“Ние не обединяваме ДЪРЖАВИ, ние обединяваме ХОРАТА”- Жан Моне – 1952
„Noi nu unim STATE, noi unim OAMENII“ - Jean Monet – 1952

17 ГОДИНИ ЕВРОРЕГИОН ДАНУБИУС - ФАКТОР ЗА ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
17 ANI EUROREGIUNEA DANUBIUS – FACTOR PENTRU COLABORARE TRANSFRONTALIERA
2002-2019

Anul acest pe 9 mai 2019 /09.05.2002/ se împlinesc 17 ani de la înfiinţarea Asociaţiei
“Euroregiunea Danubius”. Această dată nu a fost aleasă întâmplator de conducerea de
atunci a Administraţiei Regionale Ruse şi Consiliul Judeţean Giurgiu, care au fost exponenţii
şi fondatorii de bază ai ideii. “Ziua Europei” a fost aleasă simbolic, deoarece era clar că
drumul Bulgariei şi al României spre N.A.T.O şi Uniunea Europeană este bine definit pentru
a fi parcurs împreună. Asociaţia “Euroregiunea Danubius” a fost înfiinţată cu scopul de a
încuraja, consulta şi coordona cooperarea transfrontalieră în toate domeniile de activitate
din judeţul Giurgiu şi regiunea Ruse

Preistorie de crearea a Asociatia Euroregiunea Danubius
Initial ea a fost legata ci BRIE /Centrul bulgaro-roman interuniversitar la Rusenski
Universitet Si Academia de Studii Economice din Bucuresti/, fondat prin ajutorul Pactul de
Stabilitate. BRIE-ul in Ruse si Giurgiu a fost creat pentru a instrui cadre administrative
viitoare entru Necesitatiile de cooperare transfrontaliera si integrare europeana. Un grup de
bulgari si romani , format din reprezentanti ai Academiei de Studii Economice, Universitatea
din Ruse si experti din Prefectura Ruse si Consiliul judetean Giurgiu, au vizitat euroregiunea
Transfrontaliera Viadrina, care acopera zona din jurul orasului german Francfurt la Oder si
in jurul orasul polonez Sliubite, despartite de raul Oder. Eu au de asemenea creat Centrul
inter-universitar si pe podul de 250 de metri peste raul Oder in fiecare zi trec studentii din
ambele tari, precum lucratori si cetatenilor obisnuite

Acest grup din Ruse si Giurgiu a cunoscut experienta de succes germane-poloneza in
cooperarea transfrontaliera si dupa intoarcerea acasa a inceput sa-l aplice la nivel local
aici – prin infiintarea Asociatia Euroregiunea Danubius.
Până la sfârşitul anului 2002 a fost deschisă o reprezentanţă a Asociaţiei la Giurgiu, ne-am
echipat biroul cu toate mijloacele moderne de comunicare necesare (telefon, calculator,
imprimantă), a fost pregătit link-ul către site-ul Prefecturii Ruse care oferă informaţii
Asociaţia Euroregiunea Danubius şi a fost creat şi loggo-ul unic Asociaţiei.

În lucrarea sa ne-am bazat pe intersecții în istoria
popoarelor noastre, la ceea ce ne unește, mai degrabă
decât ceea ce ne desparte și am avut succes.

STRUCTURA ASOCIATIEI
„EUROREGIUNEA DANUBIUS“

 Presedinte;
 Consiliul de administratie – 8 membrii
(4 bulgari si 4 romani);
 Director executiv;
 Membrii – bulgari si romani
(in principiu de oglinda);

FINANTARE:
 Cotizatie;
 Proiecte;
 Servicii de consultanta;
 Donatii
 Cursuri in limba romana;
 Alte.

 Asociatia „Euroregiunea Danubius“ <wieGiurgiu a fost fondata pe data de 9 mai
2002 de catre Prefectura Ruse si Consiliul
Judetean Giurgiu.
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АSOCIATIA REGIUNILOR EUROPENE DE GRANITA
(AEBR)

Incepand cu luna mai 2005,
„Euroregiunea Danubius“ este un
membru al AEBR.

