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FIŞĂ DE PREZENTARE A  

PROGRAMULUI  DE  COOPERARE TRANSFRONTALIERA 
 

RROOMMAANNIIAA  ––  SSEERRBBIIAA    
 
 

IINNFFOORRMMAAŢŢIIII  SSIINNTTEETTIICCEE  DDEESSPPRREE  PPRROOGGRRAAMM  
 

 
 
 
 

2. Bugetul programului:  

An Buget 

2007 
4,142,990 

2008 
7,078,302 

2009 
7,737,113 

Total 2007-2009 18,958,405 
 

*Sumele sunt exprimate in milioane Euro, preturi curente 
**Bugetul este pentru perioada 2007-2009, datorită alocării pe 3 ani pentru Republica Serbia 

 
 
 
SSTTRRAATTEEGGIIAA    PPRROOGGRRAAMMUULLUUII      
 

3. Obiectivul strategic general al programului 
Realizarea, pe baza proiectelor comune transfrontaliere si acţiunilor comune ale partenerilor romani 

si sârbi, a unei dezvoltări socio – economice echilibrate si durabile a regiunii de graniţa Romania-

Serbia 

 

1. Aria de cooperare  
 
• România – 3 judeţe: Timiş, Caraş-Severin 

şi Mehedinţi; 
• Serbia – 5 districte: Severno-Banatski, 

Srednje-Banatski, Južno-Banatski, 
Braničevski, Borski 
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4. Axele prioritare şi masuri  
 

Axa prioritară 1 
Dezvoltare economică şi socială 

 
• Sprijin pentru infrastructura economica si 

sociala, regionala si locala ; 
• Dezvoltarea turismului, inclusiv întărirea 

identităţii regionale a regiunii de graniţa ca 
atracţie turistica; 

• Promovarea dezvoltării IMM - urilor 
• Sprijin pentru creşterea nivelului de 

inovare, cercetare si dezvoltare in regiunea 
de graniţa; 

Axa prioritara 2 
Mediu şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă 

 
• Îmbunătăţirea sistemelor si abordărilor 

referitoare la provocările, protecţia si 
managementul mediului in context 
transfrontalier; 

• Dezvoltarea si implementarea unor 
strategii eficiente pentru managementul 
deşeurilor si al apelor reziduale; 

• Dezvoltarea unor abordări si sisteme mai 
eficiente pentru pregătirea pentru situaţii 
de urgenta (incluzând controlul si 
prevenirea inundaţiilor, siguranţa 
alimentara, probleme de sănătate). 

Axa prioritară 3 
Promovarea activităţilor “people to people”. 
 

• Sprijinirea dezvoltării societăţii civile si a 
comunităţilor locale; 

• Îmbunătăţirea guvernării locale cu privire la 
furnizarea de servicii locale către comunităţile 
din zona de graniţa; 

• Creşterea schimburilor educaţionale, culturale 
si sportive 

• Intensificarea integrării sociale si culturale a 
regiunilor de graniţa. 

Axa prioritară 4 
Asistenţă tehnică 

 
Această axă prioritară este necesară pentru a 
asigura eficienţa şi eficacitatea în utilizarea 
resurselor în concordanţă cu obiectivele şi 
priorităţile programului. 

5. Modul de implementare a programului 
Acordare de finanţare nerambursabilă 

(granturi), în mod competitiv, în cadrul unor 

apeluri publice (Licitaţii) de propuneri de 

proiecte comune de cooperare transfrontalieră. 

 

6. Rezultatele  operaţiilor finanţate din 
program 

Infrastructura economică/socială, reţele de 
cooperare, studii, strategii, lucrări de protecţia 
mediului, training-uri, conferinţe, promovarea 
turismului, etc. 

 

7. Beneficiari  eligibili - Autorităţi regionale şi 

locale, ONG-uri, Asociaţii şi organizaţii 

reprezentative, Universităţi, institute de cercetare, 

organizaţii educaţionale / de instruire 

• Modul de implicare a aplicanţilor din România  

Ca beneficiar final sau ca Beneficiar Lider de 

proiect in proiecte comune. 

 

 

 
8. Proiecte eligibile  

Criteriile generale şi specifice de selecţie a 

proiectelor sunt aprobate de către Comitetul 

de Monitorizare la propunerea Autorităţii de 

Management (Ministerul Dezvoltării, 

Lucrărilor Publice si Locuinţelor din 

România). Criteriile minimale de selecţie se 

f ă l i ţ l f ţă d li ţi

 

Detalii referitoare la proiecte  

• număr minim de parteneri: cel puţin un 

partener din fiecare din cele 2 state 

partenere in program 

• număr mediu de parteneri: 2 

•  durata indicativă a unui proiect: 12 luni 

• valoare indicativă a unui proiect: 
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referă la cerinţele faţă de aplicaţi: 

• capacitate administrativă 
• capacitatea tehnică 
• capacitatea financiară 

o intre 100.000 si 1.000.000 Euro 

pentru Axele prioritare 1 si 2 
o intre 30.000 si 200.000 pentru 

Axa prioritara 3 
  

 

PPRREEVVEEDDEERRII  PPRRIIVVIINNDD  MMAANNAAGGEEMMEENNTTUULL  ŞŞII  IIMMPPLLEEMMEENNTTAARREEAA  
  

Proces România Serbia 
Managementul Programului 
Autoritate de Management  Ministerul Dezvoltării, 

Lucrărilor Publice si 
Locuinţelor - Direcţia 
Generală Cooperare 
Teritorială Europeană 

 

Autoritate Naţională  Ministerul Finanţelor 
Secretariat Tehnic Comun Timişoara - în cadrul 

Biroului Regional de 
Cooperare 
Tranfrontalieră 

 

Monitorizare 
Comitetul Mixt de 
Monitorizare 

- Responsabil cu monitorizarea implementării 
programului; 
- Număr egal de reprezentanţi din ambele state 
partenere în program, de la nivel naţional, regional şi 
local;  
- Prezidat de către Autoritatea de Management; 
-Comisia Europeană poate participa cu rol consultativ;  

Certificare si Plăţi 
Autoritatea de Certificare Ministerul Economiei si 

Finanţelor  
 

Unitatea de Plată Ministerul Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice si 
Locuinţelor - Direcţia 
Generala de Autorizare 
Plăţi Programe 

 

Control Financiar 
Controlori financiari - Reprezentanţi din ambele state partenere în program 

conform Art. 108 Regulamentului nr. 718/2007 al 
Comisiei Europene ce implementează Regulamentul 
Consiliului Nr. 1085 / 2006 privind Instrumentul de 
Asistenţă pentru Preaderare; 
 

Audit 
Autoritatea de Audit Autoritatea de Audit de pe lângă Curtea de Conturi a 

României 
Grup de Auditori - Reprezentanţi din ambele state partenere în program; 

- Constituit în scopul de a asista Autoritatea de Audit; 
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CCAALLEENNDDAARR    eessttiimmaattiivv  
 

• Documentul a fost aprobat de Guvernul României în 26 septembrie 2007 şi urmează să fie 

trimis către Comisia Europeana in cursul lunii octombrie 2007. 

• Dată estimativă a aprobării documentului de programare: decembrie 2007 

• Conferinţa de lansare: ianuarie – martie 2008 

• Lansarea primei licitaţii de proiecte: prima jumătate a anului 2008 

 

 

 

 

 

 

 


