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Din 2007, în calitatea sa de stat membru al Uniunii Europene, Rom

i (care este important pentru regiunile
frontaliere terestre i maritime

terregionale ).

n cadrul a fost dezvoltat

i în dezvoltarea
unei idei de proiect în acest domeniu.

Toate din sunt indicative, întrucât pot surveni n urma negocierii programelor
cu Comisia European !

ânia beneficiază de sprijin financiar pentru
dezvoltare, prin Fondurile Structurale. La nivel comunitar, aceste fonduri urmăresc trei obiective:
(1) convergenţa, (2) competitivitatea regională şi ocuparea forţei de muncă şi (3) cooperarea teritorială
europeană. România primeşte finanţare pentru obiectivele: (care se referă la dezvoltarea
economică şi socială a regiunilor din spaţiul comunitar unde produsul intern brut pe cap de locuitor este sub
75% din media europeană) ş

ş şi pentru zonele de cooperare transnaţională definite în conformitate cu
măsurile care favorizează dezvoltarea teritorială integrată, precum şi pentru susţinerea cooperării
in şi a schimbului de experienţă

Î obiectivului „Cooperare teritorială europeană”, ă o serie de Programe
Operaţionale, cu finanţare prin Fondurile Structurale. Finaţarea din fondurile structurale pentru obiectivul
„Cooperare teritorială europeană” se acordă în cadrul unor programe operaţionale elaborate în comun de
către două sau mai multe state membre (în funcţie de tipul de cooperare teritorială: transfrontalieră,
transnaţională sau interregională). Aceste programe operaţionale urmăresc rezolvarea unitară, în
parteneriat, a unor situaţii sau probleme comune cu care se confruntă statele participante.

În acest material veţi găsi informaţiile de bază despre Programele Operaţionale care vizează cooperarea
teritorială cu statele membre ale Uniunii Europene, programe la care România participă începând cu anul
2007. Sperăm că broşura vă va sprijini în identificarea oportunităţilor de finanţare existente ş

informaţiile broşură modificări î
ă

convergenţă

cooperare teritorială europeană

IntroducereIntroducere



Cooperare
Teritorială
Europeană

Cooperare
Teritorială
Europeană

Programul de cooperare
transfrontalieră România-Bulgaria
2007-2013

Programul de cooperare
transfrontalieră România-Bulgaria
2007-2013

Obiectivul Programului

Bugetul Programului

Priorit majore

Programul îşi propune reunirea oamenilor, a comunităţilor şi a economiilor din zona
frontierei româno-bulgare în vederea participării la dezvoltarea în comun a ariei de
cooperare transfrontalieră, prin utilizarea în comun a resurselor şi a avantajelor umane,
naturale şi de mediu.

-

-
promovarea unui management eficient al riscului în regiunea de cooperare
trans

Este unic pentru cele două state membre. În perioada 2007-2013, bugetul total al
programului este de 262 milioane euro, din care 217,8 milioane euro reprezintă
finanţarea din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), iar 44,2 milioane euro
reprezintă cofinanţarea naţională.

exploatarea durabilă şi protecţia resurselor naturale şi de mediu, precum şi

frontalieră cu următoarele domenii majore de intervenţie:

ăţile Programului şi domeniile
de intervenţie

1. îmbunătăţirea mobilităţii şi a accesului la infrastructura de
transport, informaţii şi comunicaţii, cu următoarele domenii majore de intervenţie:

îmbunătăţirea facilităţilor transport transfrontalier terestru şi fluvial;
dezvoltarea reţelelor şi a serviciilor informaţii şi comunicaţii în regiunea

transfrontalieră

Accesibilitatea

2. Mediul

• de
• de

.
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Mehedin iţ

Dolj Olt

Teleorman
Giurgiu

C l ra iă ă ş
Constan aţ

Vidin

Montana

Vraca
Pleven

Veliko Tarnovo

Ruse Razgrad

Silistra

Dobric

Aria de cooperare a Programului
-

-

,

7 judeţe din România: Mehedinţi, Dolj, Olt, Teleorman,
Giurgiu, Călăraşi şi Constanţa;

districte din Bulgaria: Vidin, Vratsa, Montana,
Veliko Tarnovo, Pleven, Ruse, Dobrich Silistra şi Razgrad.
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• dezvoltarea de sisteme comune de management pentru protecţia mediului;
dezvoltarea infrastructurii şi naturale