Euroregiunea
Danubius

Orasul Giurgiu

Orasul Ruse
f.Dunarea
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http://old.mae.ro/
MAE » Politica externă » Cooperarea regională » Cooperarea în cadrul euroregiunilor »
Euroregiuni » Euroregiunea “Danubius”
Euroregiunea “Danubius”
Creată în 2002, la iniţiativa Consiliului judeţean Giurgiu şi Prefecturii Ruse, Euroregiunea Danubius
este o asociaţie care cuprinde judeţul Ruse, din partea bulgară, şi judeţul Giurgiu din partea română.
Scopul principal al asociaţiei este de a încuraja cooperarea transfrontalieră în toate domeniile de
activitate, prin realizarea unor programe şi proiecte comune, finanţate din surse externe .
Activităţile de bază ale Asociaţiei sunt:



Pe pagina MAE a
Romaniei



sprijinirea organelor centrale şi locale în realizarea Convenţiei Europene pentru colaborare
transfrontalieră între societăţile şi organele teritoriale, precum şi identificarea soluţiilor pentru
rezolvarea problemelor transfrontaliere comune/taxele pentru trecerea frontierei.
încurajarea, consultarea şi coordonarea colaborării transfrontaliere între Bulgaria şi România
în domeniul: dezvoltării economice, transporturilor, mediului, învăţământului, turismului, pieţei
muncii, protecţiei sănătăţii şi agriculturii.
dezvoltarea relaţiilor între membri săi prin schimb reciproc, coordonare şi consultări în domenii
echivalente de răspundere.

O prioritate în activitatea Asociaţiei o reprezintă primăriile satelor din regiunile Ruse şi Giurgiu. Astfel,
a fost realizat un proiect pentru înfrăţire şi colaborare transfrontalieră. De asemenea, o atenţie
deosebită este acordată şi colaborării între agenţii economici din cele două zone.
Proiecte implementate:










Organizarea cadrului de cooperare transfrontalieră pentru susţinerea dezvoltării rurale în
regiunile Giurgiu - Ruse (PHARE-CBC). Consiliul Judeţean Giurgiu (solicitant) - Asociaţia
pentru Dezvoltare Regională a districtului Ruse - Asociaţia “Euroregiunea Danubius”.
Valoarea proiectului: 38.014 Euro.
Istorie, tradiţie şi viitor în regiunea transfrontalieră Giurgiu – Ruse (PHARE-CBC). Consiliul
Judeţean Giurgiu (solicitant) - Asociaţia “Euroregiunea Danubius” Valoarea proiectului: 17.960
Euro.
Cadrul teritorial şi instituţional al regiunii transfrontaliere Ruse-Giurgiu (PHARE-CBC). Consiliul Judeţean Giurgiu (partener) - Prefectura Ruse - Primăria Ruse - Primăria Ivanovo Asociaţia “Euroregiunea Danubius” Valoarea proiectului: 55.126 Euro.
Capacitatea de a coopera – îmbunătăţirea capacităţii de cooperare transfrontalieră dintre
districtul Ruse şi judeţul Giurgiu (PHARE-CBC). Consiliul Judeţean Giurgiu (partener) Universitatea Ruse - Prefectura Ruse - Asociaţia “Euroregiunea Danubius”. Valoarea
proiectului: 24.000 Euro.
Dezvoltarea rurală transfrontalieră - o şansă pentru viitor (PHARE - CBC). Consiliul Judeţean
Giurgiu (solicitant) - Asociaţia “Euroregiunea Danubius”. Valoarea proiectului: 37.925 Euro.
Crearea precondiţiilor pentru planificarea comună în regiunea Giurgiu - Ruse (PHARE-CBC)
Consiliul Judeţean Giurgiu (solicitant) - Asociaţia “Euroregiunea Danubius”. Valoarea
proiectului: 36.130 Euro.
Crearea şi promovarea relaţiilor de turism ecumenic în regiunea transfrontalieră Giurgiu,
România şi Ruse, Bulgaria (PHARE - CBC). Consiliul Judeţean Giurgiu (partener) - Asociaţia
“Euroregiunea Danubius (solicitant). Valoarea proiectului: 35.880 Euro.

ACTIVITATILE PRINCIPALE ALE
ASOCIATIRI „ЕUROREGIUNEA DANUBIUSС“

• Ajutor si asistenta acordata autoritatilor centrale si locale in realizarea
Conventiei cadru Europene pentru cooperare transfrontaliera;
• Sprijina autoritatile centrale si locale în căutarea de soluții la problemele
transfrontaliere comune (de exemplu problema cu taxele de frontieră -Podul
peste Dunare.);
• Incurajeaza, ofera consultanta si coordoneaza cooperarea transfrontaliera
între Republica Bulgaria si România în domeniile: dezvoltare economica,
transport, mediu, educatie, piata muncii, cultura, agricultura;
• Sprijina parteneriatele între membrii săi, prin intermediul schimbului de
informații, coordoneaza și ofera consultanță, participa la formarea de echipe
mixte, care să participe cu proiecte de dezvoltare în regiune;

