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 rata de absorbție a Programului a crescut până la 69.93%, reprezentând 
aproximativ 150 milioane euro FEDR (solicitat Comisiei Europene) 

 valoarea plăților efectuate către beneficiari a crescut la 178.47 milioane 

euro (din care 162.81 milioane euro FEDR) 

 139 de proiecte, reprezentând aproximativ 81% din totalul proiectelor 
contractate, sunt deja finalizate și produc rezultate care contribuie la 

dezvoltarea zonei transfrontaliere 

 30 de proiecte, în valoare de aproximativ 116 milioane de euro, sunt în 
curs de implementare 

 întâlnirea anuală a Comitetului de Monitorizare, de prezentare a pro-

gresului în implementarea Programului înregistrat în cursul anului 2022, a 
fost organizată online, în data de 14 decembrie 2022 
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 Programul  Interreg VI-A Romania-Bulgaria a fost înaintat Comisiei Europene 
spre aprobare la 1 aprilie 2022 

 

 Consultarea interservicii în cadrul Comisiei Europene a avut loc în perioada 
aprilie-noiembrie 2022 

 

 Programul a fost aprobat de Comisia Europeană la data de 30 noiembrie 2022  

 

Cu un buget total de 207,45 milioane euro, din care 163.49 milioane euro fonduri 
UE, Programul Interreg VI-A România-Bulgaria va finanța proiecte în domeniul 
mobilității și conectivității, protecția naturii și biodiversitatea, prevenirea 
riscurilor și schimbările climatice, adaptare, educație, turism și cultură.  

 

Un alt obiectiv de finanțare important este dezvoltarea Rutei EuroVelo 6, care va 
contribui la stimularea activităților turistice și culturale, la consolidarea econo-
miei locale și la asigurarea unui coridor de transport durabil între localitățile 
dunărene. 
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Ziua Europei a fost sărbătorită pe 10 mai prin organizarea unui eveniment 
online, axat pe tânăra generație în contextul Anului European al Tineretului. 

 

La eveniment au participat 59 de participanți, mulți dintre ei studenți de la 
Universitatea de Științe Agonomice și Medicină Veterinară, Universitatea 
”Angel KANCHEV” și Universitatea din Craiova. 

 

Partenerii proiectelor ROBG 156—CaPabiLiTy și ROBG 176—O șansă pentru 
dezvoltare, au împărtășit studenților participanți informații valoroase și utile 
despre rezutatele proiectelor lor, precum și despre impactul asupra tinerilor 
din zona transfrontalieră. 
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În septembrie 2022 am sărbătorit Ziua Europeană a Cooperării prin organi-
zarea evenimentului “Plimbare cu bicicleta pentru cooperare”. 

 

Peste 250 participanți, majoritatea tineri, s-au bucurat de plimbările cu bi-
cicleta organizate de echipa noastră pe faleza din Balcic. 

 

La sfârșitul fiecărei curse a fost organizată și o tombolă, iar câștigătorii au 
plecat acasă cu cadouri promoționale. 
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Împreună cu DG REGIO, Interact și 
Beneficiarul Lider al Proiectului RO 

BG 156 „Capability”- Universitatea de 
Științe Agronomice și Medicină Veteri-
nară București, Programul s-a alăturat 

Evenimentului Anual Interreg 2022, 
organizat de Comisia Europeană în 

data de 28 octombrie. 

Proiectul a contribuit la o creștere a 

angajării tinerilor prin intermediul a 8 
inițiative de angajare dezvoltate în 

cadrul proiectului, cum ar fi: 
aplicația mobilă „Acces la capaci-

tate”, schemă educațională comună 
orientată spre piața muncii, ghid de 
angajare și mobilitate „Cool to be 

mobile”, internet comun instrumente 
și târguri de locuri de muncă bazate 

pe ocuparea forței de muncă. 

Pe 7 decembrie am organizat o vizită la Complexul Muzeal de Științe ale Naturii 
Constanța, unde am descoperit mici părți din Universul nostru. 

 

Datorită Planetariului Hibrid 4K, achiziționat în cadrul proiectului ROBG-528 ,,O 
fereastră comună deschisă către misterele Universului”, avem acum acces la fas-
cinanta lume a astronomiei! Acest Planetariu, unic în sud-estul Europei, a devenit 
un instrument valoros, educațional și cultural oferit publicului. 
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Conferința Anuală Interreg V-A ROBG a avut loc în data de 14 decembrie 
2022 la Craiova, la Centrul Cultural „Constantin Brâncuși. 

 

Scopul principal al conferinței a fost de a prezenta realizările noastre din acest 
an al Programului Interreg V-A RO BG și, de asemenea, de a împărtăși publicului 
munca și planurile noastre de viitor. 

 

Conferința a fost organizată într-un format interactiv, iar beneficiarii noștri au 
fost invitați să împărtășească 5 povești de proiecte de succes, concentrându-se 
pe rezultate și pe modul în care munca lor a îmbunătățit viața oamenilor din zo-
na transfrontalieră. 



 

Investește în viitorul tău!  
 

Programul INTERREG V-A Romania—Bulgaria Programme este cofinanțat de 
Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională  

————— 
Publicație editată de Autoritatea de Management pentru Programul         

INTERREG V-A Romania-Bulgaria  
Fotografii: Secretariatul Comun al Programului 2022 

—————- 
Conținutul acestui material nu reprezintă neapărat poziția oficială a      

Uniunii Europene 

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

Autoritatea de Management 
 

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și    
Administației, România 

Bd. Libertății nr.16, Latura Nord, 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  
Romania—Bulgaria  

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

 
Șoseaua Chiciului 2, Călărasi, România, parte din clădirea 

principală reprezentând sediul Serviciului Public Transport 
Fluvial de Pasageri și Mărfuri la CBCP Călarasi (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 

Strada Sv. Kiril și Metodii 17-19,  
1202, Sofia, Bulgaria 
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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