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FIŞĂ DE PREZENTARE A PROGRAMULUI OPERAŢIONAL DE COOPERARE ÎN 

BAZINUL MĂRII NEGRE ENPI CBC 2007-2013  
 
 

IINNFFOORRMMAAŢŢIIII  SSIINNTTEETTIICCEE  DDEESSPPRREE  PPRROOGGRRAAMM  
 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor are rolul de Autoritate Comună 
de Management 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Bugetul programului: / 7 ani)∗ 

Din care Buget total* 
ENPI + co-finanţare naţională ENPI Co-finanţare 

naţională 

TOTAL 18.862 17.305
 

1.557 

  
  
  
 
 
 
 

                                                 
∗ La acest buget se adaugă contribuţia Turciei, care provine din fonduri IPA şi este stabilită la 1 milion 
euro pe an până în 2009. 

1. Aria de cooperare  
România:  Regiunea Sud-Est 
  
Bulgaria:Severoiztochen, Yugoiztochen
 
Grecia: Kentriki Makedonia, Anatoliki 
Makedonia Thraki  
 
Rusia: Rostov Oblast, Krasnodar Krai, 
Adygea Republic 
 
Turcia: Istanbul, Tekirdağ, Kocaeli, 
Zonguldak, Kastamonu, Samsun, şi 
Trabzon 
 
Ucraina: Regiunile: Odessa, Mykolaiv, 
Kherson, Zaporoshye si Donetsk, 
Republica Crimeea si Sevastopol 
 
Armenia, Azerbaijan, Georgia,
Moldova-toate regiunile 
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SSTTRRAATTEEGGIIAA    PPRROOGGRRAAMMUULLUUII    OOPPEERRAAŢŢIIOONNAALL    
 

3. Obiectivul strategic general al programului 
Obiectivul global al programului este de a sprijini o dezvoltare economică şi socială mai 
puternică în regiunile din bazinul Mării Negre, bazată pe parteneriate regionale solide şi 
strânsă cooperare. 
Acest obiectiv se bazează pe promovarea dezvoltării locale, valorile locale comune, 
promovarea egalităţilor de şansă, îndeosebi reducerea discriminărilor între sexe şi valorizarea 
contribuţiei femeilor la dezvoltarea economică şi socială, îmbunătăţirea sustenabilităţii 
activităţilor în domeniul  mediului înconjurător, îndeosebi acelora cu impact regional, precum şi 
promovarea integrării culturale şi a schimburilor reciproce între comunităţile din bazinul Mării 
Negre.

4. Obiective, priorităţi, măsuri 
 

Obiective Priorităţi  Măsuri  

1.1 Întărirea accesibilităţii şi legăturii între 
noi reţele intra regionale de informare , 
comunicare, comerţ şi transport  
1.2. Crearea de reţele de turism pentru 
promovarea şi integrarea iniţiativelor 
comune de dezvoltare turistică  

1.   Promovarea 
dezvoltării economică 
şi socială în zonele de 
frontieră 

1 Sprijin transfrontalier  
pentru parteneriatele 
destinate dezvoltării 
economice şi sociale bazate 
pe resurse comune 

1.3 Întărirea capacităţii administrative 
pentru promovarea politicilor de dezvoltare 
locală   
  
2.1 Întărirea bazei de cunoştinţe şi 
informaţii comune necesare rezolvării 
provocărilor comune privind protecţia 
mediului sistemelor maritime şi a râurilor 

 
2.2 Promovarea cercetării şi inovaţiei 
pentru valorificarea şi protecţia mediului 
zonelor naturale protejate  

2  Cooperare pentru 
rezolvarea provocărilor 
comune 

2 Punerea în comun de 
resurse şi competenţe pentru 
valorificarea şi  protecţia 
mediului 

2.3 Promovarea iniţiativelor de cooperare 
pentru inovaţii în tehnologia şi gestionarea 
sistemelor de management al deşeurilor şi  
apelor reziduale 