şi tehnologice, inclus intervenţie în caz de urgenţă.

dezvoltare economică şi coeziune socială prin
identificarea şi consolidarea în comun a avantajelor comparative ale ariei
transfrontaliere, cu următoarele domenii majore de intervenţie:

sprijinirea cooperării şi promovarea imaginii şi a
identităţii regiunii transfrontaliere;

cooperarea în domeniul dezvoltări dezvoltarea în comun a
aptitudinilor şi cunoştinţelor;

.

• a serviciilor comune de prevenire a dezastrelor
iv a serviciilor comune de

transfrontaliere în mediul de afaceri

• i resurselor umane -

• cooperarea „people to people”

În conformitate cu Regulamentele UE, beneficiarii pot fi operatori, organisme sau
întreprinderi publice sau private. Detalierea tipurilor de beneficiari va fi prezentatã în
Documentul Cadru de implementare i în GhidulAplicantului.

3. Dezvoltarea economică şi socială -

•

Beneficiari din ambele ţări eligibili pentru finanţare,

ş

Info:
Coordonator de program:

Tel.: +40 372 111 339
Fax: +40 372 111 431

E-mail: catalin.glavan@mdlpl.ro

Cătălin GLĂVAN
Şef serviciu

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor
Direcţia Cooperare Teritorială Internaţională

3
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Obiectivele Programului:

Bugetul Programului

Programul î i
Ungaria, în domenii precum infrastructura de transport

re te

Este unic pentru cele 2 state membre. În perioada 2007-2013, bugetul total al
programului este de 275,2 milioane euro, dintre care 224,4 milioane euro rep

50,8 milioane euro
cofinan area na ional .

şi propune să stimuleze cooperarea în regiunea de graniţă dintre România ş
şi de comunicaţii, protecţia

mediului înconjurător, dezvoltarea economică şi socială. Programul urmă ş crearea
unor parteneriate durabile între comunităţile, factorii economici şi persoanele din zona
de graniţă dintre România şi Ungaria, pentru a facilita dezvoltarea corelată a ariei de
frontieră, valorificând avantajele comparative ale zonei în folosul ambelor ţări.

rezintă
finanţarea prin Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), iar -

ţ ţ ă

4

Programul de cooperare ransfrontalieră
Ungaria

t
-România 2007-2013

Aria de cooperare a Programului
-

-

4 judeţe din România: Timiş, Arad, Bihor, Satu Mare
4 judeţe din Unga

.

;
ria: Csongrád, Békés, Hajdú-Bihar,

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Timiş

Arad

Bihor

Satu Mare

Csongrád

Békés

Hajdú-Bihar

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Programul de cooperare ransfrontalieră
Ungaria

t
-România 2007-2013



Priorit Programului

Beneficiari eligibili

ăţile şi domeniile principale de
intervenţie:

1.Îmbunătăţirea condiţiilor esenţiale pentru dezvoltarea corelată/integrată şi
durabilă a ariei de cooperare

2.Întărirea coeziunii economice şi sociale a ariei de frontieră

î ă ăţ
î ă ăţ comunicaţiilor transfrontaliere;
rotecţia mediului înconjurător.

sprijinul acordat cooperării transfrontaliere în afaceri;
rării în domeniul cercetării dezvoltării şi inovării;

cooperarea în domeniul pieţei muncii şi educaţiei; ă ăţ
o ţ

ţ î ţ ţă
cooperarea între comunităţi locale.

ersoane juridice la nivel naţional, regional sau local care implementează politici în
domeniile relevante ale programului,
autorităţi publice locale şi unităţile subordonate acestora,
asociaţii sau agenţii de dezvoltare regională,
nstitute de cercetare şi universităţi,
C e Comerţ,

rganizaţii internaţionale (Euroregiuni) etc.

