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CUVÂNT-ÎNAINTE

Peisajul Europei actuale, privit separat de cadrul confruntărilor ideologice specific 
războiului rece, se caracterizează prin schimbări de anvergură ce vizează construirea 
arhitecturii europene a mileniului trei. O componentă importantă a strategiei integra-
tive a continentului o constituie intensificarea cooperării transfrontaliere prin întărirea 
conceptelor de regionalizare şi autonomie locală. 
În prezent, cooperarea transfrontalieră reprezintă o pârghie eficientă pentru rezolva-
rea problemelor de dezvoltare social-economică a regiunilor frontaliere ale ţărilor 
limitrofe. Aceasta se explică prin faptul că între regiunile de frontieră există legături 
tradiţionale, stabilite de veacuri, iar problemele cu care se confruntă sunt în mare parte 
omogene şi rezolvarea lor nu se poate face exclusiv pe teritoriul statelor naţionale. 
Republica Moldova este angajată în cadrul Euroregiunilor Prutul de Sus (raioanele 
Edineţ, Briceni, Ocniţa, Donduşeni, Râşcani, Glodeni, Făleşti, Sângerei şi municipiul 
Bălţi), Dunărea de Jos (raioanele Cahul şi Cantemir) şi Euroregiunea moldo-română 
Prut–Siret–Nistru (raioanele Anenii Noi, Basarabeasca, Cimişlia, Ialoveni, Hânceşti, 
Leova, Nisporeni, Străşeni, Călăraşi, Orhei, Criuleni, Ungheni, Teleneşti, Rezina, 
Şoldăneşti, Soroca, Floreşti şi Dubăsari). Astfel, peste 95% din teritoriul şi 90% din 
populaţia Republicii Moldova vor face parte din cadrul euroregional de cooperare 
transfrontalieră.
Maniera în care va evolua procesul de integrare europeană va determina într-o mare 
măsură relaţia dintre Republica Moldova şi statele vecine, însă impactul procesului 
de integrare nu va fi univoc. Modelul pentru care se va opta poate influenţa în mare 
parte relaţiile moldo-române şi moldo-ucrainene. 
Graţie avantajelor economice apărute, intensificarea activităţilor de cooperare tran-
sfrontalieră prezintă un interes deosebit pentru Republica Moldova. Cu toate acestea, 
este cazul de menţionat că interesul vădit al Republicii Moldova în aprofundarea 
relaţiilor de cooperare transfrontalieră este în permanenţă eclipsat de o pasivitate 
pronunţată atât la nivel central, cât şi la cel local. Cooperarea transfrontalieră a Re-
publicii Moldova, în general, şi cea din cadrul euroregiunilor, în special, se prezintă 
ca un fenomen aflat la etapa de consolidare. În aceste condiţii, atât consilierii locali 
şi funcţionarii publici, cât şi ceilalţi actori ai cooperării transfrontaliere (societatea 
civilă, reprezentanţii lumii de afaceri) posedă o mică experienţă şi anumite cunoştinţe 
necesare promovării activităţilor de cooperare transfrontalieră. 
De menţionat, de asemenea, că materialele didactice şi de sinteză în limba română în 
domeniul cooperării transfrontaliere sunt insuficiente. În situaţia creată, colaborarea 
transfrontalieră din partea Republicii Moldova se caracterizează printr-un triplu deficit: 
deficit de prosperitate, deficit de cooperare şi deficit de integrare. 
Prezenta lucrare este la ediţia a doua. În anul 2003, cu sprijinul Fundaţiei Soros-Mol-
dova, a fost elaborată şi editată prima ediţie a Ghidului de Cooperare Transfrontalieră, 
unul din primele manuale în limba română care abordează profund şi în detalii aspec-



tele teoretice şi practice ale fenomenului de cooperare transfrontalieră. Manualul a 
fost editat doar în 1000 de exemplare şi a fost repartizat în principalele biblioteci din 
republică (Biblioteca Naţională, bibliotecile instituţiilor de învăţământ), iar cea mai 
mare parte a tirajului a fost transmisă către consilii raionale, primării şi autorităţile 
administraţiei publice centrale. 
Apariţia manualului a trezit un mare interes din partea beneficiarilor, astfel în scurt 
timp în adresa autorilor au parvenit aprecieri înalte ale calităţii materialelor expuse, 
dar şi o multitudine de solicitări pentru a furniza alte exemplare. Solicitări au parvenit 
şi în adresa Fundaţiei Soros-Moldova, astfel încât la un an de la apariţia Ghidului s-a 
discutat despre posibilitatea de a edita un tiraj suplimentar al manualului.
Începând cu anul 2007, a demarat Programul Uniunii Europene de Bună Vecinătate, 
iar Republica Moldova a fost inclusă într-un şir de programe de finanţare mult mai 
consistente decât Programul TACIS. Principalele dintre acestea sunt: Programul Ope-
raţional Comun România-Republica Moldova-Ucraina 2007-2013, Programul pentru 
Europa de Sud-Est, Programul Operaţional pentru bazinul Mării Negre, Parteneriatul 
Estic. Participarea autorităţilor locale şi regionale şi a altor categorii de beneficiari în 
cadrul implementării acestor programe necesită o mai bună cunoaştere a conceptelor 
şi specificului relaţiilor de cooperare transfrontalieră, iar deficitul de cunoştinţe poate 
fi acoperit inclusiv prin reeditarea Ghidului de Cooperare Transfrontalieră. Din aceste 
motive, s-a considerat oportună reeditarea manualului, dar cu un conţinut ajustat şi 
îmbogăţit. 
La fel ca şi prima ediţie, Ghidul este conceput ca o lucrare practică pentru autorităţile 
publice locale şi centrale din Republica Moldova, instituţiile societăţii civile, precum 
şi pentru  agenţii economici din zonele de frontieră. De asemenea, manualul va putea 
fi utilizat de către studenţi, doctoranzi şi cadre didactice ca material teoretic şi sursă 
de proiecţii practice la cursurile de management al administraţiei publice locale şi 
la disciplinele conexe.
Prin conţinutul său, Ghidul de cooperare transfrontalieră urmăreşte, în principal, 
tratarea următoarelor subiecte: (i) conceptul de cooperare transfrontalieră; (ii) expe-
rienţa naţională şi internaţională în domeniul cooperării transfrontaliere; (iii) cadrul 
legal al cooperării transfrontaliere; (iv) tehnici şi metode de cooperare transfronta-
lieră; (v) exemple de bună practică a activităţii de cooperare transfrontalieră şi (vi) 
oportunităţi de atragere a resurselor financiare externe pentru finanţarea activităţilor 
de cooperare transfrontalieră.
Suportul teoretic al Ghidului este asigurat de analiza literaturii în domeniu, apărută 
în Uniunea Europeană, şi materialele similare elaborate de Asociaţia Europeană a 
Regiunilor de Frontieră şi Transfrontaliere. Suportul practic este fondat pe cercetarea 
experienţei naţionale, proiectele de cooperare transfrontalieră deja implementate sau 
aflate în curs de implementare cu participarea subiecţilor din Republica Moldova. În 
perioada 2003-2009 în Republica Moldova s-au implementat peste 30 proiecte de 
cooperare transfrontalieră. Multe dintre ele pot fi considerate proiecte de bune prac-
tici ce pot fi prezentate în detalii, diseminate şi preluate de alte autorităţi şi asociaţii 
pentru implementare. Astfel, experienţele de cooperare transfrontalieră realizate la 
nivel european, descrise în prima ediţie a Ghidului, au fost în mare parte înlocuite şi 
completate cu experienţele locale.
Lucrarea de faţă se prezintă ca un îndrumar practic, care poate fi utilizat pentru 
rezolvarea diverselor probleme specifice, subiectele cercetate fiind structurate pe 
domenii de activitate (dezvoltare economică, administrare publică, infrastructură, 
protecţia mediului, turism etc.).



1. COOPERAREA TRANSFRONTALIERÃ: 

privire de ansamblu

1.1. Motive pentru cooperarea transfrontalieră

1.1.1. Scurt istoric al problemelor zonelor de frontieră

Europa este caracterizată nu numai prin cultura sa diversă şi istoria comună a po-
poarelor sale, dar şi printr-o multitudine de frontiere. Tabloul cartografic, cu aspect 
de covor cârpit, care a început să ia fiinţă pe bătrânul continent încă în Evul Mediu, 
a cunoscut o asemenea evoluţie în secolul al XIX-lea şi XX-lea, încât a devenit o 
particularitate a Europei. 
O altă caracteristică a statelor europene rezidă în faptul că numai câteva dintre ele au 
frontiere cu existenţă îndelungată, de exemplu, frontiera teritorială portughezo-spa-
niolă este cea mai veche din Europa şi datează din sec. XIII, frontierele scandinave 
au fost schiţate în sec. XII, iar cele elveţiene au fost stabilite în sec. XV. Celelalte 
frontiere, nou-apărute în Europa în ultimele secole, au fost destul de fluctuante. Sta-
bilite odată cu determinarea Europei naţiunilor, ele separă adesea regiuni şi grupuri 
etnice care, de fapt, împărtăşesc o identitate comună. Astfel, contradicţia geopolitică 
fundamentală a Europei este de a număra mai puţine state (în prezent 45) decât naţiuni 
şi entităţi etnolingvistice cu vocaţie naţională. 
Efectul de barieră al frontierelor naţionale în Europa a luat naştere ca urmare a 
evoluţiilor istorice în ultimele trei secole şi a fost amplificat prin politica militară, 
administrativă, socială şi economică, promovată de statele naţionale de ambele părţi 
ale frontierelor. De aici au rezultat însemnate dezavantaje pentru indivizi, comunităţi 
regionale/locale şi parteneri sociali din zonele de frontieră. 
Activităţile economice, comerţul şi populaţia întotdeauna au tendinţa de a migra de 
la frontiere spre centrul statelor naţionale. Acest fenomen a fost însă foarte pronunţat 
în Europa. În majoritatea statelor europene arterele de circulaţie erau trasate numai 
paralel cu frontierele, înainte de toate, din motive militare. Nesiguranţa hotarelor a 
atras după sine crearea unui regim special militarizat pentru comunităţile de frontieră 
cu toate efectele ce decurg din acest fapt. Majoritatea regiunilor de frontieră, în special 
cele cu potenţial economic major, bogate în resurse naturale, au fost izolate. Aceste 
regiuni aveau un regim special caracterizat prin aplicarea unor politici diferenţiate ale 
statelor faţă de aceste zone, în special în domeniile: drept, administraţie, impozitare, 
economie, cultură şi asistenţă socială. 
De asemenea, conjunctura internaţională a favorizat amplificarea efectului de barieră, 
impunând promovarea unor politici de conservare. Rezultatul acestora a fost trans-
formarea frontierelor în bariere vizibile între state naţionale. Populaţia regiunilor de 
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frontieră, care a fost afectată în cel mai înalt grad de urmările acestor politici specifice, 
şi-a format cu timpul temeri reciproce şi neîncredere în vecinii de peste frontieră. 
Factorii care au creat aceste condiţii au prejudiciat grav disponibilitatea de cooperare 
şi stabilirea contactelor. Din aceste considerente, cu unele excepţii, zonele de fron-
tieră din Europa au devenit regiuni periferice, slab structurate, cu reţele de transport 
restrânse, cu economii monostructurale şi cu o populaţie cuprinsă de neîncredere. 
Frontierele naturale, precum râurile, mările şi munţii, au accentuat aceste „bariere”. 
După 1945, ideologiile politice şi aspiraţiile blocurilor militare create au transformat 
o parte din aceste frontiere de stat în „frontiere de netrecut” (cortine de fier).
Frontierele nenaturale, apărute în Europa ultimelor secole din diferite considerente, 
au avut doar influenţă negativă asupra dezvoltării zonelor de frontieră, favorizând 
nedezvoltarea economică, slaba populare şi creşterea urii şi neîncrederii în vecinii de 
peste hotar, de cele mai dese ori de aceeaşi origine. Totodată, tocmai datorită acestor 
condiţii nefavorabile, din iniţiativa aceloraşi comunităţi de frontieră, a demarat şi 
înregistrează, în prezent, un succes considerabil cooperarea transfrontalieră. 

1.1.2. Depăşirea efectului de barieră al frontierelor naţionale

După cel de-al Doilea Război Mondial, comunităţile regiunilor de frontieră (în spe-
cial, de la frontierele germano-franceze1, germano-olandeze şi în ţările scandinave) 
au constatat că pentru a trăi la fel ca populaţia din zonele centrale ale ţărilor lor 
trebuie să contribuie la micşorarea sau înlăturarea efectelor negative ale frontierelor. 
Începând cu anii '50, între reprezentanţii mai multor regiuni europene de frontieră au 
demarat negocieri pentru a dezbate modalităţile de înlăturare a barierelor de frontieră 
şi posibilităţile de cooperare transfrontalieră. Motivaţia consta în dorinţa de îmbu-
nătăţire a standardelor de viaţă, de asigurare a unei păci durabile şi de înlăturare a 
barierelor de frontieră, a restricţiilor şi a altor factori care conduceau la separarea 
indivizilor şi instituţiilor din regiunile de frontieră învecinate. De asemenea, se do-
rea depăşirea frontierelor naturale prin construirea de drumuri, poduri şi tunele. Din 
partea guvernelor centrale se aştepta rezolvarea problemelor regiunilor de frontieră 
în următoarele domenii:

• Sistemul de administraţie publică şi dezvoltarea teritorială
• Sistemul de impozitare, asigurarea socială, educaţia, traficul de frontiere
• Recunoaşterea reciprocă a calificărilor
• Dezvoltarea infrastructurii, comunicaţiilor şi protecţia mediului
• Diversificarea economiei locale.

Aceste domenii nu au fost alese întâmplător. Atitudinea cu care erau tratate problemele 
din aceste domenii a condus adesea la investiţii greşite pe ambele părţi ale frontierei 
şi la o multitudine de absurdităţi în situaţiile cotidiene. 
Începând din anii '60, reprezentanţii regiunilor de frontieră au promovat o politică 
perseverentă pe toate planurile, pentru a îmbunătăţi poziţia socio-culturală şi eco-

1 Relaţiile de înfrăţire dintre localităţile de frontieră din Franţa şi Germania, cu semnificaţie de recon-
ciliere, au fost primele relaţii de cooperare peste frontierele naţionale din Europa postbelică.
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nomică a comunităţilor regionale de frontieră şi pentru a reduce sau chiar a înlătura 
efectele barierelor frontaliere, încercând să implice în aceasta comunităţile similare 
de pe partea opusă a hotarului. S-a realizat relativ repede că, datorită absenţei com-
petenţelor juridice şi administrative, existau şanse relativ reduse de realizare a acestui 
deziderat. În consecinţă, au fost fondate asociaţii comunale şi regionale pe ambele 
părţi ale frontierelor, în conformitate cu sistemul de drept naţional al fiecărui stat. 
Aceste asociaţii tratau domenii de interes comun şi tindeau să optimizeze cooperarea 
transfrontalieră. Ulterior asociaţiile naţionale de pe ambele părţi ale frontierei s-au 
reunit formând asociaţii transfrontaliere cuprinzătoare, majoritatea constituindu-se 
în structuri de tip Euroregiune. 
La începutul anilor ’70, regiunile frontaliere au consolidat politica lor de cooperare 
prin înfiinţarea Asociaţiei Europene a Regiunilor de Frontieră. În scurt timp, Asociaţia 
a stabilit contacte strânse cu Consiliul Europei, Parlamentul European şi Comisia 
Europeană, devenind instituţia reprezentativă a regiunilor de frontieră în aceste 
organisme. Prin activităţile sale, Asociaţia contribuie semnificativ la amplificarea 
procesului de integrare europeană şi la dezvoltarea programelor europene de asistenţă 
a regiunilor de frontieră din întreaga Europă. Astfel, reţeaua regiunilor de frontieră 
şi transfrontaliere din Europa a devenit o puternică forţă de dezvoltare a cooperării 
transfrontaliere în majoritatea zonelor de frontieră din Europa.
În prezent, cooperarea transfrontalieră dintre regiunile de frontieră învecinate înregi-
strează, în multe cazuri, o lungă tradiţie în Europa. Totuşi, în câteva ţări occidentale, 
cum ar fi Grecia, Spania şi Portugalia, cooperarea transfrontalieră a fost posibilă abia 
în anii ’80, graţie schimbărilor politice ample, datorită introducerii sistemelor demo-
cratice şi dobândirii de către aceste ţări a calităţii de membru al Uniunii Europene. În 
ţările Europei Centrale şi de Est a demarat un proces asemănător abia după 1989.
Efectul negativ al frontierelor a fost posibil de depăşit prin iniţierea rezolvării pro-
blemelor din zonă cu eforturi comune, făcând abstracţie de hotarele naţionale – ceea 
ce numim în prezent cooperare transfrontalieră. Necesitatea adoptării cooperării în-
temeiate pe baze transfrontaliere a impus să fie luate în considerare toate aspectele 
vieţii oamenilor, comunităţilor şi regiunilor, în scopul înlăturării atât a dezavantajelor 
geografice ale zonelor de frontieră, cât şi a marilor diferenţe cu privire la puterea 
economică, venit, infrastructură etc. la toate frontierele din Europa.

1.2. Retrospectiva cooperării transfrontaliere în Europa

1.2.1. Etapele evoluţiei cooperării transfrontaliere

În evoluţia cooperării transfrontaliere se evidenţiază cinci etape principale:
1. Constituirea primelor euroregiuni. Cooperarea transfrontalieră a început să se 
manifeste la sfârşitul anilor ‘50, când, la iniţiativa autorităţilor locale, regionale şi a 
altor instituţii şi organizaţii publice şi private, s-au declanşat activităţi de cooperare 
transfrontalieră într-un mod organizat, în special, în regiunile Rinului şi Scandinaviei 
ale Europei de Vest.
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2. Crearea cadrului legal şi instituţional. Pentru reprezentarea  intereselor eurore-
giunilor în cadrul instituţiilor europene a fost creată Asociaţia Europeană a Regiunilor 
de Frontieră. Prin adoptarea Convenţiei-cadru europene a cooperării transfrontaliere 
s-au pus bazele juridice comune pe care se poate fonda cooperarea transfrontalieră 
la diferite nivele de administrare. De asemenea, pentru coordonarea activităţilor de 
cooperare transfrontalieră şi acordarea asistenţei tehnice au fost lansate proiectele 
LACE (Linkage, Assistance and Cooperation for the European Border Regions) şi 
RCBI (Regional Capacity Building Initiative).  
3. Constituirea euroregiunilor cu participarea ţărilor din Europa Centrală şi 
de Est. Începând cu 1990, au fost create structuri de cooperare transfrontalieră la 
frontierele externe ale Uniunii Europe (UE), între Germania şi Polonia. Mijlocul şi 
sfârşitul anilor ’90 s-au caracterizat printr-o creştere rapidă a numărului de structuri 
de tip euroregional de-a lungul frontierei externe a UE cu ţările din Europa Centrală 
şi de Est (ECE) (Germania/Polonia/Cehia, Austria/Ungaria), cât şi între ţările ECE 
(Polonia/Slovacia, Slovacia/Ungaria, România/Ungaria/Slovenia). 
4. Constituirea euroregiunilor la frontierele ţărilor ECE cu NSI. La sfârşitul anilor 
‘90 au început să se constituie euroregiuni cu participarea Noilor State Independente 
(NSI) la frontierele Estonia/Finlanda/Federaţia Rusă, Lituania/Letonia/Belarusi, 
Polonia/România/Ucraina, Romania/Ucraina/Republica Moldova. 
5. Eurosuportul cooperării transfrontaliere. Din 1990, UE a început să acorde 
asistenţă financiară pentru activităţile de cooperare transfrontalieră printr-un şir 
de programe (INTERREG, CADCES, PHARE, TACIS, CARDS, MEDA, ENPI), 
iniţiative şi proiecte (RCBI).

1.2.2. Constituirea primelor euroregiuni

Primele euroregiuni au fost fondate la frontiera germano-olandeză, începând cu 
constituirea, în 1958, a euroregiunii Euregio. Ulterior, în perioada de până la 1980, 
de-a lungul frontierei Germania/Olanda/Belgia au mai fost create patru euroregiuni, 
pe teritoriul cărora la momentul actual locuiesc peste 11 mil. de oameni.
Euroregiunea Euregio reprezintă prima structură de cooperare transfrontalieră. Ea 
are în prezent 128 de membri, reprezentând districte, oraşe şi municipii din landurile 
germane Münsterland, Nordrhein Westphalia, Emsland şi oraşele Twente, Achterhoek, 
nordul provinciei Overijssel şi sud-estul provinciei Drenthe din Olanda. Euregio a 
fost implicată în activităţi transfrontaliere în domenii variate, pe baza unor concepte 
de dezvoltare transfrontalieră regională. În prezent euroregiunea este direct impli-
cată în planificarea şi implementarea unei serii de programe şi proiecte, inclusiv a 
programului INTERREG.
Rhein-Waal Euregio a fost instituită în baza Acordului interstatal dintre Olanda şi 
Germania în 1973, având caracter de organism public transfrontalier ce cuprinde 54 
de membri (comunităţi şi autorităţi regionale) din provincia Gelderland (Olanda) şi 
landul german Nordrhein Westfalia. Este o structură transfrontalieră independentă, de 
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drept public, cu autoritate şi personal propriu, fiind împuternicită cu implementarea 
programului INTERREG în zona sa de activitate.
Euroregiunea Maas-Rhein a fost creată în 1976 şi cuprinde provincia Limbourg 
din Olanda, provinciile Limbourg, Liege şi comunitatea germanofonă din Belgia şi 
regiunea d’Aix-la-Chapelle din Germania. Euroregiunea are o suprafaţă de 10,478 km2 
şi o populaţie de 3,7 mln. persoane. Cooperarea în cadrul euroregiunii se desfăşoară 
pe patru direcţii principale: (i) economie, tehnologie şi piaţa muncii, (ii) sănătate 
şi securitate socială; (iii) transport şi mediu înconjurător şi (iv) tineret, cultură şi 
identitate euroregională. În cadrul euroregiunii au fost desfăşurate un şir de proiecte 
ale programului INTERREG, euroregiunea fiind considerată un etalon al cooperării 
într-un mediu plurietnic. 
Urmând exemplul primelor euroregiuni, în perioada 1980-1990 s-au constituit 
euroregiuni pe frontierele interne ale UE între Germania şi Franţa/Luxemburg/Bel-
gia/Austria. 
În prezent sunt cunoscute peste 200 de euroregiuni transfrontaliere, constituite între 
peste 40 de state din Europa. Lista euroregiunilor existente este prezentată în tabelele 
din Anexa 4. 

1.2.3. Crearea cadrului legal şi instituţional

În paralel cu procesul de intensificare a cooperării transfrontaliere a apărut necesita-
tea creării unor instituţii de coordonare a activităţilor şi de reprezentare a intereselor 
noilor structuri în instituţiile comunitare. Astfel, a fost instituită Asociaţia Europeană 
a Regiunilor Frontaliere şi lansate proiectele LACE şi RCBI.  
AEBR (The Association of European Border Regions) a fost fondată în 1971 şi în 
prezent are 100 de membri (euroregiuni) din peste 200 de regiuni transfrontaliere.
Scopurile şi sarcinile AEBR sunt:  

• Reprezentarea intereselor generale ale euroregiunilor-membre ale AEBR în 
parlamentele, organele, autorităţile, instituţiile naţionale şi internaţionale.

• Sprijinirea şi coordonarea cooperării transfrontaliere în Europa, efectuarea 
schimbului de experienţă şi informaţie.

• Identificarea problemelor, oportunităţilor, sarcinilor şi proiectelor acestor 
regiuni, formularea şi coordonarea intereselor comune.

• Obţinerea şi oferirea fondurilor de finanţare pentru implementarea programe-
lor şi proiectelor, organizarea acţiunilor cu privire la problemele transfronta-
liere.

• Contribuirea la rezolvarea problemelor de cooperare transfrontalieră şi spri-
jinirea activităţilor speciale.

• Extinderea „Centrului pentru regiunile frontaliere şi transfrontaliere europene” 
în strânsă cooperare cu UE şi CE.

• Informarea organelor politice europene şi a publicului larg asupra chestiunilor 
transfrontaliere.
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În 1990, AEBR a lansat proiectul LACE (Linkage, Assistance and Cooperation for 
the European Border Regions – Legături, Asistenţă şi Cooperare pentru Regiunile 
Europene de Frontieră) de asistenţă tehnică pentru promovarea cooperării transfron-
taliere concomitent cu implementarea INTERREG pentru ţările UE. Costurile proiec-
tului sunt acoperite parţial de un grant al UE şi de contribuţiile membrilor AEBR. În 
perioada 1996-1997 şi 1999-2000, Comisia Europeană a finanţat activităţi similare 
în ţările Europei Centrale în cadrul proiectului LACE PHARE CBC. 
Activităţile principale ale proiectelor LACE sunt:

• Constituirea reţelei de comunicare între euroregiuni, facilitarea transferului  
de know-how şi a experienţei de cooperare transfrontalieră către euroregiunile 
mai puţin avansate.

• Organizarea de workshopuri, seminare şi conferinţe în regiuni, axate pe proble-
mele elaborării şi implementării programelor de cooperare transfrontalieră.

• Asistenţa consultativă, efectuarea studiilor, publicarea materialelor legate de 
cooperarea transfrontalieră.

• Stabilirea Centrelor de informare în ţările UE, ECE şi NSI.2

În paralel cu crearea cadrului instituţional al cooperării transfrontaliere, reprezentanţii 
regiunilor frontaliere au desfăşurat activităţi de elaborare şi adoptare a cadrului legal 
capabil: (a) să promoveze încurajarea cooperării transfrontaliere; (b) să pună la dis-
poziţia autorităţilor locale şi regionale un instrument juridic comun ce ar reglementa 
relaţiile de cooperare transfrontalieră; (c) să angajeze statele pentru uniformizarea 
legislaţiilor naţionale în domeniu.  
De asemenea, a fost creat Comitetul pentru Cooperarea Transfrontalieră a Munici-
palităţilor şi Comunităţilor de Frontieră care a elaborat proiectul Convenţiei-cadru a 
cooperării transfrontaliere. Proiectul a fost prezentat sesiunii a 31-a ordinare a Adu-
nării Parlamentare a Consiliului Europei, care a adoptat Convenţia-cadru a cooperării 
transfrontaliere şi a recomandat Consiliului de Miniştri deschiderea pentru semnare 
de către ţările-membre. 
Convenţia-cadru a cooperării transfrontaliere, prin caracterul său, tinde, pe de o 
parte, să completeze prevederile legislaţiilor naţionale în domeniu, propunând forme 
de cooperare transfrontalieră adaptate la necesităţile colectivităţilor transfrontaliere. 
Pe de altă parte, prevăzând modele de acorduri, statute şi contracte de cooperare 
transfrontalieră pentru diferite niveluri de administrare, Convenţia tinde să confere un 
suport juridic suplimentar acordurilor de cooperare care ar putea fi încheiate între aceste 
niveluri. Totodată, Convenţia angajează părţile contractante să faciliteze şi să promo-
veze cooperarea transfrontalieră între colectivităţile şi autorităţile teritoriale care ţin de 
jurisdicţia lor, furnizându-le un anumit număr de mijloace de supraveghere şi de control 
şi permiţându-le să vegheze, dacă e cazul, respectarea principiului suveranităţii.

2 Până în prezent au fost organizate 16 Centre de informare. În Republica Moldova Centrul de Informare 
LACE este cu sediul la Ungheni.
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1.2.4. Constituirea euroregiunilor la frontierele ţărilor ECE

În Europa Centrală şi de Est, cooperarea transfrontalieră a debutat după „deschiderea 
frontierelor”, într-o manieră extrem de prudentă şi cu ezitări cauzate de faptul că 
aceste frontiere au fost greu de trecut mult timp. Ideea privind crearea euroregiunilor 
era privită cu suspiciuni, fiind tratată ca atentat la suveranitatea statului şi un pericol 
pentru integritatea teritorială. Pe de altă parte, crearea euroregiunilor cu ţările vest-
europene constituia o componentă importantă a politicii de integrare a ţărilor ECE în 
Uniunea Europeană. De aceea, Ungaria, Slovacia, Cehia, Polonia, România şi Bul-
garia au conştientizat că integrarea la nivel regional prin cooperarea transfrontalieră 
creează posibilităţi reale de integrare în structurile europene existente. De asemenea, 
regiunile de frontieră ale acestor ţări au învăţat foarte repede din experienţa coope-
rării transfrontaliere în UE şi au dezvoltat, treptat, cooperarea cu zonele învecinate, 
în toate domeniile vieţii, pe plan local, regional şi naţional. Motivele principale ale 
demarării cooperării transfrontaliere în această zonă a Europei sunt:

• Transformarea frontierelor din linie de separare într-un loc al comunicării 
între vecini.

