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STATUTUL EUROREGIUNII “DUNAREA INFERIOARA”  
 
  
 Prezentul Statut al Euroregiunii “Dunarea Inferioara”, denumit în continuare  Statut, 
aprobat prin Hotărârea Consiliului Euroregiunii “Dunarea Inferioara”, denumit 
continuare Consiliu, Nr.1din 15.12.2001, în baza Acordului privind crearea Euroregiunii 
“Dunarea Inferioara”, denumit în continuare Acord, semnat la ,15.11.2001 în  municipiul 
Călăraşi, România. 
 
 Conform prevederilor articolelor 2,8,9,11,12,13 şi 15 din Acord, Statutul reglementează 
organizarea şi activitatea Euroregiunii “Dunarea Inferioara”, după cum urmează: 

• participarea membrilor Euroregiunii la structurile şi activitatea acesteia, modul de 
retragere din componenţa sa, încetarea activităţii Consiliului Euroregiunii; 

• organizarea activităţii Consiliului Euroregiunii; 
• exercitarea de către Preşedintele în Exerciţiu a Consiliului Euroregiunii a funcţiilor 

sale; 
• atribuţiile Secretariatului Consiliului Euroregiunii; 
• atribuţiile Comisiilor de Lucru ale Euroregiunii; 
• finanţarea activităţii Euroregiunii; 
• simbolistica Euroregiunii; 
• realizarea programelor şi proiectelor comune în cadrul Euroregiunii. 
 

Capitolul I.  Participarea membrilor Euroregiunii la structurile şi activitatea  acesteia 
 
          ART 1. Conform articolului 1 din Acord, membrii Euroregiunii sunt: 

• judeţul Călăraşi, România; 
• judeţul Constanţa, România; 
• judeţul Ialomiţa, România; 
• Asociaţia de Colaborare Transfrontalieră şi Dezvoltare “Dobrogea Dunăreană” 

alcătuită din Regiunea Dobrich şi Regiunea Silistra, Bulgaria 
• Municipalitatea Dobrič, Bulgaria; 
• Municipalitatea Silistra, Bulgaria. 

           În cazul reorganizării administrativ – teritoriale a statelor componente ale 
Euroregiunii, articolul 1 din Statut se modifică, conform articolului 1 din Acord. 
 Nominalizarea prin enumerare a statelor în documente se face pe baza 
alfabetului latin, la fel şi a membrilor Euroregiunii în cadrul statelor  respective, 
anume: 

• din Bulgaria: Asociaţia de Colaborare Transfrontalieră  şi Dezvoltare “Dobrogea 
Dunăreană”. Alcătuită din Regiunea Dobrič şi Regiunea Silistra,  

• din România: judeţul Călăraşi, judeţul Constanţa, judeţul Ialomiţa. 
          Toţi membrii Euroregiunii vor fi trataţi conform principiului egalităţii, fără deosebiri, 
indiferent de mărimea regiunii sau numărul populaţiei. Euroregiunea nu reprezintă o entitate 
supranaţională sau suprastatală, ci un cadru pentru facilitarea cooperării interregionale între 
membrii ei. 
        Art.2. Membrii Euroregiunii formează următoarele organe de conducere şi de lucru ale 
Euroregiunii: 

• Consiliul Euroregiunii, activitatea căruia este condusă de Preşedintele în Exerciţiu. 
Activitatea Consiliului şi a organelor de lucru ale Euroregiunii este coordonată de 
Secretariatul Consiliului Euroregiunii; 

• Comisia de Lucru pentru economie, infrastructură şi turism; 
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• Comisia de Lucru pentru securitatea ecologică, protecţia mediului, dezvoltarea 
durabilă a regiunii şi funcţionarea Euroregiunii; 

