
 
COOPERARE TERITORIALĂ EUROPEANĂ 
               
• Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației este Autoritate de 

Management pentru: 
 
 Programul Interreg V-A România – Bulgaria 

 
 Programul Interreg V-A România – Ungaria 
 
 Programul Interreg-IPA de cooperare transfrontalieră România – Serbia 

 
 Programul operațional comun România – Republica Moldova 2014-2020 

 
 Programul operațional comun România – Ucraina 2014-2020 
 
 Programul operațional comun Bazinul Mării Negre 2014-2020 



COOPERARE TERITORIALĂ EUROPEANĂ (AM) 

Grad de lansare: 100% 
Nu au fost dezangajate fonduri 

Buget total 787 mil. euro (fonduri UE 670 mil. euro)  

525 proiecte 
contractate 

745,55 mil. 
euro 

contractați 
(94,73%) 

plăți 
efectuate  în 
valoare de 
259,61 mil. 

euro 
(32,99%) 

257,06 mil. 
euro fonduri 

absorbite 
(38,36%) 

din care în anul 2020 

133 proiecte 
contractate 

133,44 mil. euro 
contractați 

plăți în valoare de 
128 mil. euro  



Programul Interreg V-A Romania-Bulgaria 

172 proiecte 
contractate 

275,19 mil. 
euro 

contractați 
(115,34%) 

plăți 
efectuate în 
valoare de 
121,18 mil. 

euro 
(46,87%) 

rată absorbție 
35,10% 

din care în anul 2020 

4 proiecte 
contractate 

10,49 mil. euro 
contractați 

plăți în valoare de 
45,77 mil. euro  

Exemplu proiect contractat în anul 2020: Proiectul Montana - Dolj: Acces 
mai bun - comunități mai apropiate - CLOSER, cu o valoare totală de 7,73 mil. 
euro, în domeniul conectivității (transport) 

Buget total 258,5 mil. euro (fonduri UE 215,7 mil. euro)  



Programul Interreg V-A Romania-Ungaria 

109 proiecte 
contractate 

232,22 mil. 
euro 

contractați 
(92,85%) 

plăți 
efectuate în 
valoare de 
46,59 mil. 

euro (19,9%) 

rată absorbție 
17,15% 

din care în anul 2020 

13 proiecte 
contractate 

67 mil. euro 
contractați 

plăți în valoare de 
30,04 mil. euro  

Exemplu proiect contractat în anul 2020: tROcHUs -Îngrijirea sănătății în 
județele Satu Mare și Szabolcs-Szatmár-Bereg, în valoare totală de 23,7 mil. 
euro, în domeniul sănătății  

Buget total 231,8 mil. euro (fonduri UE 189,1 mil. euro)  



Programul Interreg-IPA de cooperare transfrontalieră 
Romania-Serbia 

73 proiecte 
contractate 

86,61 mil. 
euro 

contractați 
(98,28%) 

plăți 
efectuate în 
valoare de 
43,25 mil. 
euro (49%) 

rată absorbție 
48,26% 

din care în anul 2020 

4 proiecte 
contractate 

2,3 mil. euro 
contractați 

plăți în valoare de 
19,92 mil. euro  

Exemplu proiect cu rezultate deosebite în anul 2020: Creșterea calității 
serviciilor medicale pentru comunitățile din zona de graniță, cu o valoare 
totală de 418 mii euro, în domeniul sănătății 

Buget total 88,1 mil. euro (fonduri UE 74,9 mil. euro)  



Programul Operațional Comun 
România-Republica Moldova 2014-2020 

60 proiecte 
contractate 

58,71 mil. 
euro 

contractați 
(65,89%) 

plăți 
efectuate - 

8,7 mil. euro 
fonduri UE 
(10,74%) 

fonduri primite 
de la CE 49,98% 

din care în anul 2020 

53 proiecte 
contractate 

12,93 mil. euro 
contractați 

plăți în valoare de 
5,72 mil. euro  

Exemplu proiect contractat în anul 2020: CARDIOSCOPE - Rețea comună de 
management al bolilor cardiovasculare în regiunea transfrontalieră 
România-Moldova, cu o valoare totală de 221 mii euro, în domeniul sănătății 

Buget total 89,1 mil. euro (fonduri UE 81 mil. euro)  



Programul Operațional Comun 
România-Ucraina 2014-2020 

53 proiecte 
contractate 

42,37 mil. 
euro 

contractați 
(64,20%) 

plăți 
efectuate - 
16,34 mil. 

euro fonduri 
UE (27,23%) 

fonduri primite 
de la CE 63,86% 

din care în anul 2020 

28 proiecte 
contractate 

13 mil. euro 
contractați 

plăți în valoare de 10,99 
mil. euro  

Exemplu proiect contractat în anul 2020: Instrumente personalizate de 
prevenție a obezității și diabetului - un program comun româno-ucrainean de 
educație sanitară, cu o valoare totală de 329 mii euro, în domeniul sănătății 

Buget total 66 mil. euro (fonduri UE 60 mil. euro)  



Programul Operațional Comun 
Bazinul Mării Negre 2014-2020 

58 proiecte 
contractate 

50,45 mil. 
euro 

contractați 
(94%) 

plăți 
efectuate – 
23,97 mil. 

euro fonduri 
UE (48,92%) 

fonduri primite 
de la CE 62% 

din care în anul 2020 

31 proiecte 
contractate 

27,72 mil. euro 
contractați 

plăți în valoare de 
15,48 mil. euro  

Exemplu proiect cu rezultate deosebite în anul 2020: Creșterea gradului de 
conștientizare a publicului și reducerea cantității de deșeuri marine pentru protecția 
ecosistemului Mării Negre, în valoare totală de 929 mii euro, în domeniul mediului 

