
Călăraşi pentru Graniţa 
România-Bulgaria, au orga-
nizat în data de 8 iunie 
2012, la Constanţa,  cea de 
a opta reuniune a Comite-
tului Comun de Monitoriza-
re.  
 
În cadrul reuniunii, s-au 
dezbătut şi s-au luat deci-
zii cu privire la: 

 Raportul anual de im-
plementare al Progra-
mului de Cooperare 
Transfrontalieră Româ-

nia-Bulgaria 2007-
2013 pentru anul 2011 
care prezintă, pe ba-
za unei analize calita-
tive, principalele pro-
grese tehnice şi finan-
ciare înregistrate pe 
parcursul anului pre-
cedent; 

 Revizuirea tabelelor 
financiare aferente 
Programului în con-
formitate cu regula-
mentele Comisiei Eu-
ropene; 

 Revizuirea metodolo-
giei de contractare a 
proiectelor aflate pe 
lista de rezervă; 

 Utilizarea unor fon-
duri din bugetul de 
asistenţă tehnică pen-
tru pregătirea urmă-
toarei perioade de 
programare (2014-
2020); 

 Revizuirea Anexei 4 – 
Bugetul pentru anul 
2012, din Strategia 

anuală de asistenţă 
tehnică a anului în 
curs. 

 
De asemenea, în cadrul 
reuniunii au fost pre-
zentate membrilor CCM 
şi informaţii detaliate 
privind stadiul imple-
mentării Programului, 
cu accent pe progresele 
fizice şi financiare înre-
gistrate până în pre-
zent. Reprezentantul 
Comisiei Europene la 
această întâlnire, 
Kypros KYPRIANOU, a 
prezentat arhitectura 
viitoarei perioade de 
programare, 2014-2020. 

Decizia de aprobare a me-
todologiei privind contrac-

tarea proiectelor de pe 
lista de rezervă  



 

mentare 2011 prezintă 

principalele realizări în-

registrate în implementa-

rea Programului, în peri-

oada de raportare 1 ianu-

arie—31 decembrie 2011, 

având la bază o analiză 

calitativă şi cantitativă a 

progresului fizic şi finan-

ciar.  De asemenea, în 

cadrul raportului sunt 

identificate şi principale-

le probleme întâmpinate 

în procesul de implemen-

tare, precum şi soluţiile 

adoptate de către struc-

turile de management ale 

Programului pentru depă-

șirea acestora.  

Sunt prezentate, de ase-

menea, în detaliu, infor-

maţii despre fiecare axă 

prioritară, despre finali-

zarea procesului de eva-

luare a aplicaţiilor depu-

se, despre procesul de 

contractare şi implemen-

tarea proiectelor. În ace-

laşi timp, sunt prezenta-

te şi informaţii financiare, 

cu accent pe  detaliile pri-

vind rambursările plătite 

beneficiarilor Programului. 

Ultima parte a raportului 

cuprinde detalii privind acti-

vităţile de informare şi pu-

blicitate realizate de către 

structurile de management 

în anul 2011, cum ar fi întâl-

niri tehnice, workshop-uri, 

seminarii, conferinţe organi-

zate, materialele de infor-

mare şi publicitate realiza-

te.  

Raportul anual de imple-

mentare 2011 a fost trans-

mis la Comisia Europeană de 

către Autoritatea de Mana-

gement, în data de 27 iunie 

2012, urmând ca instituţia 

europeană să formuleze opi-

nia sa privind admisibilita-

tea acestuia. 

 

Raportul Anual de Implementare al Programului pentru Anul 
2011 

Raportul anual de imple-

mentare (RAI) 2011 a fost 

aprobat de către membrii 

Comitetului Comun de Mo-

nitorizare în cadrul întâlni-

rii  desfăşurată la Constan-

ţa, în data de 8 iunie 

2012. Elaborarea acestuia 

reprezintă o cerinţă a Co-

misiei Europene, stabilită 

prin prevederile regula-

mentelor europene privind 

managementul fondurilor 

structurale şi de coeziune. 

Astfel, conform prevederi-

lor legale, Autoritatea de 

Management trebuie să 

transmită Comisiei Europe-

ne, până la data de 30 iu-

nie a anului în curs, Rapor-

tul anual de implementare 

aferent anului precedent. 

Comisia Europeană emite 

o opinie privind admisibili-

tatea acestui raport, opi-

nie ce condiţionează acor-

darea plății intermediare 

către Program.  

Raportul anual de imple-
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Metodologia de contractare a proiectelor incluse pe 
lista de rezervă 

continuare pagina 3 
 

 În cazul în care nu se 
primeşte niciun răs-
puns sau răspunsul 
transmis celei de a do-
ua notificări este nega-
tiv, atunci proiectul va 
fi respins de la finanţa-
re.   

