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 în anul 2020 a fost finalizată contractarea tuturor proiectelor. Până în prezent au fost 

contractate 172 de proiecte, cu o valoare totală de 275,19 de milioane euro, 
reprezentând 115,34% din bugetul programului, din care 4 în cursul anului 2020, cu o 

valoare totală de 10,49 de milioane de euro 

  

 un număr de 104 de proiecte sunt deja finalizate, dintre care 34 în 2020, iar 65 de 

proiecte se află în implementare 

 

 au fost efectuate plăți în valoare de 121,18 de milioane de euro, reprezentând 

46,87% din bugetul programului, dintre care 37,71 de milioane de euro în 2020, 

stadiul plăţilor efectuate către partenerii români este publicat şi în permanenţă 

actualizat pe site-ul MLPDA https://www.mlpda.ro/pages/plati. 
 
 rata de absorbție actuală este de 35,10 % din alocarea FEDR a programului, iar 

aproximativ 75,71 de milioane de euro au fost solicitaţi Comisiei Europene prin aplicaţii 

de plată intermediare, din care aproximativ 18,49 de milioane de euro în anul 2020 

 

 tinta de absorbție pentru anul 2020, de 34 de milioane de euro, a fost realizată şi 

chiar depăşită 

 

 raportul anual de implementare aferent anului 2019  a fost acceptat de Comisia 

Europeană 

https://www.mlpda.ro/pages/plati
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În anul 2020, pentru a combate efectele generate de pandemia de COVID-19, structurile de 

management au luat următoarele măsuri în sprijinul proiectelor: 

 

 au fost finanţate proiecte ce au avut ca scop intervenţii în domeniul de sănătate (inclusiv 
dotarea spitalelor din regiunile de graniţă), reducerea riscurilor în situaţii de urgenţă şi 
dezvoltarea de produse integrate de turism, domeniu grav afectat de pandemia curentă. 

 

 ca măsură de sprijin pentru beneficiari, toate proiectele au avut posibilitatea de a 
solicita suspendarea pe perioada pandemiei.Astfel, din 67 proiecte aflate în 
implementare în anul 2020, doar 3 au solicitat suspendarea. 

 

 Programul se implementează digital,  astfel încât toate documentele au fost transmise 
prin intermediul sistemului electronic propriu (eMS), utilizând inclusiv semnătura 
electronică. 
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În ceea ce priveşte pregătirea următorului program pentru perioada 2021-2027, în anul 2020 
au fost făcuţi următorii paşi importanţi: 

 A fost decisă, prin consens, de către Grupul Comun de Programare, menţinerea rolului 
structurilor din actuala perioadă de programare, astfel încât Ministerul Lucrărilor Publice, 
Dezvoltării şi Administraţiei va îndeplini în continuare rolul de Autoritate de Management 

 Au fost selectate obiectivele ce vor beneficia de finanţare din viitorul program, respectiv 
Obiectivul 3 (O Europă conectată) şi Obiectivul 5 (O Europă mai aproape de cetăţeni) 

 A fost lansat apelul de idei de proiecte strategice pentru Obiectivul 3 (O Europă 
conectată), cu termen de depunere 25 noiembrie 2020  

 A fost lansat un proces transparent de selecţie pentru membrii români ce vor face parte 
din Comitetul de Coordonare al Strategiei Integrate, ce va fi finanţată  prin intermediul 
viitorului program, în cadrul Obiectivului 5 (O Europă mai aproape de cetăţeni), cu termen 
de depunere 13 noiembrie 2020 

 Prima versiune a noului program a fost lansată în consultare publică cu termen de 
transmitere a comentariilor 15 decembrie 2020 

 Autoritatea de Management este implicată şi în implementarea Proiectului pilot dedicat 
implicării cetățenilor în implementarea politicii de coeziune a Uniunii Europene, finanţat 
de către CE, în cadrul căruia am primit asistenţă tehnică din partea experţilor Organizaţiei 
pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE) în vederea îmbunătăţirii şi introducerii 
de noi iniţiative de participare a cetăţenilor în dezvoltarea şi implementarea viitorului 
program  
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În 2020 au fost organizate următoarele evenimente de informare şi promovare: 

 Un eveniment de celebrare a Zilei Europei– 9 Mai, ce a constat în elaborarea şi 
promovarea în mediul online a unui film dedicat Zilei Europei 

 
 4 întâlniri tematice dedicate beneficiarilor privind regulile de implementare la 

nivel de proiect, organizate online în zilele de 6 şi 7 iulie 2020, respective în zilel de 
8 şi 9 decembrie 2020 

 
 In septembrie 2020 au fost organizate activităţi pentru sărbătorirea Zilei Cooperării 

Europene 2020 şi a evenimentului Interreg30: concurs online de promovare culinară a 
reţetelor favorite şi activităţi de instalare a unor căsuţe pentru păsări în curţile 
şcolilor de către elevi 

 
 7 octombrie 2020– Conferinţa anuală a Programului organizată online 
 
 8 octombrie  2020– vizită la faţa locului pentru proiectul ROBG-408 “Targeted ef-

forts for improving road infrastructure in the cross border area”, organizată online  
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 16 septembrie 2020– a fost organizată online cea de a doua reuniune a Grupului comun 

de programare pentru Programul de Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria 2021-
2027 

 
 15 decembrie 2020– cea de a 12-a întâlnire a Comitetului de Monitorizare al 

Programului V-A Romania-Bulgaria a avut loc online 
 



 

Investim în viitorul tău! 
 
 

Programul INTERREG V-A România-Bulgaria 
este cofinanțat de Uniunea Europeană  

prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională 
————— 

Publicaţie editată de Autoritatea de Management pentru  
Programul INTERREG V-A România-Bulgaria 

Fotografii: Secretariatul Comun al Programului 
2020 

—————- 
 Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod necesar  

poziţia oficială a Uniunii Europene 

Pentru informaţii actualizate, vă rugăm să consultaţi site-ul 
   

www.interregrobg.eu 
 

Autoritatea de Management  
 

Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi 
Administrației, România 

Bd. Libertăţii, nr. 16, Latura Nord, sector 5, 
050706,  Bucureşti 

www.interregrobg.eu 
www.mdrap.ro 

Tel: +40 372 111 369 
Fax: +40 372 111 456 

                Email: robg@mdrap.ro  

Autoritatea de Management pentru Programul INTERREG V-A România-Bulgaria 

Secretariatul Comun/Biroul Regional pentru Cooperare 
Transfrontalieră Călăraşi pentru granița 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.interregrobg.eu 
Tel: +40 242 313 091 
Fax: +40 242 313 092 
Email: info@calarasi.ro 

helpdesk_robg@calarasicbc.ro 
 
 
 

Autoritatea Națională  
 

Ministerul Dezvoltarii Regionale si Lucrarilor 
Publice, Bulgaria 

Strada Sf. Kiril şi Metodii, nr. 17-19,  
1202, Sofia 

www.interregrobg.eu 
www.mrrb.government.bg 

Tel: +359 2 94 05 697,  +359 2 94 05 302, 
Fax: +359 2 9405 486  

Email: NA-RO-BG@mrrb.government.bg 
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