
Programul de Cooperare Transfrontalieră 
România-Bulgaria 2007-2013 are ca scop  

dezvoltarea zonei de graniţă dintre cele două 
state partenere din punct de vedere economic şi  

social, prin utilizarea în comun a resurselor  
umane, naturale şi de mediu.

Programul de Cooperare Transfrontalieră 
România-Bulgaria 2007-2013   

Al doilea apel de proiecte

Când puteţi depune proiecte? 

Proiectele trebuie depuse la Secretariatul Tehnic  
Comun al Programului cu sediul la Călăraşi, în perioada 1 
octombrie 2008 - 30 aprilie 2010 (ora 17:00).

Deşi depunerea se face în perioada menţionată anterior, 
au fost stabilite termene-limită intermediare de depu-
nere, urmând ca evaluarea proiectelor depuse să se 
facă trimestrial, până la epuizarea fondurilor destinate  
apelului.

Astfel, prima evaluare se va adresa proiectelor depuse 
până la data de 31 ianuarie 2009. 

Următoarele termene-limită de depunere sunt:
	 ● 30 aprilie 2009
	 ● 31 iulie 2009
	 ● 31 octombrie 2009
	 ● 31 ianuarie 2010
	 ● 30 aprilie 2010

De unde puteţi obţine informaţii utile? 

Informaţii complete puteţi obţine contactând Auto-
ritatea de Management, Autoritatea Naţională sau  
Secretariatul Tehnic Comun.

De asemenea, site-ul programului,  
www.cbcromaniabulgaria.eu, vă oferă informaţii de 
ultimă oră, precum şi documente de sprijin în vederea 
elaborării proiectelor şi a implementării acestora, dacă 
au fost selectate pentru a obţine finanţare.  

www.cbcromaniabulgaria.eu

Unde ne găsiţi?

Autoritatea de Management (AM)
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor (România)
Strada Apolodor 17, Sector 5, 050741 Bucureşti, România
Tel: +40 372 111 339 sau +40 372 111 305
Fax: +40 372 111 431
Email: robg@mdlpl.ro
www.mdlpl.ro

Autoritatea Naţională (AN)
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Lucrărilor Publice (Bulgaria)
Strada Sv.sv. Kiril and Metodii, nr. 17-19, 1202 Sofia, Bulgaria
Tel: +359 2 9405 319
Fax: +359 2 9405 405
Email: hdimitrov@mrrb.government.bg
www.mrrb.government.bg

Secretariatul Tehnic Comun (STC)
Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră  
Călăraşi, România
Strada 1 Decembrie 1918, 910019 Călăraşi, România
Tel: +40 242 313 091
Fax: +40 242 313 092
Email: info@calarasicbc.ro  
www.calarasicbc.ro 

Punctul de Informare
Clădirea Administraţiei Districtuale din Plevna
Piaţa Vazrazhdane, nr. 1, 5800 Pleven, Bulgaria

Investim în viitorul tău!
Programul de Cooperare Transfontalieră România - Bulgaria este cofinanţat 

de Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională
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www.cbcromaniabulgaria.eu

Cine poate obţine finanţare?

Organizaţii/instituţii româneşti sau bulgăreşti non-profit, înfiin- 
ţate conform legislaţiei naţionale din statul unde organizaţia îşi are  
sediul, care:
 
 • îşi au sediul central în zona eligibilă a programului;

 •	sunt organizaţii/insituţii al căror sediu central nu se află în aria  
  eligibilă a programului, dar se află în România sau Bulgaria şi  
  au birouri locale/regionale cu sediul în aria eligibilă a  
  Programului România-Bulgaria; 

 • sunt autorităţi publice naţionale din România sau Bulgaria  
  ale căror activităţi, stabilite prin acte normative, cuprind  
  aria eligibilă a programului.
  
Exemple de instituţii eligibile: consilii judeţene/administraţii dis-
trictuale, consilii locale/municipalităţi, asociaţii ale autorităţilor 
publice locale, camere de comerţ, asociaţii ale IMM-urilor, instituţii 
din sistemul educaţional, ministere şi direcţiile/inspectoratele 
lor  locale/regionale, institute de cercetare non-profit, alte ONG-
uri care acţionează în domeniile finanţate de  
programul România-Bulgaria 2007-2013.
 