• Sprijina parteneriatele între membrii săi, prin intermediul schimbului de
informații, coordoneaza și ofera consultanță, participa la formarea de echipe
mixte, care să participe cu proiecte de dezvoltare în regiune;
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I. Sprijinirea și asistența acordate autorităților centrale
și locale în implementarea Convenției-cadru european
pentru cooperare transfrontalieră între colectivitățile și
autoritățile teritoriale pentru identificare de soluții la
problemele transfrontaliere comune de pe ambele părți
ale graniței
II. Activitățile Asociației "Euroregiunea Danubius" care
vizează dezvoltarea cooperării transfrontaliere în
domeniul afacerilor
III. Cooperarea transfrontalieră în domeniile educație,
cultură, turism și activități sociale
IV. Proiecte

In ultimii 17 ani activitatea Asociatie s-a realizat în mai
multe domenii-cheie:
I. Legate cu Podul peste Dunare – emblematic pentru punctul de frontiera RuseGiurgiu
• contribuția Asociatiei "Euroregiunea Danubius" la reducerea/eliminarea taxelor de
trecere a Podului peste Dunăre
• contribuția în pregătirea și semnarea protocoalelor între Prefectura Ruse si Consiliul
judetean Giurgiu precum si a altor acorduri/protocoale de colaborare intre instituții
referitoare la trecerea frontierei Ruse-Giurgiu pentru:
• organizarea traficului în timpul reparării partea romana, interacțiune si comunicare în
situații de criză în condiții normale și extreme meteo /Directorul executiv al Asociației a
fost desemnat de partea bulgară ca persoană de contact în situații de urgență/
• poziția exprimată în scrisorile către autoritățile și instituțiile responsabile trebuie pentru
necesitatea prevederii unui al doilea pod la frontiera Ruse-Giurgiu
• contributia și participarea activă la pregătirea și celebrarea a 60 de ani de la construirea
Podului peste Dunăre / 20 iunie 2014

- pentru organizarea Intalniri Comune bulgaro-române; o legătură mobilă
pentru schimbul de date oficiale, schimbul și traducerea documentelor,
asigurarea participării funcționarilor în zonele cu riscuri, luarea deciziilor
comune privind îndepărtarea zăpezii de pe Podul Prieteniei, inclusiv
infrastructura de transport adiacentă și asigurarea unui trafic normal;
acumularea de TIR-uri, accidente și dificultăți de trafic, numărul
camioanelor grele și al autobuzelor blocate pe pod, pentru indepartarea
camioanelor grele TIR-urilor accidentate;
- pentru elaborarea și semnarea Protocolului comun privind interacțiunea și
comunicarea în situații de criză în sezonul de iarnă 2017-2018, în condiții
meteorologice normale și extraordinare./ Directorul executiv al

Asociației a fost desemnat ca persoană de contact din partea
bulgară pentru situații de urgență și accidente.

MOMENTE DE INTALNIRI DE LUCRU

MOMENTE DE INTALNIRI DE LUCRU

II.Sprijinirea și asistența acordate autorităților centrale și locale în
implementarea Convenției-cadru european pentru cooperare transfrontalieră
între colectivitățile și autoritățile teritoriale pentru căutare de soluții la
problemele transfrontaliere comune de pe ambele părți ale graniței
• Realizarea de contacte personale și de cooperare între Prefectul Districtului Ruse și
Presedintele Consiliului Județean Giurgiu, primarii din districtul Ruse și Județul Giurgiu și
alți reprezentanți ai administrațiilor locale; pregătirea și semnarea protocoale între
Prefectura Ruse și Consiliul Județean Giurgiu, de acemenea intalniri la schimbări în
conducerea instituțiilor și agențiilor

Sprijinirea și participare la organizarea și desfășurarea unei întâlniri între Nikolay
Nankov, Ministrul Dezvoltării Regionale și Lucrărilor Publice și Paul Stănescu,
Viceprim-ministru și Ministrul Dezvoltării Regionale din România, care a avut loc în
administrația regională din Ruse;

МОМЕНТИ ОТ СЪБИТИЯ

• Intâlniri cu președintele Klaus Iohannis, cu Secretarul de stat dr. Raed Arafat,
fondator al Serviciilor de urgență în România SMURD, Excelenta Sa Ion Galea,
Ambasadorul României în Bulgaria