• Comisia de Lucru pentru ştiinţă, învăţământ, cultură, sănătate, sport şi tineret; 
• Comisia de Lucru pentru dezvoltarea legăturilor interregionale şi interetnice, 

administraţie locală şi mass – media. 
          Art.3.  În organele de conducere, de lucru şi la activitatea Euroregiunii pot participa 
membrii săi asociaţi, unităţi administrativ – teritoriale din ţările U.E. 
           Dobândirea  statutului de membru asociat  se realizează prin Hotărârea Consiliului , 
emisă pe baza unei scrisori de intenţie, înaintată Consiliului  de către conducătorul unităţii 
administrativ – teritoriale corespunzătoare, prin care îşi asumă obligaţia de a respecta 
prevederile Acordului şi Statutului  şi va participa la activitatea organelor sale de lucru. 
          Membrul asociat al Euroregiunii are câte un reprezentant împuternicit în cadrul 
Consiliului , fără drept de vot şi cel puţin în două Comisii de Lucru, precum şi un reprezentant 
permanent în Secretariatul Euroregiunii. 
          Art.4.  Retragerea membrilor plini sau a celor asociaţi din componenţa Euroregiunii se 
realizează pe baza unei cereri scrise a autorităţii administrativ – teritoriale  respective, înaintată 
Secretariatului, adresată  Preşedintelui în Exerciţiu al Consiliului, cu cel puţin 90 de zile înainte 
de şedinţa ordinară a Consiliului. 
           Având în vedere cererea de retragere din Euroregiune, toţi membrii Euroregiunii şi 
Comisiilor de Lucru prezintă, în cadrul şedinţei Consiliului, bilanţul de încheiere cu privire la 
pretenţiile juridice, financiar – patrimoniale şi organizatorice cu privire la proiecte, sau bunuri 
care rezultă ca urmare a activităţii comune a membrilor Euroregiunii . 
 