Care este aria eligibilă a  
Programului România-Bulgaria 2007-
2013? 

În România, judeţele:
Mehedinţi, Dolj, Olt, Teleorman,  
Giurgiu, Călăraşi, Constanţa

În Bulgaria, districtele:
Vidin, Montana, Vratsa, Pleven,   
Veliko-Tarnovo, Ruse, Razgrad, Silistra, 
Dobrich.

Ce trebuie să facă potenţialii beneficiari   
pentru a obţine finanţare din Programul 
România-Bulgaria 2007-2013?

●	Să îşi găsească cel puţin un partener din celălalt stat;

●	Să stabilească un partener lider de proiect;

●	Să elaboreze proiectul şi să îl depună cât mai repede, astfel 
încât să fie evaluat înainte de epuizarea sumelor disponibile; 

Orice proiect depus în cadrul Programului România-Bulgaria 
2007-2013 trebuie să respecte principiul parteneriatului, în 
special prin îndeplinirea a minim două din cele patru condiţii 
ale acestuia:  	Proiectul trebuie să fie dezvoltat în   
                        comun (de la idee până la depunere) de toţi  
  partenerii; 
 
	 	 	Partenerii trebuie să pună la dispoziţie   
  resursele umane necesare pentru implemen-

tarea proiectului; 

	Partenerii trebuie să asigure împreună   
derularea activităţilor din proiect;

	Partenerii trebuie să contribuie  în  
comun la bugetul proiectului;
  
●	 Obiectivul proiectului trebuie să con-
tribuie la realizarea obiectivului general şi 
obiectivelor specifice ale programului;
  
●	 Activităţile proiectului trebuie să se în-
cadreze într-una din axele prioritare ale 
programului, respectiv într-un domeniu de 
activitate aferent acestor axe;
  
●	 Proiectul trebuie să respecte lista de 
activităţi şi cheltuieli eligibile din Ghidul 
Solicitantului;

●	Într-un proiect nu trebuie să fie mai mult  de 5 parteneri, 
acest număr incluzându-l pe partenerul lider.

Ce activităţi se pot finanţa din Programul  
România - Bulgaria 2007-2013?

Programul finanţează proiecte în domeniul:

● Accesibilităţii (transport terestru şi fluvial; reţele şi servicii de 
informaţii şi comunicaţii)
● Mediului (protecţia mediului, prevenirea dezastrelor şi 
intervenţii în caz de urgenţă)
● Dezvoltării economice şi sociale (cooperare în mediul de 
afaceri, dezvoltarea resurselor umane şi cooperare „people-to-
people”)

Care este bugetul disponibil şi de unde provine?

Bugetul total al acestui apel este de aproximativ 101 milioane 
euro. Din acesta, aproximativ 41 milioane euro sunt alocate axei 
accesibilitate, aproximativ 38 
milioane euro sunt alocate axei 
mediu şi aproximativ 22 milioane 
euro sunt alocate axei dezvoltare 
economică şi socială.

Sprijinul financiar din partea 
Uniunii Europene şi a statului 
român sau bulgar (în funcţie de 
naţionalitatea partenerilor din 
proiect) este nerambursabil şi 
reprezintă peste 97% din valoarea 
totală a unui proiect. Finanţarea 
totală nerambursabilă pentru un 
proiect, în funcţie de domeniul 
pentru care se depune proiectul 
şi de tipul acestuia, trebuie să se  
încadreze între următoarele  
valori:

a)  proiecte de investiţii:
● în domeniul transporturilor, între 1 şi 8 milioane euro;
● în domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor,   
între 500.000 şi 4 milioane euro; 
● în domeniul protecţiei mediului, între 500.000 şi 6 milioane 
euro.

b) celelalte tipuri de proiecte,  între 250.000 şi 1.500.000 
euro, excepţie făcând  proiectele din categoria “people-to-
people”, a căror valoare trebuie să fie între 30.000 euro şi 
250.000 euro. 