• Depăşirea neîncrederii reciproce şi a animozităţilor dintre oamenii din regiu-
nile de frontieră, rezultat al moştenirii istorice.

• Consolidarea democraţiei şi dezvoltarea structurilor administrative, capabile 
să funcţioneze la nivel regional şi local.

• Depăşirea poziţiei de periferie naţională şi a marginalizării.
• Stimularea creşterii economice şi a dezvoltării şi îmbunătăţirea standardului 

de viaţă.
• Asimilarea rapidă şi, respectiv,  apropierea de idealul de integrare europea-

nă.
O scurtă prezentare a primelor euroregiuni, constituite la începutul anilor ’90 la 
frontierele externe ale UE cu ţările din ECE, este expusă în cele ce urmează.
Euroregiunea Neisse-Nisa-Nysa, creată în 1991, cuprinde regiunile transfrontaliere 
ale Germaniei, Poloniei şi Cehiei, numărând o suprafaţă totală de 11,5 mii km2 şi o 
populaţie de circa 1,4 mil. locuitori. Euroregiunea are un potenţial industrial dez-
voltat. În perspectivă se preconizează dezvoltarea turismului, a cărui bază este mai 
evoluată în Polonia. În Euroregiune au fost deja realizate proiecte investiţionale în 
sumă de peste 900 mil. dolari SUA.
În septembrie 1993, a fost semnat acordul de constituire a Euroregiunii Spree-Neisse-
Buber. Din partea germană în componenţa Euroregiunii intră 3 asociaţii municipale 
şi 2 oraşe (Cottbus şi Eisenhiüttenstadt) ale landului federal Brandenburg. Din par-
tea poloneză – 18 gmine şi oraşe ale voievodatului Zielona Góra. Suprafaţa totală a 
euroregiunii este de 7,5 mii km2. Regiunea are potenţial de dezvoltare a turismului, 
însă infrastructura existentă necesită investiţii mari.
Euroregiunea Pro Europa Viadrina a fost constituită în decembrie 1993 de asociaţia 
oraşelor germane Franjkfurt pe Oder, Eisenhiüttenstadt, 4 asociaţii municipale şi din 
partea polonă – de către gmine întrunite în asociaţia Landul Lubiszyn, care aparţine 
administrativ voievodatelor Zielona Góra şi Gorzow. Suprafaţa euroregiunii consti-
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tuite 10 mii km2 cu o populaţie de 0,8 mil. locuitori. Un rol deosebit din ambele părţi 
ale hotarului îl are agricultura şi industria alimentară.
În decembrie 1995, a fost semnat Acordul de constituire a Euroregiunii Pomerania, 
în componenţa căreia au intrat 9 raioane şi oraşe ale landului Meclenburg – Western 
Pomerania, 3 raioane şi un oraş ale landului Brandenburg (Germania), precum şi 
Uniunea Poloneză a Gminelor şi Oraşelor din vestul Pomoriei. În anul 1998, a fost 
semnat Acordul de aderare la Euroregiune a Uniunii Comunelor Suedeze (Suedia de 
Sud – 33 de comune). Suprafaţa totală a Euroregiunii este de 28 mii km2 cu o popu-
laţie de 2,5 mil. locuitori. În prezent, din sursele financiare alocate de către Uniunea 
Europeană, în euroregiune se realizează proiecte importante de infrastructură: con-
strucţia staţiei de deservire a trenurilor de pasageri pe rutele internaţionale Szczecin 
(Polonia), reconstrucţia a două aeroporturi în oraşele Golenev şi Hoine, modernizarea 
navigaţiei pe râul Oder, restabilirea comunicaţiilor de transport fluvial, care uneau 
pe timpuri oraşele Szczecin şi Berlin.
În 1998, s-a constituit Euroregiunea West-Nyugat Pannonia, în componenţa căreia 
au intrat districtele ungare Györ-Moson-Sopron, Vas şi landul Burgeland (Austria). 
Participarea în Euroregiune a unei ţări-membre a Comunităţii Europene permite Un-
gariei să aibă acces la sursele şi programele europene de dezvoltare, creează condiţii 
pentru intrarea acestei ţări în Uniunea Europeană. Sarcinile imediate ale Euroregiunii 
sunt considerate colaborarea în domeniul economiei, dezvoltarea turismului, protecţia 
mediului.
Euroregiunea Danube-Körös-Maros-Tisza, numită şi DKMT (1997), cuprinde 
teritoriul de 77 mii km2 cu o populaţie de peste 7 mil. locuitori. În componenţa 
Euroregiunii intră 4 districte ungare (Csongad, Bacs-Kiskun, Bekes, Jasz-Nagykun-
Szolnok); 4 judeţe româneşti (Oradea, Timiş, Hunedoara, Caraş-Severin) şi ţinutul 
iugoslav Voevodina. Programul dezvoltării euroregiunii este complex, însă prioritate 
se acordă domeniului economic. Scopul principal este atragerea capitalului străin şi 
crearea întreprinderilor mixte.
La finele anului 1998, s-a constituit Euroregiunea Danube-Drava-Sawa. În com-
ponenţa Euroregiunii a intrat câte un district din Ungaria, Bosnia şi Croaţia. Ea 
cuprinde un teritoriu de 50 mii km2 şi o populaţie de 4 mil. locuitori. Participanţii 
la Euroregiune preconizează activizarea colaborării în domeniul infrastructurii, în 
primul rând, modernizarea reţelelor de transport, precum şi colaborarea în domeniul 
învăţământului şi cercetărilor ştiinţifice.

1.2.5. Crearea euroregiunilor la frontierele ţărilor ECE cu NSI

Procesul de cooperare transfrontalieră în această zonă a demarat cu multă prudenţă, 
fiind îngreunat de un şir de factori care au condiţionat întârzierea dezvoltării relaţii-
lor de cooperare şi de constituire a structurilor euroregionale. Printre aceşti factori 
remarcăm: 

• Suspiciunile generate de existenţa problemelor de contradicţie, în special în 
privinţa factorului etnic.
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• Atitudinea faţă de rolul frontierelor de stat. 
• Nivelul diferenţiat de dezvoltare comparativ cu regiunile din UE.
• Barierele de ordin politic şi de competenţe ale autorităţilor regionale legate de 

diferenţele majore dintre sistemele juridice şi de organizare administrativă.
• Potenţialul redus al colectivităţilor regionale/locale de participare la programe 

de cooperare. 
Totodată influenţa următoarelor procese a favorizat dinamizarea cooperării transfron-
taliere: (i) schimbările politice în ECE şi NSI şi tendinţa lor de integrare în UE; (ii) 
semnarea unor acorduri interstatale de facilitare a cooperării transfrontaliere; (iii) 
demararea unor proiecte concrete din contul creării unor bugete comune; (iv) lansarea 
de către UE a Programului TACIS CBC pentru sprijinirea cooperării transfrontaliere 
din această zonă şi, nu în ultimul rând, (v) iniţiativele autorităţilor locale de pe ambele 
părţi ale frontierelor. 
Astfel, la frontierele dintre ţările candidate la aderare din Europa Centrală şi de Est 
şi NSI (Rusia, Letonia, Lituania, Estonia, Belarusi, Ucraina şi Moldova) s-au format, 
începând cu 1990, mai multe euroregiuni sau grupuri de lucru transfrontaliere. De la 
nord spre sud acestea sunt: Euroregiunea Karjala–Karelia (Finlanda/Federaţia Rusă), 
Euroregiunea Baltica–Baltyk–Baltija (Polonia/Suedia/Lituania/Letonia/Danemarca/
Federaţia Rusă), Euroregio Helsinki-Tallinn (Estonia/Finlanda), Region Aluksne-
Peskow (Lituania/ Estonia/Federaţia Rusă), Euroregiunea Nemunas-Niemen-Hemah 
(Letonia/ Polonia/ Belarusi/ Federaţia Rusă), Euroregiunea Saule (Letonia/Lituania/
Federaţia Rusă), Euroregiunea Bug (Polonia/Ucraina/Belarusi), Euroregiunile Prutul 
de Sus (România/Moldova/Ucraina), Dunărea de Jos (Ucraina/Moldova/România) 
şi Euroregiunea Siret-Prut-Nistru (România/Moldova).
De asemenea, schimbarea atitudinii faţă de cooperarea transfrontalieră a permis 
crearea unor structuri de cooperare foarte vaste. Constituită în anul 1993, Eurore-
giunea Carpathian este, în prezent, una dintre cele mai mari Euroregiuni în Europa 
Centrală, având teritoriul de 140 mii km2 cu o populaţie de 14 mil. locuitori, include 
4 districte ungare, 4 voievodate poloneze, 4 oblast’ ucrainene, 5 judeţe române şi 6 
districte municipale slovace. Activitatea acestei euroregiuni este susţinută financiar de 
institutul american “East-West” (IEWS) şi Fondul Rockfeler, care au finanţat realizarea 
programelor de integrare şi de angajare în câmpul muncii a ţiganilor, crearea centrelor 
de dezvoltare a antreprenoriatului, dezvoltarea reţelelor de comunicaţii. În cadrul pro-
gramului TACIS/PHARE CBC a fost finanţat proiectul de dezvoltare a turismului.
În cazul euroregiunilor la care Republica Moldova este parte: Prutul de Sus (România/
Moldova/Ucraina), Dunărea de Jos (Ucraina/Moldova/România) şi Siret-Prut-Nistru 
(România/Moldova), acestea s-au constituit pentru întărirea capacităţii de cooperare 
în cadrul mai multor proiecte transfrontaliere legate de:

• Ajustarea reţelelor de infrastructură comună şi amenajare a teritoriului.
• Îmbunătăţirea sectorului social şi comun. 
• Divesrificarea economiei locale şi încurajarea antreprenoriatului.
• Dezvoltarea turismului transfrontalier.
• Protecţia mediului.
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În ultimii ani au fost înfiinţate alte structuri de cooperare transfrontalieră (de exemplu: 
Council for Cooperation of Border Regions (Consiliul pentru Cooperare a Regiunilor 
Frontaliere) Pskov-Aluksne-Voru (Federaţia Rusă/Lituania/Estonia), care în viitorul 
apropiat tinde spre instituirea unei structuri de tip euroregiune; Euroregiunea Country of 
Lakes Ezeru-Zeme (Letonia/Belarusi). Deocamdată nu toate euroregiunile au structurile 
permanente necesare în ceea ce priveşte forma lor legislativă, de organizare şi finanţare. 
Cu toate acestea, experienţa euroregiunilor şi comunităţilor de lucru din ţările UE a 
constituit – şi acest lucru e foarte important de remarcat – o sursă de inspiraţie pentru 
formarea structurilor şi pentru procesul de programare a cooperării transfrontaliere.

1.2.6. Eurosuportul cooperării transfrontaliere 

Cooperarea transfrontalieră cunoaşte o nouă etapă de dezvoltare odată cu lansarea 
programelor UE de sprijin financiar. În prezent sunt cunoscute mai multe programe ale 
UE care sprijină cooperarea transfrontalieră la hotarele din cadrul UE, la frontierele 
externe ale UE cu ţările din ECE şi NSI. Aceste programe au fost realizate în diferite 
zone simultan începând cu anul 1990, fiecare având diferite forme şi regulamente. În 
UE există câteva Iniţiative Comunitare în cadrul Fondurilor Structurale ale UE3. 
Primul dintre aceste instrumente INTERREG este o Iniţiativă Comunitară care 
sprijină proiecte de cooperare transfrontalieră ale regiunilor de frontieră ale UE. Sunt 
cunoscute 3 faze ale acestui Program:
1.  INTERREG I
2.  INTERREG II cu direcţiile: 

• INTEREG II A
• INTEREG II B
• INTEREG II C

3.  INTEREG III.

3 Circumscrise în strategia de solidaritate şi redistribuire comunitară şi administrate de Comisia Euro-
peană, Fondurile Structurale sunt: Fondul Social European, Fondul European de Orientare şi Garanţie 
Agricolă, Fondul European de Dezvoltare Regională. 

Acţiunile Fondului Social European (F.S.E.) se înscriu în politica locurilor de muncă în interiorul UE, 
în special acolo unde şomajul constituie peste 10% din populaţia activă. Misiunile F.S.E. sunt de a 
promova, orienta şi dezvolta formarea profesională şi de a facilita mobilitatea profesională. 

Agricultura a fost primul sector economic organizat într-o politică agricolă comună, finanţarea aces-
teia fiind suportată integral de către UE prin intermediul Fondului European de Orientare şi Garanţie 
Agricolă (F.E.O.G.A.). Secţiunea Orientare direcţionează şi implementează măsurile luate în scopul 
adaptării structurilor agricole şi dezvoltării regiunilor rămase în urmă. Tot prin acest fond se finanţează 
măsurile comunitare privind orientarea şi susţinerea pieţelor agricole din statele-membre. 

Art.130 C din Tratatul asupra UE stabileşte: „Fondul European de Dezvoltare Regională (F.E.D.R.) este 
destinat să contribuie la corectarea principalelor dezechilibre regionale din comunitate prin participarea 
la dezvoltarea şi amenajarea structurală a regiunilor întârziate economic, precum şi la reconvertirea 
regiunilor industriale în declin”. Intervenţiile acestui fond sunt îndreptate spre reducerea dezechilibrului 
regional şi vizează investiţii productive, modernizarea infrastructurilor necesare dezvoltării, diverse 
studii etc. Activitatea fondului se armonizează cu iniţiativele naţionale în domeniile respective.
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În cadrul Programului INTERREG I, desfăşurat în perioada 1991-1993, au fost 
aprobate 31 de Programe Operaţionale în valoare de 1,082 milioane Euro. Odată 
cu realizarea acestor programe au fost finanţate proiecte dintr-o gamă largă de sec-
toare, precum transport şi comunicaţii, mediu, afaceri, turism, dezvoltare rurală şi 
instruire. 
Apreciind importanţa şi succesul INTERREG I, la summit-ul de la Edinburg Con-
siliul Europei a declarat cooperarea transfrontalieră ca prioritate pentru Iniţiativele 
Comunitare pe perioada 1994-1999 şi a iniţiat INTERREG II. 
Iniţiativa INTEREG II a cuprins trei direcţii:

• INTERREG II A – concentrată pe cooperarea transfrontalieră.
• INTERREG II B – destinată completării anumitor reţele energetice.
• INTERREG II C – destinată acţiunilor de cooperare transnaţională în domeniul 

amenajării teritoriului.
În cadrul Programului INTERREG II au fost prezentate şi aprobate peste 60 de 
Programe Operaţionale în care s-au alocat în total peste 3,8 mlrd Euro. În anii ’90, 
INTERREG a furnizat pentru cooperarea transfrontalieră în jur de 6,5 mlrd Euro, 
făcând posibilă realizarea câtorva mii de proiecte adiţionale transfrontaliere care au 
inclus toate regiunile de-a lungul frontierelor interne şi externe ale UE. 
Programul INTERREG III, conform deciziei Comisiei Europene din aprilie 2000, 
a sprijinit cooperarea transeuropeană sub următoarele trei forme:

(1) Cooperarea transfrontalieră între regiunile frontaliere ale ţărilor vecine, 
care implică programe multisectoriale.

(2) Cooperarea transnaţională între grupuri de ţări şi regiuni, în mare parte din 
domeniul amenajării teritoriale.

(3) Cooperarea interregională între regiuni sau oraşe din diferite ţări, în special 
în cadrul unor proiecte specifice.

Cooperarea transfrontalieră este unicul tip de cooperare sprijinit de INTERREG I 
şi care a continuat să primească cea mai mare parte din finanţarea oferită de UE în 
cadrul programului INTERREG III. Cooperarea transnaţională a fost introdusă în 
INTERREG II. Până în 1999, programele de cooperare interregională (spre exemplu, 
RECITE în cadrul UE şi Ecos/Ouverture între UE şi ECE) au fost sprijinite în baza 
Articolului 10 al Regulamentului Fondurilor Structurale (care acordă finanţare pentru 
“acţiuni inovatorii şi pilot”).
Programul PHARE CBC (Poland Hungary Aid for Reconstruction of Economy) a 
fost conceput de Uniunea Europeană pentru a sprijini Europa Centrală şi de Est în 
evoluţia către o societate democratică şi o economie de piaţă. Înfiinţat la începutul 
anului 1989 pentru Polonia şi Ungaria (primele două ţări în care s-a realizat trece-
rea de la regimul comunist la democraţie), programul s-a extins treptat, incluzând 
în 2000 cele 11 state candidate din Europa Centrală şi de Est4, precum şi statele 
din vestul Balcanilor (Albania, Bosnia-Herţegovina şi Fosta Republică Iugoslavă 
4 Bulgaria, Cehia, Slovacia, Cipru, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, România, Slovenia, Ungaria. 
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a Macedoniei). Începând din 2001, acestea din urmă beneficiază de asistenţă prin 
programul CARDS. 
Obiectivele PHARE sunt: consolidarea administraţiilor şi instituţiilor publice pentru 
ca acestea să funcţioneze eficient în interiorul Uniunii Europene, promovarea aplicării 
legislaţiei comunitare şi promovarea coeziunii economice şi sociale.  Pentru perioada 
1994 - 2006, sumele alocate prin PHARE au ajuns la 12 miliarde Euro.
Asistenţa acordată statelor balcanice (Albania, Bosnia-Herţegovina, Croaţia, Serbia 
şi Muntenegru şi Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei) pentru reconstrucţie, re-
fugiaţi, dezvoltare instituţională şi dezvoltare economică în regiune se concretizează 
prin programul CARDS (“Community Assistance for Reconstruction, Development 
and Stabilisation”). Bugetul programului CARDS prevăzut pentru perioada 2000-
2006 a constituit peste 4,6 miliarde de Euro.
În 1991, a fost creat programul comunitar TACIS (Technical Assistance to the Com-
monwealth of Independent States), destinat fostelor republici sovietice şi Mongoliei, 
în total 13 ţări din Europa Centrală şi Asia (Armenia, Azerbaigean, Belarus, Federaţia 
Rusă, Georgia, Kazahstan, Kârgâstan, Moldova, Mongolia, Tadjikistan, Turkmenistan, 
Ucraina şi Uzbekistan). Obiectivul principal al programului este accelerarea procesului 
de tranziţie în aceste ţări. Bugetul TACIS pentru perioada 2000-2006  a constituit peste 
3 miliarde Euro. Sprijinul se concretizează prin subprograme pentru: reforma instituţio-
nală, legislativă şi administrativă, sectorul privat şi dezvoltarea economică, securitate 
nucleară, promovarea protecţiei mediului, dezvoltarea economiei rurale ş.a.
În aprilie 2000, AEBR a lansat proiectul RCBI (Regional Capacity Building Initia-
tive) în cadrul programului TACIS CBC, destinat regiunilor frontaliere de vest ale 
Federaţiei Ruse, Republicii Belarusi, Ucrainei şi Moldovei. Acest proiect prevede 
acordarea asistenţei tehnice pe termen lung şi scurt, elaborarea rapoartelor de evaluare 
în regiunile frontaliere, organizarea seminarelor de instruire şi a vizitelor de studiu.
În 2004 UE lansează ENP (European Neighbourhood Policy), care prevede stabilirea 
unei colaborări privilegiate cu vecinii UE printr-o aprofundare a relaţiilor politice şi 
a integrării economice. Şaisprezece ţări învecinate beneficiază de această politică. 
Acţiunile ENP sunt finanţate prin ENPI (European Neighbourhood and Partnership 
Instrument). Pentru perioada 2007-2013, bugetul total pentru această politică este 
de 12 miliarde Euro, fiind alocat programelor individuale ale ţărilor în funcţie de 
necesităţile acestora, de capacitatea lor de absorbţie şi de implementarea reformelor 
convenite.
Cooperarea UE cu statele mediteraneene a demarat prin încheierea unor acorduri 
de cooperare şi de asociere asupra exporturilor de produse industriale şi agricole 
din aceste state şi asupra asistenţei financiare. În 1995 a fost lansat parteneriatul 
euro-mediteranean, care prevede crearea, până în 2010, a unei zone de liber schimb 
între Uniunea Europeană şi 12 state mediteraneene. Asistenţa tehnică şi financiară a 
demarat prin programul MEDA (MEsures D’Accompagnement). Obiectivele pro-
gramului sunt: consolidarea stabilităţii politice şi a democraţiei, crearea unei zone de 
liber schimb, cooperarea în domeniul social şi cultural. Pentru perioada 2000-2006 
în cadrul programului au fost alocate peste 5 miliarde Euro.
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1.2.7. Factorii de dezvoltare a cooperării transfrontaliere

În Europa contemporană statele au conştientizat necesitatea şi avantajele colaborării 
cu vecinii la frontiere. Procesul de cooperare transfrontalieră, iniţial foarte lent, a fost 
intensificat la sfârşitul anilor ’80 sub influenţa următorilor factori:

• Schimbările interne în Uniunea Europeană care au dus la integrarea europea-
nă, în special stabilirea în 1993 a Pieţei Europene Comune şi, mai târziu, a 
Uniunii Economice şi Monetare.

• Schimbările politice din Europa Centrală şi de Est, apariţia Noilor State In-
dependente, făcând posibilă cooperarea de-a lungul frontierelor ţărilor foste 
comuniste.

• Seria de acorduri între state care facilitează cooperarea transfrontalieră din-
tre diferite ţări, în special, Carta Europeană „Exerciţiul Autonom al Puterii 
Locale” şi Convenţia-cadru europeană privind cooperarea transfrontalieră a 
autorităţilor sau colectivităţilor teritoriale.

• Suportul financiar din partea UE pentru cooperarea transfrontalieră în cadrul   
programelor INTERREG, PHARE CBC, TACIS CBC, MEDA, ENPI şi  
altele. 

• Sprijinul activ al iniţiativelor privind cooperarea transfrontalieră şi perfec-
ţionarea democraţiei locale din partea Consiliului Europei.

1.3. Rezumat

• Efectul de barieră al frontierelor naţionale pe continentul european a luat 
naştere ca urmare a evoluţiilor istorice în ultimele trei secole şi a fost am-
plificat prin politicile promovate de statele naţionale aflate pe părţi opuse 
ale frontierelor. De aici au rezultat însemnate dezavantaje pentru indivizii, 
comunităţile regionale şi locale şi partenerii sociali din zonele de frontieră.

• Începând cu anii ’50 ai sec. XX, grupuri de iniţiativă din regiunile de frontieră, 
cu precădere de la graniţele dintre Germania şi Olanda, Germania şi Franţa 
au iniţiat rezolvarea anumitor probleme cu eforturi comune, făcând abstracţie 
de hotarele naţionale. Scopul acestor iniţiative a fost de a depăşi barierele 
istorice, de a înlătura diferenţele, dezechilibrele, precum şi problemele legate 
de poziţia lor periferică.  

• În evoluţia cooperării transfrontaliere se disting cinci etape marcate de con-
stituirea unor structuri cu caracter permanent de tip euroregional, elaborarea 
şi adoptarea unui cadru legal şi crearea unui cadru instituţional specific, 
precum şi demararea unor programe de asistenţă financiară pentru activităţile 
de cooperare transfrontalieră.     

• Crearea unor structuri interregionale transfrontaliere cu caracter permanent, 
care au fost abilitate cu rezolvarea problemelor specifice ale locuitorilor de 
pe ambele părţi ale frontierei în anumite domenii, a constituit forma iniţială 
a structurilor de cooperare transfrontalieră.  
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• Diferenţele majore dintre prevederile legislaţiilor naţionale în reglementarea 
activităţii transfrontaliere a comunităţilor regionale şi locale de frontieră au 
determinat elaborarea şi adoptarea unui instrument juridic destinat armoni-
zării acestor prevederi şi angajării statelor naţionale în facilitarea cooperării 
transfrontaliere. 

• Evoluţia transfrontalieră a fost accelerată prin politica regională a UE ma-
terializată în lansarea Programelor INTERREG, PHARE, TACIS, CARDS, 
MEDA şi ENPI.  

• Noile realităţi europene, condiţionate de schimbările politice în interiorul 
statelor din Europa Centrală şi de Est de la sfârşitul anilor ’80 şi cele apărute 
în cursul anilor ’90, au lărgit şi aprofundat cooperarea transfrontalieră. 



2. CONCEPTUL DE COOPERARE TRANSFRONTALIERÃ

2.1. Aspecte generale

2.1.1. Tipuri de cooperare

În general, cooperarea peste frontierele naţionale se poate realiza prin următoarele 
3 tipuri de cooperare:

• interregională; 
• transfrontalieră;
• transnaţională1.

Prin comparaţie, aceste tipuri de cooperare sunt reprezentate în Tabelul 2.1. 
Tabelul 2.1. Tipurile de cooperare

Cooperarea 
interregională

Cooperarea 
transfrontalieră Cooperarea transnaţională

• Cooperare (între auto-
rităţi regionale şi loca-
le) îndeosebi în dome-
nii strict determinate 
(nu în toate domeniile 
vieţii) şi între anumiţi 
actori

• Organizare în curs 
de dezvoltare datorită 
tradiţiei scurte

• Conectare la reţeaua 
Asociaţiei Regiunilor 
Europene (ARE)

• Cooperare nemijlocit în-
vecinată a autorităţilor 
regionale şi locale de-a 
lungul unei frontiere în 
toate domeniile vieţii, cu 
participarea tuturor acto-
rilor

• Organizare stabilă, pentru 
că există o mai lungă tra-
diţie (în plan regional/lo-
cal)

• Conectarea la Asociaţia 
Europeană a Regiunilor 
Frontaliere (AEBR)

• Cooperarea între ţări (uneori cu 
participarea regiunilor), îndeosebi 
în ceea ce priveşte domenii spe-
ciale (de exemplu, în conexiune 
cu alte domenii mai ample)

• Organizarea este în curs de des-
făşurare

• Înterrelaţionarea este organizată 
doar în puţine cazuri, dar există 
anumite abordări certe care se 
desfăşoară în cadrul de lucru 
oferit de organizaţii internaţionale 
(de exemplu, Consiliul Europei) 

Având în vedere obiectul de cercetare al prezentului Ghid, ne vom referi în detaliu 
doar la conceptul de cooperare transfrontalieră.  

1 AEBR - European Commission (ed.): 3rd edition “Practical Guide to Cross-border Co-operation”. 
Guide 2000 (German) - Regional Policy, 3rd edition 2000, by J. Gabbe, V. v. Malchus, H. Martinos, 
preface of the European Commissioners M. Barnier and G. Verheugen, p. 15.
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2.1.2. Subiecţii cooperării transfrontaliere

Tradiţional, statele naţionale au deţinut şi deţin în prezent monopolul asupra relaţiilor 
externe, fie cu subiecţi similari, fie cu organizaţii internaţionale. De regulă, colec-
tivităţile teritoriale locale, în calitate de subiecţi substatali, nu pot realiza relaţiile 
internaţionale clasice2. Până la mijlocul anilor ’70 ai sec. XX singurele relaţii inter-
naţionale pe care le aveau autorităţile substatale erau cele de înfrăţire între localităţi 
care, după cum am menţionat, îşi au originea în înfrăţirile practicate după cel de-al 
Doilea Război Mondial între localităţile din Franţa şi din Germania, ca înfrăţiri de 
reconciliere. Treptat, sub influenţa unor factori precum: 

(i) proximitatea geografică
(ii) construcţia europeană şi 
(iii) globalizarea schimburilor economice şi culturale

colectivităţile teritoriale locale au început să privească peste frontieră şi să stabilească 
relaţii directe cu omologii lor vecini, dar şi cu organizaţii internaţionale. 
Astfel, pe lângă dimensiunea tradiţională a autonomiei locale care s-a dezvoltat pe 
plan intern, a evoluat treptat, mai întâi în practică, apoi prin consacrare normativă, 
şi dimensiunea externă – transfrontalieră. Ea se referă la capacitatea colectivităţilor 
teritoriale locale /regionale, reprezentate de autorităţile administrative proprii, de 
a stabili raporturi juridice cu subiecţi de drept public care nu fac parte din ordinea 
juridică internă a statului căruia îi aparţin.
În prezent, experţii în dreptul public internaţional sunt unanimi în recunoaşterea ac-
tivităţii transfrontaliere a colectivităţilor teritoriale locale în calitate de dimensiune 
inseparabilă a autonomiei locale. În vederea satisfacerii intereselor publice locale, 
autorităţile administrative proprii au dreptul de a acţiona nu numai pe plan intern, dar 
şi pe plan extern. Evident, însă, acţiunea lor externă, în numele şi pe seama colecti-
vităţilor teritoriale locale pe care le reprezintă, nu poate viza decât interesele publice 
locale, deoarece numai acestea o justifică şi ele sunt esenţa autonomiei locale. Ea 
trebuie să respecte angajamentele internaţionale ale statului şi să nu aducă atingere 
condiţiilor esenţiale de exercitare a suveranităţii statului.
În acest sens, în conformitate cu prevederile Convenţiei–cadru a cooperării transfrontali-
ere, autorităţile şi organismele care exercită funcţii locale şi regionale şi sunt considerate 
ca atare în dreptul intern al fiecărui stat sunt subiecţi direcţi ai cooperării transfrontaliere. 
Prin activitatea externă, colectivităţile teritoriale locale îşi manifestă o triplă legitimitate. 
Pe de o parte, o legitimitate politică, înscrisă în continuitatea democraţiei locale, iar, pe 
de altă parte, o legitimitate funcţională, relevând o activitate responsabilă a afacerilor 
locale. În sfârşit, legitimitatea activităţii externe a autorităţilor publice locale, izvorâtă 
din necesitatea colectivităţilor locale de a-şi spori identitatea, îmbogăţeşte, în acelaşi 
timp, aria relaţiilor externe ale statului şi asigură chiar o participare directă a cetăţenilor 
la activităţile externe. Din aceste considerente, activitatea externă a colectivităţilor locale 
necesită existenţa unui suport legal la nivelul statelor naţionale (la nivel european, acest 
suport există) sub forma unor legi, acorduri, contracte, convenţii. 