prin:
• mbun t irea transportului transfrontalier;
• mbun t irea
• p

prin:
•
• promovarea coope -
• dezvoltarea comun a abilit ilor i

cun tin elor;
• cooperarea în furnizarea de servicii medicale i reac ii comune n situa ii de urgen ;
•

• p

•
•
• i
• amere d
• ONG-uri în domeniile prioritare ale programului,
• o

ş
ş

ş

5

Info:
Anamaria MARINESCU

Consilier
Tel.: +40 372 111 369 ext. 1931

+40 372 111 318
Fax: +40 372 111 456

Coordonator naţional de program:

,
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Obiectivul Programului

Bugetul Programului

Priorit

Programul î i propune îmbunătă irea eficacită ii politicilor structurale ale UE, prin
accesul la informa ii i experien e relevante privind dezvoltarea regională i prin
valorificarea "bunelor practici" identificate de autoritătile publice implicate în
gestionarea Fondurilor Structurale. Eficientizarea politicilor de dezvoltare regională va
conduce la modernizarea economică i la întărirea competitivită ii în Europa, în
domeniile inovării, economiei cunoa terii, mediului i prevenirii riscurilor, utilizând
mijloace de cooperare interregională.

ş
ş ş

ş
ş ş

ţ ţ
ţ ţ

ţ

Este unic pentru statele . Astfel, pentru perioada 2007-2013, bugetul total al
programului este de 40 , milioane euro, dintre care 321,3 milioane euro

8 , 7 milioane euro
cofinan area statelor partenere La acest buget se adaug contribu iile Norvegiei i

Elve iei

• ;
•
•
•

membre
5 09 2 reprezintă

finanţarea prin Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), iar 3 7
- ţ . ă ţ

ţ de câte 3 milioane euro.

inovarea, cercetarea şi dezvoltarea tehnologică
antreprenoriatul şi întreprinderile mici şi mijlocii (IMM-urile);
societatea informaţională;
ocuparea forţei de muncă, capitalul uman şi educaţia.

ş

ăţile Programului şi domeniile principale de
intervenţie:

1. Inovare şi economia cunoaşterii:

6

Programul de cooperare teritorială
europeană INTERREG IVC
Programul de cooperare teritorială
europeană INTERREG IVC

Program de cooperare interregionalăProgram de cooperare interregională

Aria de cooperare a Programului
- întreg teritoriul UE (27 tate embre);
- 2 state partenere cu stat

de s m
ut special:

Norvegia i Elveţia.ş



2. Mediu şi prevenirea riscului:
•
• managementul apelor;
•
• co
•
•

• autorită i publice
• organisme publice echivalente

managementul riscurilor naturale şi tehnologice;

managementul deşeurilor;
nservarea biodiversităţii şi a patrimoniului natural;

energia şi transportul public durabil;
patrimoniul cultural şi peisajul.

ţ
Beneficiari eligibili

7

Info:
Andre

Consilier

Tel : +40 372 111 326
Fax: +40 372 111 456

E-mail: andreea.tutuianu@mdlpl.ro

Coordonator naţional de program:
ea ŢUŢUIANU

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor
Direcţia Cooperare Teritorială Internaţională

.
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Obiectivul strategic general al programului

Bugetul FEDR al programului

Axele prioritare ale programului

Programul sprijină crearea de parteneriate transnaţionale în domenii de importanţ
strategic , în scopul îmbun t ţirii procesului de integrare teritorial , economic şi
social şi al sprijinirii coeziunii, stab ţii şi competitivit ţ

ă
ă ă ă ă ă

ă ă ă

t state membre ale UE participante, pentru o perioadă de şapte
ani. Astfel, bugetul total ţ ţ ă al programului este de

reprezintă finanţarea prin Fondul European
de Dezvoltare Regională (FEDR), iar , - ţ ţ

dezvoltarea reţelelor tehnologice şi de inovare în domenii specifice;

îmbunătăţirea condiţiilor cadru şi deschiderea drumului către inovare.

ilit ii.

