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INFORMAȚII GENERALE DESPRE PROIECT :

Partener lider – municipiul Balcic
Parteneri – municipiul Năvodari, județul Constanța
Axa prioritară № 5: Regiune eficientă

Obiectiv prioritar № 5.1: "Creșterea capacității de cooperare și eficiență a instituțiilor publice în
contextul unei regiuni transfrontaliere"
Bugetul proiectului: 427.222,06 euro (363 138,74 euro de la FEDR)
Bugetul municipiului Balcic: 272,898,92 euro
Bugetul municipiului Năvodari: 154 323,14 euro

Durata proiectului: 24 luni
A doua invitație a programului INTERREG V-A România - Bulgaria
100 de propuneri de proiecte depuse
Aprobate - 18
Au fost finanțate - 16
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BENEFICIARII PROIECTULUI:
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Partenerul lider: 
municipiul Balcic

Bulgaria

Partener 2: 
municipiul
Năvodari
România
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Beneficiar lider: municipiul Balcic

 municipiul Balcic este unul dintre cele trei municipii
de la malul mării din regiunea Dobrich.

 Centru atractiv pentru investitori în domeniul
turismului maritim

 Un mediu bun pentru afaceri și o gestionare
administrativă eficientă.

 Conducerea municipală depune eforturi constante
pentru creșterea capacității și eficienței
administrației municipale, iar activitățile din cadrul
acestui proiect sunt o dovadă în acest sens.

www.interregrobg.eu
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Uniunii Europene

http://www.interregrobg.eu/


Partener 2: municipiul Năvodari

Municipiul Năvodari se află în județul Constanța.
 Populație de 31 550 locuitori;
 Un centru important pentru industria chimică,

precum și pentru turismul de agrement marin;
 Conducerea municipală depune eforturi continue

pentru îmbunătățirea serviciilor administrative
pentru cetățeni și întreprinderi, dar și pentru
creșterea capacității personalului;

 Are o experiență vastă în activitatea de proiect în
cadrul diverselor programe operaționale
transfrontaliere și naționale.
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Axele prioritare ale programului INTERREG V-A România–Bulgaria sunt definite după studii
aprofundate privind nevoile și necesitățile regiunii, bazate pe probleme și oportunități
identificate.
Acesta își propune să abordeze provocările comune identificate împreună în regiunile de
frontieră și să stimuleze dezvoltarea potențialului de creștere neexploatat, îmbunătățind în
același timp procesul de cooperare în scopul dezvoltării armonioase a UE.

Bugetul total al programului este de 258 504 126 euro, din care 215 745 513 euro provin din
Fondul european de dezvoltare regională. Fondurile sunt alocate următoarelor axe prioritare:
 Regiune bine conectată
 Regiune verde
 Regiune sigură
 Regiune calificată și incluzivă
 Regiune eficientă
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Contribuția noastră
În acest context, proiectul „Rețeaua de cooperare inteligentă a comunităților de la Marea Neagră 
din regiunea transfrontalieră” prezintă următoarele

Principalul obiectiv:
Pentru a crea condiții de cooperare între administrațiile publice de la Marea Neagră din regiunea 
transfrontalieră din regiunea Dobrich și județul Constanța, pentru a îmbunătăți eficiența acestora și 
pentru a stimula implicarea părților interesate private în procesul de luare a deciziilor.

Grupele - țintă:
 Administrațiile publice ale municipalităților de la Marea Neagră din zona transfrontalieră: 

Kavarna, Shabla, Eforia, Mangalia, Constanța, Techirghiol, Costinești;
 Asociații civice, organizații neguvernamentale din municipalitățile de la Marea Neagră;
 Asociații de afaceri și de profil și investitori;
 Locuitorii din municipiile Balcic și Năvodari.
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PRINCIPALELE ACTIVITĂȚI
pentru atingerea obiectivelor 

proiectului:
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Pentru a se asigura implementarea corespunzătoare a
activităților planificate
Pentru a se obține rezultatele stabilite în
conformitate cu Acordul de grant și cu regulile
Programului.
Activitatea este derulată de o echipă comună
responsabilă de implementarea întregului proiect.
Echipa partenerului principal al municipiului Balcic:
manager de proiect, manager financiar și responsabil
cu echipamente tehnice și software.
Echipa partenerului 2 municipiul Năvodari: asistent
manager, coordonator de evenimente și contabil.
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Gestionarea proiectului
Principalele funcții ale echipei de management:

1. Monitorizarea internă și evaluarea progresului proiectului și realizarea indicatorilor; prevenirea
riscurilor care ar pune în pericol executarea contractului. Instrumente de realizare: o bună
comunicare între parteneri, organizarea de ateliere comune pentru urmărirea progresului
proiectului, analize financiare, raportare și planificare pentru evenimentele viitoare.