2 Nu trebuie confundată activitatea externă a colectivităţilor teritoriale locale cu participarea statelor federale la 
relaţiile internaţionale, potrivit reglementărilor constituţionale, situaţie clasică în dreptul internaţional public. 
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2.1.3. Esenţa cooperării transfrontaliere

Experienţa ţărilor Europei de Vest demonstrează că pentru a fi eficientă, cooperarea 
transfrontalieră trebuie să fie cât mai cuprinzătoare şi să se caracterizeze prin orga-
nizarea de activităţi comune, care chiar de la începuturile sale trebuie:

• Să cuprindă toate aspectele vieţii cotidiene din regiunile de frontieră: economie, 
muncă, timp liber, cultură, probleme sociale, spaţiu locativ, planificare etc.

• Să se desfăşoare permanent şi să angreneze chiar de la început parteneri din 
toate domeniile şi de pe ambele părţi ale frontierei.

• Să se desfăşoare la nivelurile regional şi local cu o susţinere dezinteresată a 
autorităţilor naţionale3.

Astfel, filosofia cooperării transfrontaliere este simplă şi constă în promovarea unei 
cooperări mutuale clasice între două sau mai multe regiuni de frontieră învecinate. 
Cooperarea transfrontalieră mutuală nu înseamnă, însă, că un partener acţionează mai 
întâi singur la nivel naţional pentru rezolvarea anumitor probleme şi, neavând succese, 
încearcă să-i atragă pe vecinii de pe partea opusă a frontierei sau să colaboreze cu ei 
pe perioada de timp necesară acestei activităţi. Cooperarea transfrontalieră cuprinde 
toate domeniile vieţii cotidiene, necesită consecutivitate, permanenţă, dezvoltare de 
programe comune, priorităţi şi acţiuni. De asemenea, aceasta include o participare 
extinsă a grupurilor sociale şi a diverselor niveluri administrative.

2.1.4. Principiile cooperării transfrontaliere

Având în vedere experienţa europeană existenţă, în accepţiunea Asociaţiei Europene 
a Regiunilor Frontaliere, pentru a asigura o cooperare transfrontalieră de succes este 
necesară respectarea următoarelor patru principii4:

• Parteneriat
• Subsidiaritate
• Programare
• Echivalenţă instituţională.

1. Principiul parteneriatului
Principiul parteneriatului conţine două elemente: 

(1) parteneriatul vertical;
(2) parteneriatul orizontal.

Parteneriatele verticale se referă la relaţiile abordate între nivelele de administrare: 
UE, statal, regional şi local din zona de frontieră. Astfel, structurile/organizaţiile 

3 AEBR - European Commission (ed.): 3rd edition «Practical Guide to Cross-border Co-operation». 
Guide 2000 (German) - Regional Policy, 3rd edition 2000, by J. Gabbe, V. v. Malchus, H. Martinos, 
preface of the European Commissioners M. Barnier and G. Verheugen, p. 13
4 Adaptare după AEBR - 3rd edition “Practical Guide to Cross-border Co-operation”. Guide 2000 
(German) - Regional Policy, 3rd edition 2000, p. 14.
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verticale create în acest scop trebuie să le completeze sau să fie complementare cu 
cele deja existente şi să nu concureze cu ele sau să le înlocuiască. 
Parteneriatele orizontale se referă la relaţiile dintre partenerii de pe ambele părţi 
ale frontierei. Acest parteneriat se bazează pe egalitatea ambelor părţi, indiferent de 
mărimea ţării, importanţa ei geografică şi economică sau numărul populaţiei. 
2. Principiul subsidiarităţii
Cooperarea transfrontalieră este eficientă şi funcţionează acolo unde actorii locali şi 
regionali au iniţiative şi îşi asumă responsabilităţi. Principiul subsidiarităţii presu-
pune consolidarea organismelor locale şi regionale ca fiind cele mai adecvate pen-
tru cooperarea transfrontalieră. Aceste organisme dispun de flexibilitatea necesară 
pentru a depăşi diferenţele existente între structuri şi competenţe, de pe ambele părţi 
ale frontierei, respectiv pentru a compensa în caz de necesitate o parte din funcţiile 
acestora în cadrul structurilor transfrontaliere. 
3. Principiul programării
Acest principiu presupune existenţa unui concept sau program comun de dezvoltare 
transfrontalieră. Parteneriatul şi subsidiaritatea sunt foarte importante în procesul 
elaborării şi implementării strategiilor sau programelor de cooperare transfrontalieră. 
Elaborarea strategiilor de dezvoltare este necesară pentru evidenţierea problemelor 
comune, a potenţialului de dezvoltare, pentru a depăşi iniţiativele izolate de pe ambele 
părţi ale frontierei şi pentru a crea o perspectivă comună de dezvoltare. 
Cooperarea transfrontalieră nu se reduce doar la faptul că regiunile învecinate de fron-
tieră îşi dezvoltă întâi propriile programe, priorităţi sau proiecte, independent una de 
cealaltă la nivel naţional şi, mai apoi, contactează parteneri din cealaltă parte a graniţei 
pentru a-i implica şi pe aceştia. Nu e suficient să se elaboreze planuri naţionale sau să 
se anexeze câteva propuneri de proiect, pentru ca toate acestea să poarte denumirea 
de program sau proiect transfrontalier. De asemenea, cooperarea transfrontalieră n-ar 
trebui să aibă loc numai pentru că sunt disponibile surse de finanţare externă, cu toate 
că acestea sunt un stimulent important şi un accelerator al cooperării. 
4. Principiul echivalenţei instituţionale
Realizarea unei cooperări transfrontaliere eficiente necesită depăşirea impedimentelor 
legate de diferenţa de organizare a structurilor administrative, de competenţele şi 
posibilităţile lor financiare. 
Principiile cooperării transfrontaliere sunt un fapt general recunoscut şi necesită să 
fie respectate de către toţi factorii implicaţi în acest proces. Între altele, ele formează 
şi cerinţele fundamentale ale programelor europene de asistenţă.

2.2. Regiunile promotoare ale cooperării transfrontaliere

2.2.1. Tipuri de regiuni de frontieră

Începând cu iniţierea primelor activităţi de cooperare transfrontalieră, au fost depuse 
eforturi considerabile pentru elaborarea şi adoptarea la nivel european a convenţiilor, 
programelor, rezoluţiilor şi altor documente menite să iniţieze, să încurajeze să pro-
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moveze sau să dezvolte cooperarea transfrontalieră. De asemenea, statele învecinate 
au încheiat numeroase acorduri de cooperare între colectivităţile de frontieră. Toate 
acestea puteau să rămână pe hârtie sau doar la etapa de intenţii, dacă nu erau imple-
mentate în practică. Subiecţii principali vizaţi de realizarea acestor prevederi au fost 
regiunile frontaliere europene. Numai regiunile de frontieră şi transfrontaliere au putut 
să genereze elaborarea acestor documente, să dea un conţinut practic acestor acorduri 
şi să le confere viaţă. Din această cauză nivelul regional este cel mai recomandat să 
fie promotorul iniţierii şi dezvoltării relaţiilor de cooperare transfrontalieră. 
Regiunile de frontieră şi transfrontaliere din Europa diferă net în ceea ce priveşte 
suprafaţa, densitatea populaţiei, caracteristicile economice şi stadiul de dezvoltare 
(infrastructură, putere economică regională, caracteristicile pieţei muncii etc.). În 
continuare, ele vor fi clasificate şi descrise în funcţie de diferite criterii, evidenţiind 
anumite tipuri de regiuni de frontieră, cu domenii de activitate şi dificultăţi specifice 
în cooperare. 
Caracterizate după tipul de regiuni de frontieră, în cooperarea transfrontalieră se 
disting următoarele patru tipuri de regiuni5:

1. Regiuni de frontieră din cadrul UE, situate la frontierele interne şi externe 
ale UE, în zonele de tip Obiectiv 16. 

2. Regiuni de frontieră din cadrul UE, cu o dezvoltare economică avansată, 
dar care au probleme specifice (zonele de tip Obiectiv 27 şi zonele de tip 
Obiectiv 38).

3. Regiuni de frontieră situate la graniţele dintre ţările candidate şi la frontierele 
externe ale UE.

4. Regiuni de frontieră care se constituie la frontierele maritime9.
Clasificarea regiunilor conform tipurilor descrise mai sus se face după următoarele 
criterii10:

5 Clasificarea regiunilor de frontieră s-a făcut conform European Charter for Border and Cross-Border 
Regions, AEBR (Carta europeană a regiunilor de frontieră şi transfrontaliere), New version, Gronau, 
7 octombrie 2004.
6 Regiunile din zonele de tip Obiectiv 1 sunt acelea al căror Produs Intern Brut pe cap de locuitor, măsurat 
la standardul puterii de cumpărare şi calculat în baza datelor Comunităţii la 26 martie 1999 dispuse în 
ultimii trei ani, se ridică la mai puţin de 75% din media comunitară.
7 Regiunile din zonele de tip Obiectiv 2 sunt cele care au probleme de tip structural, ale căror schimbări 
economice şi sociale trebuie să fie promovate conform Articolului nr. 2 al Regulamentul Fondurilor 
Structurale şi ale căror pondere în ceea ce priveşte populaţia sau suprafaţa este destul de semnificativă. 
Acestea includ în special regiunile care cunosc schimbări şi restructurări în industrie şi servicii, zone 
rurale slab dezvoltate, cu probleme în anumite districte ale oraşelor şi regiuni dependente de pescuit. 
8 Regiunile din zonele de tip Obiectiv 3 sunt restul regiunilor care nu se încadrează în caracteristicile 
regiunilor din zonele de tip Obiectiv 1 şi Obiectiv 3.
9 Adaptare după AEBR - 3rd edition “Practical Guide to Cross-border Co-operation”. Guide 2000 
(German) - Regional Policy, 3rd edition 2000, p. 17-24.
10 Ibidem, p. 18-19.
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(1) Gradul de omogenitate al regiunii transfrontaliere. Conform acestui criteriu, 
regiunile de frontieră prezintă o identitate comună, în care cooperarea transfronta-
lieră se derulează ca un proces natural. Identitatea comună poate să se formeze din 
motive istorice, culturale, de limbă, geografice (asemenea caracteristici au majori-
tatea euroregiunilor de la frontierele interne ale UE) şi/sau să se creeze din legături 
economice sau apartenenţe comune la regiune (de exemplu, regiunile Saarland/ 
Lotharingen/Luxemburg sau Galiţia / Portugalia de la frontiera francezo-germano-
luxemburgheză sau spaniolo-portugheză). Acest sentiment de apartenenţă comună 
îşi poate avea originea în existenţa unei pieţe regionale comune a forţei de muncă în 
regiunea transfrontalieră sau în complementaritate urbană/rurală, în care un oraş de 
pe o parte a frontierei  aprovizionează zona rurală transfrontalieră de pe ambele părţi 
ale frontierei (de exemplu, or. Enschede în Euroregiunea EUREGIO, or. Trieste în 
Euroregiunea Friuli-Venezia-Giulia, or. Szczedn în Euroregiunea Pomerania). Altor 
regiuni de frontieră le lipseşte acest tip de identitate comună fie din motive istorice, 
fie culturale, fie economice (de exemplu, părţi ale frontierei spaniolo-portugheze, 
frontierele Greciei din Balcani) şi/sau din motive fizico-geografice, de exemplu, din 
cauza mărilor (Nord-Pas-de Calais şi comitatul Kent din Marea Britanie) sau din 
cauza prezenţei unui lanţ muntos (Perineii, Alpii).
(2) Nivelul de dezvoltare al regiunii de frontieră şi statutul pe care aceasta îl are 
faţă de asistenţa acordată în cadrul politicilor structurale ale UE. Există un rang al 
eligibilităţii pentru asistenţă, de la zonele mai puţin dezvoltate, zone de tip Obiectiv 
1 din UE (zone rurale şi unele regiuni în declin industrial grav), la regiunile de tip 
Obiectiv 2 ceva mai dezvoltate, până la cele mai dezvoltate regiuni, fără statut de 
tip Obiectiv. 
(3) Amplasarea faţă de frontierele UE. Regiuni de frontieră situate la frontierele 
interne şi cele situate la frontierele externe ale UE, care fie sunt periferice şi mai puţin 
dezvoltate (de exemplu, Germania/Polonia, Germania/Cehia, Austria/Ungaria), fie se 
află în regiunile Europei cu un grad de dezvoltare mai înalt (de exemplu, Italia/Elveţia, 
Germania/Elveţia, Austria/ltalia, Scandinavia etc.).
(4) Prezenţa unor caracteristici geografice naturale. De exemplu: frontierele 
montane (Alpi, Pirinei, Scandinavia) şi frontierele maritime (Sardinia/Corsica, Nord-
Pas-de Calais/Kent).
Altfel spus, criteriul general după care se grupează regiunile de frontieră este: Nivelul 
de dezvoltare racordat la politicile europene de susţinere structurală, conjugat cu 
amplasarea lor la frontierele interne/externe ale UE sau la frontierele teritoriale/ 
maritime.
Combinaţiile acestor criterii creează o multitudine de tipuri de regiuni de frontieră şi 
transfrontaliere în Europa. Caracteristica generală, problemele specifice şi domeniile 
de activitate specifice cu care se confruntă aceste regiuni de frontieră sunt prezentate 
în continuare. 
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2.2.2. Tip 1. Regiunile de la frontierele interne ale UE din zona Obiectiv 1

După specificul şi modul de dezvoltare a cooperării transfrontaliere, regiunile de la 
frontierele interne ale UE pot fi clasificate în următoarele grupe: 

• Regiuni de frontieră mai puţin dezvoltate situate la frontierele terestre in-
terne

• Regiuni puţin populate
• Regiuni de frontieră mai avansate
• Regiuni izolate 
• Regiuni din centrul şi nord-vestul UE
• Regiuni nordice.

Regiunile de frontieră mai puţin dezvoltate situate la frontierele terestre interne 
sunt încadrate în zone de tip Obiectiv 1 şi includ regiuni rurale mai puţin dezvoltate, 
caracterizate prin amplasare periferică atât în cadrul economiilor naţionale, cât şi al 
UE. Cu toate că aceste regiuni sunt asistate de programe de mare amploare, atât în 
termeni geografici, cât şi financiari, în cadrul lor mai persistă probleme politice şi 
dificultăţi de competenţă. De exemplu, regiunile de la frontiera Portugalia/Spania, 
unde infrastructura transfrontalieră şi mijloacele de comunicaţie necesită îmbunătăţiri 
urgente; Irlanda/Irlanda de Nord, unde problemele de securitate au influenţat în mod 
esenţial şi pe durată lungă dezvoltarea politică şi economică; Franţa de Nord/Sudul 
Belgiei, unde depăşirea urmărilor restructurării industriilor învechite este o prioritate 
esenţială. Din aceste considerente, priorităţile pentru dezvoltarea cooperării transfron-
taliere în cadrul acestui tip de regiuni sunt:

• Îmbunătăţirea continuă a infrastructurii de transport şi comunicaţii în cadrul 
regiunii şi între regiuni. 

• O mai bună exploatare a potenţialului de dezvoltare specific regional (pro-
grame operaţionale transfrontaliere regionale).

• Diversificarea activităţilor în zone rurale pentru prevenirea migrării popula-
ţiei.

• Îmbunătăţirea calitativă a resurselor umane.
• Rezolvarea problemelor de mediu, în special în zonele rurale.
• Politicile transfrontaliere de dezvoltare urbană şi rurală.
• Crearea organizaţiilor transfrontaliere.

Regiunile puţin populate sunt cele situate la frontierele Suedia/Finlanda, cărora li s-a 
acordat statutul de Obiectiv 1, deoarece au mai puţin de 8 locuitori pe km2 (0,4% din 
populaţia UE). Ele se află în mijlocul şi nordul Scandinaviei şi cuprind ca suprafaţă 
aproximativ jumătate din teritoriul ambelor ţări, dar în Finlanda ponderea populaţiei 
acestor regiuni este de numai 16,6% şi în Suedia de numai 5,0% din populaţia totală. 
Pentru aceste regiuni priorităţile de cooperare sunt:

• Înlăturarea treptată a poziţiei periferice faţă de piaţa unică europeană prin 
reducerea dezavantajelor de infrastructură încă existente şi depăşirea distan-
ţelor mari.
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• Îmbunătăţirea calităţii procesului de educaţie (inclusiv în universităţi) şi a 
posibilităţilor de angajare, îndeosebi pentru tineri şi femei.

• Îmbunătăţirea reţelelor de cooperare care până acum erau slab dezvoltate.
• Construirea şi extinderea dotărilor sociale (în ciuda costurilor relativ ridicate) 

prin exploatarea zonelor de comerţ transfrontalier.
Regiunile de frontieră mai avansate cuprind un spectru larg, de la zone care nu 
sunt eligibile pentru asistenţă în cadrul politicilor structurale ale UE până la regiuni 
clasificate ca fiind de tip Obiectiv 2. Regiunile din zonele de tip Obiectiv 2 sunt acelea 
care au probleme structurale, continuă să se afle în proces de tranziţie economică şi 
socială şi a căror pondere în ceea ce priveşte populaţia sau suprafaţa este suficient 
de semnificativă. În special aceste regiuni sunt amplasate în zonele care cunosc re-
structurări socio-economice ale industriei şi serviciilor, zonele rurale subdezvoltate, 
cartierele cu probleme din oraşe, precum şi zonele dependente de pescuit.
Regiunile de frontieră mai avansate includ majoritatea regiunilor de la frontierele inter-
ne şi cea mai mare parte a populaţiei din zonele de frontieră ale UE. Este caracteristic 
faptul că în cele mai multe din aceste zone de frontieră, cooperarea transfrontalieră 
a început mai devreme decât în restul Europei. Autorităţile regionale şi locale au 
stabilit competenţe pentru implementarea programelor şi proiectelor INTERREG, 
antrenând şi cooperarea partenerilor sociali. Există deja structuri organizaţionale care 
funcţionează bine, în baza unor acorduri legale bilaterale sau a tratatelor internaţionale. 
Pentru aceste regiuni priorităţile de cooperare sunt:

• Îmbunătăţirea cooperării transfrontaliere între întreprinderile mici şi mijlocii 
(în zonele în care s-au prăbuşit vechile relaţii industriale şi, în ciuda pieţei 
unice UE, nu se prefigurează altele noi).

• Rezolvarea problemelor structurale ale pieţei muncii (şomajul mascat datorat 
deceniilor de economie monostructurală).

• Înlăturarea barierelor de infrastructură (pe scară largă prezente în Alpi şi 
Pirinei).

• Rezolvarea problemelor sociale în legătură cu numărul în creştere al nave-
tiştilor peste frontieră.

• Rezolvarea problemelor de mediu cauzate de structura economică tradiţio-
nală.

• Conservarea mediului, a naturii şi a moştenirii culturale.
Regiunile izolate sunt amplasate în zone geografice greu disponibile, datorită facto-
rilor mediului. Astfel, pentru regiunile din munţii Pirinei şi Alpi prioritatea cade pe 
depăşirea barierelor geografice naturale, pe poziţia naţională periferică şi pe funcţia 
de tranzit în interiorul UE. De aceea, întâietate au măsurile de modernizare a infra-
structurii şi a comunicaţiilor, în special investiţiile care respectă problemele ecologice 
în reţeaua feroviară şi telecomunicaţii. Printre priorităţi se mai numără: dezvoltarea 
turismului, întreţinerea moştenirii culturale pe ambele părţi ale frontierei şi crearea 
de noi locuri de muncă în agricultură (zone muntoase).
Regiunile din centrul şi nord-vestul UE sunt cele situate la frontierele: Franţa/
Germania, Franţa/Luxemburg/Germania, Belgia/Germania, Belgia/Olanda, Olanda/
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Germania, Franţa/Belgia/Anglia. Cooperarea transfrontalieră în cadrul acestui tip de 
regiuni de frontieră are următoarele priorităţi:

• Îmbunătăţirea cooperării transfrontaliere dintre întreprinderile mici şi mij-
locii.

• Îmbunătăţirea educaţiei profesionale transfrontaliere şi a potenţialului endogen 
al forţei de muncă pentru crearea de noi locuri de muncă. 

• Lichidarea efectelor monostructurii îndelungate a economiei şi a şomajului 
ascuns.

• Dezvoltarea conceptelor strategice transfrontaliere în marketing agrar, logis-
tică, reciclarea deşeurilor şi turism.

• Îmbunătăţirea cooperării transfrontaliere în domeniul mediului prin luarea în 
considerare a necesităţilor agriculturii, turismului şi dezvoltării regionale.

• Consolidarea cooperării în sectorul social (cooperare între spitale, agenţii de 
prestări servicii, administraţii etc.).

• Completarea verigilor lipsă în reţeaua de transport din regiunile de frontieră.
Regiunile nordice sunt amplasate la hotarele Suedia/Danemarca/Germania şi Olan-
da/Germania. Cooperarea transfrontalieră în această zonă se caracterizează prin 
următoarele priorităţi:

• Cooperarea transfrontalieră în domeniile economie şi tehnologie.
• Dezvoltarea comună a regiunilor rurale şi de la gura unor fluvii, respectând 

problemele de mediu.
• Dezvoltarea de măsuri specifice cu privire la piaţa muncii.
• Eliminarea lipsurilor existente în reţelele de transport şi extinderea principa-

lelor artere europene de transport.

2.2.3. Tip 2. Regiunile de la frontierele externe ale UE din zonele Obiec-
tiv 2 şi Obiectiv 3 

Regiunile de frontieră situate la graniţele externe ale UE prezintă o însemnată di-
versitate în ce priveşte problematica dezvoltării, inclusiv stadiul dezvoltării politice. 
Ele pot aparţine celor mai dezvoltate regiuni din Europa Centrală (frontierele UE cu 
Elveţia) şi din periferia nordică a Europei (frontierele externe cu Norvegia), dar şi 
regiunilor mai puţin dezvoltate din estul Europei, care se învecinează cu ţările din 
Europa Centrală şi de Est.
Ultimele valuri de aderare la Uniunea Europeană din anul 2004 (10 state) şi 2007 
(România şi Bulgaria) au determinat numeroase schimbări cantitative şi calitative în 
regiunile de frontieră situate la hotarele externe ale UE, care are în prezent graniţe 
terestre cu Norvegia, Federaţia Rusă, Ucraina, Belarusi, Moldova, Turcia. 
Cooperarea transfrontalieră la frontierele externe ale UE nu este doar diferită de 
tipurile întâlnite până acum, dar şi foarte diversă şi complexă. În plus, aceste regiuni 
de frontieră se confruntă deseori cu schimbări rapide în regiunile similare vecine. Se 
pot deosebi următoarele categorii de regiuni de frontieră situate la hotarele externe 
actuale ale UE:
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• Regiunile de frontieră cu ţările EFTA (Norvegia şi Elveţia).
• Regiunile de frontieră din statele recent integrate în UE (Estonia, Letonia, 

Lituania, Polonia, Cehia, Ungaria, Slovenia, România, Bulgaria, Cipru).
• Regiunile de frontieră în vecinătatea statelor cuprinse de noua politică de 

vecinătate a UE (de exemplu, Albania, Belarusi, Ucraina, Republica Moldova, 
Federaţia Rusă, Maroc).

Regiunile de frontieră cu statele EFTA se găsesc atât la hotarele Elveţiei cu Franţa, 
Italia, Austria şi Germania, cât şi la hotarele Norvegiei cu partea de nord a Danemar-
căi şi cu Suedia. În această zonă cooperarea transfrontalieră se caracterizează prin 
următoarele trăsături:

• Distanţe mari şi poziţie periferică în Scandinavia.
• Dezvoltarea economică este superioară sau relativ egală cu media Uniunii 

Europene.
• Regiunile de frontieră sunt importante datorită zonelor de tranzit internaţional 

(Danemarca, Suedia, Finlanda, Elveţia).
• Există structuri, instituţii şi programe pentru cooperarea transfrontalieră.
• Există atât proceduri instituţionalizate, cât şi acorduri bilaterale.

S-au stabilit grupuri de lucru statale şi regionale, cum ar fi: North-Calotte Mittnorden, 
ARGE-ALP (Comunitatea de Lucru a Alpilor Centrali), Alpen-Adria (Comunitatea de 
Lucru a Alpilor Estici), COTRAO (Comunitatea de Lucru a Alpilor Vestici). Paralel 
cu acestea au luat naştere în ultimii ani forme de cooperare transfrontalieră la nivel 
regional şi local (euroregiuni şi alte structuri transfrontaliere atât în Scandinavia, cât 
şi între Elveţia şi Austria, Germania, Franţa şi Italia).
Cooperarea transfrontalieră a regiunilor de frontieră cu statele EFTA se bazează pe 
următoarele priorităţi:

• Infrastructură construită cu respectarea principiilor ecologice (prioritate pentru 
căile ferate, comutare între căile de transport).

• Cooperare în domeniul turismului.
• Cooperare între întreprinderi mici şi mijlocii. 
• Promovarea relaţiilor culturale şi protecţia moştenirii culturale.
• Măsuri comune de protecţie a regiunilor de frontieră muntoasă în scopul 

împiedicării migrării populaţiei.
• Stimularea dezvoltării economice şi a resurselor umane.

Cooperarea transfrontalieră a regiunilor din statele recent integrate în UE şi veci-
nătatea lor se caracterizează prin11:

• Determinarea fermă de sporire a relaţiilor de cooperare transfrontalieră prin 
contacte informale şi între organizaţii, la care statele naţionale au, în conti-
nuare, un rol predominant.

• Cooperarea transfrontalieră care, din motive politice, lipsea în trecut, face 
astăzi progrese, în special la nivel regional şi local.

11 PHARE LACE Assessment Report on cross-border cooperartion Romania/Bulgaria, 2006.
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• La frontierele externe ale UE din statele Baltice, Polonia, Cehia, Slovacia, 
Ungaria şi Slovenia s-au dezvoltat deja euroregiuni şi alte forme de cooperare 
transfrontalieră, ale căror domenii de cooperare s-au intensificat considerabil.

• Datorită diferitor caracteristici geografice, economice şi industriale, toate 
zonele de frontieră situate la hotarele externe ale UE au de înlăturat încă 
diferenţele economice considerabile faţă de standardele europene.

• Migraţiile (politice şi economice) încă influenţează climatul politic şi psiho-
logic în aceste regiuni de frontieră.

• Democraţiile încă „tinere” şi structurile administrative trebuie să fie conso-
lidate în continuare.

În cadrul cooperării transfrontaliere ale acestor regiuni, concertarea se axează pe:
• Consolidarea tinerelor democraţii şi a structurilor administrative.
• Îmbunătăţirea infrastructurii şi securizarea punctelor de trecere a frontierei 

inclusiv prin deschiderea de noi puncte de trecere.
• Îmbunătăţirea reţelelor de transport şi comunicaţii.
• Dezvoltarea economică.
• Eliminarea disparităţilor economice din ambele părţi ale frontierei.
• Îmbunătăţirea protecţiei mediului în toate domeniile.
• Participarea mai intensă la programele INTERREG şi la managementul 

acestora.
• O mai bună combinare a resurselor alocate prin programele UE axate atât pe 

fondurile structurale, cât şi pe fondurile noii politici de vecinătate.