Este unic pentru cele op
(FEDR i co-finan are na ional ) 245,1

milioane euro, din care 206,6 milioane euro
38 4 milioane euro cofinan area na ională.

prin:
•
• dezvoltarea unui mediu propice antreprenoriatului inovativ;
•

ş

şi domeniile principale de
intervenţie:
1. Sprijinirea inovării şi a antreprenoriatului

8

Programul de cooperare
transnaţională SEE
Programul de cooperare
transnaţională SEE

Program de coeziune teritorială pentru Sud-Estul EuropeiProgram de coeziune teritorială pentru Sud-Estul EuropeiAria de cooperare a Programului
-

-

3 state membre vechi:
(regiunile: Lombardia, Bolzano/Bozen, Trento, Veneto,
Friuli-Venezia-Giulia, Emilia Romagna, Umbria, Marche,
Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata);
5 state membre noi: Bulgaria, Ungaria, România,
Slovenia, Slovacia;

-
-

- 4 state pote

-
(Oblasturi: Cjermovestka Oblast, Ivano-Frankiviska

Oblast, Zakarpat-ska Oblast, Odessa Oblast).

Austria, Grecia şi Italia;

1 stat candidat: Croaţia;
un stat cu statut de candidat cu care nu au fost
demarate negocierile: Fosta Republică Iugoslavă
a Macedoniei;

nţial candidate: Albania, Bosnia, Muntenegru
şi Serbia;
2 state cu care UE are relaţii speciale: Moldova şi
Ucraina



2. Protecţia şi îmbunătăţirea mediului înconjurător

3. Îmbunătăţirea accesibilităţii

4. Dezvoltarea ţ ale zonelor cu potenţial

prin:
•
• îmbunătă irea prevenirii riscurilor tehnologice i de mediu;
•

•

prin:
•

• dezvoltarea strategiilor de reducere a „diviziunii digitale”;
•

prin:
•

•

•

Structurile private, publice sau publice echivalente pot participa ca parteneri sau
subcontractori n proiecte.
Eligibilitatea aplican ilor va fi specificat n Ghidul Aplicantului pentru fiecare licita ie
de proiecte va include i lista indicativ a tipurilor de institu ii eligibile.

îmbunătăţirea managementulului integrat al apelor şi prevenirea riscurilor de inundaţii;
ţ

promovarea cooperării în domeniul managementului resurselor naturale şi al ariilor
protejate;
promovarea energiei regenerabile şi eficientizarea resurselor.

îmbunătăţirea coordonării în promovarea, planificarea şi intervenţia în domeniul
reţelelor primare şi secundare de transport;

îmbunătăţirea condiţiilor cadru pentru platformele multimodale.

abordarea problemelor ce afectează zonele metropolitane şi sistemele regionale
de aşezări;
promovarea unui tipar echilibrat al zonelor cu potenţial în ceea ce priveşte
accesibilitatea şi atractivitatea acestora;
promovarea utilizării patrimoniului cultural pentru dezvoltare.

î
ţ ă î ţ

. Ghidul ă ţ

ş

ş

sinergiilor transna ionale

Beneficiari eligibili

9

Info:
Simona ENE

Consilier pentru afaceri europene
Tel : +40 372 111 326
Fax: +40 372 111 456

E-mail: simona.fintinariu@mdlpl.ro

Coordonator naţional de program:

.
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European Spatial Planning Observation Network (ESPON) este un program de cercetare care
furnizează informaţii şi statistici privind dezvoltarea şi coeziunea teritorială a spaţiului european.
Programul este realizat în cadrul unei reţele europene de cooperare a organismelor de cercetare
şi a factorilor implicaţi în domeniul dezvoltării teritoriale. Activităţile acestui program sunt
finanţate prin Fondurile Structurale (Fondul European de Dezvoltare Regională)

zarea de informaţii şi dovezi, analize şi scenarii privind dinamicile teritoriale

evidenţierea potenţialului de dezvoltare a regiunilor şi a teritoriilor mai larg

unătăţirea statisticii europene, a cunoştinţelor, datelor şi indicatorilor privind

definirea cercetărilor aplicate în funcţie de cererea politicii de dezvoltare;
stimularea abordării acelor teme de cercetare care răspund nevoilor şi cererilor

u cele 27 de state membre, pentru o perioadă de şapte ani. Astfel, bugetul total al
programului este de - finanţare prin Fondul
European de Dezvoltare Regională (FEDR), iar ă ţ

ţ ă

.