2. Gestionarea financiară a proiectului: vizează utilizarea corectă a bugetului consolidat aprobat
și constă în planificarea cheltuielilor, verificarea corectitudinii și legalității plăților și
respectarea clauzelor contractuale.
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Gestionarea proiectului

Procesul de gestionare al proiectului va
fi optimizat prin furnizarea de servicii de
management extern care vor completa
activitatea echipei fără a dubla
responsabilitățile și activitățile.

Vor fi achiziționate echipamente pentru
a crește capacitatea operațională a
echipei comune: două configurații de
computer, un dispozitiv multifuncțional -
copiator, imprimantă, scaner, 3 memorii
externe și 3 memorii flash.
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Informații și publicitate

 Acesta își propune să ofere publicitate și recunoaștere programului de finanțare, obiectivelor,
activităților și rezultatelor proiectului, să creeze transparență în timpul implementării
proiectului și să asigure participarea mai multor beneficiari finali.

 Tipărirea și distribuirea unei broșuri pentru începutul proiectului - 1000 în limba bulgară și 1000
în limba română, care va promova obiectivele proiectului, activitățile principale și rezultatele
așteptate;

 Organizarea a două conferințe de presă - una pentru începerea proiectului în Balcic (50 de
participanți) și una pentru finalizarea proiectului la Năvodari (50 de participanți);

 Pregătirea a două comunicate de presă;
 Publicarea a cinci anunțuri în ziarele locale și media online;
 Difuzarea a zece spoturi radio și douăzeci de videoclipuri. Pentru România - producția și

difuzarea unui film de 30 de minute, care acoperă toate etapele implementării proiectului,
precum și difuzarea unei emisiuni televizate de 20 de minute;

 Broșură cu privire la rezultatele proiectului.
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Rețea comună de cooperare inteligentă a comunităților 
de la Marea Neagră din regiunea transfrontalieră

 Să încurajeze cooperarea pe termen lung între
administrații și părțile interesate publice și private;

 Să promoveze transferului de cunoștințe, bune
practici și soluții inovatoare în domeniile
administrației publice, serviciilor sociale, schimbărilor
climatice, eficienței energetice, mediului, zonelor
marine și altele.

 În contextul politicilor și proceselor europene de
globalizare să contribuie la un proces coordonat de
planificare și dezvoltare bazat pe o abordare
orizontală și de jos în sus pentru a se adapta mai bine
la nevoile locale specifice.
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Rețea comună de cooperare inteligentă a comunităților 
de la Marea Neagră din regiunea transfrontalieră

Rețeaua va contribui la:
 promovarea bunei guvernări;
 consolidarea capacității instituționale prin cooperarea orizontală transfrontalieră între diferite 

unități ale administrațiilor publice;
 transfer de cunoștințe și cooperare între părțile interesate publice și private;
 cooperarea dintre administrațiile municipale din regiunea Mării Negre.
 Ne propunem să-o transformăm într-un motor pentru implementarea și promovarea bunelor 

practici și a proiectelor pilot; 
 Vor fi invitate să participe toate municipiile, orașele și comunele din Marea Neagră din regiunea 

transfrontalieră - Kavarna, Shabla, Mangalia, Techirghiol, Eforie, Costinești, Constanța și altele. 
 Un total de 20 de părți interesate - părți interesate din regiunea Dobrich și minimum 30 - din 

județul Constanța.
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Rețea comună de cooperare inteligentă a comunităților 
de la Marea Neagră din regiunea transfrontalieră