2.2.4. Tip 3. Regiunile de la frontierele externe ale UE cu ţările cuprinse 
de noua politică de vecinătate

La frontierele externe dintre UE şi ţările cuprinde de noua politică de vecinătate 
(Rusia, Bielarusi, Ucraina şi Moldova) s-au format în anii ’90 mai multe euroregiuni 
sau structuri de cooperare transfrontalieră. Aceste regiuni de frontieră şi transfron-
taliere au fost înfiinţate recent, deci nu toate au încă structurile permanente necesare 
de organizare şi finanţare. Cu toate acestea, experienţa trecută a euroregiunilor şi 
grupurilor de lucru din vest constituie sursă de inspiraţie pentru formarea structurilor 
şi pentru procesul de programare a cooperării transfrontaliere.
Pentru cooperarea transfrontalieră la frontierele externe ale UE cu ţările cuprinse de 
noua politică de vecinătate a UE sunt specifice:

• Eliminarea disparităţilor majore în ceea ce priveşte standardul de viaţă, di-
ferenţele în organizarea structurilor administrative regionale şi locale.

• Dezvoltarea structurilor instituţionale de cooperare. 
• Armonizarea legislaţiilor.
• Dezvoltarea treptată a relaţiilor economice care sunt încă instabile până în 

prezent. 
• Depăşirea barierelor psihologice prin schimburi informaţionale permanente 

ca premise ale înţelegerii şi încrederii.
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Pentru această zonă priorităţile de cooperare transfrontalieră sunt:
• Consolidarea structurilor transfrontaliere.
• Dezvoltarea potenţialului regional şi local.
• Dezvoltarea infrastructurii transfrontaliere îndeosebi prin  crearea de noi 

puncte de trecere a frontierei.
• Implementarea proiectelor cu caracter transfrontalier.
• Abordarea mai consecventă a problemelor transfrontaliere legate de domeniul 

ecologic.
• O mai amplă participare regională şi locală în cadrul programelor de finanţare 

europene.

2.2.5. Tip 4. Regiunile de la frontierele maritime

Regiunile maritime de frontieră se află atât la frontierele interne, cât şi la cele externe 
ale UE. Acestea cuprind trepte diferite de dezvoltare – de la zone de tip Obiectiv 1 
până la cele fără statut Obiectiv. Doar anumite zone maritime de frontieră sunt eligibile 
pentru asistenţă INTERREG (4 programe maritime prin INTERREG I şi 17 programe 
maritime de-a lungul frontierelor interne şi externe ale UE prin INTERREG IIA)12. 
Elementele-cheie care favorizează o cooperare transfrontalieră la frontierele maritime 
sunt:

• Distanţa scurtă dintre malurile regiunilor de frontieră, legăturile bune de 
transport (porturi, bacuri) care înlesnesc circulaţia liberă a mărfurilor şi per-
soanelor şi transportul internaţional.

• Transformarea frontierelor maritime în “frontiere teritoriale” prin crearea 
de legături fixe între malurile afectate (tunelul de sub Canalul Mânecii între 
Regatul Unit şi Franţa, podul peste Øresund între Danemarca şi Suedia). 

• Relaţiile istorice puternice şi asemănările culturale (între Danemarca/ Sue-
dia/Finlanda, între Estonia/Finlanda sau între Irlanda/Ţara Galilor).

Priorităţile pentru regiunile de frontieră maritime conţin următoarele aspecte prin-
cipale:

• Îmbunătăţirea reţelelor de transport şi comunicaţii pentru depăşirea dificul-
tăţilor de acces.

• Funcţia de gateway, ca stimul principal şi legătură de tranzit cu pieţele in-
ternaţionale (de exemplu, Finlanda/Suedia).

• Monitorizarea mediului, protecţia şi managementul mediului, dezvoltarea 
comună şi managementul comun al resurselor naturale.

• Consolidarea regiunilor transfrontaliere ca unităţi economice.
• Dezvoltarea de contacte şi relaţii între diferite autorităţi şi organizaţii în cadrul 

cooperării interregionale pentru regiunile care se află la distanţe mari.

12 Jens Gabbe. Maritime cross-border cooperation, Gronau, 30.09.2003.
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2.3. Reglementarea legală a cooperării transfrontaliere

2.3.1. Acorduri multilaterale

Aşa cum s-a menţionat în capitolul anterior, având în vedere că cooperarea transfron-
talieră se realizează de către subiecţi substatali peste hotarele statelor naţionale, este 
imperios necesar ca această activitate să fie reglementată de acte normative distincte. 
Primele iniţiative de cooperare transfrontalieră s-au realizat fiind reglementate de 
cadrul legislativ al statelor naţionale. Ulterior, în afară de dezvoltarea prevederilor 
legislaţiilor naţionale ce reglementează activitatea colectivităţilor locale în domeniul 
cooperării transfrontaliere, în Europa s-au întreprins acţiuni de creare a cadrului nor-
mativ necesar colectivităţilor teritoriale locale pentru a realiza relaţii transfrontaliere. 
Cele mai importante acte cu caracter de reglementare a cooperării transfrontaliere 
sunt: (1) documentele normative europene elaborate în cadrul principalelor instituţii 
europene – Consiliul Europei, Uniunea Europeană şi Organizaţia pentru Securitate 
şi Cooperare în Europa; (2) tratatele bilaterale şi plurilaterale interstatale, care au 
un rol deosebit în crearea cadrului de lucru pentru cooperarea transfrontalieră; (3) 
angajamentele juridico-politice ale statelor luate în cadrul fostei Conferinţe pentru 
Securitate şi Cooperare în Europa (CSCE) şi actualei Organizaţii pentru Securitate şi 
Cooperare în Europa (OSCE), precum şi (4) actele interne ale organelor Consiliului 
Europei şi Uniunii Europene.
Dintre actele normative elaborate în cadrul organizaţiilor europene se au în vedere, 
în primul rând, tratatele internaţionale multilaterale, adoptate în cadrul Consiliului 
Europei şi Uniunii Europene. Pentru ţările-membre ale Consiliului Europei menţio-
năm Carta Europeană Exerciţiul Autonom al Puterii Locale,  care prevede la arti-
colul 10 punctul 3 „...posibilitatea colectivităţilor teritoriale locale, prin autorităţile 
administrative proprii, de a coopera, în condiţiile prevăzute de lege, cu colectivităţi 
teritoriale locale din alte state”. Un alt document important axat exclusiv pe proble-
ma cooperării transfrontaliere este Convenţia-cadru Europeană asupra Cooperării 
Transfrontaliere a Colectivităţilor sau Autorităţilor Teritoriale. Adoptarea acestui 
tratat a fost recomandată de Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei încă în 
anul 1966. Semnată la Madrid, la 21 mai 1980, cu ocazia celei de-a patra Conferinţe 
a miniştrilor europeni responsabili de activitatea colectivităţilor teritoriale locale, 
aceasta a intrat în vigoare la 22 decembrie 1981. 
Dispoziţii referitoare la cooperarea transfrontalieră conţine, de asemenea, Convenţia-
cadru pentru Protecţia Minorităţilor Naţionale. În Preambulul acestei Convenţii se 
determină că „...realizarea unei Europe tolerante şi prospere nu depinde numai de 
cooperarea dintre state, ci necesită şi cooperarea transfrontalieră dintre autorităţile 
locale de bază şi regionale, cu respectarea constituţiei şi a integrităţii teritoriale ale 
fiecărui stat”. De asemenea, statele se angajează, în baza articolului 18 punctul 2: „...
să ia măsuri, dacă e cazul, prin încurajarea cooperării transfrontaliere”.   
Pentru Uniunea Europeană, domeniul cooperării transfrontaliere este reglementat de 
dreptul comunitar originar, în special Tratatul asupra Uniunii Europene (Tratatul 
de la Maastricht). 
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Diferenţa dintre documentele acestor organizaţii internaţionale derivă din finalitatea 
lor. Consiliul Europei se preocupă de idealul democratic, în timp ce în cadrul Uniunii 
Europene politica regională privilegiază dimensiunea economică.
O referire la cooperarea transfrontalieră a colectivităţilor teritoriale locale găsim 
în Declaraţia la nivel înalt de la Helsinki din anul 1992, adoptată în cadrul CSCE. 
În paragraful 35 Declaraţia proclamă „...încurajarea cooperării transfrontaliere pe 
scară largă, inclusiv contacte umane, implicând comunităţile şi autorităţile locale de 
bază şi regionale”. Această cooperare, conform Declaraţiei, trebuie „...să contribuie 
la depăşirea inegalităţilor economice şi sociale şi la consolidarea înţelegerii etnice, 
dezvoltarea relaţiilor de bună vecinătate între popoare şi state”. Deşi Declaraţia nu 
este un tratat internaţional, forţa ei juridică nu poate fi negată, ea aparţine categoriei 
soft law, fiind un izvor sui-generis al dreptului public internaţional.
Dintre actele interne ale organizaţiilor europene, menţionăm rezoluţiile Consiliului 
Europei:

• Rezoluţia statutară (94) 3 a Consiliului Miniştrilor din 14 ianuarie 1994, prin 
care a fost instituit Congresul Puterilor Locale şi Regionale din Europa. Deşi 
nu este un tratat internaţional, această rezoluţie are forţă juridică obligatorie 
şi este izvor al dreptului public internaţional.

• Rezoluţia (74) 8 din 27 februarie 1974 a Comitetului Miniştrilor, care enunţă 
obiectivele şi modalităţile cooperării transfrontaliere. 

• Rezoluţia 107 (1979) din 18 octombrie 1979 a Conferinţei Puterilor Locale 
şi Regionale din Europa, care enunţă principiile cooperării transfrontaliere 
şi recomandă statelor-membre să se angajeze în eliminarea obstacolelor de 
ordin juridic şi administrativ din calea cooperării transfrontaliere.

Deşi reglementările tuturor acestor documente sunt foarte importante şi au un rol 
deosebit în reglementarea cooperării transfrontaliere, ele fixează doar un număr de-
terminat de condiţii-cadru pentru autorităţile locale/regionale. Acestea au efecte oare-
cum limitate, specifice pentru fiecare caz, deoarece ele nu se constituie într-un tratat 
de cooperare transfrontalieră şi creează doar condiţiile-cadru care trebuie transpuse 
în legislaţia naţională. Din aceste considerente, specialiştii în domeniul cooperării 
transfrontaliere consideră că în prezent participarea regiunilor transfrontaliere în 
cooperarea transfrontalieră este încă îngreunată de obstacolele de natură legislativă. 
Aceasta se explică prin faptul că:

• Încă nu există un instrument unic de drept public destinat special cooperării 
transfrontaliere şi aplicabil în întreaga Europă. Convenţia-cadru a cooperării 
transfrontaliere stabileşte doar prevederi generale în acest sens. 

• Diferitele tipuri de acorduri, inclusiv convenţii şi tratate, continuă să fie 
necesare pentru a facilita cooperarea transfrontalieră şi pentru a asigura 
existenţa unor structuri transfrontaliere sustenabile şi derularea unor 
programe comune.

• Activităţile şi implementarea programelor specifice de cooperare continuă să 
fie guvernate de acorduri bilaterale între state, care depind mai ales de voinţa 
politică a partenerilor implicaţi.
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• Diversitatea sistemelor legislative face diferită participarea autorităţilor 
regionale în cadrul cooperării transfrontaliere, ceea ce afectează gradul 
actual de centralizare/descentralizare al managementului programelor 
transfrontaliere13.

2.3.2. Convenţia-cadru a cooperării transfrontaliere 

Adunarea Consultativă a Consiliului Europei a adoptat în septembrie 1966 Recoman-
darea 470 cu privire la cooperarea europeană a puterilor locale, prin care recomanda 
Comitetului Miniştrilor să confere unui comitet de experţi sarcina de a elabora un proiect 
de convenţie europeană ce ar reglementa relaţiile în cadrul cooperării transfrontaliere. 
Proiectul Convenţiei a fost elaborat de către Comitetul de Cooperare pentru Problemele 
Municipale şi Regionale în cadrul unui studiu14 de determinare a barierelor de coope-
rare între autorităţile locale şi regionale frontaliere. Examinând rezultatele studiului, 
Comitetul Miniştrilor a adoptat în februarie 1974 Rezoluţia (74) 8 „Cu privire la coo-
perarea colectivităţilor locale în regiunile frontaliere”. Prin această rezoluţie, Comitetul  
Miniştrilor recomanda statelor-membre ale Consiliului Europei: 

• Să încurajeze cooperarea europeană a puterilor locale într-un anumit număr 
de domenii cu caracter specific local, conform dreptului naţional. 

• Să introducă cât mai curând posibil în legislaţia naţională modificările nece-
sare, pentru a face să dispară obstacolele eventuale la cooperarea frontalieră 
a puterilor locale.

• Să facă mai flexibile legile administrative cu scopul de a accelera şi simplifica 
procedurile cu privire la cooperarea frontalieră.

• Să supravegheze, dacă e necesar, crearea comisiilor regionale frontaliere. 
• Să pună la dispoziţia cooperării frontaliere a puterilor locale instrumente 

juridice adecvate15. 
De asemenea, Comitetul Miniştrilor a decis să înscrie în Programul de lucru intergu-
vernamental pentru anii 1975-1976 elaborarea acordurilor-model pentru cooperarea 
transfrontalieră şi a însărcinat Comitetul de Cooperare pentru Problemele Municipale 
şi Regionale să definitiveze aceste acorduri-model. Pregătirea acestor acorduri a fost 
încredinţată unui grup de experţi care au finalizat lucrările de rigoare în august 1976. 
În timpul reuniunii de la Atena din 25-27 noiembrie 1976, miniştrii responsabili 
de activitatea colectivităţilor locale şi regionale au examinat proiectul convenţiei 
elaborat de Comitetul de Cooperare pentru problemele municipale şi regionale şi au 
recomandat Comitetului Miniştrilor adoptarea ei. Această propunere a fost sprijinită 
în continuare de Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei (Recomandările 784 

13 Association of European Border Regions (AEBR). Transeuropean Co-operation between Territorial 
Authorities New challenges And future steps necessary. Gronau 2001, p. 34. 
14  Studiul Local and regional authorities in Europe, publicat în 1973 în seria de studii dedicate auto-
rităţilor publice locale şi regionale cu nr. 6. 
15 European Outline Convention on Transfrontier Co-operation between Territorial Communities or 
Authorities, Explanatory Note. http://conventions.coe.int/Treaty/EN 
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(1976) şi 8021 (1977)) şi de Conferinţa Puterilor Locale şi Regionale din Europa 
(Rezoluţia 90 (1977)). Proiectul Convenţiei a fost prezentat Comitetului Miniştrilor în 
martie 1977. Luând în considerare Avizul nr. 96 al Adunării Parlamentare, Comitetul 
Miniştrilor a decis să deschidă spre semnare Convenţia-cadru cu ocazia celei de-a 
patra Conferinţe a miniştrilor europeni responsabili de colectivităţile locale, care s-a 
desfăşurat la Madrid în perioada 21-23 mai 1980. 
Ratificată în prezent de circa 30 de ţări, Convenţia-cadru privind cooperarea tran-
sfrontalieră a colectivităţilor sau autorităţilor teritoriale de la Madrid (vezi Anexa 1), 
aşa cum indică preambulul său, vizează favorizarea pe cât posibil a cooperării tran-
sfrontaliere şi contribuţia la progresul economic şi social al regiunilor frontaliere. Prin 
conţinutul său Convenţia-cadru are caracter de suport juridic suplimentar ce prevede 
angajarea părţilor contractante (în limita reglementărilor legislaţiei fiecărui stat) în 
rezolvarea unui şir de probleme din domeniul cooperării transfrontaliere cum ar fi: 
(i) rezolvarea dificultăţilor de ordin juridic, administrativ şi tehnic ce apar în procesul 
de cooperare transfrontalieră (prevăzut la articolul 4); (ii) analizarea posibilităţii de 
dotare a autorităţilor regionale şi locale cu facilităţi necesare angajării în procesul de 
cooperare transfrontalieră şi evitarea oricărui tip de discriminare faţă de autorităţile 
care s-au angajat în astfel de relaţii (articolul 5); (iii) furnizarea de informaţii pentru 
intensificarea cooperării unor terţe părţi contractante (articolul 6), propriilor auto-
rităţi regionale şi locale (articolul 7), precum şi Consiliului Europei (articolul 8). De 
asemenea, Convenţia-cadru defineşte principalele noţiuni ale cooperării transfronta-
liere (articolul 2), stabileşte aria sa de aplicare şi formele cooperării transfrontaliere 
(articolul 3), condiţiile de intrare în vigoare (articolul 9) şi procedurile de aderare la 
Convenţie (articolul 10) . 
În Anexa sa (vezi Anexa 2), Convenţia-cadru propune modele de tratate/acorduri 
standard de cooperare transfrontalieră adaptate la cerinţele autorităţilor de diferit 
nivel de administrare. Acestea reprezintă 5 modele de acorduri interstatale privind 
cooperarea transfrontalieră şi 6 scheme de acorduri, statute şi contracte de cooperare 
care pot fi încheiate între autorităţile regionale/locale. 
Primul grup este reprezentat de modelele de acorduri interstatale referitoare la:

• Promovarea cooperării transfrontaliere.
• Consultanţa transfrontalieră regională.
• Consultanţa transfrontalieră la nivel local.
• Cooperarea transfrontalieră contractuală între autorităţile locale.
• Instrumentele de cooperare transfrontalieră între autorităţile locale.

Al doilea grup de acorduri reprezintă acordurile şi contractele între autorităţile 
locale:

• Acord de principiu referitor la instituirea unui grup de consultanţă pentru 
autorităţile locale.

• Acord de principiu asupra coordonării administrării afacerilor publice locale 
la nivel transfrontalier.

• Acord de principiu referitor la înfiinţarea de asociaţii transfrontaliere de drept 
privat.
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• Proiect de contract referitor la instituirea de organisme administrative pentru 
cooperarea transfrontalieră între autorităţile locale.

• Proiect de contract pentru aprovizionare sau furnizare de servicii între auto-
rităţile locale în zonele de frontieră (de tip drept public).

• Acord de principiu referitor la instituirea de instrumente de cooperare tran-
sfrontalieră între autorităţile locale.

Toate modelele de acorduri, statute şi contracte poartă un caracter generic sau con-
sultativ şi au fost adaptate ca să fie aplicate în realizarea cooperării transfrontaliere, 
indiferent de gradul de centralizare şi diferenţele dintre structurile administrative ale 
statelor participante.   
Protocolul adiţional (vezi Anexa 3) al Convenţiei-cadru reglementează înfiinţarea 
de instituţii permanente pentru cooperare transfrontalieră cu caracter de drept public 
sau privat şi drept juridic de luare a deciziilor. Aceste instituţii permanente ar permite 
comunităţilor sau autorităţilor teritoriale:

• Să încheie acorduri de cooperare transfrontalieră cu autorităţile sau comuni-
tăţile teritoriale ale altor state.

• Să instituie organisme permanente de cooperare ca entităţi de drept public 
sau privat. 

Deciziile luate de aceste organisme de cooperare au caracter obligatoriu din punct de 
vedere juridic pentru autorităţile sau comunităţile care au încheiat acordul.
Principalele limitări în ceea ce priveşte aplicarea practică a Convenţiei de la Madrid 
se datorează nivelelor diferite de centralizare şi diferenţelor de administrare a fiecărui 
stat, sistemelor juridice diferite ale partenerilor implicaţi în cooperarea transfrontalie-
ră. Aceste diferenţe împiedică aplicarea directă a sistemelor şi modelelor oferite de 
Convenţie. Acest factor nu a fost însă abordat în protocolul adiţional al Convenţiei. 
Atât Convenţia, cât şi protocolul adiţional nu prezintă un tratat de cooperare tran-
sfrontalieră, ci doar un cadru de dezvoltare a acesteia. Exemplul diferitor regiuni 
frontaliere demonstrează necesitatea încheierii de tratate adiţionale între două state 
naţionale în vederea stabilirii unei cooperări transfrontaliere directe între autorităţile 
regionale şi locale. În ciuda acestor limitări de ordin general, Convenţia de la Madrid 
a pus bazele dezvoltării cooperării transfrontaliere şi a făcut posibilă ratificarea unei 
serii de tratate bilaterale şi multilaterale.

2.3.3. Acorduri bilaterale/trilaterale guvernamentale

În cadrul acordurilor şi protocoalelor guvernamentale există posibilitatea cooperării 
transfrontaliere exclusiv între autorităţile naţionale sau prin aceste acorduri se determi-
nă autorităţile competente responsabile. Acest tip de cooperare este realizat în cadrul 
comisiilor interstatale şi prevede promovarea cooperării în domenii concret stabilite. 
Acordurile interstatale cu privire la dezvoltarea şi promovarea cooperării transfron-
taliere au fost încheiate încă în anii ’60. Unul dintre primele tratate multilaterale în-
cheiate a fost Tratatul de la Helsing-fors (1962), care a constituit baza legală pentru 
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cooperarea între Statele Nordice. Prin acest tratat, Statele Nordice se angajau într-o 
cooperare strânsă în probleme de legislaţie, culturale şi socio-economice; în domeniul 
infrastructurii fizice şi al reglementărilor din domeniul ocrotirii mediului ambiant16. 
În 1977, Acordul Nordic referitor la cooperarea transfrontalieră între municipalităţi 
din Finlanda, Danemarca, Suedia şi Norvegia, a stipulat acordarea unei atenţii egale 
cooperării între municipiile din state diferite ca şi celei între municipiile din cadrul 
aceluiaşi stat. Se mai stipula ca fiecare parte contractantă să opereze schimbările ne-
cesare în legislaţia de stat care să permită stabilirea unei astfel de cooperări.
După adoptarea Convenţiei-cadru privind cooperarea transfrontalieră, încheierea 
acordurilor bilaterale şi multilaterale s-a intensificat. S-au utilizat diferite tipuri de 
acorduri, protocoale, tratate internaţionale, convenţii pentru a oferi un cadru vast 
facilitării cooperării transfrontaliere la nivel local, interregional, interguvernamen-
tal şi multinaţional. Pe baza acestor acorduri s-au desfăşurat o mulţime de activităţi 
transfrontaliere, între structuri la diferite niveluri şi care au acoperit numeroase 
domenii de cooperare.
În multitudinea acordurilor, tratatelor şi convenţiilor guvernamentale încheiate dis-
tingem17:

•  Acorduri de bună vecinătate la frontiere, care promovează înţelegerea 
reciprocă, cooperarea, prietenia şi buna vecinătate. De exemplu: Acordurile 
de prietenie, colaborare şi bună vecinătate încheiate între Ungaria şi Ucraina 
(1991), Slovenia şi Ungaria (1992), România şi Ungaria (1996); în perioada 
1990-2000 Polonia a încheiat asemenea acorduri cu toţi vecinii ei; încă în 1973 
Franţa şi Elveţia au încheiat un acord special de reglementare a problemelor 
de vecinătate în cantonul Geneva şi în departamentele Ain şi Haute-Savoie.

•  Acorduri ce acoperă domenii specifice de cooperare transfrontalieră. De 
exemplu: Acordul de prevenire şi ajutor mutual în caz de catastrofe şi acci-
dente grave (Austria-Slovacia, 1999); aprovizionare cu apă (Slovenia-Croaţia, 
1996), ocuparea forţei de muncă în zona de frontieră (Austria-Ungaria, 1997); 
sănătate publică (Norvegia-Suedia, 1993); sau în domeniul exploatării energiei 
nucleare (Finlanda-Suedia, 1987) etc.

•  Acorduri de constituire a structurilor specializate de coordonare a poli-
ticilor de cooperare transfrontalieră. De exemplu: constituirea Comisiilor 
Interguvernamentale pentru Planificare Regională (Belgia-Germania, 1971), 
BENELUX 1996; (Cehia-Polonia, 1995); constituirea Comisiilor Interguverna-
mentale pentru Amenajarea Teritoriului (Austria-Germania, 1974) sau înfiinţarea 
Comisiilor Guvernamentale pentru Îmbunătăţirea Cooperării Transfrontaliere 
(Franţa-Germania-Elveţia, 1975, Franţa-Germania-Luxemburg, 1980) etc.

16 Nordic Council: Agreement on Cross-Border Cooperation between Denmark, Finland, Norway and 
Sweden (1977).
17 Adaptare după AEBR - European Commission (ed.): 3rd edition “Practical Guide to Cross-border 
Co-operation”. Guide 2000 (German) - Regional Policy, 3rd edition 2000, by J. Gabbe, V. v. Malchus, 
H. Martinos, preface of the European Commissioners M. Barnier and G. Verheugen, p. 16-18. 



Conceptul de cooperare transfrontalieră43

•  Acorduri care au pus bazele cooperării transfrontaliere între autorită-
ţile locale/regionale. De exemplu: Convenţia BENELUX (semnată în 1986, 
adoptată în 1991); Tratatul transfrontalier germano-olandez (semnat în 1991, 
adoptat în 1993); Acordul de la Viena între Italia şi Austria (semnat în ianuarie 
1993, adoptat în 1995) şi Acordul de la Roma (semnat în noiembrie 1993, 
adoptat în 1994); Acordul Karlsruhe ce acoperă cooperarea transfrontalieră 
între Franţa, Germania, Luxemburg şi Elveţia (semnat în 1996, adoptat în 
1997); Tratatul de la Bayonne între Franţa şi Spania (semnat în 1995, adoptat 
în 1997) etc. De menţionat că aceste tipuri de acorduri au fost încheiate în 
baza Convenţiei-cadru de la Madrid şi cer autorităţilor locale şi regionale să 
se angajeze în cooperarea transfrontalieră în baza normelor de drept public.

Diferitele tipuri de acorduri interguvernamentale, inclusiv convenţii, protocoale 
şi tratate continuă să fie unul din instrumentele de bază necesare pentru a facilita 
cooperarea transfrontalieră, pentru a asigura existenţa unor structuri transfrontaliere 
sustenabile şi derularea unor programe comune.

2.3.4. Acorduri de cooperare iniţiate la nivel regional/local

În Europa există o experienţă îndelungată în ceea ce priveşte stabilirea de acorduri 
între autorităţile regionale şi locale referitor la cooperarea transfrontalieră. De obi-
cei, astfel de acorduri au fost încheiate iniţial pentru proiecte simple. De exemplu: 
protecţia mediului, schimburi culturale şi sociale. Ulterior odată cu creşterea inten-
sităţii parteneriatelor, au fost încheiate acorduri în vederea coordonării serviciilor 
publice, cum ar fi transporturile, tratarea apelor şi reziduurilor în cazul oraşelor sau 
localităţilor transfrontaliere învecinate. De exemplu, Convenţia dintre Consiliul de 
Stat din Basel (Germania) şi Consiliul Municipal din Lorrane (Franţa), referitoare 
la deversarea apelor reziduale din Lorrane în râul Rhein; oraşele Ventimiglia (Italia) 
şi Menton (Franţa) au semnat un acord de intenţie care, alături de Convenţia de 
Cooperare (semnată la nivel regional între provincia italiană Imperia şi departamen-
tul francez al Alpilor Maritimi), a furnizat baza legală pentru instituirea de servicii 
publice comune în oraşele de graniţă18.
Totuşi, în acest domeniu sunt unele momente care ţin de sistemele juridice ale statelor, 
sistemele de organizare administrativă, competenţele cu care sunt împuternicite autori-
tăţile regionale/locale care influenţează iniţierea acordurilor la nivel regional şi local. 
În statele federale (de exemplu, Germania, Austria) în procesul de cooperare pot parti-
cipa şi unităţi subnaţionale. Autorităţile subnaţionale (Land) deţin funcţii bine stabilite 
şi pot semna acorduri internaţionale cu alte autorităţi naţionale sau state, de exemplu, 
Acordul între Luxemburg şi landul Rheinland-Pfalz în 1958 referitor la administrarea 
unei fabrici hidraulice de pe râul Our sau Acordul din 1977 între Elveţia şi landul german 
Baden-Württemberg referitor la pescuitul în zona Rinului inferior19.