• furni

• i.

• îmb

•
•

Este unic pentr
45,5 milioane euro, dintre care 34,0 milioane euro

11,5 milioane euro reprezint cofinan area
na ional .

Obiectivele Programului

Bugetul Programului

1. Îmbunătăţirea conţinutului politicilor europene

2. Coeziune teritorială şi creşterea competitivităţii spaţiului european,

, pentru ca acestea să poată contribui la
realizarea obiectivelor privind coeziunea teritorială şi dezvoltarea armonioasă a teritoriului
european.Acest lucru va fi realizat prin :

europene;

prin:

dezvoltarea şi coeziunea teritorială;

utilizatorilor.

10

Programul de cooperare teritorială
europeană ESPON 2013
Programul de cooperare teritorială
europeană ESPON 2013
- Program de cooperare în domeniul cercet

-
ării

privind amenajarea teritoriului
- Program de cooperare în domeniul cercet

-
ării

privind amenajarea teritoriului

Aria de cooperare a Programului
- întreg teritoriul UE (27 state membre);
-

- statele candidate la aderarea la UE vor fi considerate
parte

-

de
4 state partenere cu statut special, dar parteneri cu
drepturi depline: Norvegia, Elveţia, Islanda şi
Liechtenstein;

nere în funcţie de interesul exprimat;
alte ţări vecine ale UE care îşi exprimă oficial interesul
de a participa în program.



Priorităţile Programului şi domeniile principale de intervenţie

1.

2. utilizatorilor

Platforme i instrumente

4.

Cercetare aplicată în domeniul dezvoltării teritoriale, competitivităţii şi coeziunii

Analize focalizate spaţial şi realizate la cererea

3. ş ştiinţifice

Valorificarea rezultatelor cercetărilor, consolidarea spiritului de proprietate asupra
rezultatelor, creşterea participării la procesul de luare a deciziei

(furnizarea de dovezi privind tendinţele teritoriale, perspectivele şi impactul politicilor
sectoriale)

(realizarea de modele de
dezvoltare a diferitelor tipuri de teritorii, ţinând cont de situarea acestora în context european)

(producerea de indicatori teritoriali comparabili şi de
instrumente analitice

(se urmăreşte stimularea
dialogului şi dezvoltarea relaţiilor de comunicare între instituţiile din domeniul cercetării şi
autorităţile publice responsabile cu dezvoltarea teritorială)

beneficiari direcţi (cei care pot solicita finanţare) - universităţi şi instituţii de cercetare,
publice

beneficiari indirecţi ai rezultatelor cercetării (care nu beneficiază de finanţare) - utorităţi
publice sau echivalente de la toate nivelurile administrative, factori de decizie în elaborarea şi
implementarea politicii regionale şi de coeziune.

)

•

• a

Beneficiari eligibili

sau echivalente, din domeniul dezvoltării teritoriale şi regionale, care trebuie să
participe în consorţii internaţionale, numite Grupuri Transnaţionale pentru Proiect.

11

Info:
Narciza NICA

Director

Direc ia Modele, Baze de date, Metodologii
Tel : +40 372 114 520
Fax: +40 372 114 520

E-mail: narciza.nica@mdlpl.ro

Coordonator naţional de program:

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor
ţ

.
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URBACT II

Acest program vizează:

este un program de cooperare teritorială europeană care creează premisele schimbului
de experienţă şi cunoaştere între oraşele europene în domeniul dezvoltării urbane durabile.
Programul este realizat în cadrul unor reţele europene de cooperare între instituţiile relevante în
domeniu, la nivel local, regional şi central. Activităţile din acest program sunt finanţate prin
Fondurile Structurale (Fondul European de Dezvoltare Regională), fiind activităţi de cooperare
interregională.

