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FIŞĂ DE PREZENTARE A PROGRAMULUI  DE  COOPERARE 

INTERREGIONALĂ 
 

IINNTTEERRRREEGG  IIVV  CC  
 
 

IINNFFOORRMMAAŢŢIIII  SSIINNTTEETTIICCEE  DDEESSPPRREE  PPRROOGGRRAAMM  
 

 
2. Bugetul programului: unic pentru 27 state membre / 7 ani)∗ 

Din care Buget total* 
FEDR + confinanţare naţională ERDF Confinanţare naţională 

(State Membre UE) 

TOTAL 405,095  321,322 83,773  

  
SSTTRRAATTEEGGIIAA    PPRROOGGRRAAMMUULLUUII    OOPPEERRAAŢŢIIOONNAALL    
 

3. Obiectivul strategic general al programului 
Creşterea eficacităţii politicilor de dezvoltare regională şi contribuţia acestora la modernizarea 

economică şi întărirea competitivităţii in Europa, in domeniile inovării, economiei cunoaşterii, mediului 

şi prevenirii riscului prin mijloace de cooperare interregională. 

                                                 
∗ la acest buget se adaugă contribuţia celor două State partenere cu statu special, Elveţia şi Norvegia, câte 3 
milioane Euro. 

1. Aria de cooperare  
 

• întreg teritoriul UE (27 State Membre) 
• 2 State partenere cu  statut special:

Norvegia si Elvetia; 
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4. Axele prioritare şi sub-temele aferente  
 

Axa prioritară 1 
Inovare si economia cunoaşterii 

 
 Inovare, cercetare si dezvoltare 

tehnologica; 
 Antreprenoriatul si IMM-urile; 
 Societatea informaţională 
 Ocuparea forţei de munca, capitalul uman 

si educaţie. 

Axa prioritara 2 
Mediu si prevenirea riscului 

 
 
 Riscuri naturale si tehnologice 
 Managementul apei 
 Managementul deşeurilor 
 Biodiversitatea si conservarea 

patrimoniului natural 
 Energia si transportul public durabil 
 Patrimoniul cultural şi peisajul 

Axa prioritara 3 – Asistenta tehnica – Sprijin pentru implementarea programului 

Alocare financiară/ axe prioritare 
 

 

 

 

 

 

 

  
 
5. Modul de implementare a programului 

Acordare  de finanţare nerambursabilă, în 

mod competitiv, în cadrul unor Apeluri 

publice (Licitaţii) de propuneri de proiecte.   

 

6. Rezultatele  operaţiilor finanţate din 
program 
Vizite de studii, sesiunii de instruire comune, 

studii si rapoarte, analiza de date, studii de caz 

comparative, întâlniri si evenimente (întâlnirii 

interregionale, seminarii, conferinţe), acţiuni de 

informare si publicitate (comunicate de presa, 

broşuri, Web-site, transmisii radio si TV)  

elaborarea si experimentarea pilot a noilor 

instrumente si abordari, dezvolarea de planuri de 

actiune comune. 

7. Beneficiari  eligibili 
• Beneficiari finali – autoritatile publice si 

organismele de drept public; 

• Modul de implicare a aplicanţilor din 

România  

     Ca partener în proiecte comune sau ca 

Partener Lider de proiect al unui Grup de proiect. 

 

Este încurajată participarea în cadrul proiectelor 

a factorilor de decizie de la nivel naţional, 

regional şi/ sau local. 

 

  

 
 
 

Distribuirea bugetelor totale eligibile Finanţare 
totală eligibilă 

(in EURO) 

Finanţare 
FEDR 

(in EURO) 

Finanţare 
naţională 
(in EURO) 

 
TOTAL  

 
405,094,936 

 
321,321,762 

 
83,773,174 

Axa 1 - Inovare şi economia cunoaşterii 220,908,711 176,726,969 44,181,742 

Axa 2 - Mediu şi prevenirea riscului 156,644,359 125,315,487 31,328,872 

Axa 3 - Asistenţă Tehnică 27,541,866 19,279,306 8,262,560 
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8. Proiecte eligibile  
Criteriile generale şi specifice de selecţie pentru 

studii/acţiuni sunt diferite, în funcţie de priorităţi, 

şi sunt stabilite/aprobate de Comitetul de 

Monitorizare. Criteriile minimale de selecţie se  

referă la cerinţele faţă de aplicanţi: 

• capacitatea financiară; 

• capacitatea tehnică; 

• capacitatea profesională; 

• parteneri din minim 3 state partenere, 

dintre care 2 trebuie sa fie State membre 

 

Detalii referitoare la proiecte 1 

Iniţiative regionale  

- numar de parteneri: 8-20 (recomandare) 

- durata: 36 luni  

- contribuţie FEDR: 500,000- 5 MEUR 

Mini-programe:  

- număr de parteneri: 3-8 

- număr de sub-proiecte/mini-program: 12 

- durata: 48 luni  

Proiecte de capitalizare, inclusiv „Fast Track”  

- număr de parteneri: 6-10 state 

- durata maximă: 24 luni 

- contribuţie FEDR: 300,000- 3 MEUR 

  

PPRREEVVEEDDEERRII  PPRRIIVVIINNDD  MMAANNAAGGEEMMEENNTTUULL  ŞŞII  IIMMPPLLEEMMEENNTTAARREEAA  
 
Programul Operaţional permite două tipuri de intervenţii: 
 „Iniţiative regionale”  iniţiate de actorii regionali, ce au ca scop schimbul de experienţă într-

un anumit domeniu pentru a identifica bune practici şi a dezvolta noi instrumente şi abordări în 

implementarea lor.  