18 AEBR, Towards a new community legal instrument facilitating public-law-based transeuropean 
cooperation among territorial authorities in the European Union, 2007.
19 Ibidem, p. 4.
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În cazul statelor unitare, acordurile legale din punct de vedere juridic ce implică 
organisme locale sau regionale necesită, de regulă, aprobarea la nivel naţional. De 
exemplu, în Franţa este necesară aprobarea de către Conseil d’Etat (Consiliul de Stat). 
Din aceste considerente, stabilirea unor acorduri bilaterale între autorităţi publice 
distincte este adesea destinată administrării de proiecte specifice.
În baza experienţei oferite de implementarea programului INTERREG I, se poate 
observa prezenţa unor situaţii tipice. În unele cazuri, autorităţile naţionale au fost 
singurii responsabili de semnarea acordurilor internaţionale (de exemplu, în Franţa). 
Acest fapt corespunde în general situaţiei în care programele transfrontaliere au fost 
administrate centralizat, cu contribuţie minimă din partea autorităţilor regionale şi 
locale în planificarea şi implementarea programului. În anumite cazuri, autorităţilor 
regionale li se atribuie responsabilitatea de a încheia acorduri internaţionale, sub 
auspiciile guvernelor naţionale, sau autorităţile regionale participă la implementarea 
acestor acorduri, fără a deţine însă nici o competenţă legală independentă. De exemplu, 
semnarea declaraţiei comune de cooperare între regiunile de la frontiera spaniolo-
portugheză Extremadura (Spania)/Alentejo (Portugalia) şi Norte (Portugalia)/Galicia 
(Spania). În acest caz aprobarea acordurilor a avut loc sub controlul strict al guvernului 
naţional, iar autorităţilor regionale şi locale li s-au conferit doar competenţe limitate, 
ele participând numai la iniţierea propunerilor de proiect.
În alte cazuri (de exemplu, în ţările scandinave), autorităţilor regionale li se oferă 
legal permisiunea de a încheia acorduri de cooperare transfrontalieră, în funcţie de 
competenţele pe care le deţin, sub controlul autorităţilor naţionale, care îşi păstrează 
deseori dreptul de veto. Această situaţie este considerată legală şi corespunde unei 
administrări directe şi active şi coordonării nemijlocite a programelor transfrontaliere 
de către autorităţile regionale.
Conform articolului 3 al Convenţiei-cadru privind cooperarea transfrontalieră, părţile 
contractante trebuie să favorizeze iniţiativele colectivităţilor şi autorităţilor teritoriale 
şi înţelegerile-cadru dintre colectivităţi şi autorităţi teritoriale. Mai mult decât atât, 
Convenţia-cadru stipulează că acordurile şi înţelegerile între colectivităţile teritoriale 
trebuie să fie încheiate cu respectarea competenţelor prevăzute de dreptul intern al 
fiecărui stat în materie de relaţii internaţionale şi de orientare politică generală, precum 
şi cu respectarea regulilor de control sau de tutelă la care sunt supuse colectivităţile sau 
autorităţile teritoriale. De asemenea, prin articolul 5 Convenţia-cadru menţionează că 
în cazul unei cooperări transfrontaliere, părţile contractante vor analiza oportunitatea 
de a acorda colectivităţilor sau autorităţilor teritoriale participante aceleaşi facilităţi 
ca şi în cazul în care cooperarea s-ar exercita pe plan intern20.

20 Convenţia-cadru privind cooperarea transfrontalieră a colectivităţilor sau autorităţilor teritoriale, 
aprobată la Madrid în 1981.
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2.4. Instituţionalizarea cooperării transfrontaliere

2.4.1. Structurile şi instituţiile de cooperare transfrontalieră

Cooperarea transfrontalieră începe, de regulă, cu iniţiative individuale şi demarează 
într-un cadru formal simplist fără implicare instituţională. Subiecţii-cheie la această 
etapă sunt persoane concrete care fac primii paşi necesari. De asemenea, pentru 
stabilirea primelor contacte este prioritară dezvoltarea unei baze de încredere între 
parteneri şi cunoaşterea reciprocă. Dacă încrederea se construieşte pas cu pas, atunci 
a-ţi cunoaşte partenerii de pe cealaltă parte a frontierei înseamnă a lua cunoştinţă 
de trecutul lor istoric, de tradiţii şi obiceiuri, de structurile politice şi legislative, de 
sistemul juridic, de raporturile economice etc.
Instrumentele care pot fi utilizate în această primă fază sunt întrunirile, organizarea 
diferitor forumuri sau crearea reţelelor soft de comunicare transfrontaliere, formate 
în regiunile de pe ambele părţi ale frontierelor. Aceste activităţi servesc ca mecanism 
ce facilitează cooperarea, contribuie la sprijinirea contactelor de afaceri şi depăşirea 
obstacolelor majore. Ele oferă soluţii pentru rezolvarea problemelor ce apar zilnic 
la frontieră şi pot forma baza unei cooperări transfrontaliere strategice, orientată 
pe termen lung. Anume aceste activităţi orientate spre cazuri individuale (izolate) 
contribuie la crearea acelor reţele structurale care devin ulterior subiecţii promovării 
cooperării transfrontaliere generale. 
Astfel, cooperarea transfrontalieră se poate realiza ad-hoc, pe baza înţelegerilor şi 
prin grupuri de lucru sporadice sau prin acorduri cu caracter temporar, încheiate la 
nivel local, regional sau naţional. 
Experienţa europeană demonstrează că promovarea unei cooperări transfrontalie-
re, în sensul adevărat al cuvântului, şi dezvoltarea ei necesită crearea de structuri 
transfrontaliere specializate şi permanente. Aceasta se datorează şi faptului că di-
versitatea politică, culturală şi socială a Europei a creat un spectru larg de sisteme 
de administraţie şi de drept, legi şi prescripţii legislative, atât în statele-membre ale 
UE, cât şi în cele ale Consiliului Europei, care îngreunează vădit cooperarea zilnică 
de peste frontiere. De aceea, crearea structurilor de cooperare transfrontalieră este 
întotdeauna rezultatul stabilirii unei cooperări, de obicei, în urma unui proces lent 
de adaptare şi găsire a unor soluţii practice la multitudinea de probleme inerente 
de ordin juridic, administrativ şi politic. 
De menţionat că acest proces nu conduce la crearea unui nou nivel „transfrontalier” 
de administrare. Deşi termenul de „structură transfrontalieră” implică crearea de noi 
organizaţii şi instituirea de entităţi juridice separate, aceasta nu se referă la transferul 
responsabilităţilor de la subiecţii cooperării la structura transfrontalieră. O structură 
transfrontalieră este considerată o „interfaţă” sau o „conexiune” între nivelele rele-
vante de administrare care există de ambele părţi ale frontierei. De cele mai multe 
ori, aceasta implică măsuri ce nu contravin legislaţiei naţionale în vigoare şi vizează 
doar cooperarea între organismele existente şi stabilirea unei multitudini de acorduri 
formale şi informale în acest sens.
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Există numeroşi factori care influenţează crearea şi dezvoltarea structurilor transfron-
taliere sau creează impedimente în constituirea lor21:
Tabelul 2.2. Factorii care influenţează asupra structurilor transfrontaliere

Factorii pozitivi Factorii negativi
• Experienţa îndelungată în dome-

niul cooperării transfrontaliere
• Existenţa acordurilor specifice
• Existenţa acordurilor-cadru inter-

statale
• Posibilitatea de creare a unor pro-

grame de finanţare care să sprijine 
activităţile transfrontaliere

• Restricţii de drept public impuse autorităţilor loca-
le/regionale de legislaţia naţională

• Diferenţele de structură şi competenţe ale nivelurilor 
de administrare dintre cele două părţi ale frontierei

• Incapacitatea la nivel politic, mai ales la cel naţional, 
de a înlătura constrângerile existente, de exemplu, 
prin instituirea unei noi legislaţii de stat sau a unor 
tratate bilaterale

2.4.2. Principii pentru crearea structurilor de cooperare 
transfrontalieră

O cooperare transfrontalieră pe termen lung, orientată spre scop, necesită, mai de-
vreme sau mai târziu, structuri de organizare transfrontaliere durabile. Ca şi în cazul 
demarării cooperării transfrontaliere, crearea structurilor durabile se poate realiza 
doar cu eforturi susţinute ale tuturor partenerilor şi într-o perioadă relativ lungă de 
timp. Desigur, relaţii de cooperare transfrontalieră de scurtă durată se pot realiza în 
mod simplist. Managementul transfrontalier de programe şi realizarea de proiecte se 
poate efectua pe termen scurt prin intermediul legislaţiei private, pe bază de simplu 
contract cu sau fără crearea de structuri de cooperare. Există posibilitatea înfiinţării 
fără mari dificultăţi a asociaţiilor naţionale pe ambele părţi ale frontierei, care să 
se bazeze pe dreptul public existent în fiecare ţară şi să activeze fiecare separat cu 
direcţionarea activităţii către un scop comun. Aceste structuri regionale/locale pot 
servi, conform dreptului naţional, la stabilirea de acorduri transfrontaliere, cu ajutorul 
cărora se formează ulterior o structură transfrontalieră comună. 
După aşa un scenariu au evoluat structurile de cooperare transfrontalieră de la fron-
tiera germano-olandeză, cele mai avansate în prezent, primele care au iniţiat astfel de 
iniţiative. Deşi în cazul constituirii lor trebuie luaţi în consideraţie şi factorii politici, 
şi geografici deosebiţi, totuşi premisele de bază pentru constituirea structurilor de 
cooperare transfrontalieră din întreaga Europă au fost aproximativ aceleaşi. Conform 
experienţelor acumulate, diferitele exigenţe şi restricţii legale regionale/locale şi 
naţionale nu împiedică crearea structurilor juridice atât timp cât există înţelegere şi 
consens în acţiunile partenerilor. Multitudinea de exemple existente denotă că acest 
lucru este posibil, e vorba despre euroregiunile de la frontiera spaniolă/portugheză, de 
la frontierele Germaniei cu Polonia şi cu Cehia, în Austria, Irlanda/Irlanda de Nord sau 
Nordul Greciei, dar în special între statele UE şi cele nou integrate: Polonia, Cehia, 
Slovacia, Ungaria, Slovenia, România, Bulgaria sau Statele Baltice.
21 AEBR - European Commission (ed.): 3rd edition “Practical Guide to Cross-border Co-operation”. 
Guide 2000 (German) - Regional Policy, by J. Gabbe, V. v. Malchus, H. Martinos, preface of the Eu-
ropean Commissioners M. Barnier and G. Verheugen, p. 12.
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Unele din primele greşeli, care frânează crearea structurilor de cooperare transfron-
talieră şi managementul de programe comune, constau în tendinţa de a armoniza şi 
de a face similare competenţele legale şi structurile de pe ambele părţi ale frontierei, 
considerându-le o premisă pentru cooperarea transfrontalieră. Prin eforturile de acest 
fel se pierd mulţi ani şi de aceea ele se pot dovedi contraproductive. De fapt, nici un 
stat din interiorul sau exteriorul UE nu îşi va schimba cadrul legislativ sau competen-
ţele juridice ale autorităţilor locale doar datorită deschiderii unor oportunităţi pentru 
unele regiuni de frontieră. Este mult mai important să se folosească posibilităţile care 
există de ambele părţi ale frontierei şi să se meargă pe căile deja existente în limitele 
cadrului legal în vigoare. Pentru toţi partenerii implicaţi în cooperarea transfrontalieră 
este foarte important să coopereze în interiorul prevederilor legale naţionale. 
Adiţional, regiunile transfrontaliere nu ar trebui să comită greşeala de a dori să facă 
ele însele totul. O cooperare transfrontalieră de succes necesită ca toţi actorii implicaţi 
să-şi unească eforturile, dar implementarea proiectelor ar trebui să rămână în sarcina 
autorităţilor, organizaţiilor, asociaţiilor şi a partenerilor sociali care sunt deja activi pe 
fiecare parte a frontierei, făcând uz de expertiza lor în domeniu. Aceasta ar contribui 
nu doar la facilitarea cooperării transfrontaliere, ci şi la întărirea angajamentului 
tuturor partenerilor.
După cum am menţionat, cooperarea transfrontalieră în cadrul structurilor stabile 
(euroregiuni, grupuri de lucru etc.) nu are ca scop crearea de noi structuri de admi-
nistraţie transfrontalieră, dar serveşte ca placă turnantă transfrontalieră şi ca motor 
pentru iniţiativele de soluţionare a unor probleme cu caracter transfrontalier. Centrul 
de greutate cade pe funcţia de prestare a unor servicii transfrontaliere pentru cetăţeni, 
agenţi economici, autorităţi şi parteneri sociali. În acest mod se pot realiza mult mai 
multe lucruri cu efect scontat. 
După crearea structurii transfrontaliere urmează o perioadă de recunoaştere şi accep-
tare a existenţei ei. Gradul de acceptare a structurilor de cooperare transfrontalieră 
şi recunoaşterea competenţei sunt atinse, de regulă, prin activităţi continue şi bune 
practici. Elementele-cheie în acest sens sunt parteneriatul şi subsidiaritatea, atât 
verticală (de jos în sus şi viceversa), cât şi orizontală (peste frontiere). Remarcăm că 
activitatea noilor structuri transfrontaliere nu trebuie să demonstreze că sunt create 
pentru a prelua competenţele partenerilor, dar, dimpotrivă, acestea respectă partenerii 
de pe ambele părţi ale frontierei, realităţile şi diferenţele lor sociale, culturale, istorice, 
juridice şi economice existente.
Din cele expuse mai sus, Asociaţia Regiunilor de Frontieră şi Transfrontaliere a stabilit 
următoarele principii de constituire a structurilor de cooperare transfrontalieră22: 

• Înzestrarea cu împuterniciri legale, instrumente tehnice, administrative, 
financiare şi cu capacitate de decizie corespunzătoare sarcinilor ce le revin.

• Reprezentarea echitabilă a partenerilor de pe ambele părţi ale frontierei, in-
dependent de mărimea, populaţia şi de jurisdicţia unei regiuni. 

22 Ibidem, p. 89 cu adaptarea şi completarea listei principiilor.
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• Apropierea maximă de cetăţeni, pe plan regional şi local.
• Implicarea reprezentanţilor aleşi la nivel local, regional şi naţional.
• Parteneriat şi subsidiaritate, prin implicarea tuturor celor care pot contribui 

la procesul transfrontalier din interiorul şi exteriorul regiunii.
• Formarea unui organism unic ce dispune de un buget unic necesar pentru im-

plementarea de proiecte, autoasigurarea activităţii şi amplificarea cooperării, 
nu doar ca scop de constituire.

Caracteristicile detaliate ale înfiinţării unei structuri de cooperare transfrontalieră 
sunt prezentate în Anexa 6.

2.4.3. Euroregiunile şi structurile de tip euroregional

În prezent există numeroase structuri transfrontaliere, cu o mare diversitate în ceea 
ce priveşte scopul, competenţele şi capacităţile deţinute. Majoritatea structurilor 
transfrontaliere sunt cunoscute sub denumirea de euroregiuni. Euroregiunea, fiind 
forma instituţională a cooperării transfrontaliere, constituie în prezent un model 
eficace pentru rezolvarea problemelor de dezvoltare social-economică a regiunilor 
frontaliere ale oricăror ţări limitrofe. Aceasta se explică prin faptul că între regiu-
nile de frontieră ale ţărilor limitrofe există legături tradiţionale stabilite de veacuri, 
problemele cu care se confruntă sunt în mare parte omogene, iar rezolvarea lor nu 
se poate face exclusiv pe teritoriul statelor naţionale. 
Euroregiunile reprezintă forme particulare de cooperare transfrontalieră a colectivi-
tăţilor teritoriale locale. Ele presupun asocierea colectivităţilor teritoriale locale din 
două sau mai multe state vecine, formând o zonă unitară, caracterizată prin anumite 
particularităţi sau interese comune. Cu toate că nu sunt identice din punct de vedere 
juridic sau organizatoric, ele au în comun numeroase caracteristici, şi anume23:

• Arie geografică convenţional delimitată.
• Organe de administrare constituite din delegaţi ai partenerilor.
• Caracter permanent de funcţionare.
• Identitate separată de cea a membrilor săi.
• Resurse administrative, tehnice şi financiare proprii.
• Capacitate proprie de luare a deciziilor.

Aria geografică a unei euroregiuni este determinată formal de limitele teritoriale ale 
unităţilor sale administrative. De regulă, aria geografică reală este cuprinsă de arealul 
de integrare în activităţile realizate. Organismele unei euroregiuni transfrontaliere nu 
reprezintă o anexă a guvernului regional sau local, ci un nod central de coordonare 
a activităţilor pentru toţi partenerii implicaţi. Cu toate că ele reprezintă organismul 
central pentru desfăşurarea tuturor activităţilor transfrontaliere la nivel regional/
local, implementarea majorităţii activităţilor incluse în planurile sau programele 
transfrontaliere este efectuată de către autorităţi competente şi de alte organizaţii, în 
conformitate cu procedurile naţionale.
23 Ibidem, p. 102, cu adaptare şi completare.
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Majoritatea euroregiunilor sunt instituite la graniţele Germaniei cu Olanda, Belgia, 
Elveţia, Austria, Polonia, Cehia, Franţa şi Danemarca. Există, însă, un număr con-
siderabil de structuri create pe aceleaşi criterii şi amplasate la frontierele tuturor 
statelor din Europa. 
Este un fapt general acceptat că în cadrul euroregiunii nu participă colectivităţile 
teritoriale de la nivelul de bază (comune, sate, municipii) şi nici cele de la nivelul in-
termediar inferior (cazul departamentelor franceze, provinciilor italiene etc.), ci numai 
colectivităţile teritoriale locale intermediare superioare, imediat inferioare nivelului 
statal, denumite de cele mai dese ori regiuni. Din aceste considerente, euroregiunile 
se asociază, de regulă, cu regiunile transfrontaliere.
Particularitatea euroregiunilor, sub aspectul componenţei lor, este relevată şi de faptul 
că, în cazul statelor federale, în euroregiuni sunt incluse statele federale (landurile 
germane şi austriece, cantoanele elveţiene sau republicile autonome ruseşti), care nu 
sunt simple colectivităţi teritoriale locale cu caracter administrativ. Mai mult, există 
euroregiuni în care una din componente este chiar un stat, este adevărat, un microstat, 
de nivelul unei regiuni. Este vorba de Luxemburg şi Andora, care sunt componente 
ale euroregiunilor EuRegio SaarLorLuxRhin (Luxemburg/Franţa/Germania) şi Com-
munauté de Travail des Pyrénees (Andora/Franţa/Spania).
Prin urmare, la nivel teoretic, euroregiunile sunt structuri compuse exclusiv din 
regiuni administrative, în practică multe dintre ele includ entităţi politico-statale, fie 
state federale, fie chiar state întregi.
Dintre structurile de tip euroregional menţionăm structurile transfrontaliere regionale 
din Ţările Scandinave care prezintă asemănări considerabile cu euroregiunile, mai 
ales în ceea ce priveşte identitatea, capacitatea şi rolul jucat în cadrul INTERREG 
IIA. Aceste structuri reprezintă asociaţii de autorităţi locale, constituite sub Acordul 
Nordic, cu caracter permanent şi multifuncţional, dotate cu resurse proprii ce provin 
din cotizaţiile membrilor lor. Diferenţa majoră faţă de euroregiunile tradiţionale 
este aria geografică mult mai mare pe care o acoperă, cuprinzând mai multe regiuni 
frontaliere (de exemplu, North Calotte, Norvegia/Suedia/Finlanda include cinci 
regiuni frontaliere). 
Lista euroregiunilor din UE şi ţările ECE, precum şi structurile de tip euroregional 
din Scandinavia şi Ţările Baltice sunt prezentate în Anexa 4. 

2.4.4. Criterii de constituire a euroregiunilor

Asociaţia Europeană a Regiunilor Frontaliere a stabilit o listă detaliată a criteriilor 
de constituire a unei euroregiuni, care sunt prezentate în tabelul 2.324:

24 Ibidem, p. 117, criterii revăzute şi completate.
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Tabelul 2.3. Criterii de constituire a euroregiunilor

Organizare
• Participarea autorităţilor regionale şi locale de pe ambele părţi ale graniţei naţionale, 

susţinute de consilii reprezentative
• Organizaţii transfrontaliere cu secretariat permanent, experţi şi personal administrativ
• În conformitate cu dreptul privat, bazat pe asociaţii naţionale sau fundaţii sau alte tipuri 

de structuri de pe ambele părţi ale graniţei, respectând legislaţia statului respectiv
• În conformitate cu legislaţia de stat, bazată pe tratate internaţionale care reglementează 

şi criteriile de aderare a autorităţilor regionale.
Metoda de lucru

• Dezvoltare şi cooperare în sens strategic, fără ca vreo măsură să fie bazată pe cazuri 
particulare

• Cu orientare transfrontalieră permanentă, nu ca regiune frontalieră naţională
• De regulă, acelaşi nivel administrativ
• Bază solidă de factori interesaţi pentru dezvoltarea de relaţii transfrontaliere: cetăţeni, 

agenţi economici, instituţii, parteneri sociali, organizatori de evenimente culturale etc.
• Păstrarea echilibrului între structuri diferite şi competenţe de ambele părţi ale frontierei, 

precum şi în problemele de ordin contradictoriu
• Cooperare în cadrul parteneriatului, pe verticală (europeană, guvernamentală, regională, 

locală) şi pe orizontală, peste frontieră
• Implementarea deciziilor transfrontaliere pe ambele părţi ale frontierei, în conformitate 

cu procedurile aplicabile la nivel naţional
• Participarea transfrontalieră a cetăţenilor, instituţiilor şi partenerilor sociali în procesele 

de întocmire a programelor, proiectelor şi de luare a deciziilor
• Iniţiative directe şi utilizarea resurselor proprii ca precondiţii pentru sprijinirea unui al 

treilea partener.
Conţinutul cooperării

• Definirea domeniilor de activitate în funcţie de interesele comune (ex. infrastructură, 
economie, cultură)

• Cooperare în toate domeniile de responsabilitate: producere, servicii, timp liber, cultură etc.
• Interes egal faţă de cooperarea la nivel socio-cultural şi cea la nivel economic şi de in-

frastructură
• Implementarea tratatelor şi acordurilor încheiate la nivel european între ţări pentru a 

dobândi experienţă în domeniul transfrontalier
• Consultanţă, asistenţă şi coordonare a cooperării transfrontaliere, mai ales în următoarele 

domenii:
- Dezvoltare regională
- Turism şi agrement
- Dezvoltare economică
- Dezvoltarea agriculturii
- Transport şi trafic
- Energie şi comunicaţii
- Administrarea reziduurilor
- Sănătate

- Transfer de inovaţii şi tehnologie
- Protecţia mediului şi conservarea naturii
- Şcoli şi educaţie
- Cooperare socială
- Cultură şi sport
- Servicii de urgenţă şi prevenire a calamităţilor
- Siguranţă publică
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2.4.5. Etape de constituire a euroregiunilor

În mod tradiţional, s-a stabilit următoarea consecutivitate în constituirea unei structuri 
de tip euroregiune25: 

1. Constituirea de asociaţii compuse din autorităţi regionale/locale în vederea 
cooperării transfrontaliere de ambele părţi ale frontierei în conformitate cu 
legislaţia naţională (de drept public sau privat).

2. Instituirea unui acord de cooperare transfrontalieră între asociaţii care să în-
deplinească cel puţin următoarele condiţii:

a) Reprezentare egală în organismele de conducere (Consiliu, Comitet etc.).
b) Contribuţii financiare din partea asociaţiilor în vederea realizării unui buget 

comun.
c) Secretariat comun.
3. În cazul în care acordul de cooperare încheiat între asociaţii cade sub in-

cidenţa prevederilor legislaţiei naţionale care permite autorităţilor publice 
participante să transfere organismului transfrontalier responsabilităţile şi 
competenţele necesare, acordul de cooperare încheiat poate acoperi şi ad-
ministrarea programelor şi proiectelor finanţate de UE. În caz contrar, este 
necesară constituirea unui acord separat cu participare din partea autorităţilor 
de stat competente.

2.4.6. Alte tipuri de structuri de cooperare transfrontalieră

Structurile transfrontaliere pot fi variate din punctul de vedere al funcţiilor pe care le 
îndeplinesc, capacităţilor pe care le au (financiare, tehnice, de decizie), ca şi al scopului 
lor. Unele dintre aceste structuri implică crearea de noi organisme, dar există şi cazuri 
când sunt create structuri informale care nu au o formă juridică. Unele structuri au 
caracter permanent,  altele au fost create în vederea coordonării unor programe spe-
cifice ale UE, iar altele au fost create ad-hoc având un caracter temporar. Din aceste 
considerente, în afară de structurile tradiţionale de tip „euroregiuni”, sunt cunoscute 
şi alte tipuri de structuri de cooperare transfrontalieră (vezi Anexa 5), cum ar fi:  

• Comunităţile de lucru
• Consiliile regionale
• Comisiile interstatale 
• Structuri de coordonare a programelor UE
• Structurile la nivel de proiect
• Structuri de cooperare ad-hoc. 

Comunităţile de lucru. Acest tip de structuri este caracterizat prin faptul că 
autorităţile regionale/locale sau alte organizaţii sunt de acord să coopereze în baza 
semnării unui protocol de cooperare sau a unui acord legal fără obligaţii, creând un 
tip de structură, de regulă, fără statut legal propriu, numit comunitate de lucru (com-
munauté de travail). Cele mai cunoscute comunităţi de lucru sunt: 

25 Ibidem, p. 103, etape revăzute şi completate.
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• Comunitatea de lucru a landurilor şi regiunilor alpine ARGE-ALP, fondată în 
1972, care cuprinde 3 landuri austriece, 3 cantoane elveţiene, 1 land german, 
1 regiune şi cele două provincii autonome (Tirolul de Sud şi Trentino).

• Comunitatea de lucru a Alpilor de Est ALPEN-ADRIA, fondată în 1978 şi 
care s-a lărgit succesiv, reunind 5 landuri austriece, 4 regiuni italiene, 1 land 
german, Croaţia şi Slovenia (ca state federale ale Iugoslaviei, la constituire), 
4 comitate ungureşti. Între domeniile de cooperare se înscriu: amenajarea 
teritoriului, protecţia mediului, transporturi, cultură, informaţie, ştiinţă, tineret, 
economie, agricultură, păduri, sănătate, igienă.

• Comunitatea de lucru a cantoanelor şi regiunilor din Alpii Occidentali 
CONTRAO, creată în 1982 şi formată din 3 cantoane elveţiene, 3 provincii 
italiene şi 2 regiunii franceze.

• Comunitatea de lucru din Pirinei, creată în 1983 din 4 comunităţi autonome 
spaniole, 3 regiuni franceze şi Andora.

• Comunitatea de lucru din Jura, creată în 1985, reunind o regiune franceză şi 
cantoane elveţiene.

Caracteristicile principale comune ale acestor tipuri de structuri sunt26:
• Caracter permanent de funcţionare.
• Au identităţi separate (ex. IBRC – Comitetul Regiunilor Frontaliere de Est, 

Irlanda / Irlanda de Nord), dar în cele mai multe cazuri păstrează identitatea 
membrilor săi (de exemplu: Comunitatea de lucru din Galicia şi Norte, fron-
tiera Spania/Portugalia).

• Nu deţin capacităţi distincte de membrii săi, fiind conduse, de obicei, de un 
preşedinte şi un secretariat prin rotaţie şi de comitete/grupuri de lucru formate 
din oficialităţi, reprezentanţi ai membrilor care se întâlnesc periodic şi nu 
deţin resurse financiare substanţiale proprii sau de personal.

• Rareori au capacitatea de a lua decizii pe cont propriu fără consultarea 
membrilor săi, menţinând o formă interorganizaţională de luare a deciziilor, 
adică de participanţi în comisii, grupuri de lucru etc. din cadrul structurilor 
transfrontaliere ce activează ca reprezentanţi cu autoritate proprie.

Un alt tip de structură transfrontalieră sunt Consiliile Regionale (la frontierele 
germano-austriece numite Regionalrate), structuri alcătuite din consilieri aleşi din 
rândurile autorităţilor regionale participante din ambele părţi ale graniţei. De exem-
plu: Consiliul de la Leman, fondat în 1987, format din 3 cantoane elveţiene şi 2 
departamente franceze; Consiliul austro-ungar, stabilit în 1993, care cuprinde ţinutul 
Györ-Moson-Sopron şi Vas, oraşele Györ, Sopron şi Szombathely (Ungaria) şi landul 
Burgenland (Austria). Cooperarea dintre Austria şi Ungaria are ca obiectiv crearea 
unei euroregiuni. Regionalrat reprezintă prima etapă în acest sens. Se mai utilizează 
numeroase alte denumiri, de exemplu, la graniţa Irlanda/Irlanda de Nord există trei 
„grupări” transfrontaliere (asociaţii informale) formate din autorităţi locale (consilii 
districtuale din Irlanda de Nord şi comitate din Irlanda), numite: EBRC (Comitetul 
regiunilor frontaliere de est); ICBAN (Reţeaua irlandeză de graniţă centrală) şi 
NWRCBG (Grupul transfrontalier al regiunii de nord-vest).

26 Ibidem, p. 104, caracteristici revăzute şi completate. 
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Aceste structuri s-au axat în general pe activităţi de planificare strategică (cum ar fi 
întocmirea de studii) şi/sau dezvoltarea unor proiecte specifice, dar până în prezent 
nu li s-a acordat un rol important în desfăşurarea INTERREG. 
După 1960 între statele europene au fost încheiate un şir de acorduri de instituire a 
unor structuri de cooperare interguvernamentale, care sunt cunoscute sub denumirea 
de Comisii Interstatale. Acest tip de structuri a fost recomandat de Conferinţa Minis-
terelor de Planificare Teritorială organizată de Consiliul Europei în 1970 şi de atunci 
astfel de structuri au fost create la frontierele multor state din Europa Occidentală 
(de exemplu, Germania/Franţa, Olanda/Germania), dar şi la hotarele unor ţări ECE 
(Germania/Polonia, Polonia/Cehia, Ungaria/Slovacia). 
Obiectivul general al comisiilor interstatale este de a îmbunătăţi procesul de coope-
rare transfrontalieră în domeniul planificării teritoriale. De asemenea, acest tip de 
structuri se preocupă de:

• Planificarea fizică de ambele părţi ale frontierei
• Dezvoltarea economică regională
• Protecţia mediului
• Infrastructura transporturilor
• Serviciile publice etc.