МОМЕНТИ ОТ СЪБИТИЯ

•Sprijinirea și participare la organizarea și desfășurarea unei serii de întâlniri
inițiate de către prefectii ai Districtului Ruse și Județul Giurgiu, cu instituțiile
responsabile privind măsurile de eradicare a focarelor, prevenirea apariției și
răspândirii bolii pestei porcine africane. Introducerea unor controale mai stricte
asupra persoanelor și mărfurilor care trec prin punctul de control Ruse-Giurgiu;
•Sprijinirea și participare la organizarea și desfășurarea unei întâlniri de lucru
între Agenția Regională pentru Siguranța Alimentară din Ruse și Agenția
Veterinară pentru Siguranța Alimentară Giurgiu privind: problemele cu exportul
ilegal de animale vii prin punctul de trecere a frontierei Ruse-Giurgiu; riscul de
pestă porcină africană; un focar de anemie a calului; identificarea acțiunilor
comune în cazul încălcărilor și pericolelor constatate, interacțiunea cu instituțiile
conexe;
• Sprijinirea zilnică pentru furnizarea de informații privind regiunea noastră
transfrontalieră - sprijinirea și implementarea logisticii cu persoanele și
instituțiile relevante privind implementarea proiectelor în derulare;
reprezentanți ai autorităților locale, instituții, municipalități înfrățite, oameni de
afaceri implicați în implementarea activității lor actuale; informații actuale
privind schimbările în guvernarea politică - cabinete politice, structuri locale și
donatoare, publicații de presă în regiunea transfrontalieră; în legătură cu
sărbătorile naționale și locale din Bulgaria și România; Ruse și Giurgiu, / 3
martie, 1 decembrie, 23 aprilie, 6 mai, 24 mai, etc;

• Pentru infratirea municipalităților și semnarea Protocoalelor de cooperare. Aceste
protocoale sunt baza pentru cooperarea viitoare în dezvoltarea și punerea în aplicare a
proiectelor comune transfrontaliere și a dezvoltării durabile.

•Braslen-Greaca

Tenovo-Hotarele

Marten – Kosoba

Sandrovo-Gostinu Ivanovo-Sabareni

Ivanovo-Sabareni

Ivanovo-SabareniBucsani

Byala-Gradinari

Dve mogili-Adunati Copaceni

MUNICIPALITATI INFRATITE
BOROVO – GOGOSARI, VEDEA
BYALA - GRADINARI
VETOVO - GOSTINU
DVE MOGILI – ADUNATI COPACENI
IVANOVO – BUCSANI- SABARENI
PIRGOVO - MALU
SLIVO POLE – IZVOARELE - RASUCENI
BRASLEN - GREACA
TENOVO – COMANA - HOTARELE
MARTEN - COSOBA
SANDROVO - GOSTINU
ECZARH IOSIF - SCHITU

DIN ALTE DISTRICTE
MUNICIPALITATEA BELENE - CONSILIUL JUDETEAN OLT
MUNICIPALITATEA ZLATARITA, DISTRICTUL VELIKO TARNOVOMUNICIPALITATEA GAUJENI,JUDETUL GIURGIU

III. Activitățile Asociației "Euroregiunea Danubius" care vizează dezvoltarea
cooperării transfrontaliere în domeniul afacerilor
Activiatatea noastra transfrontaliera de sprijinire a afacerilor
de pe ambele maluri ale Podul Dunării, a primit accelerare
accentuată şi inlesnire mare, prin crearea dupa un proiect
ransfrontalier a Centrului de Afaceri "Danubius" din Giurgiu,
realizat prin proiect al Consiliul Judetean Giurgiu,
finantat de Programul FHARE-CBC, cu valoroasa asistenţă
metodologică al Centrul de sprijinirea IMM-urile in Ruse
cu director executiv Katea Goranova.

2012 – sa fondat Grupului Local al Reprezentanţilor Agricultorilor din Districtul
Ruse si Judeţul Giurgiu (GLAC Giurgiu-Ruse)

•În cadrul Comisiei sa semnat un acord de cooperare între Direcția Regională pentru
Siguranța Alimentelor din Ruse și Directia sanitara veterinara si pentru siguranței alimentelor
Giurgiu

IV. Cooperarea transfrontalieră în domeniile educație, cultură, turism și
activități sociale
În comun cu Ambasada Bulgariei la București am organizat o expoziție de fotografie
"Dunărea- fluviul Europei" lu fotografi din Ruse - Krasimir Iskarov și Nikolai Genchev - cu
ocazia Ziua Natioanala a Bulgariei - 3 martie/ Exelenta Sa Alexandar Filipov - ambasadorul
Bulgariei in Romania
• Impreuna cu Ambasada României din Sofia am organizat expoziția "Dunărea – fluviul
Europei" lu fotografi din Ruse - Krasimir Iskarov și Nikolai Genchev si prezentare a cărții
dramaturgul român – directorul de Teatru Giurgiu Mircea M.Ionescu "Nu mor pescarusii
cand vor porcii mistreti ", dedicat zilei Naționale a România
. - 1 Decembrie, la Biblioteca
Municipală Sofia/ Exelenta Sa Anton Pacuretu - ambasadorul Romaniei in Bulgaria

• Expozitie de ex-librise din fondului Bibliotecii Ruse, dedicata 24 mai – Ziua culturii
bulgare la Muzeul de Istorie din București

. Exelenta Sa Valentin Radomirschiambasadorul Bulgariei in Romania

•Zilelor Culturii Române în Ruse - expoziția «Regina Maria - istorie și destin » cu ocazia de
75 de ani de moartea ei.та й. In comun cu Muzeul Național «Palatul Cotroceni» București

•Expoziție la Biblioteca Metropolitana din Sofia - Petra Serbanescu, pictorita din
Giurgiu. Inaugurata de catre Excelenta Sa domnul Michail Rosianu - Ambasadorul România în
Bulgaria

.

