
          
               

                                                                                                           

 

 

 
Eveniment de informare privind lansarea primului apel de proiecte finanțat prin  

Danube Region Programme (Programul pentru Regiunea Dunării) 2021-2027,  

Galați, 27 septembrie 

  

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în calitate de Autoritate Națională 

și Punct Național de Contact pentru Programul Transnațional Dunărea și succesorul acestuia - 

Danube Region Programme (Programul pentru Regiunea Dunării) 2021-2027 organizează în data 

de 27 septembrie 2022, la Galați, o sesiune de informare privind lansarea primului apel de 

proiecte finanțat prin Danube Region Programme.  

Acesta este al treilea dintr-o serie de șapte evenimente organizate la Oradea (20 septembrie 

2022), Berzasca, jud.  Caraș-Severin (22 septembrie 2022), Galați (27 septembrie 2022), Brașov 

(4 octombrie 2022), Islaz, jud. Teleorman (6 octombrie 2022), online (11 octombrie 2022) și 

București (13 octombrie 2022). 

Sesiunile de informare sunt adresate potențialilor beneficiari ai programului (autorități publice 

naționale/regionale/locale, insituții de drept public sau privat, societăți comerciale etc.) și 

vizează în principal informarea acestora cu privire noul program de cooperare transnațională 

(Danube Region Programme), precum și la oportunitățile și condițiile de finanțare oferite de 

primul apel de propuneri de proiecte.  

Primul apel de propuneri de proiecte este preconizat a fi lansat la sfârșitul lunii septembrie se va 

desfășura în perioada 28 septembrie - 18 noiembrie 2022, în doi pași și are un buget alocat de 

91.753.091,38 euro, ce cuprinde fonduri INTERREG.  

Temele dezbătute în cadrul acestor sesiuni urmăresc familiarizarea potențialilor beneficiari cu 

Danube Region Programme, precum și cu termenii și condițiile  Manualului Aplicantului  pentru 

primul apel de propuneri de proiecte, elaborarea și scrierea proiectelor și aspecte privind 

acordarea cofinanțării naționale. 

 

Danube Region Programme (Programul pentru Regiunea Dunării) 2021-2027 finanțează proiecte 

ce privesc integrarea politicilor din domeniile selectate în macroregiunea Dunării, prin proiecte 

ce beneficiază de un parteneriat transnațional extins, în conformitate cu prevederile comunitare 

şi în strânsă legătură cu obiectivele Strategiei UE pentru Regiunea Dunării (SUERD). 

Persoanele interesate să participe la eveniment sunt rugate să se înscrie la următorul link: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc8zCi0g3sT3C4LbGiUDUyWxXNb95ODX8qmJJvSX5Z

DOf7s6A/viewform  sau printr-un e-mail la adresele: alina.mihalache@mdlpa.ro ori 

simona.arghire@mdlpa.ro.  

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc8zCi0g3sT3C4LbGiUDUyWxXNb95ODX8qmJJvSX5ZDOf7s6A/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc8zCi0g3sT3C4LbGiUDUyWxXNb95ODX8qmJJvSX5ZDOf7s6A/viewform
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AGENDA evenimentului de prezentare a  
 

Danube Region Programme (Programul pentru Regiunea Dunării) 2021-2027 
 

(prezentarea programului transnațional și a principalelor elemente ale 

primului apel de propuneri de proiecte) 

 
27 septembrie 2022,  

Sala de Consiliu a Primăriei Galați, et. 1, Strada Domnească nr.54 

Galați 

 

09:00-09:30 Înregistrarea participanților 

09:30-09:45 Cuvânt de deschidere  

Dl. George Daniel SURDU, Secretar de Stat, Ministerul Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice și Administrației 

Cuvânt de deschidere 

Dl. Ionuț-Florin PUCHEANU, Primarul Orașului Galați  

09:45-10:10 Prezentarea   Danube Region Programme (Programul pentru Regiunea Dunării) 
2021-2027, succesor al Programul Transnațional Dunărea (buget alocat, 
domenii finanțate, condiții specifice) 
 

(reprezentant al Autorității Naționale a programului în România) 

10:10-11:30 

 

 

Principalele elemente ale Primului apel de propuneri de proiecte care vor fi 
finanțate din Danube Region Programme 

 
(reprezentant al Autorității Naționale a programului în România) 

11:30-12:15 Pauză  

12:15-13:00 Elaborarea și scrierea proiectelor 
(cerințe pt. proiecte, dezvoltarea parteneriatului, eligiblitatea activităților 
și a cheltuielilor, matricea cadru logic a intervenției, sinergii create și 
capitalizarea rezultatelor) 
 
(reprezentant al Autorității Naționale a programului în România) 

13:00-13:10 Completarea Expresiei de Interes (EoI) 

13:10-13:20 Aspecte privind acordarea cofinanțării naționale 
 

(reprezentant al Autorității Naționale a programului în România) 

13:20-13:40 Experiențe în implementarea proiectelor transnaționale – de la scrierea 
propunerii de proiect la implementare 
 

Dna. Irina ISAC, Consilier, manager de proiect REDISCOVER, Primăria Galați 
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Dl. Ovidiu Costea, Șef serviciu, Serviciul de Proiecte și Finanțări Externe 

13:40-14:00 Sesiune de întrebări și răspunsuri 
Consultări 
 

14:00-14:30 AoB 

 

 

Reprezentanți ai  Autorității Naționale a programului în România (MDLPA): 

Simona Arghire, consilier 

Alina Mihalache, consilier  
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