 „Proiectele de capitalizare, inclusiv Fast Track”  asigură transferul bunelor practici 

identificate către programele aferente obiectivelor Convergenţă, Competitivitate Regională şi 

Ocuparea Forţei de Muncă precum şi Cooperare Teritorială Europeană 

 
Viziune de ansamblu asupra strategiei de implementare 

 „Iniţiative regionale” 
(TIPUL 1) 

Proiectele de capitalizare, inclusiv „Fast 
Track” 

(TIPUL 2) 
Abordare Schimb de experienţe şi bune 

practici, dezvoltare de instrumente 
pentru politicile regionale. 

Valorificarea unor bune practici deja 
identificate; diseminarea rezultatelor. 

Beneficiari Autorităţi publice sau organisme de drept public 

Conţinut Încadrata intr-una dintre cele  2 
priorităţi ale programului. 

Domeniile de cooperare prestabilite in 
program, încadrate in cele 2 priorităţi. 

Activităţi  -generarea de bune practici şi 
instrumente in cadrul reţelei; 
- transfer de know-how. 

- valorificarea bunelor practici şi întărirea 
capacităţii administrative având ca rezultat 
planuri de acţiune la nivel regional şi 
diseminarea rezultatelor 

Sprijin din partea CE Nu Da, pentru proiectele “Fast Track” 

Aplicarea bunelor practici 
identificate in cadrul 
programelor de CTE sau 
Convergenta 

Încurajată Încurajata in general; 
Obligatoriu pentru proiectele „Fast Track” 

Participarea structurilor din 
cadrul obiectivelor CTE si 
Competitivitate 

Încurajată Încurajata în general; 
Obligatorie pentru proiectele „Fast Track” 

Buget:  Min FEDR:  EUR 500,000 
Max FEDR:  EUR 5 MEUR 

Min FEDR:  EUR 500,000 
Max FEDR:  EUR 3 MEUR 

Durata recomandată 36 luni  
Mini programe: max 48 luni 

24 luni  

                                                 
1 Datele sunt indicative, putând suferi modificări în urma negocierilor purtate între Statele partenere 
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CCAALLEENNDDAARR    eessttiimmaattiivv  
 

• Programul Operaţional a fost aprobat de Comisia Europeană în 11 septembrie 2007 

• Prima întâlnire a Comitetului de Programare: 11 sept, Bruxelles, Belgia 

• Conferinţa de lansare: 20-21 Septembrie 2007, Lisabona, Portugalia 

• Lansarea primei licitaţii de proiecte: 21 septembrie 2007 

• Termen pentru depunderea de proiecte: 15 ianuarie 2008 

 

Coordonator naţional de program:                    

Andreea ŢUŢUIANU                    

Consilier                    

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuinţelor                    

Direcţia de Cooperare Teritorială Internaţională 

E-mail: andreea.tutuianu@mdlpl.ro 

PROCES STATE PARTENERE ROMANIA 
Monitorizare  
Comitet de Monitorizare - 2 reprezentanţi al fiecărui stat membru UE , 

- reprezentanţi ai altor state participante cu drepturi depline, 
- reprezentanţi ai CE, cu rol consultativ 
- reprezentanţi ai AM 
- reprezentanţi ai AA 
- reprezentanţi ai AC 
- reprezentanţi ai STC 
 

Task Force - Troika (presedintii fostului, prezentului si viitorului CM ) 
- reprezentanti CE 
- reprezentanţi ai AM 
- reprezentanţi ai STC 

Management  
Autoritatea de Management  Regiunea Nord-Pas de Calais, 

Lilles, Franta  
- 

Autoritatea Naţională  Fiecare Stat partener MDLPL, Direcţia de Cooperare 
Teritorială Internaţională 

Secretariatul Tehnic Comun Lille, Franta - 

Puncte de Informare Lille/Franta 
Katowice/Polonia 
Rostock/Germania 
Valencia/Spania 

 

Punctul National de Contact Reprezentant(i) al fiecărui Stat 
partener 

MDLPL, Direcţia de Cooperare 
Teritorială Internaţională 

Certificare /Plati 
Autoritatea de Certificare Casa de Economii si 

Consemnaţiuni,  Paris, Franţa 
- 

Unitate de  Plată Fiecare Stat Partener (pentru co-
finanţare la nivelul programului) 

MDLPL (Direcţia Generala de 
Autorizare Plăţi Programe) 

Controlori delegaţi Reprezentant(i) al fiecărui stat 
partener  

Localizaţi în Unităţile Teritoriale MDLPL 

Audit 
Autoritatea de Audit  Comitetul Interministerial pentru 

Coordonarea Controalelor privind 
Fondurile Structurale Europene, 
Paris, Franta 

- 

Grup de Auditori Reprezentant(i) al fiecărui Stat 
partener 

Reprezentant(i) al Organismului 
operaţional independent de pe lângă  
Curtea de Conturi a României  