Acest tip de structuri se caracterizează prin:
• Caracter permanent de funcţionare
• Capacitate de luare a deciziilor
• Identitate neseparată de cea a membrilor săi
• Lipsa resurselor tehnice şi financiare proprii.

Structuri de coordonare a programelor UE. Pentru îndeplinirea scopurilor şi coor-
donarea programelor INTEREG au fost create structuri speciale. În prezent astfel de 
structuri activează la majoritatea frontierelor din Europa, ele dispunând de obicei de 
un Comitet de monitorizare şi un secretariat. Scopul principal al unor astfel de struc-
turi este acela de coordonare a implementării programelor INTERREG (de exemplu, 
Pamina (Germania/Franţa), Storstrøms AMT/Ostholstein (Germania/Danemarca). 
Comisiile de Monitorizare sunt alcătuite din membrii tuturor statelor implicate şi 
asigură monitorizarea programelor, orientarea politicilor generale de implementare a 
programelor, luarea deciziilor şi supravegherea aplicării programelor. Secretariatele 
asigură coordonarea între subiecţii implicaţi în derularea programelor, administrează 
fondurile necesare şi îndeplinesc funcţiile de informare şi propagare a programelor 
şi de relaţii cu publicul.   
Există unele cazuri când astfel de structuri s-au consolidat şi s-au transformat în 
structuri permanente de desfăşurare a cooperării transfrontaliere. Exemplul clasic 
în acest sens este oferit de Pamina de la frontiera Franţa/Germania. Constituită în 
formă de Birou de Informare şi Consultanţă pe Probleme Transfrontaliere în 1988, 
în prezent tinde a deveni Euroregiunea Regio Pamina. 
Societăţile Economice Mixte sunt exemple clasice de structuri de cooperare la nivel 
de proiect. Acestea primesc şi întrebuinţează mijloace financiare publice pentru reali-
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zarea unor proiecte de interes public. Cele mai cunoscute structuri la nivel de proiect 
sunt: EEIG ECOM  Irlanda de Nord/Irlanda (Camera Europeană de Comerţ),  EEIG 
Institute pour la Cooperation et l’Administration Européenne (Germania/Franţa) şi 
Societé d’Économie Mixte des Alpes Maritimes SEMAM (Franţa/Italia). Acest tip 
de structuri poate activa în afara frontierelor statelor naţionale, fiind recunoscut ca 
organism de drept privat şi un instrument util de cooperare transfrontalieră, cu care 
autorităţile publice pot coopera. Cu toate că există anumite limitări privind responsa-
bilitatea autorităţilor publice în acordurile încheiate cu astfel de structuri (utilizarea 
mijloacelor publice în proporţie de 50% trebuie să fie asigurată de acelaşi număr de 
voturi în consiliul de conducere), tocmai flexibilitatea finanţării acordă un grad înalt 
al utilităţii unor astfel de structuri.   
Există şi structuri de cooperare transfrontalieră create ad-hoc, de regulă, pentru 
implementarea anumitor proiecte concrete, care au un caracter de organizaţii non-
guvernamentale aparţinând sectorului privat sau de voluntariat. Structurile ad-hoc iau 
naştere fără acorduri sau baze oficiale juridice, fiind constituite în marea majoritate a 
regiunilor de frontieră în scopul de a sprijini activităţi de management, în corelare cu 
transpunerea de proiecte transfrontaliere. În mai multe regiuni de frontieră au existat 
astfel de structuri informale, pentru anumite perioade de timp, în cadrul reţelelor sau 
asociaţiilor de interes, participante la cooperarea transfrontalieră. 
Odată cu introducerea Programului INTEREG, ca program de asistenţă pentru 
cooperarea transfrontalieră, câteva dintre aceste reţele au luat iniţiativa să înainteze 
propuneri, ca răspuns la solicitarea guvernelor naţionale, şi au prezentat propuneri 
de proiecte transfrontaliere. Exemplul clasic este oferit de Cooperarea Irlanda din 
zona Irlanda/Irlanda de Nord, stabilit în 1979 de către un grup de oameni de afaceri 
de marcă, comercianţi, specialişti şi profesori universitari, grup ce a dezvoltat şi 
implementat un număr considerabil de proiecte vizând promovarea înţelegerii şi 
cooperării la nivel transfrontalier în domeniile economic, social şi cultural. 
Având în vedere varietatea obiectivelor şi sarcinilor, structurile de cooperare ad-hoc 
pot fi create pentru îndeplinirea diferitor sarcini, de exemplu:

• Să sprijine procesul de planificare a proiectelor (la frontiera Grecia/Bulgaria 
s-au format grupuri de lucru pentru identificarea domeniilor de cooperare în 
diverse domenii).

• Să sprijine managementul de proiect şi implementarea proiectelor.
• Să ofere asistenţă sau consultanţă pentru structurile de cooperare existente.

2.5. Rezumat
• În funcţie de instituţiile implicate şi caracterul relaţiilor stabilite, cooperarea 

peste frontierele naţionale poate îmbrăca forma cooperării interregionale, tran-
sfrontaliere sau transnaţionale. Cooperarea transfrontalieră implică în special 
comunităţile regionale şi locale ca principali subiecţi, de aceea, în prezent, 
este considerată drept o dimensiune inseparabilă a autonomiei locale. 
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• Filosofia cooperării transfrontaliere se bazează pe existenţa unei cooperări 
mutuale între două sau câteva regiuni de frontieră învecinate, ceea ce presu-
pune cooperarea în toate domeniile vieţii cotidiene, dezvoltarea de programe 
comune, priorităţi şi acţiuni, precum şi participarea extinsă a diverselor nivele 
administrative, grupuri sociale etc.

• Derularea cooperării transfrontaliere de succes necesită asigurarea unui 
parteneriat vertical şi orizontal cu sferă largă, subsidiaritate, elaborarea de 
concepte, programe şi proiecte comune de dezvoltare şi implementarea lor. 

• Experienţa europeană demonstrează că regiunile frontaliere sunt principalii 
subiecţi ai derulării cooperării transfrontaliere, indiferent de neomogenita-
tea lor. În funcţie de anumiţi factori, sunt cunoscute câteva tipuri de regiuni 
frontaliere, fiecare din ele având stabilite caracteristici principale, trăsături 
specifice, priorităţi de cooperare, iar integrarea în cadrul unui anumit tip de 
regiune frontalieră le asigură eligibilitatea participării în cadrul programelor 
specifice ale UE de sprijin al cooperării transfrontaliere.   

• Creşterea importanţei cooperării transfrontaliere, precum şi diferenţele majore 
existente între structurile regionale şi locale de administrare şi între sistemele 
legislative din statele vecine au condiţionat elaborarea şi adoptarea, în cadrul 
celor mai reprezentative organizaţii internaţionale din Europa, a unor acor-
duri multilaterale interstatale, a căror menire este de a propune mecanisme 
şi proceduri de eliminare a obstacolelor şi restricţiilor de ordin juridic din 
calea dezvoltării relaţiilor de cooperare transfrontalieră.

• Stabilirea unor domenii concrete de cooperare transfrontalieră este facilitată 
prin încheierea unor acorduri guvernamentale. De asemenea, după adoptarea 
Convenţiei-cadru a cooperării transfrontaliere s-a intensificat procesul de în-
cheiere a unor acorduri de cooperare la nivel local şi regional, prin care, de 
regulă, sunt determinate acţiuni concrete de cooperare.

• Experienţa europeană demonstrează că dezvoltarea durabilă a relaţiilor de 
cooperare transfrontalieră necesită crearea de structuri transfrontaliere spe-
cializate şi permanente. Majoritatea structurilor de cooperare transfrontalieră 
implică înfiinţarea de noi organisme cu personalitate juridică, dar există şi 
structuri informale care nu au o formă juridică. De regulă, structurile de coo-
perare au caracter permanent, dar sunt cazuri când anumite structuri au fost 
create în vederea coordonării unor programe ale UE de susţinere a cooperării 
transfrontaliere, cu precădere ale programelor INTERREG.

• Structurile de cooperare transfrontalieră sunt foarte variate din punctul de 
vedere al funcţiilor pe care le îndeplinesc, capacităţilor pe care le au (tehnice, 
financiare şi de decizie) şi al scopului lor. Tipurile de structuri de cooperare 
transfrontalieră cel mai frecvent întâlnite sunt euroregiunile şi structurile 
similare. Ele reprezintă entităţi legal constituite, cu scopuri variate şi capa-
cităţi multiple, iar multe dintre ele au jucat un rol esenţial în dezvoltarea şi 
coordonarea programelor de asistenţă financiară ale Uniunii Europene.



3. EXPERIENÞA DE COOPERARE TRANSFRONTALIERÃ A 

REPUBLICII MOLDOVA  

3.1. Premisele cooperării transfrontaliere moldo-româno-ucrainene

Colaborarea dintre regiunile de la frontierele moldo-româno-ucrainene au o tradiţie 
bogată şi au cunoscut de-a lungul istoriei perioade mai mult sau mai puţin favorabi-
le. Odată cu transformările politice şi social-economice radicale din această parte a 
Europei colaborarea s-a intensificat, având la bază următorii factori:

• Colectivităţile din regiunile frontaliere sunt omogene din punctul de vedere al 
comunităţii de limbă, tradiţii, obiceiuri etc. Problemele comunităţii naţionale 
româneşti în Ucraina şi a celei ucrainene în România şi Republica Moldova 
au fost întotdeauna un focar de contradicţii între aceste state. De aceea in-
tensificarea colaborării contribuie la depăşirea suspiciunilor şi neîncrederii 
reciproce stabilite între ţări şi la dezvoltarea identităţii comunităţilor naţionale 
minoritare din aceste ţări.

• România a aderat la Uniunea Europeană în 2007. Republica Moldova şi 
Ucraina au declarat intenţia de integrare şi aspiră la aceasta. Cooperarea 
transfrontalieră permite schimbul de experienţă şi facilitarea integrării acestor 
două state.

• Poziţia geografică favorabilă. Aceste regiuni se află la intersecţia coridoarelor 
transnaţionale care leagă ţările Europei Occidentale cu ţările din Transkauka-
zia şi Asia Mijlocie. Acest fapt necesită dezvoltarea infrastructurii de transport, 
lucru ce nu poate fi realizat fără o cooperare durabilă privind stabilirea rutelor, 
atragerea capitalului necesar, înlăturarea barierelor vamale etc.

• Acces la fondurile UE prin elaborarea şi implementarea unor proiecte cu 
caracter transfrontalier în diverse domenii. 

Având în vedere factorii enumeraţi mai sus, obiectivele principale urmărite prin 
demararea cooperării transfrontaliere la frontiera Republicii Moldova cu România 
şi Ucraina sunt: 

• Asigurarea unei zone de securitate şi stabilitate. 
• Fundamentarea unor relaţii bazate pe încredere şi conlucrare între cele trei 

state.
• Susţinerea reciprocă a comunităţilor româneşti şi ucrainene din cele trei 

state.
• Consolidarea valorilor democratice şi promovarea principiilor democratice 

prin intermediul euroregiunilor, cooperării transfrontaliere şi a formelor de 
colaborare economică.
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• Realizarea unei cooperări intense şi eficiente privind lupta împotriva traficului 
de droguri şi fiinţe umane, terorismului şi crimei organizate. 

• Sprijin pentru aderarea Ucrainei şi Republicii Moldova la diferite forme de 
cooperare din Europa Centrală şi de Sud-Est. 

Potenţialul economic şi social al euroregiunilor moldo-româno-ucrainene oferă un 
şir de  oportunităţi de cooperare transfrontalieră în cele mai diverse domenii. Prin-
cipalele dintre ele, care pot fi realizate în perspectiva apropiată, sunt:

• Crearea unui spaţiu informaţional comun privind potenţialul economic şi 
oportunităţile de afaceri în cadrul euroregiunilor deja create şi a celor de 
perspectivă.

• Constituirea unor structuri comune privind facilitarea cooperării economice, 
coordonarea certificării mărfurilor, dezvoltarea pieţelor de desfacere a pro-
duselor, ocuparea forţei de muncă, valorificarea şi dezvoltarea potenţialului 
economic existent.

• Dezvoltarea infrastructurii care să asigure facilitarea trecerii frontierelor şi 
accesul la comunicaţiile de transport internaţional auto, feroviar, fluvial şi 
maritim.

• Elaborarea unei strategii comune de dezvoltare a turismului folosind poten-
ţialul turistic al euroregiunilor.

• Dezvoltarea relaţiilor de colaborare dintre instituţiile superioare din regiune, 
intensificarea schimbului de studenţi şi cadre didactice.

• Cooperarea în domeniul cercetare-dezvoltare, intensificarea schimbului de 
studenţi şi cadre didactice din euroregiuni.

• Crearea centrelor comune de instruire, recalificare şi angajare a forţei de 
muncă, organizarea schimbului de informaţii în cadrul euroregiunilor.

• Organizarea festivalurilor, expoziţiilor, târgurilor culturale şi competiţiilor 
sportive regionale.

• Coordonarea programelor de protecţie a mediului, realizarea în comun a 
proiectelor şi monitorizarea în comun a factorilor de poluare din regiuni.

3.2. Cadrul legal 

Cadrul legal al cooperării transfrontaliere moldo-româno-ucrainene, precum şi al 
activităţii euroregiunilor deja create, este alcătuit din: 

• Convenţia-cadru europeană privind cooperarea transfrontalieră a colectivi-
tăţilor sau autorităţilor teritoriale din 21 mai 1980 de la Madrid (ratificată de 
către Parlamentul Republicii Moldova la 24.09.1999).

• Legislaţiile interne în domeniu.
• Acordurile, Tratatele şi Protocoalele trilaterale şi bilaterale ale Republicii 

Moldova, Ucrainei şi României.
• Convenţiile internaţionale la care părţile au aderat.
• Acordurile bilaterale şi trilaterale dintre autorităţile locale (regionale) din 

Republica Moldova, Ucraina şi România, care fac parte din euroregiuni. 
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3.2.1. Legislaţia internă

În conformitate cu articolul 2, paragraful 1 al Convenţiei-cadru, „cooperarea transfron-
talieră se exercită în cadrul competenţelor colectivităţilor sau autorităţilor teritoriale, 
aşa cum sunt ele definite de dreptul intern”. Deocamdată în Republica Moldova şi 
România reglementările naţionale în acest domeniu nu sunt stabilite prin acte nor-
mative separate, fiind parte integrantă a cadrului legislativ în domeniul administraţiei 
publice locale sau privind dezvoltarea regională. În Ucraina a fost aprobată o lege 
specială cu privire la cooperarea transfrontalieră nr. 1861-IV din 24 iunie 2004. 
Pentru Republica Moldova, cooperarea transfrontalieră a colectivităţilor locale este 
reglementată doar prin câteva dispoziţii ale Legii privind administraţia publică locală 
nr. 436-XVI din 28.12.2006. Conform articolului 14, litera (j), consiliul local „decide, 
în condiţiile legii, asocierea cu alte autorităţi ale administraţiei publice locale, inclusiv 
din străinătate, pentru realizarea unor lucrări şi servicii de interes public, pentru pro-
movarea şi protejarea intereselor autorităţilor administraţiei publice locale, precum 
şi colaborarea cu agenţi economici şi asociaţii obşteşti din ţară şi din străinătate în 
scopul realizării unor acţiuni sau lucrări de interes comun”. La acelaşi articol, dar 
la litera (k) consiliul local decide „stabilirea de legături de colaborare, cooperare, 
inclusiv transfrontalieră, şi de înfrăţire cu localităţi din străinătate”. În continuare 
se menţionează că aceste relaţii de colaborare se organizează în baza încheierii de 
contracte, cu caracter juridic civil, cu organe similare din alte ţări. De asemenea, 
sunt stabilite domeniile de cooperare: urbanistică, gospodărie comunală, transport, 
comunicaţii, protecţia mediului, comerţ, învăţământ, ocrotirea sănătăţii, cultură, artă, 
turism, sport, construcţii, servicii publice şi alte domenii. 
În cuprinsul aceleiaşi legi, articolul 29, litera n) abilitează primarii cu „reprezentarea 
colectivităţii locale în relaţiile cu alte autorităţi publice, persoane fizice sau juridice 
din ţară sau din străinătate, precum şi în instanţele judecătoreşti, în condiţiile legii; 
semnează actele şi contractele încheiate în numele colectivităţii locale, cu excepţiile 
prevăzute de lege”, iar prin prevederile literei (y) abilitează primarii cu „sprijinirea 
colaborării cu localităţi din alte ţări, contribuie la extinderea cooperării şi a legăturilor 
directe cu acestea”. 
Pentru consiliile raionale legea stabileşte prin articolul 43 litera (t) că consiliul raio-
nal „decide, în condiţiile legii, asocierea cu alte autorităţi ale administraţiei publice 
locale, inclusiv cooperarea transfrontalieră, pentru realizarea unor lucrări şi servicii 
de interes public, promovarea şi protejarea intereselor autorităţilor administraţiei 
publice locale, precum şi colaborarea cu agenţi economici şi asociaţii obşteşti din 
ţară şi din străinătate, în scopul realizării unor acţiuni sau lucrări de interes comun”. 
De asemenea, preşedinţii raioanelor sunt abilitaţi prin dispoziţiile articolului 53, 
punctul (2) să reprezinte raionul în raporturile cu Guvernul, cu alte autorităţi publice 
centrale, cu persoane fizice şi juridice din ţară şi din străinătate, precum şi în instanţe 
judecătoreşti”. Iar prin prevederile art. 53, litera p) „asigură colaborarea raionului cu 
alte unităţi administrativ-teritoriale, inclusiv din alte ţări”. 
Prin prevederile art. 5, punctul 6, litera g) Legea privind dezvoltarea regională a 
Republicii Moldova nr. 438/28.12.2006 stabileşte pentru Consiliul Naţional de 
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Coordonare a Dezvoltării Regionale „acordarea asistenţei în activitatea de coopera-
re interregională, transfrontalieră şi de altă natură pentru dezvoltarea regională din 
Republica Moldova”, iar pentru consiliile de dezvoltare regională anumite atribuţii 
în coordonarea procesului de cooperare interregională.  
În anul 2009, Guvernul Republicii Moldova a elaborat proiectul Legii privind sta-
tutul legal al euroregiunilor. Legea reglementează cadrul legal al euroregiunilor, ca 
asociaţii dintre autorităţile administraţiei publice locale din Republica Moldova şi 
autorităţile străine,  modul de cooperare transfrontalieră la nivel de unităţi admini-
strativ-teritoriale, formarea şi înregistrarea euroregiunilor, precum şi statutul juridic al 
euroregiunilor. Scopul legii este de a facilita promovarea cooperării transfrontaliere, 
a autorităţilor administraţiei publice locale, în sfera economică, socială, culturală, a 
mediului înconjurător, îmbunătăţirii tangibile a infrastructurii în contextul unor gra-
niţe sigure, unde este urmărit spiritul parteneriatului de cooperare, care încurajează 
activităţile dintre statele vecine. Legea stabileşte: 

▪ Domeniile proprii de activitate ale euroregiunilor, precum: a) elaborarea 
proiectelor comune de dezvoltare în sfera economică; b) dezvoltarea urbană 
şi regională; c) protecţia mediului ambiant; d) lichidarea efectelor calami-
tăţilor naturale; e) ocuparea forţei de muncă; f) consolidarea cooperării în 
sferele sociale şi ocrotirea sănătăţii; g) consolidarea cooperării în domeniul 
educaţional, învăţământ, cultură.

▪ Etapele de constituire a unei euroregiuni.
▪ Statutul, membrii, simbolica şi alte atribute ale euroregiunilor.
▪ Modalitatea de înregistrare.
▪ Principiile şi particularităţile de funcţionare.
▪ Patrimoniul Euroregiunilor.
▪ Relaţiile cu statul.
▪ Sprijinirea de către stat a cooperării în cadrul euroregiunilor. 

În legislaţia ucraineană, prevederi asemănătoare cu privire la atribuţiile autorităţilor 
publice locale în domeniul cooperării transfrontaliere conţine Legea privind auto-
administrarea locală nr. 280/97-ВР din 21.05.1997 din Ucraina în cazul când sunt 
stabilite competenţele autorităţilor publice locale, raionale şi regionale. Totodată, 
cooperarea transfrontalieră a autorităţilor publice locale în Ucriana este reglementată 
în mod direct de Legea cu privire la cooperarea transfrontalieră nr. 1861-IV din 24 
iunie 2004. 
Legea stabileşte în mod expres că prin cooperare transfrontalieră se au în vedere 
acţiuni comune în vederea stabilirii şi aprofundării relaţiilor economice, sociale, 
ştiinţifice, tehnice, de mediu, culturale etc. între comunităţile teritoriale şi organele 
reprezentative ale acestora, autorităţile locale executive din Ucraina şi comunităţile 
locale, autorităţile competente din alte state. 
Forma cooperării este euroregiunea ca formă de organizare a cooperării unităţilor 
administrative ale ţărilor europene care sunt în conformitate cu acordurile bilaterale 
sau multilaterale în domeniul cooperării transfrontaliere.
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Subiecţii cooperării transfrontaliere sunt comunităţile teritoriale, organele reprezen-
tative ale acestora, organele executive locale din Ucraina, împreună cu comunităţile 
locale şi autorităţile competente din alte state, în cadrul jurisdicţiei sale în modul 
stabilit de legile aplicabile şi acordurile de cooperare transfrontalieră.
Scopul cooperării transfrontaliere este dezvoltarea relaţiilor economice, ştiinţifice, 
tehnice, de mediu, culturale şi de altă natură dintre actori şi participanţii la coopera-
rea transfrontalieră bazată pe următoarele principii: respectul pentru suveranitatea 
statului, integritatea teritorială şi inviolabilitatea statelor; considerare în încheierea 
acordurilor privind drepturile subiecţilor de cooperare transfrontalieră; eliminarea 
consecventă a obstacolelor politice, economice, juridice, administrative şi de altă 
natură la cooperarea reciprocă.
Legea reglementează: 

▪ Politica statului în domeniul cooperării transfrontaliere.
▪ Principiile, drepturile şi responsabilităţile subiecţilor cooperării.
▪ Sprijinirea de către stat, inclusiv financiară, a cooperării transfrontaliere a 

subiecţilor substatali. 
Unităţile administrativ-teritoriale, organismele de drept public şi asociaţiile care 
fac parte din euroregiuni au la dispoziţie un instrument de cooperare teritorială nou, 
reglementat de Regulamentul nr. 1082/2006 privind instituirea Grupării Europene 
de Cooperare Teritorială (GECT). GECT este o structură cu personalitate juridică, 
care poate acţiona în numele membrilor săi. Membrii GECT trebuie să fie situaţi pe 
teritoriul a minim două state-membre ale UE, iar alte entităţi nemembre UE se pot 
asocia grupării, dacă dreptul intern al statului respectiv permite această asociere. 
În România cadrul legal naţional care permite aplicarea directă a Regulamentului 
1082/2006 este creat de Ordonanţa de Urgenţă nr. 127/2007 privind GECT, aprobată 
de Guvernul României la 12 noiembrie 2007. Conform O.U.G 127/2007, Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Locuinţei a fost desemnat autoritatea de notificare, de emi-
tere a autorizării de funcţionare a grupărilor europene de cooperare teritorială şi de 
evidenţa acestora prin Registrul GECT.
Cadrul legislativ de desfăşurare a acţiunilor de cooperare transfrontalieră de către 
autorităţi şi comunităţi locale din România este reprezentat de Ordonanţa de Urgenţă 
a Guvernului (OUG) nr. 120/1998 pentru ratificarea de către România a Convenţiei-
cadru europene asupra cooperării transfrontaliere a colectivităţilor sau autorităţilor 
teritoriale, adoptată la Madrid, la 21 mai 1980. România este parte la Carta europeană 
a autonomiei locale, adoptată la Strassburg, la 15 octombrie 1985, şi ratificată prin 
legea 199/1997. 
Reglementările dreptului intern român în domeniul cooperării transfrontaliere sunt 
prevăzute, de asemenea, în Legea administraţiei publice locale nr. 69 din 26.11.1991 
şi Legea privind dezvoltarea regională, nr. 151 din 15.07.1998. Conform articolului 
20, alineat (2), litera (v) al Legii nr. 69/1991, consiliile locale decid „...în condiţiile 
legii, colaborarea cu agenţi economici din străinătate, în scopul realizării unor ac-
ţiuni sau lucrări de interes comun”. O dispoziţie identică există şi în ceea ce priveşte 
consiliile judeţene, cuprinsă în articolul 63, alineatul (1), litera (t) al aceleiaşi legi. 
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De asemenea, articolul 20, alineatul (2), litera (x) prevede atribuţia consiliului local 
de a hotărî „...stabilirea legăturilor de colaborare, cooperare şi înfrăţire cu localităţi 
din străinătate”, de altfel, o atribuţie de care nu dispun consiliile judeţene. 
În Legea cu privire la dezvoltarea regională nr. 151/1998 se arată, în articolul 1 
litera (d), că unul din obiectivele de bază ale politicii de dezvoltare regională în 
România este stimularea cooperării interregionale, interne şi internaţionale, a celei 
transfrontaliere. De asemenea, potrivit articolului 11, litera (f), Consiliul Naţional 
pentru Dezvoltare Regională are atribuţia de a urmări realizarea obiectivelor dez-
voltării regionale, inclusiv în cadrul activităţilor de cooperare externă a regiunilor 
de dezvoltare de tip transfrontalier, interregional, la nivelul euroregiunilor. În rest, 
alte acte normative nu există. 
Astfel, cadrul legislativ în Republica Moldova, România şi Ucraina este deja destul 
de vast şi complex, fiind suplimentat, acolo unde lipseşte, de prevederile ce regle-
mentează cooperarea intraregională internă, pornind de la prevederile articolului 5 
al Convenţiei-cadru europene privind cooperarea transfrontalieră, care menţionează 
că „...părţile contractante vor analiza oportunitatea de a acorda colectivităţilor sau 
autorităţilor teritoriale participante aceleaşi facilităţi ca şi în cazul când cooperarea 
s-ar exercita pe plan intern”. Acest deziderat este realizat integral prin adoptarea acor-
durilor interstatale în acest sens. Până în prezent au fost semnate mai multe acorduri 
interstatale referitoare la cooperarea transfrontalieră la nivel regional şi local, care 
dezvoltă prevederile articolului 5 al Convenţiei-cadru. 
Conform acestor acorduri, promovarea cooperării transfrontaliere, concertarea regio-
nală şi locală transfrontalieră, cooperarea contractuală transfrontalieră între autorităţile 
locale, organismele de cooperare transfrontalieră fixează mai mult sau mai puţin exact 
cadrul, formele şi limitele în care statele doresc să vadă acţionând autorităţile locale. 
Totodată, acest fapt permite eliminarea incertitudinilor juridice.
În aceste condiţii, realizarea cooperării transfrontaliere şi a activităţii Euroregiunilor 
Dunărea de Jos, Prutul de Sus şi Siret-Prut-Nistru depinde în mare măsură de apro-
pierea sistemelor de drept ale părţilor. Integrarea ţărilor participante la euroregiuni în 
structuri comune pe plan regional şi mondial, relaţiile bilaterale şi trilaterale, direcţiile 
politice comune aduc o apropiere a sistemelor de drept. 

3.2.2. Acordurile şi protocoalele bilaterale (trilaterale) interguverna-
mentale

În relaţiile bilaterale ale Republicii Moldova cu Ucraina au fost semnate peste 80 
de acorduri, tratate, convenţii şi protocoale de colaborare ce acoperă tot spectrul de 
probleme de interes comun. Cele mai importante acte normative care reglementează 
relaţiile bilaterale sunt:

• Tratatul de bună vecinătate, prietenie şi colaborare între Republica Moldova 
şi Ucraina din 23.10.92 (în vigoare din 5.01.1997).

• Acordul cu privire la comerţul liber din 29.08.95 (în vigoare din 27.05.96).
• Convenţia pentru evitarea dublei impuneri pe venit şi pe proprietate şi pre-

venirea evaziunii fiscale din 29.08.95 (în vigoare din 20.05.96).
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• Acordul cu privire la promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor din 
29.08.95 (în vigoare din 20.05.96).

• Tratatul cu privire la frontiera de stat din 18.08.1999.
• Memorandumul de Înţelegere între Guvernul Republicii Moldova, Comisia 

Europeană şi Guvernul Ucrainei cu privire la Misiunea Uniunii Europene de 
Asistenţă la Frontieră (Misiunea EUBAM) din 2005. 