                    Capitolul II. Organizarea activităţii Euroregiunii  
 
          Art.5. Consiliul Euroregiunii este format din  conducătorii judeţelor Călăraşi, Constanţa, 
Ialomiţa – România  şi Preşedintele Consiliului Asociaţiei de Colaborare Transfrontalieră şi 
Dezvoltare “Dobrogea Dunăreană” şi primarii municipiilor Dobric şi Silistra – Bulgaria,  conform 
art. 8 lit. A din Acord, care iau hotărâri şi elaborează rezoluţii ale Consiliului, precum şi 
conducătorul Secretariatului Consiliului Euroregiunii şi reprezentanţi împuterniciţi ai membrilor 
asociaţi la Euroregiune cu drept de vot consultativ. 
          Art.6.  Consiliul Euroregiunii ia hotărâri şi elaborează rezoluţii. 
          Hotărârile privind problemele de bază ale activităţii Euroregiunii se iau de către Consiliu 
(propuneri de amendare a Acordului, modificarea Statutului, alegerea Preşedintelui în 
exerciţiu, numirea conducătorului Secretariatului, aprobarea componenţei Comisiilor de Lucru, 
aprobarea bugetului, etc.). Hotărârile se semnează de către Preşedintele în exerciţiu şi de 
către Secretarul Consiliului.  
          Rezoluţiile se adoptă de către Consiliu numai în problemele cu caracter protocolar 
(aprobarea simbolisticii, delegarea anumitor însărcinări, aprobarea rapoartelor Comisiilor de 
Lucru, aprobarea rapoartelor la ordinea de zi şi altele). Rezoluţiile Consiliului  se 
contrasemnează de către Preşedintele în exerciţiu şi conducătorul Secretariatului Consiliului. 
          Art.7. Consiliul Euroregiunii îndeplineşte cvorumul necesar pentru adoptarea hotărârilor 
şi rezoluţiilor dacă la şedinţă participă cel puţin cinci membri ai Consiliului, sau împuterniciţii 
lor, având documente scrise de la membrii Consiliului care absentează. 
          Consiliul Euroregiunii adoptă hotărâri şi rezoluţii prin vot deschis. Rezoluţiile şi hotărârile 
se adoptă prin consensul participanţilor, cu drept de vot. Oricare dintre membrii Consiliului 
Euroregiunii are dreptul de a se abţine de la vot, faţă de problema supusă votării. 
          Art.8.  Şedinţele ordinare ale Consiliului Euroregiunii au loc semestrial, pe teritoriul 
statului membrului Euroregiunii, al carui cetăţean este Preşedintele în exerciţiu. 
          Cu acordul membrilor Consiliului, între şedinţele ordinare pot avea loc şedinţe 
extraordinare ale Consiliului. În baza rezoluţiei Consiliului, astfel de şedinţe pot avea loc pe 
teritoriul oricărui membru plin, sau membru asociat la Euroregiune. 
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          Art.9.  Ordinea de zi a şedinţelor Consiliului sunt pregătite de Secretariatul său, pe baza 
hotărârilor şi rezoluţiilor anterioare ale Consiliului, a împuternicirilor scrise date de Preşedintele 
în exerciţiu şi convocării  membrilor Consiliului. Proiectul ordinii de zi se difuzează prin poştă, 
fax sau poştă electronică tuturor membrilor Consiliului, sub semnătura conducătorului 
Secretariatului Consiliului, cu cel puţin 10 zile lucrătoare înainte de şedinţa Consiliului. 
          Ordinea de zi se anunţă la începutul şedinţei Consiliului de către Preşedintele în 
Exerciţiu, sau din împuternicirea acestuia de către conducătorul Secretariatului, concomitent 
cu înştiinţarea privind propunerile de completări şi schimbări, primite de la membrii Consiliului 
până la începerea şedinţei şi se adoptă de către Consiliu pe baza principiului de consens. 
          Art.10.  Completări la Acord şi schimbări ale Statutului se pot aduce pe baza hotărârii 
unanime a Consiliului Euroregiunii. 
          Propunerile privind introducerea unor completări la Acord şi schimbări în Statut se 
înaintează, în scris, la Secretariat, Preşedintelui în exerciţiu al Euroregiunii, nu mai târziu de 30 
de zile până la şedinţa nominalizată a Consiliului. 
          Art.11.  Cu cel puţin 10 zile înainte de expirarea împuternicirilor Preşedintelui în 
exerciţiu, Consiliul adoptă o hotărâre specială cu privire la alegerea noului Preşedinte şi 
desemnarea noului conducător al Secretariatului, pentru o perioadă de un an de exerciţiu. Prin 
aceeaşi Hotărâre a Consiliului se desemnează acel membru al Euroregiunii, al cărui 
conducător va fi ales ca Preşedinte  Executiv al Consiliului. 
          Art.12. Cu acordul membrilor Consiliului, pentru pregătirea şedinţelor sale pot avea loc 
consfătuiri de lucru a reprezentanţilor împuterniciţi ai membrilor Euroregiunii. Procesele 
verbale ale unor astfel de consfătuiri se contrasemnează de către conducătorul Secretariatului 
Euroregiunii şi se difuzează membrilor plini, ca şi celor asociaţi la Euroregiune, în decursul 
unei săptămâni. 
 

         Capitolul III.  Exercitarea de către Preşedintele în Exerciţiu a Consiliului 
Euroregiunii a funcţiilor sale 

 
          Art.13.  Preşedintele în exerciţiu al Consiliului  este ales dintre membrii  Consiliului, pe o 
perioadă de un an, cu respectarea principiului rotaţiei statelor din care fac parte membrii 
Euroregiunii. Alegerea noului Preşedinte în Exerciţiu are loc în cadrul unei şedinţe speciale a 
Consiliului, înaintea  expirării mandatului de preşedinte al  Preşedintelui în Exerciţiu precedent. 
          Art.14.  Preşedintele în Exerciţiu al Consiliului acţionează ca reprezentant general al 
Euroregiunii în numele Consiliului, în limitele competenţelor sale, stabilite prin Acord, Statut, 
precum şi hotărârile şi rezoluţiile Consiliului pe probleme concrete. 
          În numele Consiliului Euroregiunii Preşedintele în Exerciţiu are dreptul a se adresa 
guvernelor statelor în componenţa cărora intră membrii Euroregiunii, structurilor 
corespunzătoare ale U.E, altor organizaţii internaţionale sau regionale, cu informaţii privind 
activitatea Euroregiunii, propuneri legate de colaborare, aplicarea hotărârilor şi rezoluţiilor, a 
programelor şi proiectelor Consiliului Euroregiunii. 
          Art.15. După alegere, Preşedintele în exerciţiu împuterniceşte Secretariatul Consiliului 
să analizeze realizarea planului de activitate a Consiliului, a hotărârilor şi rezoluţiilor adoptate 
anterior, bugetului Euroregiunii şi dările de seamă anuale ale Preşedintelui în Exerciţiu 
precedent şi a Comisiilor de Lucru. Pe această bază se pregăteşte, de către Secretariat, 
proiectul planului anual de activitate a Consiliului, care urmează a fi aprobat în cadrul şedinţei 
ordinare a Consiliului. 
          Art.16.  În baza planului de muncă a Consiliului, precum şi a propunerilor membrilor 
Consiliului, Comisiilor de Lucru şi Secretariatului Consiliului, având în vedere  prevederile 
legislaţiilor interne, documentele U.E., Preşedintele în exerciţiu:   