Toți membrii rețelei vor fi implicați în activități suplimentare ale proiectului. Pentru operarea cu 
succes a rețelei, vor fi implementate următoarele etape:
 Identificarea și atragerea potențialilor membri;
 Dezvoltarea unui plan comun de comunicare;
 Pregătirea unui profil pentru fiecare membru al rețelei;
 Pregătirea materialelor pe temele enumerate, care va fi publicată pe platforma web comună;
 Emiterea unui newsletter lunar cu noutăți și bune practici;
 Participarea la seminarii și evenimente comune.
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Seminarul „Dezvoltarea inteligentă și cooperarea 
comunităților transfrontaliere din Marea Neagră”

 Seminarul se va desfășura în municipiu Balcic.
 Această activitate va sprijini procesul de creare a rețelei, va permite părților interesate publice și

private să se întâlnească și să facă schimb de informații în direct.
 Un regulament privind rețelele va fi discutat și adoptat.
 La seminar vor participa reprezentanți a cel puțin 10 autorități publice locale și regionale, precum

și societăți civile și asociații de afaceri, în total douăzeci din România și douăzeci din Bulgaria.
 Fiecare participant va face o scurtă prezentare în care va prezenta potențialul său de cooperare și

parteneriat și va prezenta inovații în managementul public și administrativ.
 Doi vorbitori - unul din Bulgaria și unul din România - vor prezenta bune practici în materie de

cooperare transfrontalieră, zone posibile de cooperare și beneficii pentru comunitățile
locale.instrumente pentru cooperarea teritorială europeană, cum ar fi Grupul european de
cooperare teritorială (GECT).
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Crearea unei platforme web colaborative

 Platforma web comună „Rețeaua de cooperare inteligentă a comunităților de la Marea Neagră
din regiunea transfrontalieră Dobrich - Constanța” este un instrument important pentru
funcționarea durabilă a rețelei.

 Sursă constantă și durabilă de știri și bune practici în sfera publică.
 Publicarea de studii și analize legate de provocările comune cu care se confruntă comunitățile

din Marea Neagră în domeniile serviciilor sociale, administrației publice, ocupării forței de
muncă, sănătății, eficienței energetice, mediului, adaptării la schimbările climatice etc.

 Identificarea și analiza tendințelor de dezvoltare socială în regiunea transfrontalieră, la nivel
național și european.

 Un instrument inovator pentru informarea și implementarea politicilor similare pe probleme
similare.
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Crearea unei platforme web colaborative

Un alt obiectiv important al platformei:
 de a facilita comunicarea între cetățeni și

instituții.
Prin:
 Publicarea propunerilor și opiniilor părților

interesate - organizații de afaceri și civice,
organizații neguvernamentale din regiunea
transfrontalieră vizată.

 Crearea unui sector special pentru inovare
în sfera publică;

 Publicarea de bune practici și sugestii de
către organizații de afaceri și civice.
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Crearea unei strategii comune de cooperare și 
dezvoltare teritorială conexă a regiunii transfrontaliere 

a Mării Negre
Cuprinde următoarele aspecte: coeziune socială, planificare
și dezvoltare economică comună; protecția mediului,
ocuparea forței de muncă și educație; cooperare
instituțională.
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Obiective:
 Coeziunea și cooperarea între comunitățile locale și autoritățile publice,
 Coordonarea pe termen mediu și lung a politicilor și investițiilor în municipalitățile din Marea

Neagră din regiunea transfrontalieră.
 Coordonarea politicilor și măsurilor comune pentru protecția mediului și a zonei marine,

eficiența energetică, dezvoltarea economică, cu accent pe turismul maritim și forme
alternative, precum turismul cultural, eco-turistic.

 Dezvoltare socială - introducerea inovațiilor în sfera socială și educație, promovarea ocupării
forței de muncă.
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Crearea unei strategii comune de cooperare și 
dezvoltare teritorială conexă a regiunii transfrontaliere 

a Mării Negre
 Strategia va conține măsuri și instrumente specifice pentru coordonarea pe termen lung a

politicilor și investițiilor în municipalitățile de la Marea Neagră din regiunea transfrontalieră.
 Va fi un document de lucru practic care va ajuta la dezvoltarea și planificarea politicilor la

nivel local și regional, la identificarea problemelor comune și a soluțiilor comune.
 În cadrul acestei activități, vor avea loc trei întâlniri cu grupele țintă și părțile interesate

private - organizații civile și de afaceri, experți în diverse domenii legate de planificare
urbană și dezvoltare socială - două întâlniri la Năvodari și una la Balcic.