La etapa actuală există trei acorduri cu Ucraina, care reglementează unele aspecte 
legate direct de colaborarea transfrontalieră: 

• Acordul cu privire la punctele de trecere a frontierei de stat moldo-ucrainene 
şi simplificarea formalităţilor de trecere a frontierei de către cetăţenii care 
locuiesc în raioanele de frontieră din 11.03.97. 

• Acordul privind colaborarea unităţilor administrativ-teritoriale ale Republicii 
Moldova şi regiunilor de frontieră ale Ucrainei din 11.03.97.

• Acordul cu privire la folosirea în comun şi protecţia apelor de frontieră din 
23.11.94.

De asemenea, Republica Moldova şi Ucraina au semnat acorduri de colaborare în 
domeniile vamal, lupta împotriva criminalităţii, comunicaţii, transporturi, electroe-
nergetică, standardizare şi certificare, educaţie. 
În relaţiile bilaterale cu România, Republica Moldova are semnate:  

• Acordul cu privire la comerţul liber din 15.02.94 (în vigoare din 17.11.94).
• Convenţia pentru evitarea dublei impuneri pe venit şi pe proprietate şi pre-

venirea evaziunii fiscale din 21.02.95 (în vigoare din 10.04.96).
• Acordul cu privire la promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor din 

14.08.92 (în vigoare din 20.05.96).
• Acorduri şi Protocoale de colaborare în domeniile vamal, combaterea şi lupta 

împotriva criminalităţii, agricultură şi industrie alimentară, transporturi, tele-
comunicaţii, educaţie, cultură şi altele.

Un rol hotărâtor în crearea Euroregiunilor au avut relaţiile trilaterale între Republica 
Moldova, România şi Ucraina, şi anume: 

• Declaraţia de la Ismail a Preşedinţilor Republicii Moldova, României şi 
Ucrainei privind colaborarea trilaterală din 04.07.97.

• Protocolul de colaborare trilaterală între Guvernele Republicii Moldova, 
României şi Ucrainei de la Ismail din 04.07.97.

• Declaraţia de la Chişinău a Preşedinţilor Republicii Moldova, României şi 
Ucrainei privind colaborarea trilaterală din 22.10.98.

De asemenea, între cele trei ţări au fost semnate două Acorduri ce reglementează 
unele aspecte legate direct de colaborarea transfrontalieră: 

• Acordul privind colaborarea în lupta împotriva criminalităţii din 06.07.99.
• Acordul trilateral dintre Moldova, România, Ucraina privind cooperarea în 

zona formată din ariile naturale protejate ale Deltei Dunării şi Prutului de Jos 
din 05.06.2000.
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Multitudinea de convenţii, acorduri (tratate) internaţionale la care Republica Mol-
dova, România, Ucraina au aderat în cadrul forurilor şi organizaţiilor mondiale şi 
regionale, din care fac parte toate cele trei ţări, vine să lărgească cadrul legal în care 
pot să-şi desfăşoare activitatea euroregiunile. Desigur, armonizarea integrală a le-
gislaţiilor din cele trei state cu legislaţia Uniunii Europene ar da un cadru legislativ 
favorabil dezvoltării euroregiunilor în toate domeniile, în conformitate cu obiectivele 
lor. Cadrul în care funcţionează euroregiunile ca un tot întreg depinde în cea mai 
mare parte de gradul de integrare a statelor-membre ale Uniunii Europene, iar el 
este deplin pentru România şi destul de slab la momentul actual pentru Moldova şi 
Ucraina, ceea ce nu asigură încă o dezvoltare dinamică şi fructuoasă a euroregiunilor 
moldo-româno-ucrainene.
Astfel, cadrul legal existent este suficient pentru desfăşurarea activităţilor în baza 
proiectelor comune privind dezvoltarea infrastructurii, cooperarea economică, me-
diul, cultura, educaţia, turismul. Principalele restricţii ce apar în procesul cooperării 
în cadrul euroregiunilor sunt legate de barierele netarifare ale circulaţiei mărfurilor 
şi serviciilor, de regimul circulaţiei forţei de muncă, de diferenţele dintre sistemele 
de asigurări sociale, medicale  şi pensii.

3.3. Euroregiunea Dunărea de Jos

3.3.1. Etapele constituirii

Iniţiativa privind promovarea cooperării transfrontaliere între Republica Moldova, 
România şi Ucraina a fost lansată de Preşedintele României la începutul anului 1997. 
Ea a fost materializată puţin mai târziu, odată cu semnarea tratatului de bază româno-
ucrainean (2 iunie 1997), prin care se preconiza crearea Euroregiunilor Prutul de Sus 
şi Dunărea de Jos. Intenţiile au fost fortificate în cadrul summit-ului de la Ismail din 
3-4 iulie 1997 prin semnarea de către Preşedinţii Republicii Moldova, României şi 
Ucrainei a „Declaraţiei privind cooperarea transfrontalieră” şi, la nivel guvernamental, 
a protocolului de colaborare trilaterală între cele trei ţări.
Acţiunile concrete în vederea constituirii Euroregiunii Dunărea de Jos au urmat la 
reuniunea de la Ismail din 24-25 februarie 1998, desfăşurată sub egida Consiliului 
Europei, unde s-a convenit asupra semnării „Declaraţiei cu privire la promovarea 
cooperării transfrontaliere între autorităţile locale şi regionale din România, Republica 
Moldova şi Ucraina”. De asemenea, la 9-10 iunie 1998, au fost organizate la Galaţi 
reuniuni la nivel de experţi ai autorităţilor regionale interesate, la care s-a definitivat 
forma şi conţinutul Statutului Euroregiunii Dunărea de Jos.
La 14 august 1998, la Galaţi, în cadrul reuniunii conducătorilor regiunilor fronta-
liere ale Republici Moldova, României şi Ucrainei, a fost semnat Acordul privind 
crearea Euroregiunii Dunărea de Jos. La aceeaşi reuniune a fost aprobat Statutul 
Euroregiunii, componenţa Consiliului Euroregiunii, au fost desemnaţi Preşedintele 
şi vicepreşedinţii Euroregiunii, s-a aprobat Regulamentul de organizare şi funcţio-
nare a Consiliului, a Comisiilor pe domenii şi a Centrului de Coordonare, precum şi 
componenţa Comisiilor pe domenii. 
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3.3.2 Caracteristica generală

În baza Acordului de constituire, Euroregiunea Dunărea de Jos are următorii mem-
bri:

• Din partea Republicii Moldova – raioanele Cahul şi Cantemir (raionul 
Vulcăneşti a pierdut calitatea de membru după implementarea reformelor 
administrativ-teritoriale).

• Din partea României – judeţele Brăila, Galaţi, Tulcea.
• Din partea Ucrainei – regiunea Odesa.

Componenţa Euroregiunii poate fi extinsă prin decizia Consiliului Euroregiunii de a 
permite aderarea altor regiunii frontaliere care recunosc prevederile statutului euro-
regiunii şi depun o cerere în acest sens.
Profilul Euroregiunii este prezentat în tabelul de mai jos.

Tabelul 3.1. Euroregiunea Dunărea de Jos

Unitatea admini-
strativ-teritorială

Teri-
toriu, 
mii 
km2

Ponderea 
teritoriului Popula-

ţia, mii 
locuitori

Ponderea 
populaţiei % po-

pulaţiei 
urbane

Nr. de 
loc., la 
1 km2Pe 

ţară
Eurore-

giune
Pe 

ţară
Eurore-

giune
Raionul Cahul 1,5 4,4% 2,8% 124,4 2,9% 3,1% 33,1% 82
Raionul Cantemir 0,9 2,7% 1,7% 67 1,6% 1,7% 9,9% 74
Judeţul Brăila 4,4 1,9% 8,3% 403 1,8% 10,0% 55,7% 92
Judeţul Galaţi 4,5 2,0% 8,5% 643 2,7% 16,0% 55,1% 143
Judeţul Tulcea 8,4 3,5% 15,8% 266 1,2% 6,6% 37,4% 32
Regiunea Odesa 33,3 5,5% 62,8% 2528 5,1% 62,7% 66,2% 76
Total 53,0  100,0% 4030  100,0%   
Sursa: Consiliul raional Cahul

3.3.3. Structura organizatorică

Euroregiunea are următoarea structură organizatorică:
• Consiliul Euroregiunii.
• Preşedintele Euroregiunii.
• Vicepreşedinţii Euroregiunii.
• Comisiile pe domenii.
• Centrul de Coordonare.

Organele de conducere ale Euroregiunii sunt Consiliul şi Preşedintele Euroregiunii.
Consiliul Euroregiunii a fost creat prin Acordul de constituire ca organ suprem de 
conducere al Euroregiunii, în componenţa căruia intră câte trei membri ai fiecărei 
părţi, reprezentanţi ai autorităţilor publice regionale. Consiliul activează în şedinţe 
care se desfăşoară de două ori pe an sau de câte ori este necesar. Şedinţele sunt 
statutare dacă la ele participă cel puţin doi membri din fiecare parte. Domeniile de 
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competenţă ale Consiliului vizează organizarea internă, funcţionarea Euroregiunii şi 
activitatea ei financiară. Consiliul adoptă decizii prin consens. Deciziile Consiliului 
au caracter de recomandare şi produc efecte numai în ceea ce priveşte relaţiile de 
parteneriat între membrii Euroregiunii. 
Preşedintele Euroregiunii este ales la şedinţa Consiliului, dintre reprezentanţii părţilor, 
pe o durată de doi ani, după principiul rotaţiei. Preşedintele reprezintă Euroregiunea 
în relaţiile cu terţii, conduce şedinţele Consiliului, prezintă rapoarte de activitate, 
coordonează activitatea Centrului de Coordonare, îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite 
prin Statutul Euroregiunii şi de Consiliul Euroregiunii.  
Vicepreşedinţii Euroregiunii sunt aleşi de către Consiliul Euroregiunii dintre membrii 
săi, câte unul din fiecare parte, care nu deţine preşedinţia. Vicepreşedinţii exercită 
atribuţii de coordonare a colaborării membrilor Euroregiunii, Comisiilor pe domenii, 
precum şi alte atribuţii stabilite prin Statut şi de Consiliul Euroregiunii.
Organele de lucru ale Euroregiunii sunt Centrul de Coordonare şi Comisiile pe 
domenii.
Centrul de Coordonare este un organism administrativ subordonat direct Preşedintelui 
Euroregiunii, din care fac parte persoane numite de către Consiliul Euroregiunii pe 
o perioadă de doi ani. Activitatea Centrului este organizată în baza Regulamentului 
aprobat de Consiliul Euroregiunii. Centrul este format din:

• Şeful Centrului. 
• Doi coordonatori care asigură activitatea Preşedintelui.
• Câte un coordonator care asigură activitatea vicepreşedinţilor.

Centrul asigură convocarea şi pregătirea materialelor necesare desfăşurării şedinţelor 
Consiliului, asigură legătura între Euroregiune şi organismele internaţionale, este 
responsabil de evidenţa documentelor aprobate la şedinţele Consiliului, îndeplineşte 
şi alte atribuţii stabilite de Preşedinte şi vicepreşedinţi. Finanţarea funcţionării Cen-
trului este asigurată de partea care deţine preşedinţia.
Comisiile pe domenii sunt structuri de lucru constituite în baza deciziei Consiliului 
Euroregiunii, subordonate lui şi coordonate de vicepreşedinţi. În cadrul Euroregiunii 
Dunărea de Jos funcţionează nouă Comisii pe domenii:

• Comisia pentru dezvoltare regională. 
• Comisia pentru economie, comerţ şi turism.
• Comisia pentru armonizarea actelor normative.
• Comisia pentru transport şi comunicaţii.
• Comisia pentru demografie.
• Comisia pentru mediu.
• Comisia pentru educaţie, ştiinţă, cercetare, cultură, sănătate şi sport.
• Comisia pentru combaterea calamităţilor naturale şi criminalităţii.
• Comisia pentru audit financiar.

În componenţa Comisiilor pe domenii intră câte 5-6 specialişti în domeniu, numiţi de 
către Consiliul Euroregiunii. Activitatea Comisiilor se desfăşoară în şedinţe conform 
programului de lucru pe care-l adoptă. Comisiile întocmesc programe, proiecte, in-
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formări, rapoarte în domeniile stabilite de Consiliul Euroregiunii, care sunt înaintate 
Consiliului Euroregiunii spre aprobare. 

3.3.4. Modul de funcţionare

Scopul principal al constituirii Euroregiunii Dunărea de Jos este promovarea coope-
rării transfrontaliere în regiunea bazinului inferior al Dunării. Cooperarea transfron-
talieră în cadrul Euroregiunii tinde spre realizarea următoarelor obiective:

• Organizarea şi coordonarea acţiunilor ce promovează colaborarea economică, 
ştiinţifică, ecologică, culturală, educaţională şi sportivă.

• Elaborarea programelor de cooperare transfrontalieră în domenii de activitate 
stabilite de comun acord.

• Promovarea şi facilitarea contactelor între agenţii economici, instituţii, ONG, 
experţi în diferite domenii.

• Medierea şi facilitarea cooperării membrilor săi cu alte organizaţii, instituţii 
şi agenţii internaţionale.

Domeniile de cooperare în cadrul Euroregiunii sunt:
• Ecologie.
• Relaţii economice.
• Lucrări de infrastructură.
• Demografie.
• Ştiinţă, învăţământ, educaţie, cercetare, sănătate şi sport.
• Combaterea calamităţilor naturale şi a criminalităţii.

Finanţarea activităţii este asigurată de către părţi în cote egale. Mijloacele financia-
re necesare funcţionării Euroregiunii sunt asigurate din bugetele locale ori din alte 
surse proprii sau atrase. Sumele alocate din partea unor organisme internaţionale în 
vederea realizării programelor se păstrează în conturi speciale. Executarea bugetului 
este controlată de către Comisia de audit. 
Încetarea activităţii se aprobă prin decizia Consiliului Euroregiunii, în baza raportului 
Preşedintelui, după exprimarea acordului tuturor membrilor Euroregiunii. În caz de 
dizolvare, patrimoniul Euroregiunii se împarte în funcţie de contribuţia fiecărei părţi.

3.3.5. Realizări 

În august 2008 s-au împlinit 10 ani de la înfiinţarea Euroregiunii Dunărea de Jos. În 
cadrul şedinţei Consiliului Euroregiunii (14-15 iulie 2008) s-a analizat oportunitatea 
înfiinţării unei asociaţii care să reprezinte interesele euroregiunii în relaţia cu struc-
turile europene de finanţare. Prin semnarea documentelor constitutive ale Asociaţiei 
de Cooperare Transfrontalieră a Euroregiunii Dunărea de Jos la 10 decembrie 2008, 
aceasta a dobândit personalitate juridică.
La 28 mai 2008, între Consiliul Judeţean Tulcea şi Consiliul Regional Odesa a fost 
încheiat un acord de cooperare. Obiectul acordului constă în stabilirea relaţiilor 
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parteneriale şi de cooperare reciprocă, cu scopul de a crea condiţii favorabile pentru 
consolidarea cooperării sociale, economice, ştiinţifice şi culturale. În august 2007, 
Consiliul Judeţean Galaţi şi Consiliul Regional Odesa au semnat Programul de 
Implementare a Acordului de Cooperare între Consiliul Judeţean Galaţi şi Consiliul 
Regional Odesa. Relaţiile bilaterale dintre cele două organisme s-au axat în special 
pe derularea unor activităţi comune cu caracter cultural.
În perioada 11-12 mai 2007, s-a desfăşurat la Tulcea şedinţa Consiliului Euroregiunii 
Dunărea de Jos. Cu această ocazie, Consiliul Judeţean Tulcea a predat Preşedinţia 
Consiliului Regional Odesa. Priorităţile părţii ucrainene sunt:

• Încurajarea înfiinţării de întreprinderi mixte şi intensificarea schimburilor 
comerciale din zonă. 

• Dezvoltarea facilităţilor de transport (cu bacul: Ismail-Tulcea şi Orlovka-
Isaccea, transport auto pasageri Ismail-Reni-Giurgiuleşti-Galaţi, transport 
aerian Odesa-Tulcea). 

• Constituirea de centre comune pentru situaţii de urgenţă. 
• Organizarea în comun de forumuri economice, seminarii şi expoziţii.
• În cadrul întâlnirii au fost aprobate decizii cu privire la componenţa nominală 

a Centrului de Coordonare şi a comisiilor de specialitate, programul activită-
ţilor socio-culturale pentru anul 2007. De asemenea, s-a propus deschiderea 
a cel puţin unei curse aeriene regulate Odesa-Tulcea.

În decursul celor 10 ani de activitate în cadrul euroregiunii au fost implementate peste 
50 de proiecte de cooperare transfrontalieră, cele mai semnificative dintre ele fiind: 

• Planul de Management pentru Protecţia Biodiversităţii şi Dezvoltare Durabilă 
în Zonele Naturale Protejate ale Euroregiunii Dunărea de Jos. Beneficiari: 
România – Judeţul Tulcea, Rezervaţia Biosferei Delta Dunării (situl Ramsar 
şi Patrimoniul Mondial); Republica Moldova – Judeţul Cahul, Rezervaţia de 
Stat Prutul Inferior (Rezervaţia Ştiinţifică şi situl Ramsar); Ucraina – Regiunea 
Odesa, Rezervaţia Biosferei Dunărea (situl Ramsar). Obiectivul proiectului 
a fost elaborarea planului de management pentru protejarea diversităţii bio-
logice şi dezvoltare durabilă în Zona Naturală Protejată Transfrontalieră din 
Euroregiunea Dunărea de Jos. Finanţare: Programul Technical Aid to the 
Commonwealth of Independent States (TACIS) pentru proiecte transfrontaliere 
mici. Durata: 2002 – 2003. 

• Proiect de cooperare descentralizată între Italia, România, Moldova şi Ucrai-
na. Finanţare: Programul de Cooperare Descentralizată al Regiunii Veneto. 
Beneficiari: autorităţile publice locale din Euroregiunea Dunărea de Jos. 
Obiectiv: certificarea şi protecţia mediului din zona Deltei Dunării, realizat 
pe baza experienţei italiene, după standardele definite de Uniunea Europeană, 
în baza Regulamentului Parlamentului şi Consiliului European 761/2001 
– EMAS. Durata: 2007.

Proiecte în curs de implementare:
• Centrul Ecoturistic Delta Dunării. Beneficiar: Consiliul Judeţean Tulcea. 

Partener: administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării, Institutul de 
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Cercetări Eco-Muzeale Tulcea, administraţia Rezervaţiei Dunărea din Ucraina 
şi Centrul de Informare Turistică Dunărea de Jos din Valkovo (Ucraina). 

• Sistem integrat pentru monitorizarea factorilor de mediu, biodiversităţii şi 
resurselor naturale din Rezervaţia Biosferei Transfrontaliere Delta Dunării 
România/Ucraina. Beneficiari: Rezervaţia Biosferei Transfrontaliere Delta 
Dunării România/Ucraina. Obiectivul principal: îmbunătăţirea nivelului de 
integrare transfrontalieră în regiuni de frontieră (rezervaţii ale biosferei) pentru 
stabilirea unor baze bune privind dezvoltarea economică durabilă prin dez-
voltarea unor sisteme de infrastructură transfrontalieră. Durata: 2006-2008. 

• Cooperarea transfrontalieră pentru demonstrarea multiplelor utilizări şi 
beneficii ale refacerii zonelor umede (în polderele Zagen şi Stensovsko Zhi-
brianskie Plavni) din Rezervaţia Biosferei Transfrontaliere Delta Dunării 
România-Ucraina. Beneficiar: ARBDD. Obiectiv: elaborarea unui studiu de 
fezabilitate şi a unui studiu de impact pentru reconstrucţia polderului Zagen 
în România. Parteneri: Rezervaţia Biosferei Dunărea a Academiei Naţionale 
de Ştiinţe (Ucraina), Sucursala Tulcea a Agenţiei Naţionale Apele Române, 
Consiliul Local Tulcea, Consiliul Judeţean Tulcea (România). Durata: 1 august 
2007 - 30 noiembrie 2008.

• Centrul Integrat de Promovare şi Dezvoltare Economică Transfrontalieră. 
Aplicant: Consiliul Judeţean Galaţi. Partener: Agenţia pentru Integrare Eu-
ropeană şi Cooperare Transfrontalieră Cahul. Proiectul vizează reabilitarea 
complexului Zătun şi dotarea cu echipamente în vederea realizării de acţiuni 
în comun cu partenerii din Republica Moldova în domeniul promovării şi 
dezvoltării economice locale. 

• Centrul transfrontalier de protecţie a mediului. Aplicant: Consiliul Judeţean 
Galaţi. Parteneri: Consiliul Raional Cahul şi Info-Media Centru. Proiectul 
are ca obiectiv reabilitarea unor spaţii şi dotarea cu echipamente în vederea 
realizării de acţiuni în comun cu partenerii din Republica Moldova pe pro-
bleme comune în domeniul protecţiei mediului. 

•  Dezvoltarea turismului transfrontalier în Pădurea Gârboavele. Aplicant: 
Consiliul Judeţean Galaţi. Parteneri: Complexul Muzeal de Ştiinţe ale 
Naturii Galaţi şi Consiliul Raional Cahul. Proiectul urmăreşte reabilitarea 
habitatelor animalelor din Grădina Zoologică Pădurea Gârboavele la stan-
darde europene şi promovarea turismului transfrontalier la graniţa dintre 
România şi Republica Moldova. 

• Sănătate fără frontiere. Aplicant: Spitalul de Boli Infecţioase Sf. Parascheva, 
Galaţi. Parteneri: Consiliul Judeţean Galaţi şi Instituţia Medico-Sanitară 
„Spitalul Raional Cahul”. Proiectul susţine realizarea unor schimburi de 
experienţă în domeniul medical între Spitalul de Boli Infecţioase Sf. Paras-
cheva, Galaţi şi instituţii similare din raionul Cahul, Republica Moldova şi 
achiziţia de bunuri şi produse informatice specializate necesare asigurării 
managementului serviciilor medicale şi a resurselor materiale utilizate. 

• Tradiţii şi obiceiuri pe ambele maluri ale Prutului Inferior. Aplicant: Centrul 
Cultural Dunărea de Jos, Galaţi. Parteneri: Consiliul Judeţean Galaţi şi Secţia 
Raională Cultură Cahul. Proiectul vizează realizarea unui schimb de experien-
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ţă între specialişti din cadrul a două importante instituţii de cultură – Centrul 
Cultural Dunărea de Jos, Galaţi, România şi Secţia Raională Cultură Cahul, 
Republica Moldova, care vor participa, în comun, la activităţi de identificare 
a obiectivelor etnografice. 

• Centrul Media Duplex România – Moldova. Aplicant: Societatea Jurnaliştilor 
Dunărea de Jos. Parteneri: Consiliul Judeţean Galaţi şi Asociaţia Presei In-
dependente Chişinău. Proiectul vizează realizarea de schimburi de experienţă 
şi crearea unui centru media şi a unei agenţii de presă regionale între Socie-
tatea Jurnaliştilor Dunărea de Jos, Galaţi şi Asociaţia Presei Independente 
din Chişinău, Republica Moldova. 

În cadrul Programului de Vecinătate România–Republica Moldova au fost propuse 
spre finanţare următoarele proiecte: 

• Complexul Muzeal de Ştiinţe ale Naturii Galaţi – obiectiv turistic transfron-
talier. Aplicant: Consiliul Judeţean Galaţi. Parteneri: Complexul Muzeal de 
Ştiinţe ale Naturii Galaţi, Centrul Info-Media Cahul. Proiectul urmăreşte 
dezvoltarea turismului transfrontalier şi realizarea de schimburi de specia-
lişti în domeniul astronomiei, botanicii, precum şi dotarea cu echipamente a 
observatorului şi planetariului existent la Complexul Muzeal. 

• Reabilitarea DJ 242 E, Oancea – Roşcani, km 0+000-10+950. Aplicant: Con-
siliul Judeţean Galaţi. În cadrul proiectului se va urmări dezvoltarea cooperării 
în zona de frontieră prin reabilitarea unei secţiuni de drum judeţean ce face 
legătura între satele Roşcani şi Băneasa (judeţul Galaţi) cu vama Oancea 
(România) şi Cahul (Republica Moldova). 

• Cooperarea transfrontalieră şi de bună vecinătate la Dunărea de Jos. Aplicant: 
Consiliul Judeţean Galaţi şi partenerul acestuia Consiliul Raional Cahul. 
Proiectul vizează realizarea unui schimb de experienţă în domeniul coope-
rării transfrontaliere, având drept scop sărbătorirea a 10 ani de la înfiinţarea 
euroregiunii. 

• Dezvoltarea asistenţei sociale prin cooperare transfrontalieră. Aplicant: 
Universitatea Dunărea de Jos din Galaţi. Partener: Consiliul Judeţean Galaţi 
şi Agenţia de Cooperare Transfrontalieră şi Integrare Europeană Cahul (Re-
publica Moldova). Proiectul urmăreşte realizarea cursurilor de perfecţionare 
pentru persoanele care activează în domeniul social din Galaţi şi Cahul. 

Proiecte în derulare în cadrul Programului de Vecinătate România – Ucraina:
• Îmbunătăţirea cooperării transfrontaliere în managementul  integrat al resur-

selor de apă în Euroregiunea Dunărea de Jos. Beneficiar: Centrul de Studii 
Regionale. Parteneri: Consiliul Judeţean Tulcea, administraţia Rezervaţiei 
Biosferei Delta Dunării, administraţia Rezervaţiei Biosferei Dunărea - Val-
kovo, Ucraina, Departamentul Regional de Management al Apei Odesa 
– Consiliul Regional Odesa. 

• Centrul Media Duplex România – Moldova. Aplicant: Societatea Jurnaliştilor 
Dunărea de Jos. Parteneri: Consiliul Judeţean Galaţi şi Asociaţia Presei In-
dependente Chişinău. Proiectul vizează realizarea schimburilor de experienţă 
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şi crearea unui centru media şi a unei agenţii de presă regionale între Socie-
tatea Jurnaliştilor Dunărea de Jos, Galaţi şi Asociaţia Presei Independente 
din Chişinău, Republica Moldova. 

• Delta Dunării în Europa. Beneficiar: Consiliul Judeţean Tulcea. Parteneri: Ad-
ministraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării, organizaţia neguvernamentală 
Prietenii Naturii România, Asociaţia pentru Promovarea Ecoturismului, 
filiala Odesa, Ucraina, Agenţia de Cooperare Transfrontalieră a Euroregiunii 
Dunărea de Jos, Reni, Ucraina. 

• Centrala comună de rezervare pentru Delta Dunării şi zonele limitrofe. Be-
neficiar: Asociaţia de Promovare a Turismului în Delta Dunării Prom-Tour 
Delta. Parteneri: Consiliul Judeţean Tulcea, Administraţia Rezervaţiei Bio-
sferei Delta Dunării, Agenţia de Cooperare Transfrontalieră a Euroregiunii 
Dunărea de Jos, Reni, Ucraina. 

• Arhetur – Acces la arheologie. Beneficiar: Institutul de Cercetări Eco - Mu-
zeale Tulcea. Parteneri: Consiliul Judeţean Tulcea, Direcţia Judeţeană pentru 
Cultură, Culte şi Patrimoniul Cultural Naţional Tulcea, Muzeul de Arheologie 
din Odesa, Agenţia Regională de Cooperare Transfrontalieră a Euroregiunii 
Dunărea de Jos, Reni, Ucraina. 

• O Deltă fără graniţe – promovarea turismului în Delta Dunării la nivel tran-
sfrontalier. Beneficiar: Asociaţia „La drum”. Parteneri: Consiliul Judeţean 
Tulcea, Asociaţia pentru Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării (A4D), Ad-
ministraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării, Asociaţia de Promovare a 
Turismului Ecologic, Filiala Odesa şi Agenţia de Cooperare Transfrontalieră 
Dunărea de Jos, Reni, Ucraina. 

• Cooperare transfrontalieră pentru demonstrarea utilizărilor şi beneficiilor 
multiple obţinute prin reconstrucţia ecologică a zonelor umede în polderele 
Zagen şi Stensovsko Zhibrianskie Plavni. Beneficiar: administraţia Rezervaţiei 
Biosferei Delta Dunării. Parteneri: Consiliul Judeţean Tulcea, Consiliul Local 
Tulcea, Administraţia Naţională Apele Române, Administraţia Rezervaţiei 
Biosferei Dunărea-Vâlkovo, Ucraina, Consiliul Local Vâlkovo, Raionul Kilia, 
Ucraina.