• împuterniceşte Secretariatul Consiliului să pregătească problematica pentru 
dezbatere în şedinţele Consiliului 

• controlează înfăptuirea acestor împuterniciri; 
• stabileşte lista invitaţilor la şedinţa Consiliului; 
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• se adresează structurilor guvernamentale şi internaţionale corespunzătoare. 
          Art.17. Pentru a asigura continuitatea activităţii Consiliului Euroregiunii, Preşedintele în 
Exerciţiu, în termen de 10 zile după încheierea mandatului său, predă următorului Preşedinte 
în Exerciţiu conducerea activităţilor, documentaţia curentă a Euroregiunii, materialele 
arhivistice ale acesteia. 
 

Capitolul IV. Atribuţiile  Secretariatului Consiliului Euroregiunii 
 

          Art.18.  Secretariatul Consiliului se formează pe structura organului de conducere a 
unităţii administrativ-teritoriale a membrului Euroregiunii, conducătorul căruia a fost ales 
Preşedinte în exerciţiu al Consiliului . 
           Secretariatul Consiliului Euroregiunii asigură concordanţa documentaţiei       
Euroregiunii cu normele naţionale şi internaţionale, precum şi cu principiile de bază ale 
Acordului şi ale Statutului. 
          Activitatea Secretariatului Consiliului este condusă de Conducătorul  Secretariatului, 
numit în această funcţie prin aceiaşi hotărâre a Consiliului prin care a fost  confirmată alegerea 
Preşedintelui în exerciţiu, pe baza recomandărilor  acestuia. 
          În componenţa Secretariatului intră membri ai organismelor executive şi reprezentative, 
nominalizaţi de către Preşedintele în Exerciţiu a Consiliului care conduce activitatea 
administrativ-teritorială - membră a Euroregiunii. De asemenea, în componenţa Secretariatului 
intră câte un reprezentant al fiecărui membru plin şi  a membrilor asociaţi la Euroregiune, care 
sunt desemnaţi în mod corespunzător, de către membrii Consiliului, precum şi de către 
conducătorii unităţilor administrativ-teritoriale, a membrilor asociaţi la Euroregiune. 
          Art.19.  În decurs de 10 zile de la data hotărârii Consiliului privind alegerea noului 
Preşedinte în Exerciţiu şi nominalizarea conducătorului Secretariatului Consiliului, noul 
Preşedinte în Exerciţiu formează noul Secretariat, care preia pe bază de proces verbal de la 
Secretariatul Consiliului anterior, toată documentaţia privind Euroregiunea. 
          Art.20. Pe baza analizei efectuate, a indicaţiilor Preşedintelui în exerciţiu al Consiliului, 
Secretariatul pregăteşte proiectul planului de muncă anual al Consiliului Euroregiunii, care 
urmează a fi aprobat la şedinţa ordinară a Consiliului. 
          Planul anual de muncă al Consiliului Euroregiunii este pregătit de către Secretariatul 
Consiliului, împreună cu conducătorii şi secretarii responsabili  ai Comisiilor de Lucru  a 
Euroregiunii, ţinând cont de:  