Buget total 53,9 mil. euro (fonduri UE 49 mil. euro)  



 
COOPERARE TERITORIALĂ EUROPEANĂ 
               
• În plus, Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației este Autoritate 

Națională pentru: 
 
 Programul Transnațional DUNĂREA 

 
 Programul de cooperare INTERREG EUROPE 
 
 Programul de cooperare URBACT III 

 
 Programul de cooperare transfrontalieră ENI Ungaria-Slovacia-România-Ucraina 

 
 Programul de cooperare INTERACT III  

 
 Programul ESPON 2020 
 



COOPERARE TERITORIALĂ EUROPEANĂ (AN) 

253 contracte de 
cofinanțare 

semnate 

5,79 mil euro (valoare 
contracte 

cofinanțare) 
 

plăți efectuate în 
valoare de 2,23 mil. 

euro 

din care în anul 2020 

45 contracte de 
cofinanțare 

semnate 

800 mii euro (valoare 
contracte 

cofinanțare) 
 

plăți efectuate în 
valoare de 1,30 mil. 

euro 

383 parteneri din România în proiecte, cu un buget total al acestora de 62,90 mil euro 



Programul Transnațional Dunărea 

Buget total 263 mil. euro (fonduri FEDR 202 mil. euro)  

133 contracte de 
cofinanțare 

semnate 

3,80 mil euro (valoare 
contracte 

cofinanțare) 
 

plăți efectuate în 
valoare de 1,58 mil. 

euro 

din care în anul 2020 

Exemplu proiect pentru care s-a semnat contractul de cofinanțare în anul 2020: 
din seria proiectelor cu continuitate în cadrul programului: ARTNOUVEAU 2 – 
Întărirea identității culturale a regiunii Dunării pe baza patrimoniului comun ART 
NOUVEAU, cu o valoare totală de 1,8 mil. euro, în domeniul culturii și turismului 
–  

183 parteneri din România în proiecte, cu un buget total al acestora de 31,12 mil euro 

15 contracte de 
cofinanțare 

semnate 

364 mii euro (valoare 
contracte 

cofinanțare) 
 

plăți efectuate în 
valoare de 884 mii 

euro 



Programul de cooperare INTERREG EUROPE 

Exemplu proiect pentru care s-a semnat contractul de cofinanțare în anul 2020: 
Conectarea și înzestrarea autorităților locale cu capacități de cercetare pentru a 
debloca întregul potențial al economiei circulare – COLOR CIRCLE, cu un buget 
UE de 150 mii euro, în domeniul creșterii capacității administrative 

Buget total 432,3 mil. euro (fonduri UE 359,3 mil. euro)  

din care în anul 2020 

93 contracte de 
cofinanțare 

semnate 

1,79 mil euro (valoare 
contracte 

cofinanțare) 
 

plăți efectuate în 
valoare de 565 mii 

euro 

111 parteneri din România în proiecte, cu un buget total al acestora de 16,54 mil euro 

21 contracte de 
cofinanțare 

semnate 

364 mii euro (valoare 
contracte 

cofinanțare) 
 

plăți efectuate în 
valoare de 394 mii 

euro 



Programul de cooperare URBACT III 
Buget total 96,3 mil. euro (fonduri UE 74,3 mil. euro)  

din care în anul 2020 

Exemplu proiect pentru care s-a semnat contractul de cofinanțare în anul 
2020: Tech Revolution, în valoare totală de 150 mii euro, în domeniul 
dezvoltării urbane durabile integrate 

37 parteneri din România în proiecte, cu un buget total al acestora de 2,35 mil euro 

23 contracte de 
cofinanțare 

semnate 

172 mii euro (valoare 
contracte 

cofinanțare) 
 

plăți efectuate în 
valoare de 78 mii 

euro 

5 contracte de 
cofinanțare 

semnate 

36 mii euro (valoare 
contracte 

cofinanțare) 
 

plăți efectuate în 
valoare de 27 mii 

euro 



Programul de cooperare transfrontalieră ENI 
Ungaria-Slovacia-România-Ucraina 

Buget total 81,3 mil. euro (fonduri UE 73,9 mil. euro)  

 Contractarea cofinanțării naționale a demarat în anul 2020 

Exemplu proiect pentru care s-a semnat contractul de 
cofinanțare: Sănătate dincolo granițe, în valoare totală de 
aproximativ 1 mil. euro, în domeniul sănătății 

52 parteneri din România în proiecte, cu un buget total al acestora de 12,89 mil euro 

4 contracte de 
cofinanțare semnate 

26 mii euro (valoare 
contracte cofinanțare) 

 



Proiectul Danube Strategy Point –  
A Secretariat for the Danube Region 

Activități finalizate în 2020: Strategia de Comunicare SUERD, sprijin acordat 
Președinției croate a SUERD pentru organizarea primului Forum Anual SUERD 
online, elaborarea de materiale de sinteză, de informare și prezentare, 
organizarea de evenimente atât fizice cât și online și acordarea de asistență 
în aspecte orizontale SUERD. 

Buget total 3,6 mil euro (fonduri UE 3,1 mil. euro)  

Parteneri:  

Primăria Viena 

MLPDA 

 

Buget 
MLPDA 

1 mil 

euro 

 

Activități: sprijinirea Coordonatorilor 
Naționali și Coordonatorilor de Arii 
Prioritare în implementarea SUERD, 

comunicare, monitorizarea și evaluarea 
SUERD, îmbunătățirea capacității 

administrative SUERD 

Suma solicitată spre rambursare în anul 2020: 

233 mii euro 

COOPERARE TERITORIALĂ EUROPEANĂ 