3. Promovarea 
acţiunilor locale de tip 
interpersonal 

 3 Sprijinirea iniţiativelor 
culturale şi educaţionale 
pentru crearea unui climat 
cultural comun în zonă 

3.1 Promovarea reţelelor culturale şi a 
schimburilor  educaţionale între 
comunităţile din bazinul Mării Negre 
 

 
 Asistenţă tehnică 
  
Această componentă este necesară pentru a asigura eficienţa şi eficacitatea în utilizarea 
resurselor în concordanţă cu obiectivele şi priorităţile programului. 
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Alocare financiară/ Priorităţi 

 

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 
Crearea de reţele pentru promovarea 

dezvoltării economice şi sociale, a turismului 

(networks); activităţi desfăşurate în domeniul 

protecţiei mediului, seminarii, cursuri de 

formare, conferinţe, workshop-uri, schimburi 

de bune practici şi cunoştinţe în vederea 

întăririi capacităţii instituţionale, a promovării 

iniţiativelor comune de dezvoltare locală în 

regiune, parteneriate între diverse instituţii 

educaţionale şi culturale, cu interese comune 

în zonă, etc. 

7. Beneficiari  eligibili 
Beneficiari  – autorităţi locale şi regionale, ONG-
uri, asociaţii şi organizaţii reprezentative, 
universităţi, institute de cercetare, institute 
culturale, agenţii publice. 
  

• Modul de implicare al aplicanţilor din 

România  
Ca partener sau ca lider de proiect în proiecte 

comune. 
 

 

8. Proiecte eligibile  
• proiecte care se desfăşoară în majoritate sau 

exclusiv pe o parte a graniţei, dar în beneficiul 

ambilor parteneri; 

• proiecte simetrice, în care activităţile pe de o 

parte a graniţei sunt însoţite de activităţi similare 

pe cealaltă parte a graniţei; 

• proiecte integrate, în care partenerii de pe 

fiecare parte a graniţei contribuie cu diferite 

elemente la realizarea aceluiaşi proiect, dintre 

care 2 trebuie sa fie State membre 

Detalii referitoare la proiecte  

• Toate proiectele trebuie co-finanţate de către 

partenerii implicaţi  

• Aplicantul să aibă sediul în aria eligibilă, 

• Cel puţin un partener trebuie să fie din statele 

membre şi un partener din ţările ne-membre, 

partenerii din Turcia vor avea cel puţin un 

partener dintr-un stat membru şi cel puţin un 

partener dintr-un stat nemembru  
• valoare indicativă a unui proiect minim 50.000 

EURO 

Distribuirea bugetelor totale eligibile Finanţare totală 
eligibilă 

(in EURO) 

Finanţare 
FEDR 

(in EURO) 

Finanţare 
naţională 
(in EURO) 

 
TOTAL  

 
18.863.479 

 

 
17.305.944 

 

 
1.557.535 

 
Prioritatea 1 Sprijin transfrontalier pentru parteneriatele 

destinate dezvoltării economice şi sociale bazate pe 

resurse comune 
5.996.510 5.451.372 545.137 

Prioritatea 2 Punerea în comun de resurse şi competenţe 

pentru valorificarea şi  protecţia mediului 6.853.154 6.230.140 623.014 

Prioritatea 3 Sprijinirea iniţiativelor culturale şi 

educaţionale pentru crearea unui climat cultural 

comun în zonă 
4.283.221 3.893.837 389.384 

Asistenţă Tehnică 1.730.594 
 

1.730.594 
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CCAALLEENNDDAARR    eessttiimmaattiivv  
 

• Documentul se află în prezent în proces de finalizare şi aprobare internă în cadrul statelor 

partenere. 

• Dată estimativă a trimiterii documentului de programare spre aprobare către CE: noiembrie-

decembrie 2007 

• Dată estimativă a aprobării programului de către CE : februarie/martie 2008. 

• Lansarea primei licitaţii de proiecte: al treilea trimestru al anului 2008. 

 

Coordonator de program:                    

Sorina CANEA                    

Manager  public 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuinţelor                    

Direcţia de Cooperare Teritorială Internaţională 

Tel:  +4021/311 41 89 – ext.1922 Fax: +4021/301 14 56  

E-mail: sorina.canea@mdlpl.ro 