 
Proiectele incluse pe lista 
de rezervă, pentru care 
există fonduri disponibile şi 

a căror perioadă de im-
plementare depăşeşte 
data de 31.12.2015, vor fi 
eliminate de pe lista de 
rezervă. În cazul în care 
beneficiarii pot scurta 
perioada de implementa-
re a activităţilor, fără 
afectarea obiectivelor 
proiectului, aceste pro-
iecte vor fi supuse decizi-
ei Comitetului Comun de 
Selecţie al Programului.   
 

În cazul existenţei ris-
cului de dezangajare 
automată, pentru aco-
perirea potențialei va-
lori de dezangajare se 
vor folosi toate fonduri-
le disponibile la nivelul 
Programului.  

Decizia de aprobare a me-
todologiei privind contrac-

tarea proiectelor de pe 
lista de rezervă  

Raportul Anual de Imple-
mentare a fost aprobat de 

către CCM  

Raportul Anual de Imple-
mentare prezintă princi-
palele progrese fizice şi 

financiare înregistrate în 
implementarea Programu-

lui în cursul anul 2011 

Raportul Anual de Imple-
mentare a fost transmis  

Comisiei Europene de că-
tre Autoritatea de Mana-

gement   



Zona de implementare: Judeţele 
din aria de eligibilitate a Progra-
mului de pe ambele maluri ale flu-
viului Dunărea. 
   
Durata proiectului: 30 de luni 
(data de începere 12.08.2010 – 
data de finalizare 11.02.2013) 
 
Valoare totală: 5.706.096 de euro 
 
Obiectiv general 
 

 Prevenirea dezastrelor provo-
cate de cutremure prin dezvol-
tarea unui sistem integrat de 
alarmare timpurie, a unei re-
ţele de comunicaţii şi a capaci-
tăţii de intervenţie rapidă la 
nivel local 

 
Obiective specifice 
 

 Stabilirea gradului de risc seis-
mic şi al efectelor acestora în 
zonă, 

 Dezvoltarea unor reţele inte-
grate de detectare seismică 
comune cu ajutorul IT&C, 

 Creşterea capacității de inter-
venţie în situaţii de urgenţă. 

 

Rezultate 
 

 Studii de seismicitate, de ha-
zard şi de impact social, 

 Echipament pentru  detecţie 
seismică, reţea de detecţie 
seismică, software pentru sce-
narii de dezastre, 

 Proceduri pentru situaţii de 
urgenţă, 

 Plan de comunicare interinstitu-
ţional, 

 Ghiduri de reacţie în caz de cu-
tremur, 

 Portal web.  
 
Descriere 
 
Prin sistemul de alertă în caz de 
cutremur informaţia privind un cu-
tremur produs în zona Vrancea va 
ajunge la autorităţile publice locale 
şi la specialiştii din domeniul de 
intervenţie în situaţii de urgenţă din 
zona transfrontalieră cu circa 40 de 
secunde înainte de sesizarea undei 
seismice în plan local. Astfel, pot fi 
aduse în stare de alertă forţele de 
intervenţie şi poate fi oprită funcţi-
onarea unor instalaţii cu pericol de 
explozie.  
 
De asemenea, pe baza caracteristi-
cilor  cutremurelor, a zonei trans-
versale şi a construcţiilor existente 
în zona transfrontalieră, specialiştii 
de la Institutul pentru Fizica Pămân-
tului din Măgurele şi omologii lor 
bulgari de la Institutul de Geofizică, 
Geodezie şi Geologie din Sofia, pot 
adună şi interpreta datele de teren 
necesare, pe baza cărora, la scurt 
timp după un cutremur major, for-
ţele pentru situaţii de urgenţă pot fi 
direcţionate spre zonele cele mai 
afectate. 
 
Stadiu 
 
Proiectul se află în faza de imple-
mentare. 
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Proiectul“Dunărea—Sistem 
de alertă în caz de cutre-

mur pentru regiunea trans-
frontalieră România-

Bulgaria (DACEA)” 

Parteneri: 

 Institutul Naţional de Cerce-
tare Dezvoltare pentru Fizica 
Pământului, România, lider 
de proiect 

 Institutul de Geofizică al 
Academiei de Ştiinţe, Bulga-
ria 

 Inspectoratul pentru Situaţii 
de Urgenţă “Oltenia” al ju-
deţului Dolj, România 

 Asociaţia Municipalităților 
Dunărene “Danube”, Bulgaria 

 Fundaţia pentru Democraţie, 
Cultură şi Libertate, filiala 
Călăraşi, România 

  

Din totalul de 122 de proiecte contractate la nivelul Programului de Cooperare Transfrontalieră Româ-

nia-Bulgaria 2007-2013, pentru 50 de proiecte s-a finalizat perioada de implementare, 68 sunt în faza 

de implementare, iar 4 proiecte au fost reziliate. 