ă

ă ă

facilitarea schimbului de experienţă şi cunoaştere între factorii decizionali şi instituţiile care
implementează politicile în domeniul dezvoltării urbane durabile, la nivel local şi regional.

diseminarea, pe o arie cât mai largă, a experienţelor şi bunelor practici ale oraşelor, precum şi
asigurarea transferului de „know-how” în domeniul dezvoltării urbane durabile.

sprijinirea factorilor decizionali şi a instituţiilor relevante din oraşe, precum şi a programelor
operaţionale naţionale, în vederea elaborării planurilor de acţiune în domeniul dezvoltării
urbane.

ste unic pentru cele 27 de state membre, pentru o perioadă de şapte ani. Astfel, bugetul total
eligibil al programului este de reprezintă
finanţarea prin Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), iar -

ţarea statelor participan .

•

•

•

E
67,8 milioane euro, dintre care 53,3 milioane euro

14,5 milioane euro
cofinan te

Obiectivele Programului
Programul ofer s

entizare a politicilor de dezvoltarea urban durabil

prijin pentru consolidarea dezvoltării urbane durabile în contextul coeziunii
teritoriale şi dezvoltării armonioase a spaţiului european. Programul va asigura satisfacerea
necesarului de informaţii în procesul de efici ,
prin care toate regiunile europene sunt ajutate să se adapteze viitoarelor circumstanţe de
dezvoltare.

Bugetul Programului

12

Programul pentru re eaua de dezvoltare
urbană URBACT II

ţ

Aria de cooperare a Programului
-
-

-

întreg teritoriul UE (27 tate membre);

- a
oficial interesul de a

participa în program.

de s

state partenere cu statut special: Norvegia şi Elveţia
(cu finanţare proprie);
statele candidate la aderarea la Uniunea Europeană
(care beneficiază de fonduri de preaderare) vor fi
considerate partenere în funcţie de interesul exprimat;
lte state (cu finanţare proprie) vecine Uniunii

Europene, care îşi exprimă

Programul pentru re eaua de dezvoltare
urbană URBACT II

ţ



Priorităţile Programului şi domeniile principale de intervenţie

1. ă ţ ă

2.

Ora e promotoare ale cre terii economice i ocup rii for ei de munc

Ora e coezive i unite

ş ş ş

ş ş

îmbunătăţirea inovării şi economiei cunoaşterii;
ocuparea forţei de muncă şi capitalul uman.

ă î
ă

protecţia şi îmbunătăţirea înconjurător;
ţă şi planificare urbană

oraşele (municipalităţi şi conglomerate urbane);
giuni şi state membre (relevante în domeniul urban);

ăţi şi institute de cercetare (relevante în domeniul urban).

ă

prin:
• promovarea antreprenoriatului;
•
•

prin:
• dezvoltarea integrat a zonelor degradate sau n curs de degradare;
• integrare social ;
• mediului
• guvernan .

•
• re
• universit

Beneficiari eligibili

Participarea la program este deschis i

Detalii ulterioare particip rii acestora sunt
prezentate n Documentul Tehnic de Lucru i n documenta ia de licita ie.

atât organismelor publice sau echivalente, cât ş
organismelor private. Organismele private sau asociaţiile naţionale sau transnaţionale de
oraşe/municipii pot participa cu finanţare proprie. ă

î î ţ ţş
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Info:
Coordonator naţional de program:

COVIŢĂ

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor
Direcţia Cooperare Teritorială Internaţională

Roxana RA
Consilier

Tel.: +40 372 111 375
Fax: +40 372 111 431

E-mail: roxana.racovita@mdlpl.ro



Cooperare
Teritorială
Europeană

Cooperare
Teritorială
Europeană

Obiectivele Programului
INTERACT II

• crearea de resurse materiale:

ofer s

Este unic pentru cele 27 de state membre. Astfel, pentru perioada 2007-2013, bugetul total al
programului este de 40 de milioane euro, dintre care 34 de milioane euro

6 milioane euro - cofinan area
na ional .

-

ă prijin structurilor implicate în coordonarea şi implementarea Programelor
Operaţionale de cooperare teritorială europeană. Programul îşi propune sporirea capacităţii
administrative a instituţiilor coordonatoare, astfel încât programele de cooperare teritorială
propuse pentru perioada 2007-2013 să poată fi implementate corect şi eficient.

reprezintă finanţarea
prin Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), iar ţ

ţ ă

ă

teritorial prin organizarea de conferinţe, seminarii, sesiuni de instruire; furnizarea de
servicii de consultanţă şi îndrumare.