• direcţiile principale şi principiile care stau  la baza activităţii Euroregiunii, precizate în 
articolele 4-6 din Acord, precum şi priorităţilor şi mecanismelor de realizare, 
nominalizate prin hotărârile Consiliului; 

• hotărârile şi rezoluţiile adoptate anterior, precum şi planurile de muncă anterioare ale 
Consiliului; 

• prevederile legislaţiilor naţionale ale statelor din care fac parte  membrii Euroregiunii, 
precum şi legislaţia comunitară; 

• propunerile Comisiilor de Lucru; 
• recomandările Preşedintelui în Exerciţiu, precum şi propunerile membrilor Consiliului 

Euroregiunii; 
 
Problemele organizatorice ale Secretariatului Consiliului. 

          După aprobarea de către Preşedintele în Exerciţiu a proiectului planului de muncă, 
acesta se contrasemnează de către conducătorul Secretariatului Consiliului şi se difuzează 
tuturor membrilor şi membrilor asociaţi ai Euroregiunii. 
          Proiectul planului de muncă al Consiliului Euroregiunii  se redactează în limbile ţărilor în 
componenţa cărora intră membrii Euroregiunii. 
          După examinarea şi aprobarea panului de muncă, textul acestuia se prezintă pe trei 
coloane, în trei limbi, în caz de divergenţă de interpretare, textul în limba engleză fiind cel care 
prevalează. După aprobare, planul de muncă al Consiliului, contrasemnat de Preşedintele în 
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exerciţiu şi Conducătorul Secretariatului, se trimite în cel mult 10 zile tuturor membrilor şi 
membrilor asociaţi ai Euroregiunii 
          Art.21. Proiectele ordinii de zi, a hotărârilor şi rezoluţiilor, listele cu persoanele invitate, 
invitaţiile şi alte documente pentru şedinţa Consiliului sunt pregătite de către Secretariat, sub 
îndrumarea Preşedintelui în Exerciţiu al Consiliului şi se trimit membrilor Consiliului, 
reprezentanţilor permanenţi ai membrilor asociaţi la Euroregiune, conducătorilor Comisiilor de 
Lucru, precum şi invitaţilor, cu cel puţin 10 zile lucrătoare înainte de şedinţa Consiliului. 
          Documentaţia în limbile statelor care sunt membre ale Euroregiunii se trimit prin poştă, 
fax sau poştă electronică. 
          Art.22.  Secretariatul Consiliului Euroregiunii, împreună cu organele teritoriale ale puterii, 
asigură pregătirea spaţiului pentru desfăşurarea şedinţei Consiliului, precum şi condiţii optime 
pentru cazarea şi masa participanţilor. 
          Art.23.  Până la deschiderea şedinţei Consiliului, Secretariatul centralizează .şi predă 
Preşedintelui în Exerciţiu toate propunerile, observaţiile şi completările la documentele 
consemnate la articolul 21 , primite de la membrii Consiliului, Comisiile de Lucru ale 
Euroregiunii, membrii asociaţi la Euroregiune, ca şi de la structurile guvernamentale şi 
internaţionale, pentru a fi luate în consideraţie de către Preşedintele în Exerciţiu cu prilejul 
prezentării Consiliului a ordinii de zi a şedinţei, a invitaţilor şi proiectelor de documente. 
          Art.24.  În timpul desfăşurării şedinţei Consiliului, conducătorul  şi membrii   
Secretariatului întocmesc procesul – verbal al şedinţei, operează schimbări corespunzătoare la 
proiectele de documente. 
           Pe timpul şedinţei, Secretariatul asigură pregătirea formei finale numai a hotărârilor 
Consiliului, care se semnează direct de către participanţii la şedinţă. 
          Art.25.  Textele paralele definitive ale proceselor verbale de şedinţă, ale rezoluţiilor 
adoptate precum şi ale altor documente se redactează în termen de o săptămână, în  trei limbi,  
sub semnătura Preşedintelui în Exerciţiu şi conducătorului Secretariatului Consiliului şi se trimit 
prin poştă, fax sau poştă electronică, tuturor  membrilor şi membrilor asociaţi ai Euroregiunii şi  
conducătorilor Comisiilor de Lucru. 
          Art.26.  Secretariatul Consiliului înregistrează şi păstrează toate hotărârile, actele 
normative, care sunt dezbătute şi aprobate în cadrul şedinţelor Consiliului Euroregiunii. 
          Art.27.   Conducătorii Comisiilor de Lucru informează semestrial Secretariatul Consiliului 
Euroregiunii despre aplicarea şi mersul executării programelor şi proiectelor. Secretariatul 
transmite sinteze cu informaţii membrilor, membrilor asociaţi ai Euroregiunii, conducătorilor 
Comisiilor de Lucru, mijloacelor de informaţii în masă. 
 