•Expoziție în București arhitecți din Ruse

Cu ocazia 22 septembrie- Ziua Independenței a Bulgariei împreună cu Muzeul Regional de Istorie
din Ruse, Muzeul Județean Giurgiu și Casa de cultură „Ion Vinea”- Giurgiu am organizat o
expoziție intitulată "Recunoașterii artistice a doi artiști români" - Petra Sherbanescu - Tinase și
Mihai Nekita Burkulchez. Expoziție, sub patronajul Prefectul Districtului Ruse, Galin Grigorov;

Inițierea și sprijinirea pentru semnarea unui Acord de cooperare al Muzeului Regional de Istorie
Ruse cu Muzeul Judetean „Teohari Antonescu”-Giurgiu pentru realizarea cooperării culturale
transfrontaliere pe de o parte și realizarea unor activități comune de promovare a siturilor de
patrimoniu din România și Bulgaria;

Organizarea și realizarea inițiativelor comune cu Muzeului Regional de
Istorie Ruse si Muzeul Judetean „Teohari Antonescu”-Giurgiu, după
semnarea Acordului - expoziții de 1 Martie - Martisoara și Primăvară, 8 Martie - Ziua Internațională
a Femeilor;
Иницииране и съдействие за подписване на
Споразумение за сътрудничество на
Регионален исторически музей Русе
с Окръжен музей „Теохари Антонеску”
за осъществяване на трансгранично
културно сътрудничество по между си
и реализиране на съвместни дейности
с цел популяризиране на обектите на
наследството в Румъния и в България;
3.2 Организиране и осъществяване на съвместни инициативи с Регионален исторически
музей Русе и Окръжен музей „Теохари Антонеску” след подписване на Споразумението –
изложби по повод 1 Март-ден на мартеницата и Първа пролет,
8 Март - Международният ден на жената;

.
Cu ocazia Zilei Naționale din România - 1 Decembrie, expoziția „Cultura“, în Giurgiu,
împreună cu Arhiva de Stat Ruse si Muzeului Judetean Giurgiu. Expoziția prezintă
documente, fotografii, postere, cărți poștale pentru evenimente culturale din Ruse și
Giurgiu. Un accent pus pe fotografii din cărțile lui Rumen CUzov „Ruse -Ilustrat retro
Ghid“ și „Ruse în trecut“, care toamna trecuta au fost prezentate în Biblioteca
Giurgiu;

Sprijinirea și participare la organizarea și consacrarea ceremonială a bisericii
ortodoxe nou-construite "Sf. Pantelimon" din orașul Byala. Unul dintre principalii
donatori este Tudor Florea - primarul Grădinari, județul Giurgiu și fiul său, înfrățită
cu municipiul Byala.In timpul construcții, realizarea logistică donatori români,
maestru al iconostasului și pictorul, de asemenea, românii. Sfințirea solemnă a avut
loc în prezența primului ministru și donator, Boyko Borisov;

Областна администрация
Русе
Prefectura Ruse

Окръжен съвет
Гюргево
ConsiliulJudetean Giurgiu

ОЦКПТ
Гюргево
CJCPCT Giurgiu

Асоциация
ЕврорегионДанубиус
AsociatiaEuroregiuneaDanubius

ФОЛКЛОРЕН СПЕКТАКЪЛ
ПОСВЕТЕН НА НАЦИОНАЛНИЯ ПРАЗНИК НА РУМЪНИЯ, 1 ДЕКЕМВРИ
SPECTACOL FOLCLORIC DEDICAT ZILEI NATIONALE A ROMANIEI, 1 DECEMBRIE

С УЧАСТИЕТО НА
ФОЛКЛОРЕН АНСАМБЪЛ „ДОЙНА ДУНАРИ”-ГЮРГЕВO
CU PARTICIPAREA
ANSAMBLUL FOLCLORIC “DOINA DUNARII”- GIURGIU

28ноември 2016, понеделник, 17.30 Пленарна зала, Община Русе
28 noiembrie 2016, luni, 17.30, Sala de plen, Primaria Ruse
ВХОД СВОБОДЕН
INTRARE LIBERA

Intâlnire între reprezentanții structurilor Arhivelor Statului Ruse si Giurgiu, cu ocazia
de 60 de ani crearea sistemului de arhive de stat bulgare prin Decretul Consiliului de
Miniștri. Sa schimbat informații cu privire la organizarea, structura și funcționarea
arhivelor, oportunități de colaborare - cercetare comună, conferințe și expoziții;