Proiecte în implementare 

Dunărea—Sistem de alertă în caz de cutremur pentru regiunea 
transfrontalieră România-Bulgaria (DACEA) 



În data de 29 iunie 2012, dom-

nul Eduard Hellvig, ministrul 

dezvoltării regionale şi turismu-

lui şi doamna Rovana Plumb, 

ministrul mediului şi pădurilor, 

au participat la semnarea con-

tractului de finanţare pentru 

proiectul strategic ―Danube 

WATER‖ managementul integrat  

al apelor (WATER). Semnarea 

contractului a avut loc în cadrul 

mesei rotunde „Dunărea: Rinul 

Europei Centrale şi de Est sau 

Coridorul Verde al Europei‖   

organizată cu ocazia Zilei inter-

naţionale a Dunării. 

 

Proiectul strategic WATER este 

finanţat prin Programul de Coo-

perare Transfrontalieră România 

- Bulgaria 2007-2013, având o 

valoare totală de 13.751.025 de  

euro, din care 11.663.619 de 

euro sunt asiguraţi prin Fondul 

European pentru Dezvoltare Re-

gională.   

 

Proiectul a fost depus în cadrul 

Axei prioritare 2: Mediu - Utili-

zarea durabilă şi protejarea re-

surselor naturale şi de mediu şi 

promovarea unui management 

eficient al riscului în regiunea 

transfrontalieră, Domeniul ma-

jor de intervenţie 2.1 - Dezvol-

tarea sistemelor comune de ma-

nagement pentru protecţia me-

diului, având drept partener li-

der Ministerul Mediului şi Păduri-

lor din România. Proiectul va fi 

implementat împreună cu alți 12 

parteneri din România și Bulga-

ria, pe o perioadă de 24 de luni, 

având ca obiectiv stabilirea unui 

sistem comun de management şi 

control al calităţii apei Dunării în 

condiţii extreme, determinate de 

calamităţi naturale şi tehnologi-

ce. 
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Contractul de finanţare pentru proiectul strategic “Danube 
WATER” managementul integrat  al apelor (WATER)” a fost 

semnat 

Proiectul strategic “Danube 
WATER” managementul inte-

grat  al apelor (WATER)  

Parteneri: 

 Ministerul Mediului şi Pădurilor, 
în calitate de partener lider, Ro-
mânia 

 Administraţia Naţională “Apele 
Române”, România 

 Universitatea Tehnică de Con-
strucţii Bucureşti, România 

 Agenţia Naţională pentru Protec-
ţia Mediului, România 

 Institutul Naţional de Cercetare—
Dezvoltare pentru Chimie şi Pe-
trochimie—ICECHIM—Bucureşti, 
România 

 Regia Autonomă pentru Activităţi 
Nucleare, Sucursala Cercetări 
Nucleare Piteşti, România 

 Universitatea Politehnică Bucu-
reşti, România 

 Ministerul Mediului şi Apelor, 
Bulgaria 

 Institutul de Meteorologie şi Hi-
drologie din cadrul Academiei 
Bulgare de Ştiinţe, Bulgaria 

 Agenţia Executivă pentru Mediu, 
Bulgaria  

 Institutul pentru Cercetări Nucle-
are şi Energie Nucleară, Bulgaria 

Contractul de finanţare pentru 
proiectul strategic “WATER” a 

fost semnat  



Ziua Europei sărbătorită la Călăraşi 

Cu ocazia Zilei Europei, Biroul Regi-

onal pentru Cooperare Transfronta-

lieră Călărași pentru Granița Româ-

nia-Bulgaria și-a deschis porțile 

miercuri, 9 mai 2012, tuturor celor 

interesați de activitatea desfășurată 

și de rolul Uniunii Europene în dez-

voltarea zonei de graniță dintre Ro-

mânia și Bulgaria. Secretariatul 

Tehnic Comun al Programului s-a 

adresat în special tinerilor pe care 

mizează în susținerea a procesului 

de afirmare a identității europene 

demarat de cele două state parte-

nere, România și Bulgaria.  

Anul acesta, elevi ai Liceului Teore-

tic ‖Mihai Eminescu‖ Călărași și ai 

Colegiului ‖Nicola Vaptsarov‖ din 

Silistra au răspuns invitației BRCT 

Călărași de a sărbători împreună 

Ziua Europei. Informaţiile furnizate 

s-au concentrat pe ideea accesibili-

tăţii şi transparenţei utilizării fon-

durilor Uniunii Europene concomi-

tent cu rolul comunităţii europene. 

În cadrul evenimentului au fost di-

seminate informaţiile cu privire 

la istoricul Uniunii Europene și 

Programul Ro-Bg şi au fost furni-

zate răspunsuri la întrebările 

adresate de vizitatori. Participa-

rea activă a tinerilor şi interesul 

crescut demonstrat prin diversi-

tatea întrebărilor adresate, do-

vedesc faptul că evenimentul şi-

a atins obiectivele în ceea ce 

priveşte creşterea gradului de 

informare privind Programul şi 

progresele înregistrate în imple-

mentarea acestuia, precum și 

creşterea nivelului de conştien-

tizare a tinerilor cu privire la 

importanţa dezvoltării unei ce-

tăţenii europene active. Ecoul 

acțiunii în rândul participanților 

a fost pe măsura așteptărilor. 

