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DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE A COMISIEI 

din 30.11.2022 

de aprobare a programului de cooperare “(Interreg VI-A) Romania-Bulgaria” pentru 

sprijin din partea Fondului european de dezvoltare regională în cadrul obiectivului de 

cooperare teritorială europeană (Interreg) în România și Bulgaria  

  

CCI 2021TC16RFCB020 

(NUMAI TEXTELE ÎN LIMBILE BULGARĂ ȘI ROMÂNĂ SUNT AUTENTICE) 

COMISIA EUROPEANĂ, 

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, 

având în vedere Regulamentul (UE) 2021/1059 al Parlamentului European și al Consiliului 

din 24 iunie 2021 privind dispoziții specifice pentru obiectivul Cooperare teritorială 

europeană (Interreg) sprijinit de Fondul european de dezvoltare regională și de instrumentele 

de finanțare externă1, în special articolul 18 alineatul (4), 

întrucât: 

(1) La 1 aprilie 2022, România, în numele României și Bulgariei care au convenit cu 

privire la conținutul programului de cooperare în temeiul articolului 16 alineatul (5) 

din Regulamentul (UE) 2021/1059, a transmis, prin intermediul sistemului electronic 

de schimb de date al Comisiei, programul de cooperare “(Interreg VI-A) Romania-

Bulgaria” pentru sprijin din partea Fondului european de dezvoltare regională 

(„FEDR”) în cadrul obiectivului de cooperare teritorială europeană (Interreg) în 

România și Bulgaria. 

(2) În conformitate cu articolul 17 din Regulamentul (UE) 2021/1059, programul sprijină 

o zonă vizată de program din lista prevăzută în anexa I la Decizia de punere în aplicare 

(UE) 2022/75 a Comisiei2. 

(3) Programul a fost pregătit de România și Bulgaria în cooperare cu partenerii menționați 

la articolul 8 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2021/1060 al Parlamentului 

European și al Consiliului3. 

                                                 
1 JO L 231, 30.6.2021, p. 94.  
2 Decizia de punere în aplicare (UE) 2022/75 a Comisiei din 17 ianuarie 2022 privind stabilirea listei 

zonelor vizate de programele Interreg care urmează să beneficieze de sprijin din partea Fondului 

european de dezvoltare regională și a instrumentelor de finanțare externă ale Uniunii, defalcate pe 

componente și pe programe Interreg în cadrul obiectivului de cooperare teritorială europeană (JO L 12, 

19.1.2022, p. 164). 
3 Regulamentul (UE) 2021/1060 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 iunie 2021 de 

stabilire a dispozițiilor comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social 

european Plus, Fondul de coeziune, Fondul pentru o tranziție justă și Fondul european pentru afaceri 

maritime, pescuit și acvacultură și de stabilire a normelor financiare aplicabile acestor fonduri, precum 

și Fondului pentru azil, migrație și integrare, Fondului pentru securitate internă și Instrumentului de 

sprijin financiar pentru managementul frontierelor și politica de vize (JO L 231, 30.6.2021, p. 159). 
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(4) Programul conține toate elementele menționate la articolul 17 alineatul (3) din 

Regulamentul (UE) 2021/1059 și a fost elaborat în conformitate cu modelul prevăzut 

în anexa la regulamentul respectiv. 

(5) În conformitate cu articolul 18 din Regulamentul (UE) 2021/1059, Comisia a evaluat 

programul de cooperare și a formulat observații în temeiul alineatului (2) din articolul 

respectiv la 10 iunie 2022. România a prezentat un program de cooperare revizuit la 

26 august 2022. 

(6) Comisia a concluzionat că programul este în conformitate cu Regulamentul 

(UE) 2021/1059.   

(7) În temeiul articolului 50 din Regulamentul (UE) 2021/1059, prezenta decizie 

constituie o decizie de finanțare în sensul articolului 110 alineatul (1) din 

Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului4 

în ceea ce privește FEDR în cadrul gestiunii partajate. Este necesar să se specifice, în 

prezenta decizie, elementele necesare pentru realizarea angajamentelor bugetare în 

ceea ce privește programul. 

(8) În conformitate cu articolul 112 alineatele (1) și (2) din Regulamentul (UE) 2021/1060 

și cu articolul 13 din Regulamentul (UE) 2021/1059, este necesar să se stabilească, 

pentru fiecare an, cuantumul creditelor financiare totale prevăzute pentru sprijinul din 

partea FEDR și, pentru fiecare prioritate, rata de cofinanțare și valoarea maximă a 

contribuției din partea fondurilor. De asemenea, este necesar să se precizeze dacă rata 

de cofinanțare pentru prioritate se aplică contribuției totale, inclusiv contribuției 

publice și private, sau contribuției publice.  

(9) Prin urmare, programul de cooperare trebuie aprobat, 

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:  

Articolul 1 

Se aprobă programul de cooperare “(Interreg VI-A) Romania-Bulgaria” pentru sprijin din 

partea FEDR în cadrul obiectivului de cooperare teritorială europeană (Interreg) în România 

și Bulgaria pentru perioada 1 ianuarie 2021-31 decembrie 2027, depus în ultima sa versiune la 

26 august 2022. 

Articolul 2 

1. Cuantumul maxim al sprijinului din partea FEDR pentru fiecare an este stabilit în 

anexa I.  

2. Cuantumul maxim al sprijinului pentru program este stabilit la suma de 

163 497 401 EUR, aceasta urmând să fie asigurată din următoarela linie bugetară 

specifică în conformitate cu nomenclatura bugetului general al Uniunii Europene 

pentru 2022: 

05 02 01 00.05: 163 497 401 EUR (FEDR - CTE). 

                                                 
4 Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 

privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor 

(UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, 

(UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare 

a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012 (JO L 193, 30.7.2018, p. 1). 
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3. Rata de cofinanțare pentru fiecare prioritate este stabilită în anexa II. Rata de 

cofinanțare pentru fiecare prioritate se aplică contribuției totale, inclusiv contribuției 

publice și private. 

Articolul 3 

Prezenta decizie se adresează Republicii Bulgaria și României. 

Adoptată la Bruxelles, 30.11.2022 

 Pentru Comisie 

 Elisa FERREIRA 

 Membru al Comisiei 

 

 