 Acest document va sprijini procesul de integrare și planificare teritorială comună și
conservarea zonei maritime.
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Proiect pilot pentru e-guvernare inovatoare

 să promoveze și să implementeze un model de guvernanță
municipală mai eficientă și mai transparentă.

 În societatea modernă, funcționarea eficientă a administrației
municipale este imposibilă fără introducerea serviciilor
electronice. Beneficiile pentru cetățeni și întreprinderi sunt
incontestabile: servicii mai accesibile, administrare mai
eficientă, mai multă transparență în guvernare.

 În acest scop, va fi introdus un sistem integrat de informații de
gestionare pentru municipalitățile din Balcic. Sistemul este
proiectat și dezvoltat ca o platformă unică pentru gestionarea
fluxurilor financiare, a fluxurilor de documente și deservirea
cetățenilor și a întreprinderilor din municipalitate.
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Proiect pilot pentru e-guvernare inovatoare

Sistemul informațional de management integrat al Municipiului Balcic are următoarele obiective
strategice:
 consolidează toate fluxurile financiare municipale într-un singur sistem
 automatizează activitățile angajaților municipali
 automatizează activitatea de serviciu pentru clienți municipali
 permite contabilitatea automată a tuturor tranzacțiilor
 oferă servicii electronice cetățenilor și întreprinderilor
 va fi realizat prin utilizarea celor mai noi tehnologii din domeniul sistemelor informaționale; cele mai de
încredere și mai fiabile sisteme de gestionare a bazelor de date vor fi utilizate pentru a trata datele.
Sistemul oferă lucru în timp real pentru toți utilizatorii și birourile în același timp. Datele sunt stocate
într-o bază de date centralizată. Sistemul oferă cetățenilor și persoanelor juridice posibilitatea de a
accesa informațiile și serviciile oferite de municipalități prin utilizarea unui modul bazat pe web.
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Proiect pilot pentru e-guvernare inovatoare

Sistemul va fi construit din următoarele module:
 Modul ”Gestionarea documentelor și servicii administrative”
 Modul ”Administrarea proprietății municipale”
 Modul ”Structură teritorială”
 Modul ”Impozite locale și taxe”
 Modul ”Gestionarea proiectelor și contractelor”
 Modul "Muncă și salariu"
 Modul ”Activități de contabilitate financiară, planificare și execuție bugetară”
 Modul „Arhivă Electronică”
 Modul ”Site-ului serviciilor electronice„

Modelul va permite tuturor cetățenilor și părților interesate din municipalitățile de la Marea Neagră să
utilizeze servicii și informații electronice.
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Proiect pilot pentru e-guvernare inovatoare

 Crearea unui sistem informațional integrat presupune următorii pași: acordarea dreptului de a utiliza
o platformă software, construirea unei baze de date, punerea în funcțiune, instruirea administrației
pentru a lucra cu sistemul.

 Sistemul informațional integrat din Năvodari va avea, de asemenea, caracteristici și funcții similare.

 Datorită gestionării electronice, care crește capacitatea de cooperare și eficiența administrațiilor
municipale, proiectul va contribui foarte mult la implementarea indicatorului de ieșire al programului.
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Îmbunătățirea eficienței serviciilor publice

 Această activitate va optimiza activitatea
administrațiilor municipale din municipiu
Balcic și municipiu Năvodari

 În cadrul proiectului, echipamentele vor fi
achiziționate pentru a facilita lucrările și a
îmbunătăți serviciile și serviciile
cetățenilor și investitorilor locali și străini.
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Îmbunătățirea eficienței serviciilor publice

 Proiectul va îmbunătăți activitatea
serviciului cadastral al celor două
municipalități datorită unui plotter pentru
tipărirea hărților cadastrale și a unui
scaner A3.

 Achiziționarea a 10 configurații de
computer și a cinci imprimante va crește
semnificativ calitatea serviciilor pentru
cetățeni.