Bugetul Programului

Domeniile principale vizează:

de informaţii

ea între structurile implicate în gestionarea programelor de cooperare teritorială
europeană:

- dezv pentru cooperare teritorial

- elaborarea unor

•

-

-

oltarea şi menţinerea unei (studii
aplicate, baze de date, informaţii generale);

şi , precum şi a unor pentru realizarea
cooperării teritoriale.

coordonarea reţelei grupurilor ţintă INTERACT (managementul reţelei, sprijin pentru reţele
tematice);

schimb şi transfer de cunoştinţe („know-how”) între instituţiile implicate în cooperare
ă

baze

manuale materiale proceduri standard

cooperar
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Programul INTERACT 2007-2013Programul INTERACT 2007-2013

Aria de cooperare a Programului
- întreg teritoriul UE (27 de state membre);
- 2 state partenere cu statut special:

Norvegia şi Elveţia.



•

•
- un management riguros al calită ii asigură coeren a, utilitatea i viabilitatea diferitelor
tipuri de servicii i produse furnizate de INTERACT 2007-2013

•B Punctele INTERACT;
•G

ropene

diseminare şi publicitate

ăţ

eneficiari direcţi
rupuri ţintă

:

managementul calit ii:

- consolidarea paginii de internet a programului INTERACT; elabor

Ace tia sunt de dou tipuri:

area şi diseminarea
documentelor şi a materialelor promoţionale.

ă cei care depun proiecte pentru a obţine finanţare, şi grupurile
ţintă cărora li se adresează şi care utilizează serviciile oferite în cadrul proiectelor finanţate.
Astfel, există:

ţ ţ

(eligibili pentru finanţare) -
- structurile implicate în managementul şi implementarea Programelor

Operaţionale aferente cooperării teritoriale eu .

ş
ş

Beneficiarii eligibili
ş
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Info:
Simona PETCU

Consilier

Tel : +40 372 111 366 int. 1823
Fax: +40 372 111 456

E-mail: simona.petcu@mdlpl.ro

Coordonator naţional de program:

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor
Direcţia Cooperare Teritorială Internaţională

.



Cooperare
Teritorială
Europeană

Cooperare
Teritorială
Europeană
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PO RO-BG
Coordonator de program:

Tel.: +40 372 111 339
Fax: +40 372 111 431
E-mail: catalin.glavan@mdlpl.ro

Cătălin GLĂVAN
Şef serviciu
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor
Direcţia Cooperare Teritorială Internaţională

Contacte Coordonatori ProgrameContacte Coordonatori Programe

PO HU-RO
Coordonator naţional de program:

,

Anamaria MARINESCU
Consilier
Tel.: +40 372 111 369 ext. 1931
+40 372 111 318
Fax: +40 372 111 456

PO SEE
Coordonator naţional de program:

.

Simona ENE
Consilier pentru afaceri europene
Tel : +40 372 111 326
Fax: +40 372 111 456
E-mail: simona.fintinariu@mdlpl.ro

PO INTERREG IVC
Coordonator naţional de program:

ea ŢUŢUIANU

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor
Direcţia Cooperare Teritorială Internaţională

.

Andre
Consilier

Tel : +40 372 111 326
Fax: +40 372 111 456
E-mail: andreea.tutuianu@mdlpl.ro

PO URBACT II
Coordonator naţional de program:

COVIŢĂ

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor
Direcţia Cooperare Teritorială Internaţională

Roxana RA
Consilier

Tel.: +40 372 111 375
Fax: +40 372 111 431
E-mail: roxana.racovita@mdlpl.ro

PO ESPON
Coordonator naţional de program:

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor
ţ

.

Narciza NICA
Director

Direc ia Modele, Baze de date, Metodologii
Tel : +40 372 114 520
Fax: +40 372 114 520
E-mail: narciza.nica@mdlpl.ro

PO INTERACT II
Coordonator naţional de program:

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor
Direcţia Cooperare Teritorială Internaţională

.

Simona PETCU
Consilier

Tel : +40 372 111 366 int. 1823
Fax: +40 372 111 456
E-mail: simona.petcu@mdlpl.ro 17
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