Адрес: Русе - 7005 , бул.”Липник” № 38, телефон: 082/841
866, 082/841 867, 082/841 868
Е-mail ruse@archives.government.bg

Sprijinirea pentru pregătirea și semnarea unui Acord de cooperare între Universitatea
"Angel Kanchev"-Ruse, Facultatea "Știința și Ingineria" în orașul Alexandria, parte din
Universitatea "Valahia" din or. Tărgoviște, România. Documentul prevede baza pentru
viitoarele inițiative comune, cum ar fi organizarea de conferințe, schimburi de idei în
domeniul academic și de cercetare, schimb de publicații, schimburi academice de studenți
și profesori, proiecte transfrontaliere comune;

Sprijinirea pentru pregătirea și semnarea unui memorandum de cooperare între Academia
Română de Științe - Institutul de biodiversitate –Bucuresti cu Prefectura Ruse, Universitatea
"Angel Kanchev" - Ruse, Institutul de metale, echipamente si tehnologii „Acad. Angel
Balevski" cu centru de hidrodinamica , Camera bilaterală de Comerț România-Bulgaria,
Euroregiunea Danubius și Centrul universitar regional al ABS - Ruse;

V. Proiecte– Cel mai important rezultat realizat de-a lungul celor 17 ani al activităţii
noastre, sunt proiectele de cooperare transfrontalieră câştigate şi implementate cu succes,
sau care sunt încă în implementare, proiectele europene realizate în cadrul Programului
Phare - CBC şi Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013 si in curent
INTERREG V-A Romania Bulagria 2014-2020.
•Rolul Euroregiunii Danubius pentru proiecte este acela de a oferi ajutor gratuit și asistență
•
specifica
în caz de probleme și de a oferi logistică membrilor din districtul Ruse si judetul
Giurgiu.
Întreaga activitate de documentare si decizie asupra fezabilitatatii unor proiecte, afaceri /
comunicarea, pregătirea documentelor etc / se realizează cu medierea Asociației,o
activitate care se incheie la finalizarea lor.
Au fost realizate 22 de proiecte de peste 30 de milioane de euro - cel mai mult în granița
noastră bulgară-română comună pentru perioada de programare anterioară 2007-2014.
•Pe Programul INTERREG V-A 2014-2020 Romania – Bulgaria pregătite si depuse 16 proiecte.
• Beneficicari: Prefectura Ruse, Consiliul Judetean Giurgiu , municipalități, Universitatea
"A.Kanchev" , Bisnescentru, AN "Drumuri", Direcția "Siguranța împotriva incendiilor și de
protecție a populației" - Ruse, Parcul natioanal "Rusenski Lom" și altele.

•proiectul “De la complexul mediaval al manastirii Ivanovo si Makastirii “Sf.Dimitri
Bassarabovski” prin asezamintele ortodoxe din Ruse si Giurgiu pana la Manastirea Comana,
finantat pe Programul FARE CBC Bulgaria – Romania, 2004, realizat de catre Euroregiunea
Danubius si Consiliul Judetean Giurgiu.In valoare de 28 530 euro

•proiectul “TourNet - Promovarea rețelelor transfrontaliere comune de
dezvoltare a produselor turistice bulgaro-române" finanțat în cadrul programului
CBC România - Bulgaria 2007 – 2013. Beneficiarul acestui proiect a fost Centrul de afaceri
Ruse in parteneriat cu Asociatia Euroregiunea Danubius

• proiectul "EOCES - îmbunătățirea capacității operaționale și tehnice pentru a răspunde la
situații de urgență în regiunea de frontieră Giurgiu-Ruse" cu parteneri Direcția de
Protecție Civilă și Securitate la Incendii - Ruse și Consiliul Județean Giurgiu. Proiectul a
fost implementat în cadrul Programului CBC România-Bulgaria (2007-2013).

•proiectul “ROAD- Reabilitarea infrastructurii de acces pentru dezvoltarea
cooperării transfrontaliere în regiunea Giurgiu-Ruse ". Parteneri – Consiliul
Județean Giurgiu și municipiul Slivo Pole, districtul Ruse. Finanțat în cadrul
programului CBC România - Bulgaria 2007 – 2013 in valoare de 7,561,489.46 евро.

• proiectul “Еco-Biz - Operatiuni ecologice transfrontaliere pentru o zona integrată de afaceri
"- partener lider- Consiliul Județean Giurgiu, Parteneri – Centrul de afaceri - Ruse,
Universitatea din Ruse, Institutul national de cercetare-dezvoltare Agricolă Fundulea –
Călărași și Institutul național de textile și pielărie – București; In valoare de 1,44 mln. euro.