Cu entuziasmul caracteristic 

vârstei, Georgiana a  mărturisit: 

Am avut ocazia să văd că Uniu-

nea Europeană este ”la un pas 

de noi”, atât la propriu cât și la 

figurat, și că Uniunea Europea-

nă nu înseamnă doar un steag, 

ci cooperare, tolerare, comuni-

care între membri, pe scurt 

”Unitate în diversitate”. Mi-am 

dat seama că legăturile dintre 

noi și bulgari sunt mai apropiate 

decât credeam. 

Concomitent acestui eveniment, 

în orașul Călărași și în orașul 

bulgar Silistra, BRCT Călărași a 

desfășurat acțiuni de distribuire 

de materiale informative, de 

diseminare a informațiilor de 

bază despre Ziua Europei, a ide-

ilor care au condus la formarea 

Uniunii Europene și de promova-

re a Programului de Cooperare 

Transfrontalieră România-

Bulgaria 2007-2013, în scopul 

îmbunătăţirii percepţiei cu privire 

la Uniunea Europeană. Acțiunile s

-au dovedit a fi de interes public, 

numărul crescut de vizitatori pre-

ocupați de activitățile întreprinse 

pentru dezvoltarea regiunii fiind o 

dovadă în acest sens. 
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Evenimente organizate la nivelul Programului 



Secretariatul Tehnic Comun al Programului de Cooperare Transfrontalieră 
România-Bulgaria şi  Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră 

Călărași pentru Granița România-Bulgaria în comunitatea Let’s Do It, World! 

Echipa Secretariatului Tehnic 

Echipa Secretariatului Tehnic 

Comun  (STC) al Programului de 

Cooperare Transfrontalieră Ro-

mânia-Bulgaria şi a Biroului Re-

gional pentru Cooperare Trans-

frontalieră (BRCT) Călărași, în 

parteneriat cu Sectorul Poliției 

de Frontieră Călărași, au probat 

sâmbătă, 12 mai 2012, experien-

ța de voluntar în campania de 

curățenie generală a naturii în-

conjurătoare. Nu a contat decât 

dorința de schimbare a calității 

mediului. Biroul Regional pentru 

Cooperare Transfrontalieră Că-

lărași pentru Granița România-

Bulgaria a înțeles necesitatea 

protejării mediului și s-a alătu-

rat beneficiarilor Axei prioritare 

2 – Mediu a Programului de Coo-

perare Transfrontalieră România

-Bulgaria, în acțiunile de protec-

ție a mediului înconjurător. 

În asentimentul întregii echipe 

antrenate, Nicoleta Mincu, di-

rector executiv BRCT Călărași 

consideră că “dincolo de ideea 

generală de curățenie, se află o 

schimbare de mentalitate, slo-

ganul campaniei Schimbăm lu-

mea împreună fiind o dovadă în 

acest sens. Această activitatea 

reprezintă începutul, iar BRCT 

Călărași va răspunde în viitor și 

altor acțiuni similare”, a subli-

niat dna Nicoleta Mincu. 

Bogdan Muşat, şeful Secretaria-

tului Tehnic Comun al Progra-

mului Ro-Bg, a accentuat  im-

portanța şi beneficiile mișcării 

de voluntariat demarate asupra  

societății și naturii, exprimând-

şi în același timp dorinţa de a 

continua această acţiunea pentru 

a putea lăsa moștenire copiilor 

noștri cele patru anotimpuri, apă 

potabilă și aer curat. 

Șeful Sectorului Poliției de Fronti-

eră Călărași, comisarul şef Petre 

Manea a prezentat  bilanțul acțiu-

nii concentrate a celor două insti-

tuții: 350 kg de deșeuri menajere 

colectate și predate companiei cu 

competențe în domeniu. 
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Ne pasă şi ne implicăm! 

Let’s Do It, World! 



Pe parcursul primului se-

mestru al anului 2012, Se-

cretariatul Tehnic Comun a 

continuat sesiunea întâlni-

rilor tehnice cu beneficiarii 

Programului.  

În cadrul acestor întâlniri 

tehnice, au fost discutate 

probleme privind întocmi-

rea cererilor de rambursa-

re, a rapoartelor de pro-

gres şi a rapoartelor finale, 

aspecte privind achiziţiile 

publice şi regulile de vizi-

bilitate ale Programului, 

dar şi aspecte particulare 

privind proiectele imple-

mentate.  