Capitolul V. Atribuţiile  Comisiilor de Lucru ale Euroregiunii 
 
          Art.28. Comisiile de Lucru nominalizate la articolul 2 din Statut, sunt principalele organe 
de execuţie, care organizează şi coordonează activitatea pe baza principalelor direcţii de 
activitate a Euroregiunii, prevăzute la articolele 4 – 6 din Acord, precum şi de priorităţile şi 
mecanismele de aplicare, stabilite prin hotărâri ale Consiliului. 
           Activitatea fiecărei Comisii de Lucru a Euroregiunii se realizează în conformitate cu 
prevederile Acordului şi Statutului şi pe baza Regulamentului de funcţionare a acestora, 
aprobat printr-o hotărâre a Consiliului Euroregiunii. 
          Principala funcţie a Comisiei de Lucru este organizarea şi acordarea susţinerii necesare 
experţilor şi comisiilor de lucru pentru realizarea direcţiilor prioritare de activitate, a sarcinilor 
concrete ale Consiliului, a programelor şi proiectelor Euroregiunii. În cadrul competenţelor sale, 
Comisia de Lucru contribuie la dezvoltarea nemijlocită a legăturilor între întreprinderi, 
organizaţii şi persoane fizice cu parteneri în cadrul Euroregiunii, a statelor  membre ale U.E., 
precum şi cu structuri internaţionale. 
          Art.29. Fiecare Comisie de Lucru se compune din  reprezentanţi ai membrilor 
Euroregiunii (câte trei reprezentanţi din fiecare stat, de care aparţin membrii Euroregiunii), 
precum şi câte un reprezentant din partea fiecărui membru asociat al Euroregiunii. 
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          În componenţa Comisiilor de Lucru pot fi invitaţi la şedinţele acestora, reprezentanţii 
împuterniciţi ai ministerelor sau instituţiilor de stat ale acestor state, participarea cărora este 
necesară pentru realizarea proiectelor şi programelor transfrontaliere. 
          Prin hotărârea Consiliului, pe principiul rotaţiei anuale a ţărilor, se desemnează 
conducătorii şi secretarii responsabili ai Comisiilor de Lucru, precum şi membrii Euroregiunii, 
pe teritoriul cărora vor funcţiona Comisiile. 
          Art.30. Activitatea Comisiilor de Lucru este analizată anual în cadrul şedinţelor 
Consiliului Euroregiunii. Rezultatele analizei în cadrul Consiliului Euroregiunii, precum şi în 
şedinţele Comisiilor de Lucru se consemnează în procesele verbale corespunzătoare. 
          Art.31. Pentru realizarea direcţiilor şi mecanismelor de acţiune concrete ale Euroregiunii, 
care se referă la competenţele Comisiei de Lucru, aceasta creează grupuri de experţi pentru 
analiza problemelor, pregătirea, motivarea proiectelor şi programelor comune, precum şi 
grupuri de lucru pentru executarea programelor şi proiectelor. 
 