•proiectul "Ecoturism: o perspectivă de dezvoltare a două municipalități mici" cu partenerii
Comuna Vetovo și comuna Gostinu.

• proiectul "JAMES” - acțiuni comune pentru gestionarea situațiilor de urgență în
caz de evenimente hidrometeorologice și poluării accidentale a apei", cu
parteneri Consiliul Județean Giurgiu și Direcția de Protecție Civilă și Securitate la
Incendii - Ruse. Proiectul a fost implementat în cadrul Programului CBC RomâniaBulgaria (2007-2013).
•proiectul "GIS - Managementul de drumuri în regiunea de frontieră Giurgiu - Ruse
– o strategie de succes" cu partenerii Prefectura Ruse, Consiliul Județean Giurgiu
și Universitatea din Ruse „Anghel Kancev”. Asociația a acordat sprijin pentru
rezolvarea unor probleme legate de infochioscul din punctul de frontiera Ruse –
Giurgiu (sistem de informații administrative de vizualizare și monitorizare a
traficului de-a lungul drumului București-Adunații Copăceni -Giurgiu-Ruse-Biala)
și montarea de indicatoare rutiere, realizate în cadrul Programului CBC Romania Bulgaria (2007-2013).

In cadrul primului apel de proiecte din cadrul Programului Interreg V-A RomaniaBulgaria 2014-2020 – sesiunea hard, avand ca termen-limita data de 30.09.2015,
Consiliul Judetean Giurgiu a pregatit si depus ca beneficiar lider sau beneficiar
(partener) impreuna cu partenerii sai din districtul Ruse urmatoarele proiecte:
Axa prioritară 1 : O regiune bine conectată
1.Imbunătațirea conectivității între Județul Giurgiu și Municipalitatea Slivo Pole
(Improving connectivity between Giurgiu County and Slivo pole), Acronim: ICB
2. Investiții pentru o regiune conectată (Investments for a connected region), Acronim:
ICR
3. Accesibilitate catre TEN T în regiunea transfrontalieră Giurgiu-Ruse (Accessibility to
TEN-T in Giurgiu-Ruse cross-border region), Acronim: ACBR, Consiliul judetean Giurgiu,
municipuilui Byala
4.Construirea unei estacade deasupra punctului de control Podul Dunării: un punct de
trecere între reţeaua de transport a regiunii de graniţă Ruse-Giurgiu şi reţeaua TEN-T în
Europa (Building an overhead road to the checkpoint Danube Bridge: a crossing point
between the transport network of the border region Ruse-Giurgiu and TEN-T network in
Europe), Acronim : BODB
Axa prioritară 2 : O regiune verde
1.Infrastructura de turism si management sustenabil al mostenirii culturale in regiunea
transfrontaliera Giurgiu-Ruse (Tourism infrastructure and sustainable management of cultural
heritage in Giurgiu-Ruse CBC Region), Acronim: TOURISM, comuna Tenovo

Proiecte
Proiectului „Program avansat transfrontalier de instruire pentru administraţia Judeţului
Giurgiu şi Districtului Ruse” (Cross-border advanced training programme for Giurgiu
County and Ruse District Administrations), cu numărul de înregistrare a proiectului:
16.5.2.010, codul e-MS: ROBG-136; parteneri: Consiliul judetean Giurgiu, Prefectura
Ruse, comuna Tenovo;

Proiecte
“Investiții pentru o regiune sigură: județul Giurgiu și județul Ruse (ISR), finantat prin
Programului de Cooperare Transfrontalieră România - Bulgaria INTERREG A V-8 20142020, e-MS код ROBG-135, parteneri: Consiliul Judetean Giurgiu, Direcția regională
„Siguranța împotriva incendiilor și de protecție a populației“;

Proiecte
„GRADe – Sistem comun de prevenire și gestionare a riscurilor pentru Gadidenri - Malu
- Byala pentru o regiune transfrontalieră sigură și bine dezvoltată“, finantat prin
Programului de Cooperare Transfrontalieră România - Bulgaria INTERREG A V-8 20142020, parteneri ;comunele Byalla, Gradinari, Malu;

Proiecte
"Parteneriatul transfrontalier dintre Tsenovo-Hortarel și Griaca împotriva riscurilor
naturale";
Проект: „Трансгранично партньорство
между Ценово – Хотареле – Гряка срещу
природни рискове“, e-MS код: ROBG-417

Откриваща пресконференция
Дата: 11 декември 2018 г. (вторник)
Място: Заседателна зала на Общински съвет – Ценово
www.interregrobg.eu

Проект: „ Parteneriatul transfrontalier între
Țenovo - Hotarele – Greaca- împotriva
pericolelor naturale“, e-MS cod: ROBG-417