În acest sens, în perioada 

ianuarie—iunie 2012 au fost 

organizate 19 întâlniri teh-

nice, la Călăraşi şi Con-

stanţa, cu această ocazie 

beneficiarii având posibili-

tatea să clarifice proble-

mele identificate în imple-

mentarea propriilor proiec-

te. 

Întâlniri tehnice cu beneficiarii Programului 
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Călăraşi, 01.06.2012 

Călăraşi, 27.04.2012 

Călăraşi, 20.05.2012 

Călăraşi, 14.05.2012 

Informaţii privind perioada de programare  
2014-2020 

Aspecte generale privind 

următoarea perioadă de 

programare 

 

În luna octombrie 2011, 

Comisia Europeană (CE) a 

prezentat proiectul pache-

tului legislativ referitor la 

politica de coeziune pentru  

perioada de programare 

2 0 1 4 - 2 0 2 0 ( h t t p : / /

www.maeur.ro/articol/

programare-fonduri-ue-

2014-2020). Pachetul legis-

lativ va fi adoptat după 

finalizarea negocierilor la 

nivelul Consiliului UE şi al 

Parlamentului European şi 

aprobarea  cadrului finan-

ciar multianual 2014-2020. 

Spre deosebire de perioada 

de programare 2007-2013, 

Comisia Europeană va ad-

opta Cadrul Strategic Co-

mun (CSC) care va transpu-

ne obiectivele UE în acţiuni 

cheie de utilizare a fondu-

rilor comunitare şi va     

orienta strategic procesul 

de programare la nivelul 

statelor membre. În baza 

acestui CSC, statele mem-

bre vor elabora, în colabo-

rare cu partenerii săi şi cu 

CE, Contractul/Acordul de 

parteneriat, ce fundamen-

tează şi stabileşte obiecti-

vele tematice de dezvolta-

re şi alocarea indicativă a 

fondurilor comunitare. Ele-

mentele prevăzute în Con-

tractul/Acordul de parte-

neriat vor fi detaliate în 

programele operaţionale. 

În conformitate cu preve-

derilor ultimelor versiuni 

ale propunerilor de regula-

mente, Contractul/Acordul 

de parteneriat trebuie 

transmis CE în termen de 4 

luni de la aprobarea regu-

lamentelor, iar programele 

operaţionale pot fi trans-

mise simultan cu acestea 

sau în 3 luni de la transmi-

terea acestuia.   

Se preconizează că regula-

mentele pentru perioada 

de programare 2014-2020 

vor fi aprobate spre sfârşi-

tul anului 2012 sau începu-

tul anului 2013. 

   

Continuare pagina 10 

Aspecte generale pri-
vind perioadă de pro-

gramare 2014-2020 

 Propunerile de regu-
lamente pentru peri-
oada de programare 
2014-2020 au fost 
publicate de către 
Comisia Europeană 

 Bugetul total pentru 
politica de coeziune 
propus de către Comi-
sia Europeană este de 
376 de miliarde de 
euro 



Informaţii privind perioada de programare  
2014-2012 
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Pentru a maximiza impac-

tul politicii în ceea ce pri-

veşte realizarea priorităţi-

lor europene şi concentra-

rea investițiilor, a fost sta-

bilită o lista de 11 obiecti-

ve tematice (propunerea 

de regulament FEDR), res-

pectiv: 

 Consolidarea  cercetă-

rii, dezvoltării tehnolo-

gice şi inovării,  

 Îmbunătăţirea accesu-

lui şi a utilizării, pre-

cum şi creşterea calită-

ţii TIC, 

 Îmbunătăţirea competi-

tivităţii IMM-urilor, 

 Sprijinirea tranziţiei 

către o economie cu 

emisii scăzute de dio-

xid de carbon, 

 Promovarea adaptării 

la schimburi climatice, 

a prevenirii şi a gestio-

nării riscurilor, 

 Protecţia mediului şi 

utilizarea eficientă a 

resurselor, 

 Promovarea sistemelor 

de transport durabile şi 

eliminarea blocajelor 

din cadrul infrastructu-

rii reţelelor majore, 

 Promovarea ocupării 

forţei de muncă şi spri-

jinirea mobilităţii aces-

teia, 

 Promovarea incluziunii 

sociale şi combaterea 

sărăciei, 

 Investiţiile în educaţie, 

competențe şi învăţare 

pe tot  parcursul vieţii, 

 Consolidarea capacită-

ţii instituţionale şi o 

administraţie publică 

eficientă.  

   

Aspecte specifice progra-
melor de cooperare  

teritorială europeană 
 

Perioada de programare 

2014-2020 aduce o serie de 

noutăţi pentru obiectivul 

de cooperarea teritorială 

europeană (CTE). Astfel, 

pentru prima dată, CTE va 

avea un  regulament pro-

priu pentru perioada urmă-

toare de programare.  

Pentru perioada 2014-

2020, Comisia Europeană a 

propus pentru cooperarea 

teritorială europeană un 

bugetul de aproximativ 

11,7 de miliarde de euro.  

