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  În 2021 au fost transmise la Comisia Europeană, aproximativ 58.4 milioane 

de Euro(FEDR), asigurând atingerea țintei de absorbție nu numai pentru 
2021 dar și pentru 2022. 

 
  Aproximativ 131.7 milioane de Euro FEDR, reprezentând 61.05% din  
     alocarea FEDR la nivel de Program, au fost solicitate CE până la  
     24 decembrie 2021. 
 
 117 proiecte din 169 au fost finalizate, cu rezultate considerabile asupra 

dezvoltării zonei transfrontaliere. 
 
 52 de proiecte sunt în curs de implementare. 

 

 Întâlnirea anuală a Comitetului de Monitorizare a fost organizată în data 
de 16 decembrie 2021. Au fost prezentate progresele în implementarea 
Programului, precum și activitățile planificate pentru anul 2022 și s-au luat 
decizii.  
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 În iunie 2021, au fost aprobate și publicate official, reglementările europene 
pentru perioada 2021-2027  

 
  În februarie 2021, Grupul Comun de Lucru pentru programare (GCL) a selec-

tat pentru finanțare Obiectivul de politică 2(O tranziție mai ecologică, cu 
emisii reduse de carbon, către o economie netă de zero carbon și o Europă 
rezistentă) și Obiectivul de politică 4 (O Europă mai socială și mai incluzivă) 

 
  Noua versiune a Programului a fost publicată pentru consultări publice în au-

gust 2021 
 
 O nouă secțiune care reflectă evoluția procesului de programare a fost 

lansată pe site-ul Programului: https://interregviarobg.eu/en/partnership 
 
  Procedura SEA a fost lansată în august 2021 (raportul de definire a domeni-

ului a fost publicat pentru consultări) 
 
 Procesul de pregătire a implementării Obiectivului politic 5– O Europă mai 

aproape de cetățeni a început odată cu înființarea Consiliului Strategic (o 
structură de parteneriat care include părțile interesate relevante din zonă). 
Rolul principal al Consiliului Strategic este acela de a dezvolta și implementa 
strategia teritorială integrată a zonei româno-bulgare conectată cu Ruta Eu-
roVelo 6. 

 
 Prima întâlnire a Consiliului Strategic a fost organizată pe 8 iulie 2021. 

https://interregviarobg.eu/en/partnership
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 “Grădina Europeană”-  pentru sărbătorirea Zilei Europei pe 9 mai 2021 a 

fost organizat un frumos eveniment online bazat pe fotografii cu flori. Un 
videoclip cu toate fotografiile a fost creat și postat pe site-ul și pagina de 
Facebook a Programului. 

 
 Inițiativa online: “Costume populare—Identitate și cultură, modalități de 

a ne înțelege” a fost organizată pentru a sărbători Ziua Cooperării Euro-
pene 2021 și 10 ani de Cooperare Europeană și s-a desfășurat în septem-
brie 2021. Un album foto cu costume populare reprezentând diferite co-
munități a fost postat pe site-ul și pagina de Facebook a Programului. 
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 Pe 28 septembrie 2021 a fost organizată o vizită la fața locului la proiectul 

“Dezvoltarea Dunării pentru o conectivitate mai bună a Euroregiunii Ruse-
Giurgiu cu coridorul de transport Pan-European nr. 7” în format hibrid 
(participare atât fizică, cât și online) 

 
 Conferința anuală a Programului a fost organizată în data de 29 septembrie la 

Ruse în format hibrid (prezență fizică și participare online)  
 
 Programul s-a alăturat evenimentului anual Interreg, care a avut loc în peri-

oada 7-8 octombrie 2021, la Bruxelles, cu proiectul “Sănătatea ta contează”, 
prezentat în cadrul expoziției de afișe Interreg 30 de ani. 

 
 
 Programul a promovat rezultatele proiectlui RoBulUs: Instrumente pentru con-

solidarea angajamentului tinerilor în cooperarea transfrontalieră România-
Bulgaria, o inițiativă finanțată de UE, printr-o campanie de promovare a 6 
proiecte axate pe implicarea cetățeanului în implementarea programului (un 
proiect pe săptămână). Această campanie a fost lansată pe pagina de Face-
book a Programului, timp de 6 săptămâni 

 
 2 întâlniri tematice dedicate beneficiarilor de proiecte au avut loc online  în 

data de 17 noiembrie 2021 și 24 noiembrie 2021 



 

Investește în viitorul tău! 
 

Programul INTERREG V-A România—Bulgaria este cofinanțat de Uniunea  
Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională  
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Programul INTERREG V-A România-Bulgaria 
Fotografii: Secretariatul Comun al Programului 
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 Conținutul acestui material nu reprezintă neapărat poziția oficială a  

Uniunii Europene  

Pentru informații actualizate,  
Vă rugăm să consultați site-ul www.interregrobg.eu  

Autoritatea de Management 
 

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Ad-
ministrației, România 

Bd.Libertății, Nr 16, Sector 5, 050706, 
București 

www.interregrobg.eu 
www.mdlpa.ro 

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

                Email: robg@mdlpa.ro  

Autoritatea de Management pentru  
Programul Interreg V-A România– Bulgaria 

Secretariatul Comun/Biroul Regional de Cooperare Trans-
frontalieră Călărași pentru granița România—Bulgaria 

 
Strada Chiciului 2, Calărași, România, parte din clădirea prin-

cipală a imobilului reprezentând sediul Serviciului Public 
Transport Fluvial de Pasageri și Mărfuri— CBCP Călărași 

(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 Dezvoltării Regionale și Lucrărilor 
Publice, Bulgaria 

17-19 Strada Sv. Kiril și Metodii  
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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