
HOTĂRÂRE   Nr. 1485 din  6 decembrie 2007 
privind constituirea secretariatelor tehnice comune şi a punctelor de informare în vederea 
implementării programelor operaţionale de cooperare teritorială europeană - componenta 
transfrontalieră 
EMITENT:      GUVERNUL ROMÂNIEI 
PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL  NR. 856 din 13 decembrie 2007 
 
    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, 
 
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. 
 
    ART. 1 
    Obiectul prezentei hotărâri îl reprezintă constituirea secretariatelor tehnice comune şi a 
punctelor de informare în vederea implementării programelor operaţionale de cooperare 
teritorială europeană - componenta transfrontalieră. 
    ART. 2 
    În sensul prezentei hotărâri, secretariatul tehnic comun este o structură distinctă, fără 
personalitate juridică, constituită în cadrul birourilor regionale pentru cooperare 
transfrontalieră. 
    ART. 3 
    Secretariatul tehnic comun poate stabili puncte de informare/birouri de lucru, în ţară sau în 
străinătate, în vederea desfăşurării activităţilor legate de implementarea programului, în 
conformitate cu atribuţiile delegate de către autoritatea de management, desemnată potrivit 
legislaţiei în vigoare, şi respectând prevederile din documentele programatice aferente 
programelor de cooperare teritorială europeană - componenta transfrontalieră, la graniţele 
interne şi externe ale Uniunii Europene, la care România participă în perioada 2007 - 2013. 
    ART. 4 
    În sensul prezentei hotărâri, punctul de informare reprezintă structura ce se află sub 
coordonarea secretariatului tehnic comun şi care desfăşoară activităţi legate de informare şi 
publicitate, sprijinind dezvoltarea de proiecte la nivel local, în conformitate cu prevederile din 
documentele programatice aferente programelor de cooperare teritorială europeană - 
componenta transfrontalieră, la graniţele interne şi externe ale Uniunii Europene, la care 
România participă în perioada 2007 - 2013. 
    ART. 5 
    Se constituie Secretariatul tehnic comun, ca structură distinctă, fără personalitate juridică, 
în cadrul Biroului Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Călăraşi, în conformitate cu 
prevederile legislaţiei comunitare şi cu documentele comune de programare pentru Programul 
operaţional de cooperare transfrontalieră România - Bulgaria 2007 - 2013, în vederea 
îndeplinirii atribuţiilor delegate de către autoritatea de management. 
    ART. 6 
    Se constituie Secretariatul tehnic comun, ca structură distinctă, fără personalitate juridică, 
în cadrul Biroului Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Timişoara, în conformitate cu 
prevederile legislaţiei comunitare şi cu documentele comune de programare pentru Programul 
de cooperare transfrontalieră România - Serbia, în vederea îndeplinirii atribuţiilor delegate de 
către autoritatea de management. 
    ART. 7 
    Se constituie Secretariatul tehnic comun, ca structură distinctă, fără personalitate juridică, 
în cadrul Biroului Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Suceava, în conformitate cu 
prevederile legislaţiei comunitare şi cu documentele comune de programare pentru Programul 
operaţional comun România - Ucraina - Moldova, în vederea îndeplinirii atribuţiilor delegate de 
către autoritatea de management. 
    ART. 8 
    Se constituie punctul de informare, ca structură distinctă, fără personalitate juridică, în 
cadrul Biroului Regional pentru Cooperarea Transfrontalieră Oradea, în conformitate cu 
prevederile legislaţiei comunitare şi cu documentele comune de programare pentru Programul 



de cooperare teritorială transfrontalieră Ungaria - România, în vederea îndeplinirii atribuţiilor 
delegate de către autoritatea de management. 
    ART. 9 
    Finanţarea activităţii birourilor regionale pentru cooperare transfrontalieră, în vederea 
implementării programelor operaţionale/programelor operaţionale comune de cooperare 
teritorială europeană - componenta transfrontalieră, se asigură din bugetul asistenţei tehnice a 
programelor, în baza acordurilor de implementare şi a acordurilor de finanţare încheiate în 
conformitate cu legislaţia în vigoare, între autoritatea de management/autoritatea comună de 
management, autoritatea naţională şi birourile regionale pentru cooperare transfrontalieră, 
după caz. 
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