În conformitate cu preve-

derile propunerii de regu-

lament pentru CTE, progra-

mele operaţionale de coo-

perare transfrontalieră pot 

selecta până la 4     obiec-

tive din cele 11 stabilite în 

propunerea de regulament 

pentru FEDR. La acestea se 

adaugă  şi următoarele 

priorităţi de investiţii: 

 Integrarea pieţelor 

muncii transfrontalie-

re, inclusiv mobilitatea 

transfrontalieră, iniţia-

tivele comune locale în 

domeniul ocupării for-

ţei de muncă şi forma-

rea profesională comu-

nă, 

 Promovarea egalităţii 

de gen şi a egalităţii de 

şanse la nivel trans-

frontalier, precum şi 

promovarea incluziunii 

sociale,  

 Elaborarea şi punerea 

în aplicare a unor pro-

grame comune de edu-

caţie şi formare profe-

sională,  

 Promovarea cooperării 

juridice şi administrati-

ve şi a cooperării între 

cetăţeni şi instituţii.  

O altă modificare adusă 

pentru programele CTE o 

reprezintă eliminarea din 

sistemul de management, 

control şi acreditare a Au-

torităţii de Certificare şi 

Plată. Astfel, conform pro-

puneri de regulament pen-

tru CTE, autoritatea de 

management a unui pro-

gram de cooperare îndepli-

nește funcțiile de autorita-

te de management și de 

autoritate de certificare.   

În prezent, procesul de 

negociere a propunerilor de 

regulamente este în desfă-

șurare, urmând ca după 

finalizarea acestuia să fie 

elaborate programele ope-

raţionale.   

Aspecte generale 
privind programele 

de cooperare terito-
rială europeană în  

perioada  
2014-2020 

 Se va aproba un regu-
lament specific pen-
tru obiectivul de coo-
perare teritorială 
europeană 

 Bugetul propus de  
Comisia Europeană 
pentru cooperare te-
ritorială europeană 
este de 11,7 miliarde 
de euro 



Aspecte cheie privind implementarea proiectelor finanţate în cadrul 
Programului 

În conformitate cu prevederile 

Ordinului preşedintelui ANRMAP 

nr. 313/29.06.2011, art. 2, 

―dispoziţiile OUG nr. 34/2006, 

aprobată cu modificări şi com-

pletări prin Legea nr. 337/2006, 

cu modificările şi completările 

ulterioare, nu sunt aplicabile 

entităţilor juridice fără calitatea 

de autoritate contractantă, care 

nu se încadrează în prevederile 

art. 9 lit. c) şi c1) din aceeaşi 

ordonanţă de urgenţă.‖ 

Pentru a înlătura blocajul apă-

rut în derularea contractelor de 

achiziţii publice de către benefi-

ciarii români ai proiectelor din 

cadrul Programului de Coopera-

re Transfrontalieră România-

Bulgaria 2007-2013 care nu înde-

plinesc calitatea de autoritate 

contractantă, ce nu se încadrea-

ză în prevederile art. 9 lit. c) şi 

c1) din OUG nr. 34/2006 cu mo-

dificările şi completările ulteri-

oare, Autoritatea de Manage-

ment a Programului a elaborat 

documentul intitulat Reguli pri-

vind atribuirea contractelor de 

lucrări, furnizare şi servicii pen-

tru beneficiarii români ce nu 

deţin calitatea de autorităţi 

contractante, care nu se înca-

drează în prevederile art. 9 lit. c) 

şi c1) din OUG nr. 34/2006 cu mo-

dificările şi completările ulteri-

oare.  

Conform prevederilor acestui do-

cument, s-au modificat contrac-

tele de finanţare/cofinanţare 

pentru beneficiarii români care 

nu îndeplinesc calitatea de auto-

ritate contractantă și care nu se 

încadrează în prevederile art. 9 

lit. c) şi c1) din OUG nr. 34/2006, 

cu modificările şi completările 

ulterioare, iar în prezent aceştia 

derulează achiziţiile din cadrul 

proiectelor aflate în implementa-

re în conformitate cu regulile res-

pective, care constituie anexa nr. 

9 la contractul de finanţare/

cofinanţare. 