Conferință de presă
Data: 11 decembrie 2018 г. (marti)
Locul desfășurării: Sala de sedinte a Consiliului local Țenovo
www.interregrobg.eu

„ Investirea în siguranța rutieră și îmbunătățirea conectivității Municipiului Ruse și
Județului Giurgiu cu rețeaua de transport TEN-T”, finantat prin finantat prin
Programului de Cooperare Transfrontalieră România - Bulgaria INTERREG A V-8
2014-2020; parteneri:Consiliul Judetean Giurgiu, Primaria Ruse;

Proiecte
„ "Patrimoniul creștinîn in coridorul cultural Ruse-Giurgiu", finanțat prin Programul de
Cooperare Transfrontalieră INTERREG V-A România-Bulgaria 2014-2020. Beneficiari: Mitropolia Ruse,comuna Vedea, județul Giurgiu, Biserica St.Georgi, Giurgiu; Proiectul
prevede consolidarea și restaurarea bisericilor Sf. Gheorghe și Sf. Petka din Ruse;

4.1 Съдействие на

.Asociatia „Euroregiunea Danubius“ a devenit subiect de studiu în doctorand al italian
Gianfranco Brusaporchi. Doctorand în programul internațional „Managementul
managementul diversității și“ învață un program de doctorat comun între
Universitatea Catolică din Leuven (Belgia) și Noua Universitate Bulgară din Sofia. Se
analizează regiunile transfrontaliere în Balcani, pentru a determina cel mai bun model
de cooperare transfrontalieră în fosta „butoiul cu pulbere“ al Europei

•In lucrarea de doctorat „Euroregiunea Ruse-Giurgiu ca
o condiție prealabilă pentru dezvoltarea axei
economice de la Carpaților pana la Stara planina” lu
asistentul principal dr. Martin Viktorov Doykov –
Universitatea Veliko Tarnovo

• de Titus Corlatean - Ministrul de
Interne al România

• de Administrația Prezidentiala
Națională Muzeul Național Cotroceni
în România

• de Asociația jurnaliștilor și scriitorilor români din industria turismului premiu pentru
sprijinirea proiectelor transfrontaliere și pentru Ghidul turistic dedicat turistilor
bulgari: "București – aproapiat și necunoscut “ si primirea de membru al
Asociației.

Ivan Patzaichin campion olimpic de caiac-canoegeneral de brigadă (cu o stea), în rezervă

Prefectul districtului Ruse, Stefco Burdjiev a
primit premiul pentru contribuția remarcabilă
la cooperarea transfrontalieră între Bulgaria și
România

“

Ionel Ionita – Director al
Muzeului de Istorie din București

Prezentarea cărții la
Muzeul de Istorie din București recenzent prof.Elena Siupiur

Статии в пресатаена Сюпюр

“

Publicații în presa bulgară și română

Biroul
Euroregiunii Danubius

Biroul Regional pentru Cooperare
Transfrontaliera Calarasi pentru Granita
Romania-Bulgaria
Zona Chiciu, parte din cladirea principala a
imobilului reprezentand sediul Serviciului
Public Transport Fluvial de Marfuri si
Calatori la P.C.T.F Calarasi(Romania)Silistra (Bulgaria), jud.Calarasi
Tel. 0242.313.091
Fax. 0242.313.092
Program:
Luni – Joi orele 8:00 – 17:00
Vineri 8:00 – 14:00

Клон на РОТГС в Русе/
България
- ул. Райко Даскалов №2,

Biroul la Ruse/Bulgaria
Str. Raico Dascalov, №2,

КОНТАКТИ/CONTACT
RUSE DISTRICT ADMINISTRATION
ADDRESS: BULGARIA, RUSE, SVOBODA SQUARE, NO.6
00359 82 820 094, 359 887 140 558
tel./fax 00359 82 820 094
WEB PAGE: www.ruse.bg ; www. www.ngobg.info
E-Е-MAIL: euroregiun_danubius@abv.bg
Contact : Lili Gаncheva, Executive director

GIURGIU COUNTY COUNCIL
ADDRESS: ROMANIA, GIURGIU COUNTY, BUCHAREST STREET, NO.10
TELEPHONE: 0040 372 462611
WEB PAGE: www.cjgiurgiu.ro
EMAIL: partnerships.cjg@gmail.com, parteneriate@cjgiurgiu.ro
Contact : Miruna Elena Eftimiu, expert, Directorate for Interregional
Cooperation,Strategies and Projects
Tel: 0040 372 46 26 26
Fax: 0040 372 46 26 65

PHONE:
FAX:

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО
MULTUMESC PENTRU ATENTIE

ЛИЛИ ГАНЧЕВА
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
LILI GANCEVA
DIRECTOR EXECUTIV