 O altă inovație în municipiile Balcic -
achiziționarea unui dispozitiv de stocare
(tip cloud) va grăbi lucrările și va reduce
povara asupra administrației municipale.
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Două seminarii pentru creșterea capacității părților 
interesate din sectorul public

 Municipiul Năvodari va organiza și va desfășura două seminarii care vizează îmbunătățirea
capacității și eficienței administrațiilor locale în domeniul legislației și gestionării investițiilor
publice în municipalitățile de la Marea Neagră din regiunea transfrontalieră.

 Primul seminar a fost intitulat „Îmbunătățirea capacității administrației publice locale pentru
cooperarea transfrontalieră și dezvoltarea și implementarea de proiecte adaptate nevoilor
locale”.

 Al doilea seminar vizează introducerea inovațiilor în administrația publică. Acesta include
subiecte precum parteneriate public-privat, introducerea de noi modele și practici de
guvernare, implicarea comunității locale - părți interesate private, grupuri de acțiune locală -
în luarea deciziilor; identificarea și implementarea serviciilor publice inovatoare, aplicând o
abordare de guvernare pe mai multe niveluri a politicilor publice; Prezentarea politicilor
europene și a bunelor practici.
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Două seminarii pentru creșterea capacității părților 
interesate din sectorul public

 Cele două seminarii se vor concentra pe cele
mai recente politici, metode și instrumente ale
sectorului public. Se vor aborda studii de caz
specifice și practici inovatoare de
management; vor fi dezvoltate etape concrete
pentru implementarea practică a politicilor de
succes.

 Doi lectori - unul din Bulgaria și unul din
România, vor pregăti materiale de informare și
instruire și vor conduce seminarele.

 Se va pregăti un manual cu materiale
suplimentare pe ambele subiecte.
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Seminarii „Am o idee“

 La finalul proiectului, vor avea loc două seminarii
intitulate „Am o idee” - unul în municipiul Balcic și unul
în municipiul Năvodari.

 Încurajarea participării societății civile la procesul
decizional de importanță publică, implicarea cetățenilor
în procesul de planificare și dezvoltare a regiunii
transfrontaliere.
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 Cetățenii, tinerii, studenții, experții din institutele de cercetare în domeniile arhitecturii,
urbanism, de mediu din Bulgaria și România, reprezentanți ai municipalităților de la Marea
Neagră și ai administrațiilor municipale din Balcic și Năvodari vor fi invitați să participe la
seminarii. Scopul este de a genera pentru dezvoltarea municipalităților din Marea Neagră din
regiunea transfrontaidei inovatoare lieră - dezvoltarea și modernizarea mediului urban,
introducerea de soluții și tehnologii inovatoare care să facă regiunea mai atractivă pentru
investiții, să îmbunătățească mediul, să contribuie la convergența comunitățile de pe ambele
părți ale graniței.
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 Grupuri comune de lucru ale cetățenilor, specialiștilor și reprezentanților administrațiilor
municipale care își vor dezvolta și prezenta ideile.

 Materialele și prezentările seminarului vor fi încărcate pe platforma web și puse la dispoziția
publicului.

 Vor fi prezentate liderilor locali și părților interesate.

 Se preconizează că unele dintre idei vor fi incluse în planurile de dezvoltare municipală viitoare
și / sau să fie realizate de potențiali investitori.

 Prezentările cu cele mai originale și inovatoare idei vor fi incluse în filmul promoțional pentru
proiectul realizat de municipiu Năvodari. În acest fel, acestea vor fi promovate publicului larg,
ceea ce ar ajuta la realizarea acestora prin fonduri publice, parteneriate public-private sau
investiții private.

 Acest model inovator va fi implementat în municipiile Balcic și Năvodari, cu tendința de a fi
aplicat și în alte municipalități din rețea.
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Pentru contact:
 municipiul Balcic:

Dimitrin Dimitrov– Manager de proiect

 municipiul Năvodari:
Adrian Constantin – Asistent manager

www.interregrobg.eu
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Uniunii Europene

Telefon 0040 241 761 603       
Fax 0040 241 761 606
E-mail adi_ctin@yahoo.com
Web-site www.primaria-navodari.ro

Telefon 0579 71033
Fax 0579 74117
E-mail dimitrov@balchik.bg
Web-site www.balchik.bg
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