Textul integral al documentului 

poate fi consultat accesând urmă-

t o r u l  l i n k :   h t t p : / /

www.cbcromaniabulgaria.eu/

index.php?page=vizualizare-stiri. 
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Procedura de achiziţii pu-
blice pentru ONG-uri—

partenerii români 
 

Reguli privind atribuirea con-
tractelor de lucrări, de furniza-
re şi de servicii pentru benefici-
arii români ce nu deţin calitatea 
de autorităţi contractante, care 
nu se încadrează în prevederile 
art. 9 lit. c) şi c1) din OUG 
34/2006, cu modificările şi com-
pletările ulterioare 

Normele de aplicare referitoare 

la transmiterea și publicarea pe 

site-ul Programului a anunțurilor 

de participare, a documentației 

de atribuire/clarificărilor, a 

anunțu lu i  de  a t r i bu i re/ -

rapoartelor de anulare în cazul 

atribuirii contractelor de lucrări, 

de furnizare și de servicii de către 

beneficiarii români ce nu dețin 

calitatea de autorităţi contractan-

te, care nu se încadrează în preve-

derile art. 9 lit. c) şi c1 ) din OUG 

34/2006, cu modificările și comple-

tările ulterioare pot fi consultate la 

u r m ă t o r u l  l i n k :  w w w -

.cbcromaniabulgaria.eu/index.php?

page=vizualizare-stiri 

Normele de aplicare a 
procedurii de achiziţii pu-

blice pentru ONG-uri 



Aspecte cheie privind implementarea proiectelor finanţate în cadrul 
Programului 

În data de 27 aprilie 2012 a fost 

publicat în Monitorul Oficial al 

României Ordinul comun al minis-

trului dezvoltării regionale şi tu-

rismului şi al ministrului finanţe-

lor publice pentru aprobarea Nor-

melor metodologice de aplicare a 

Legii nr. 105/2011 privind gestio-

narea şi utilizarea fondurilor ex-

terne nerambursabile şi a cofi-

nanţării publice naţionale, pen-

tru obiectivul ―Cooperare terito-

rială europeană‖. 

Prevederile normelor de aplicare 

a Legii 105/2011 stabilesc, prin-

tre altele, reguli legate de retur-

narea fondurilor primite ca 

avans, în cazul în care partenerii 

români din proiectele care se 

implementează în cadrul Progra-

mului de Cooperare Transfronta-

lieră România-Bulgaria 2007-2013 

nu fac dovada utilizării acestora, 

într-o anumită proporţie, în ter-

men de 9 luni de la data primirii 

avansului. 

Astfel, la art. 10 se menţionează 

următoarele: 

“Pentru Programul de cooperare 

transfrontalieră România -

Bulgaria 2007-2013, liderii de 

proiect/partenerii care nu depun 

în termen de 9 luni de la primi-

rea avansului nicio cerere de 

rambursare a cheltuielilor prin 

care să solicite cel puţin 60% din 

valoarea fondurilor primite în 

avans reprezentând cheltuieli 

eligibile, returnează integral 

contravaloarea avansului pri-

mit.” 

Aceasta este una dintre măsurile 

de la nivelul Autorităţii de Mana-

gement menită să accelereze 

implementarea proiectelor şi 

absorbţia fondurilor UE. 
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Normele metodologi-
ce de aplicare a Legii 
nr. 105/2011 privind 
gestionarea şi utili-
zarea fondurilor ex-

terne nerambursabile 
şi a cofinanţării pu-

blice naţionale, pen-
tru obiectivul 

“Cooperare teritoria-
lă europeană” - pen-

tru partenerii români 

În conformitate cu regulile pri-

vind derularea Programului, Ser-

viciul de control de prim nivel 

(SCPN) din cadrul BRCT realizează 

verificări privind cheltuielile 

efectuate de către partenerii ro-

mâni din proiecte, în vederea 

stabilirii caracterului de eligibili-

tate al acestora, şi soluţionează 

contestaţiile ce pot apărea în ca-

drul procesului de validare a chel-

tuielilor. 

Partenerii români pot formula 

contestație în scris la SCPN, în 

termen de 3 zile lucrătoare de la 

primirea raportului de control de 

prim nivel, în cazul în care nu 

sunt de acord cu suma validată la 

plată de către controlorii de prim 

nivel, a cărei (ne)eligibilitate a 

fost constatată prin verificarea 

documentelor justificative pre-

zentate de către beneficiar cu 

ocazia vizitelor în teren. Con-

testațiile vor fi analizate şi so-

luţionate de către SCPN în ter-

men de maxim 30 zile lucrătoa-

re de la data înregistrării docu-

mentului. 

În cazul în care contestația este 

admisă parțial sau în totalitate 

de către SCPN, se va emite un 

aviz de validare a cheltuielilor 

contestate în care vor fi menți-

onate sumele care au fost recu-

noscute ca eligibile în urma 

analizei contestației.  

Continuare pagina 13 

Procedura de contes-
tare a raportului de 

control de prim nivel 



Întrebări şi răspunsuri 

În cadrul întâlnirilor tehni-

ce organizate cu benefici-

arii Programului, au fost 

ridicate o serie de între-

bări, de interes pentru toţi 

partenerii implicaţi în im-

plementarea proiectelor. 

Pentru a veni în sprijinul 

dumneavoastră, vă pre-

zentăm mai jos principale-

le întrebări şi răspunsuri 

formulate. 