               Capitolul VI. Finanţarea activităţii Euroregiunii 
 

          Art.32.  Conform articolelor 9-11 din Acord, Consiliul ia anual hotărâri, pe baza cărora 
fiecare membru al Euroregiunii prevede în bugetul local cheltuieli fixe echivalente în dolari SUA 
sau EURO pentru finanţarea activităţii Euroregiunii. 
          Art.33.  Până la deschiderea anului financiar, Secretariatul Consiliului, împreună cu 
Comisiile de Lucru ale Euroregiunii, întocmeşte devizul de cheltuieli necesare pentru realizarea 
demersurilor şi a altor aspecte de activitate a Euroregiunii, prevăzute în planurile de muncă ale 
Consiliului, ale Comisiilor de Lucru, ce nu pot fi finanţate efectiv din conturile proiectelor în 
desfăşurare în cadrul Euroregiunii. 
          Art.34.  În cazul necesităţii finanţării comune a măsurilor concrete, programelor şi 
proiectelor Euroregiunii de către toţi sau de către unii membri ai acesteia, împărţirea finanţării 
acestor demersuri, sau transmiterea cheltuielilor de la un membru al Euroregiunii la altul, se 
realizează pe calea încheierii între membrii Euroregiunii a acordurilor bilaterale. 
          Art.35. Pentru finanţarea proiectelor şi programelor concrete din surse diferite, membrii 
Euroregiunii pot înfiinţa fonduri speciale, conform legislaţiei naţionale a statelor lor. 
 

                 Capitolul VII. Simbolistica Euroregiunii 
 
          Art.36.  Simbolistica Euroregiunii se compune din embleme, steaguri şi imprimate pentru 
corespondenţă. 
          Art.37.   Steagul şi emblema Euroregiunii pot fi aplicate:  

• pentru marcarea sediilor, care în mod oficial sunt destinate utilizării permanente în 
scopul desfăşurării activităţilor Euroregiunii şi ale organelor de lucru ale acesteia; 

• pentru marcarea diferitelor activităţi (consfătuiri, conferinţe, simpozioane, materiale 
publicitare şi altele ), la care participă reprezentanţi ai membrilor Euroregiunii;   

• pentru aplicarea pe documentele Comisiilor de Lucru, pe programele şi proiectele 
realizate conform hotărârilor Comisiilor de Lucru ale Euroregiunii. 

           Art.38.  Foile cu antet cu emblema Euroregiunii pot fi utilizate pentru corespondenţă, de 
către: 
      - Preşedintele în Exerciţiu al Consiliului pentru adrese în numele Consiliului, către organele 
de conducere ale statelor ale căror unităţi administrativ-teritoriale sunt membre ale 
Euroregiunii, către structurile internaţionale şi către alte structuri regionale; 
       - Membrii Consiliului şi conducătorul Secretariatului acestuia – pentru corespondenţă   
între  ei şi cu guvernele statelor lor, referitor la Euroregiune; 
       - Conducătorii Comisiilor de Lucru ale Euroregiunii – în cazurile ce urmează să fie 
prevăzute în Regulamentele Comisiilor de Lucru ale Euroregiunii. 
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Art.39.  Simbolistica Euroregiunii poate fi utilizată si pentru alte scopuri, conform rezoluţiilor 
speciale ale Consiliului. 
 
 

Capitolul VIII. Realizarea programelor şi proiectelor comune în cadrul Euroregiunii 
  
           Art.40.  Programele şi proiectele bilaterale şi multilaterale, care se realizează în cadrul 
Euroregiunii trebuie să răspundă obiectivelor şi principiilor activităţii Euroregiunii, nominalizate 
la articolele 4 – 6  din Acord, precum şi priorităţilor şi mecanismelor în realizarea lor, precizate 
prin hotărârile Consiliului. 
           Art.41.  Programele şi proiectele definite se elaborează de către o Comisie de Lucru a 
Euroregiunii sau în colaborare, de mai multe Comisii de Lucru. 
           Art.42.  Prezentarea proiectelor şi programelor comune în numele Euroregiunii pentru 
obţinerea finanţării sau altui sprijin din partea statelor  în componenţa cărora intră membrii şi 
membrii asociaţi la Euroregiune, precum şi la instituţii şi programe internaţionale se poate 
realiza pe baza hotărârilor adoptate de Consiliu, în baza documentelor prezentate de Comisiile 
de lucru.  
           Prezentul Statut a fost întocmit în……..exemplare, în limbile romană, bulgară şi 
engleză, toate textele fiind egal autentice. În caz de divergenţa de interpretare, va prevala 
textul în limba engleză. 
 