Î: Cum se primeşte avan-

sul în situaţia în care 

beneficiarul este finan-

ţat integral de la bugetul 

de stat? 

R: În această situaţie be-

neficiarul va încheia un 

acord de monitorizare cu 

Autoritatea de Manage-

ment, fără a primi co-

finanţare de la bugetul de 

stat (şi prin urmare nici 

avans) din partea AM. 

Această sumă este deja 

prinsă în bugetul benefici-

arului, în conformitate cu 

prevederile Legii nr. 105/-

2011, art. 9. Beneficiarul 

va completa fişa de funda-

mentare prevăzută în Ane-

xa 1 la Normele metodolo-

gice de aplicare a Legii nr. 

105/2011 şi o va transmite 

prin intermediul STC către 

AM pentru avizare.  

Î: Se poate înfiinţa o no-

uă poziţie în cadrul echi-

pei de proiect? 

R: Pentru crearea unei noi 

poziţii în cadrul echipei de 

proiect este nevoie de o 

justificare solidă a necesi-

tăţii noii poziţii. Crearea 

unei noi poziţii se poate 

face numai prin interme-

diul unui act adiţional, în 

cadrul căruia se specifică 

şi alocarea financiară pen-

tru această poziţie. 

Î: Ce categorii de cheltu-

ieli sunt eligibile în afara 

perioadei de implemen-

tare? 

R: Conform Ordinului co-

mun al MDRT/MAEur/MFP 

nr. 126/02.02.2012, art. 1, 

alin. 1 “Următoarele cate-

gorii de cheltuieli sunt 

considerate eligibile dacă 

sunt efectiv plătite de 

către beneficiar sau de 

partenerii acestuia în ter-

men de 3 luni de la data 

finalizării implementării 

proiectelor, dar nu mai 

târziu de data finalizării 

contractului de finanţare: 

a) achiziţionarea servicii-

lor de audit independent 

pentru proiectele pentru 

care finanţările nerambur-

sabile sunt mai mari de 

500.000 de euro, 

b) cheltuieli legate de ela-

borarea cererii finale de 

rambursare, 

c) cheltuieli legate de ela-

borarea raportului final 

privind implementarea 

proiectului,  

d) cheltuieli de adminis-

traţie şi pentru manage-

mentul proiectului pe care 

le implică desfăşurarea 

activităţilor prevăzute la 

litera a)-c),  

e) comisioanele bancare 

pentru tranzacţii financia-

re transnaţionale”. 

Î: Raportul final va tre-

bui să cuprindă şi alte 
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documente decât cele de-

puse cu rapoartele inter-

mediare? 

R: Raportul final va fi însoţit 

de următoarele documente: 

documente justificative 

pentru finalizarea activităţi-

lor proiectului, atingerea 

indicatorilor şi obţinerea 

rezultatelor proiectului, 

raportul de audit consolidat, 

raportul privind efectele 

asupra mediului, raportul 

privind implementarea mă-

surilor de informare şi publi-

citate, chestionarul privind 

egalitatea de șanse.   

Î: Beneficiarul are obliga-

ția să facă auditul proiec-

tului? 

R: Conform Contractului de 

finanțare, secțiunea 12 - 

auditul, controlul şi evalua-

rea operațiunii, art.3:  ―Un 

audit independent trebuie 

să se efectueze pentru în-

treaga operaţiune şi rezul-

tatul raportului de audit va 

fi prezentat STC împreună 

cu cererea de rambursare 

finală”, pentru proiectele 

cu o valoare mai mare de 5 

milioane de euro. 
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Rezoluția şi avizul de vali-

dare vor fi transmise be-

neficiarului român, ur-

mând ca acesta să depună 

la STC (prin intermediul 

partenerului lider de pro-

iect), la cererea de ram-

bursare imediat următoare 

soluționării contestației, 

un dosar care să conțină 

rezoluția, avizul de valida-

re şi documentele suport 

ale contestației (dacă este 

cazul). 

 

Decizia SCPN din cadrul 

BRCT Călăraşi privind con-

testaţiile depuse de benefi-

ciarii români este definitivă.  

Contestaţia poate fi retrasă 

de partenerul român, înain-

te de soluţionarea acesteia, 

prin solicitare în scris adre-

sată SCPN în termen de 3 

zile lucrătoare de la data 

înregistrării la BRCT a con-

testaţiei. 

Contestațiile se depun la 

structura de control / ma-

nagement a Programului 

care a decis asupra neeligi-

bilității cheltuielilor. Ast-

fel, pentru sumele conside-

rate neeligibile de către 

controlorii de prim-nivel 

contestațiile se depun la 

SCPN din cadrul BRCT Călă-

raşi, iar pentru sumele con-

siderate neeligibile de că-

tre Autoritatea de Manage-

ment, contestațiile se vor 

depune la sediul AM.  

Procedura de contes-
tare a raportului de 

control de prim nivel 
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