Propuneri de proiecte: 
• Elaborarea strategiei de Dezvoltare a Euroregiunii Dunărea de Jos. 
• Înfiinţarea unui punct de trecere a frontierei pentru mărfuri şi pasageri Isac-

cea-Orlovka. 
• Îmbunătăţirea condiţiilor de trecere a frontierei pentru persoane pe ruta Tul-

cea-Ismail. 
• Unitatea de intervenţie rapidă în cazul unor poluări accidentale a Dunării şi 

Deltei Dunării. 
• Crearea unui centru informaţional transfrontalier. 
• Promovarea turismului verde în cadrul euroregiunii. 
• Crearea unei hărţi a turismului cultural în spaţiul euroregional. 
• Dezvoltarea unor produse turistice comune în regiunile Tulcea şi Odesa. 
• Înfiinţarea la Galaţi a unui centru de primă vânzare a peştelui care să reprezinte 

o piaţă de desfacere pentru partenerii din euroregiune. 
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• Reabilitarea căilor rutiere dintre România, Republica Moldova şi Ucraina. 
• Înfiinţarea de trasee auto între Galaţi, Giurgiuleşti (Republica Moldova) şi 

Reni (Ucraina). 
• Înfiinţarea unor linii aeriene directe între aeroporturile Odesa şi Tulcea.

3.4. Euroregiunea Prutul de Sus 

3.4.1. Etapele constituirii

Relaţii de colaborare stabile între regiunile frontaliere de nord ale Republicii Moldo-
va, României şi Ucrainei au fost stabilite încă la mijlocul anilor ’80, însă ele purtau 
un caracter mai mult formal. După 1989, odată cu noile realităţi din Europa, aceste 
relaţii s-au intensificat, dar ele erau stopate de lipsa clarităţii în relaţiile externe ale 
ambelor state. Prin semnarea tratatului de bază româno-ucrainean la 2 iunie 1997, 
au fost puse bazele unei cooperări mai strânse între România şi Ucraina în diferite 
domenii, inclusiv în domeniul cooperării transfrontaliere. 
În conformitate cu art. 8 al Tratatului, părţile se angajează să sprijine cooperarea între 
unităţile administrativ-teritoriale din regiunile de frontieră. Mai mult decât atât, prin 
acelaşi articol se preconiza crearea Euroregiunilor Prutul de Sus şi Dunărea de Jos la 
care puteau să participe şi unităţi administrativ-teritoriale din Republica Moldova.
Activităţile concrete privind crearea Euroregiunii Prutul de Sus au început în august 
1997 la întâlnirea vicepreşedinţilor regiunii Cernăuţi şi judeţelor Suceava şi Botoşani. 
Pentru început, partea ucraineană a propus ca în cadrul euroregiunii colaborarea să 
fie axată exclusiv pe problemele ecologice. Ecoeuroregiunea trebuia să includă la 
prima etapă doar regiunea Cernăuţi şi judeţele Botoşani şi Suceava, iar în a două etapă 
la ecoeuroregiune se preconiza aderarea şi a câtorva raioane din nordul Republicii 
Moldova. Partea română a fost împotriva acestor prevederi.
La sfârşitul lui septembrie 1997, a avut loc o altă rundă de negocieri, la care a participat 
şi partea moldovenească. La aceste negocieri crearea euroregiunii a fost orientată spre 
cooperarea economică şi crearea condiţiilor pentru schimbul trilateral de mărfuri în 
scopul ridicării nivelului de viaţă al populaţiei din regiune şi normalizării relaţiilor 
între părţi. Partea  română a prezentat partenerilor varianta de statut a euroregiunii, 
care a fost luată ca bază. Însă elaborarea variantei finale a statutului a fost stopată, 
cauza fiind deosebirile majore între prevederile legislaţiilor interne în domeniu. 
În octombrie 1997, relaţiile româno-ucrainene s-au înrăutăţit din cauză că delegaţia 
din Suceava nu a fost acceptată la ceremonia consacrată comemorării a 500 de ani 
de la victoria lui Ştefan cel Mare în lupta din Codrii Cosminului. Acest fapt, precum 
şi desfăşurarea în 1998 a campaniei electorale pentru alegerile parlamentare şi locale 
în Ucraina au oprit crearea euroregiunii. 
Noua conducere a regiunii Cernăuţi s-a arătat mult mai interesată de crearea eurore-
giunii. În toamna anului 1998, ea a elaborat şi a propus partenerilor un nou proiect 
de statut al euroregiunii. La 28 octombrie 1998, în cadrul şedinţei extraordinare a 
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Consiliului Judeţean Suceava, a fost adoptată Hotărârea privind aderarea judeţului 
Suceava la Euroregiunea Prutul de Sus. 
În martie 1999, după câteva şedinţe de lucru la nivel de experţi, Acordul privind 
crearea euroregiunii a fost, practic, finisat şi se preconiza să fie semnat la întâlnirea 
Preşedinţilor României şi Republicii Moldova în cadrul vizitei lor în Ucraina. Eve-
nimentul a fost, însă, amânat din cauza nefinisării reformei administraţiei locale în 
Republica Moldova. 
Ulterior, la nivelul autorităţilor publice locale, au fost desfăşurate acţiuni pentru 
constituirea euroregiunii. Aceste acţiuni s-au încheiat la Botoşani, la reuniunea 
şefilor administraţiilor publice locale din 22 septembrie 2000, când a fost semnat 
Acordul privind crearea Euroregiunii Prutul de Sus. La aceeaşi reuniune, au fost 
adoptate hotărârile privind constituirea Consiliului Euroregiunii, alegerea Preşedin-
telui în exerciţiu al Consiliului Euroregiunii, a fost aprobată simbolica Euroregiunii 
şi componenţa Comisiilor de lucru. După constituire, la 2 octombrie 2000, a fost 
stabilit sediul Secretariatului Consiliului Euroregiunii în oraşul Cernăuţi, pe perioada 
împuternicirilor Preşedintelui în exerciţiu al Consiliului.
După câteva şedinţe ale experţilor pentru definirea statutului, la 30 noiembrie 2000, în 
municipiul Edineţ, în cadrul şedinţei Consiliului Euroregiunii, a fost aprobat statutul 
euroregiunii, domeniile economice şi sociale prioritare şi mecanismele de activitate ale 
euroregiunii. Tot atunci, printr-o hotărâre a Consiliului au fost stabilite şi principiile 
de bază ale parteneriatului subregional, priorităţile de colaborare transfrontalieră, 
precum şi cele mai eficiente mecanisme ale realizării lor.

3.4.2. Caracteristica generală 

În baza Acordului de constituire a Euroregiunii Prutul de Sus, membrii euroregiunii 
sunt:

• Municipiul Bălţi şi raioanele Briceni, Edineţ, Râşcani, Glodeni, Făleşti, 
Sângerei, Donduşeni, Ocniţa din Republica Moldova.

• Judeţele Botoşani şi Suceava din România.
• Regiunea Cernăuţi din Ucraina.

În conformitate cu aşezarea geografică a părţilor componente ale euroregiunii, hotar 
comun trilateral au judeţele Botoşani, raionul Briceni şi regiunea Cernăuţi. În acelaşi 
timp, judeţul Suceava are hotar comun numai cu regiunea Cernăuţi, iar raioanele 
Edineţ, Râşcani, Glodeni, Făleşti doar cu judeţul Botoşani. Membri ai Euroregiunii 
Prutul de Sus pot deveni şi alte unităţi administrativ-teritoriale din Republica Moldova, 
România şi Ucraina, care vor sprijini prevederile acordului şi statutului euroregiunii 
şi vor prezenta o scrisoare de intenţie Consiliului Euroregiunii.
Caracteristica teritorială şi a populaţiei Euroregiunii este prezentată în tabelul 3.2.
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Tabelul 3.2. Euroregiunea Prutul de Sus

Unităţile teritorial-
administrate

Teri-
toriul, 

mii 
km2

Ponderea
teritoriului, % Popula-

ţia, mii 
loc.

Ponderea în 
populaţie, % Nr. de 

loc. la
1 km2Pe ţară

Euro-
regiune

Pe ţară Euro-
regiune

Raionul Edineţ 0.9 3.0% 3.1% 83.6 2.3% 2.9% 92.9
Municipiul Bălţi 0.1 0.2% 0.2% 148.1 4.2% 5.2% 2115.7
Raionul Briceni 0.8 2.6% 2.8% 76.2 2.1% 2.7% 95.3
Raionul Sângerei 1.1 3.6% 3.8% 93.8 2.6% 3.3% 85.3
Raionul Făleşti 1.1 3.6% 3.8% 93.1 2.6% 3.3% 84.6
Raionul Râşcani 1 3.3% 3.5% 70.9 2.0% 2.5% 70.9
Raionul Ocniţa 0.6 2.0% 2.1% 56.5 1.6% 2.0% 94.2
Raionul Glodeni 0.8 2.6% 2.8% 62.5 1.8% 2.2% 78.1
Raionul Donduşeni 0.7 2.3% 2.4% 45.9 1.3% 1.6% 65.6
Judeţul Botoşani 5 12.6% 17.4% 461.3 2.1% 16.2% 92.3
Judeţul Suceava 8.1 2,1% 28.3% 716.3 3.2% 25.2% 88.4
Regiunea Cernăuţi 8.5 3.4% 29.6% 933.9 1.9% 32.9% 109.9
Total 28.7  100.0% 2842.1  100.0% 256.1

Sursa: Biroul Naţional de Statistică, INS, 2009.. 

3.4.3. Structura organizatorică 

Structura organizatorică a Euroregiunii include organele ei de conducere şi de lucru: 
• Consiliul Euroregiunii. 
• Preşedintele în exerciţiu al Consiliului Euroregiunii. 
• Secretariatul Consiliului Euroregiunii.
• Comisiile de Lucru ale Euroregiunii. 

Consiliul Euroregiunii este consiliul conducătorilor unităţilor administrativ-teritoriale 
membre ale euroregiunii (5 persoane). Consiliul îşi desfăşoară activitatea în şedinţe 
ordinare organizate semestrial pe teritoriul părţii care deţine preşedinţia. Condiţia 
de întrunire a cvorumului este prezenţa tuturor conducătorilor unităţilor administra-
tiv-teritoriale componente sau a reprezentanţilor acestora din cel puţin două state. 
Hotărârile adoptate se iau prin consens. 
Preşedintele în exerciţiu al Consiliului Euroregiunii conduce activitatea Consiliului. El 
este ales pe un termen de un an după principiul rotaţiei, de către membrii Consiliului 
la constituirea acestuia şi la ultima şedinţă a perioadei de activitate. Preşedintele în 
exerciţiu al Consiliului acţionează ca reprezentant general al Euroregiunii în numele 
Consiliului euroregiunii, în limitele competenţelor sale stabilite prin Acord, Statut, 
precum şi prin hotărârile şi rezoluţiile Consiliului în chestiuni concrete. În cazuri 
excepţionale, atribuţiile Preşedintelui, la solicitarea în scris a acestuia, le poate în-
deplini reprezentantul său, mandatat în acest sens. 
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Secretariatul Consiliului Euroregiunii se constituie din colaboratori ai organisme-
lor executive şi reprezentative, nominalizaţi de către Preşedintele în exerciţiu al 
Consiliului, şi câte un reprezentant al fiecărui membru al euroregiunii. Atribuţiile 
Secretariatului se referă la elaborarea planului de lucru al Preşedintelui în exerciţiu 
al Consiliului şi la asigurarea lucrărilor de secretariat pentru buna desfăşurare a 
lucrărilor Consiliului Euroregiunii. Cheltuielile pentru activitatea Secretariatului 
le suportă administraţia publică locală, al cărei conducător îndeplineşte funcţia de 
Preşedinte în exerciţiu al Consiliului Euroregiunii.
Comisiile de Lucru ale Euroregiunii sunt organe executive ale Euroregiunii, con-
stituite de către Consiliul Euroregiunii în domenii de activitate, care organizează 
şi coordonează activitatea euroregiunii în aceste domenii. Comisiile de Lucru ale 
Euroregiunii sunt:

• Comisia de Lucru pentru problemele economiei, infrastructurii şi turismului. 
• Comisia de Lucru pentru securitatea ecologică, protecţia mediului, dezvoltarea 

durabilă a regiunii şi funcţionarea Ecoeuroregiunii.
• 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.
Fiecare Comisie de Lucru se compune din câte nouă reprezentanţi ai membrilor 
euroregiunii (câte trei reprezentanţi din fiecare ţară) şi are un sediu determinat pe o 
perioadă de un an, situat pe teritoriul unui membru al euroregiunii. Activitatea fiecărei 
Comisii de Lucru se realizează în conformitate cu prevederile Acordului şi Statutului 
şi pe baza Regulamentelor de funcţionare a acestora, aprobate de Consiliul Eurore-
giunii. Prin hotărârea Consiliului Euroregiunii, în baza principiului rotaţiei anuale a 
ţărilor, se desemnează conducătorii şi secretarii responsabili ai Comisiilor de Lucru, 
precum şi membrii euroregiunii, pe teritoriul cărora vor funcţiona Comisiile.
Pentru realizarea direcţiilor şi mecanismelor de acţiune concrete ale euroregiunii, 
care se referă la competenţele Comisiilor de Lucru, acestea creează grupuri de ex-
perţi pentru analiza problemelor, pregătirea şi motivarea proiectelor şi programelor 
comune, precum şi grupuri de lucru pentru executarea programelor şi proiectelor. De 
asemenea, Comisiile de Lucru asigură coordonarea activităţii membrilor euroregiunii, 
instituţiilor, întreprinderilor şi organizaţiilor de dincolo de frontierele euroregiunii 
care, în baza hotărârilor Consiliului Euroregiunii sau în baza programelor şi proiec-
telor, aderă la activitatea euroregiunii.

3.4.4. Modul de funcţionare

Scopul constituirii euroregiunii este de a lărgi legăturile subregionale existente şi a 
favoriza dezvoltarea colaborării transfrontaliere a unităţilor administrativ-teritoriale 
membre ale acesteia, pentru asigurarea dezvoltării durabile a regiunii în cadrul in-
tegrării în procesul general european.
Domeniile de cooperare ale Euroregiunii sunt:
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• Relaţii economice.
• Dezvoltarea infrastructurii transfrontaliere.
• Securitatea ecologică şi protecţia mediului.
• Ştiinţă, educaţie şi învăţământ, cultură şi sport, relaţii între organizaţiile ne-

guvernamentale.
• Ocrotirea sănătăţii populaţiei, dezvoltarea turismului şi activităţii de recreiere.

Pentru finanţarea activităţii euroregiunii, Consiliul Euroregiunii adoptă anual hotărâri, 
în baza cărora fiecare membru al euroregiunii prevede în bugetul local cheltuieli în 
sumă de 5000 USD. În cazul necesităţii finanţării comune a măsurilor concrete, pro-
gramelor şi proiectelor euroregiunii de către toţi sau de către unii membri, împărţirea 
finanţării sau transmiterea fondurilor de la un membru la altul se realizează pe calea 
încheierii acordurilor bilaterale. Pentru finanţarea proiectelor şi programelor concrete 
din surse diferite membrii euroregiunii creează fonduri speciale. 
Încetarea activităţii Euroregiunii Prutul de Sus are loc în cazul hotărârii de comun 
acord a organelor de conducere ale membrilor euroregiunii sau când în componenţa 
ei au rămas doar unităţi administrativ-teritoriale ale unei singure ţări.

3.4.5. Realizări

Deşi cu mai puţine proiecte implementate decât în Euroregiunea Dunărea de Jos, 
cooperarea transfrontalieră în Euroregiunea Prutul de Sus are anumite realizări. 
Proiectele finalizate sau în curs de implementare sunt:

• Colaborarea transfrontalieră pentru managementul cursului mijlociu al Râului 
Prut, finanţat din cadrul programului PHARE CBC 2004: Program de veci-
nătate România-Republica Moldova. Aplicant: Consiliul Raional Făleşti.

• Forumul Economic Regional Bucovina. Aplicant: Administraţia Regională 
de Stat Cernăuţi. 

• Dezvoltarea unei reţele alternative de transport între România şi Ucraina. 
Aplicant: Administraţia Regională de Stat Cernăuţi. 

• Discover Bucovina. Aplicant: Administraţia Regională de Stat Cernăuţi. 
• Festivalul dansului şi cântecului tradiţional bucovinean. Aplicant: Admini-

straţia Regională de Stat Cernăuţi.
• În cadrul Programului de Vecinătate 2004-2006, PHARE 2005, s-au depus 

spre finanţare 2 proiecte, respectiv :
− Reabilitarea vechilor coridoare de transport din regiunea istorică Bucovina: 

DJ 175 Benea-Moldova Suliţa. Aplicantul proiectului este Administraţia 
Regională de Stat Cernăuţi. 

− Schimb de experienţă între reprezentanţi ai administraţiei publice locale din 
Judeţul Suceava şi Regiunea Cernăuţi. Aplicantul proiectului este Admini-
straţia Regională de Stat Cernăuţi.

Prin intermediul Programului de Cooperare Transfrontalieră PHARE CBC 2004-2005 
sunt implementate următoarele proiecte:
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• Forumul Economic Regional Bucovina. Solicitant: Consiliul Judeţean 
Suceava.

• Dezvoltarea unei reţele alternative de transport între România şi Ucraina. 
Solicitant: Consiliul Judeţean Suceava.

• Discover Bucovina. Solicitant: Consiliul Judeţean Suceava.
• Festivalul dansului şi cântecului tradiţional bucovinean. Solicitant: Consiliul 

Judeţean Suceava.
• Turismul − un instrument pentru o dezvoltare durabilă. Solicitant: Primăria 

Suceviţa.
• Educaţie pentru Dezvoltare Rurală Montană Durabilă prin Agroturism „Să-

rutul munţilor”. Solicitant: Asociaţia Naţională pentru Dezvoltarea Rurală 
Montană „ROMONTANA”.

• Info Bucovina − Campanie de Informare Turistică pentru Regiunea tran-
sfrontalieră România-Ucraina. Solicitant: Universitatea Ştefan cel Mare din 
Suceava.

• România-Ucraina Expertiză şi Competitivitate Transfrontalieră pentru Export. 
Solicitant: Universitatea Ştefan cel Mare din Suceava.

• Cluster Suceava-Cernăuţi Iniţiativă Program. Solicitant: Primăria Munici-
piului Suceava.

• Incubator Virtual Transfrontalier pentru studenţii antreprenori VISEC. Soli-
citant: Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Suceava.

• Management comun România-Ucraina pentru protecţia calităţii aerului. 
Solicitant: Universitatea Ştefan cel Mare din Suceava.

• Centrul Transfrontalier pentru Resurse. Solicitant: Asociaţia Centrul European 
de Resurse şi Consultanţă Filiala Suceava.

• RO-UA mente. Solicitant: Asociaţia Regională de Educare a Adulţilor Suceava.
• Arta sculpturii manuale şi tradiţie în Bucovina. Solicitant: Asociaţia ABA 

DEL TIN Suceava.
• Promovarea cooperării transfrontaliere prin intermediul cărţilor, al filmelor şi 

al publicităţii. Solicitant: Asociaţia Difuzorilor şi Editorilor-patronat al Cărţii 
(ADEPC) Filiala Suceava.

• Caravana ecologistă Săptămâna verde – promovarea dezvoltării durabile prin 
cooperarea transfrontalieră româno-ucraineană. Solicitant: Asociaţia Grupul 
Ecologic de Colaborare Bucovina.

• Realizarea unui parteneriat româno-ucrainean pentru dezvoltarea zonelor de 
frontieră. Solicitant: Federaţia Agricultorilor de Munte Dorna.

• Cooperarea transfrontalieră RO-UA, realitate şi perspective europene. Soli-
citant: Fundaţia de Speologie Club SPEO BUCOVINA.

• Voluntari pentru oraşele înfrăţite Suceava-Cernăuţi. Solicitant: Centrul Re-
gional de Resurse pentru ONG Suceava.

• Antreprenoriat turistic în zonele Suceava şi Cernăuţi. Solicitant: Asociaţia 
pentru Turism Bucovina.

• ROUA Bucovina (Rădăcini culturale, oameni şi locuri, Unitate prin tradiţie, 
Atracţii turistice naturale). Solicitant: Fundaţia Naţională Humanitas.

• Dezvoltarea pe termen lung prin intermediul turismului în Carpaţii de Nord. 
Solicitant: Primăria Câmpulung Moldovenesc.
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• Reabilitarea vechilor coridoare transcarpatice în regiunea istorică Bucovina 
DJ 175 Benea-Moldova-Sulita. Solicitant: Consiliul Judeţean Suceava.

• Dezvoltarea durabilă a parteneriatelor transfrontaliere. Solicitant: Fundaţia 
de Caritate şi Întrajutorare ANA.

• Mediu Plus − reducerea impactului deşeurilor asupra mediului, probleme şi 
soluţii transfrontaliere. Solicitant: Fundaţia Corona – filiala Suceava.

• Spre mare pe cărări de munte. Solicitant: Fundaţia Umanitară DOMUS.
• Schimb de experienţă între reprezentanţi ai administraţiei publice locale din 

Judeţul Suceava şi Regiunea Cernăuţi. Solicitant: Consiliul Judeţean Sucea-
va. 

• Olimpiada UNESCO „Tineret pentru cultură”. Solicitant: Fundaţia Centrul 
Regional de Resurse ONG Suceava.

• Apă curată. Solicitant: Asociaţia Grupul Ecologic de Colaborare Bucovina.
• Cadrul comun de informare şi relaţionare prin televiziune on-line, carte di-

gitală şi întâlniri directe şi virtuale. Solicitant: Filiala Asociaţiei Difuzorilor 
şi Editorilor. 

• Păstrarea şi valorificarea patrimoniului cultural mobil din Bucovina. Solici-
tant: Complexul Muzeal Bucovina.

Proiecte finanţate prin intermediul Programului de Vecinătate România − Ucraina, 
respectiv România – Republica Moldova (2004-2006):

Solicitant Denumire proiect
Consiliul Raional Herţa Mihai Eminescu, poet universal, poet fără frontiere
Consiliul Raional Herţa Drumuri fără frontiere pentru o Europă unită
Asociaţia Lucrătorilor din Domeniul 
Turistic Bucovina-Cernăuţi 

Cooperare transfrontalieră pentru gospodărirea 
cursului mijlociu al apelor Râului Prut

Consiliul Raional Făleşti Festivalul dansului şi cântecului tradiţional buco-
vinean

Consiliul Raional Soroca Turismul − un instrument pentru o dezvoltare du-
rabilă

Asociaţia Naţională pentru Dezvolta-
rea Rurală Montană ROMONTANA Împreună pentru servicii sociale de calitate

3.5. Euroregiunea Siret-Prut-Nistru 

3.5.1. Etapele constituirii

Ideea creării unei euroregiuni moldo-române a figurat mult timp în agenda cooperării 
naţionale. Realizarea acestei idei a fost tergiversată însă din motive politice şi sub 
influenţa unor factori obiectivi şi subiectivi. Din aceste considerente, crearea euro-
regiunii a fost finalizată după lungi negocieri şi discuţii. 
Ca urmare a unei iniţiative comune a Consiliilor Judeţene Iaşi, Neamţ şi Vaslui din 
România, pe de o parte, şi Lăpuşna, Chişinău şi Ungheni din Republica Moldova, 
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pe de altă parte, la 18 septembrie 2002, la Iaşi, a fost semnat Protocolul cooperării 
transfrontaliere a Euroregiunii Siret-Prut-Nistru. Conform protocolului, Euroregiunea 
includea iniţial trei judeţe din România − Iaşi, Vaslui şi Neamţ şi, respectiv, trei din 
Republica Moldova − Chişinău, Ungheni şi Lăpuşna. 
Protocolul stabilea, de asemenea, că domeniile de interes deosebit ale euroregiunii 
vor fi colaborarea la nivel administrativ local în domeniile economic, cultural, al 
învăţământului şi al protecţiei copilului. 
La 4 decembrie 2002, la Ungheni, a avut loc Reuniunea Forumului Preşedinţilor, 
ocazie cu care a fost semnat Statutul de funcţionare a Euroregiunii Siret-Prut-Nistru 
la care au aderat judeţele Orhei şi Soroca. După realizarea contrareformei administra-
tiv-teritoriale în Republica Moldova membri ai Euroregiunii au devenit 18 raioane 
succesoare ale judeţelor. 
La 6 aprilie 2004, la Ialoveni (Republica Moldova), a avut loc şedinţa Forumului 
Preşedinţilor, în cadrul căreia s-au stabilit următoarele: 

• Regulamentul de organizare şi funcţionare a Euroregiunii a fost supus unor 
modificări atât din partea română, cât şi din partea moldavă: s-a convenit ca 
forma finală să fie stabilită până la următorul Forum al Preşedinţilor. 

• Sediul Secretariatului Permanent al Euroregiunii a fost stabilit la Iaşi. 
• A fost numit Secretarul General. 
• S-a convenit ca preşedinţii grupurilor de lucru să fie aleşi dintre preşedinţii/

vicepreşedinţii Consiliilor Judeţene/Raionale. 
• S-au format şase grupuri de lucru. 

La 2 iulie 2005, la Iaşi, a avut loc şedinţa Forumului Preşedinţilor, în cadrul căreia: 
• Au fost aprobate modificările la Statutul Euroregiunii, discutate în şedinţa 

anterioară (Ialoveni, 6 aprilie 2004). 
• A fost aprobată componenţa Secretariatului Permanent al Euroregiunii cu 

sediul la Iaşi. 
• În funcţia de Preşedinte al Euroregiunii Siret-Prut-Nistru a fost reales pre-

şedintele Consiliului Judeţean Iaşi, pentru un mandat de 2 ani, conform 
Statutului. 

• În funcţia de vicepreşedinte al Euroregiunii Siret-Prut-Nistru, a fost numit 
preşedintele Consiliului Raional Ialoveni.

La 26 martie 2009, la Ialoveni, a avut loc şedinţa Forumului Preşedinţilor, în cadrul 
căreia:

• Preşedintele Consiliului Judeţean Iaşi a fost reales în funcţia de Preşedinte 
al Euroregiunii.

• A fost aprobată Strategia de Dezvoltare Socioeconomică a Euroregiunii pentru 
perioada 2009-2014. 

• Au fost aprobate noua componenţă şi planurile de acţiuni pentru grupurile 
de lucru. 
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3.5.2. Caracteristica generală 

În baza Acordului de constituire a Euroregiunii Siret-Prut-Nistru, membrii Eurore-
giunii sunt 21 de unităţi administrativ-teritoriale reprezentate astfel:

• 2 judeţe din România – Iaşi şi Vaslui.
• 18 raioane din Republica Moldova (rezultate în urma reorganizării teritoriale 

din 2003) − Anenii Noi, Basarabeasca, Călăraşi, Cimişlia, Criuleni, Dubă-
sari, Floreşti, Hânceşti, Leova, Nisporeni, Orhei, Rezina, Soroca, Straşeni, 
Şoldaneşti, Teleneşti şi Ungheni.

Suprafaţa totală a euroregiunii este de 31318 km2, fiind distribuită aproape egal pe 
teritoriile celor două state-membre: 53,3% în România, respectiv 46,7% în Moldova. 
În ceea ce priveşte populaţia, la 1 ianuarie 2008, populaţia stabilă a Euroregiunii 
Siret-Prut-Nistru număra 2.680.658 persoane, valoare ce se încadrează pe un trend 
general pozitiv al volumului demografic aferent perioadei 2004-2008. Creşterea de 
efectiv înregistrată în această perioadă este de 51,54 mii persoane, reprezentând un 
spor de 1,96%. 
Unitatea administrativă teritorială cu cea mai numeroasă populaţie stabilă din Euro-
regiunea Siret-Prut-Nistru este judeţul Iaşi, cu 818.929 persoane (1 ianuarie 2008), 
ceea ce reprezintă 30,55% din totalul euroregiunii. Urmează în această ierarhie judeţul 
Vaslui (456.020 persoane, 17,01% din totalul euroregiunii) şi raioanele Orhei (125.915 
persoane, 4,7% din total), Hânceşti (123.499 persoane, 4,61% din total) şi Ungheni 
(117.219 persoane, 4,37% din total). La polul opus al clasamentului regăsim raionul 
Basarabeasca, cu o populaţie de 29.500 de locuitori, reprezentând 1,1% din populaţia 
euroregiunii, cu doar 0,21 puncte procentuale mai puţin faţă de raionul Dubăsari, 
care cuprinde 35.211 locuitori. Populaţia este reprezentată inegal atât de o parte şi 
de alta a Prutului (aproximativ 60% pe teritoriul României şi 40% în Moldova), cât 
şi pe unităţi administrative. 
După cum se poate observa, se înregistrează un aparent echilibru în repartizarea 
euroregiunii pe cele două maluri ale Râului Prut. 
Reţeaua de localităţi a Euroregiunii Siret-Prut-Nistru (la 1 ianuarie 2010) cuprindea 
32 de localităţi urbane, dintre care 5 municipii şi 27 de oraşe, care aveau în admini-
strare alte 20 de localităţi. 
Reţeaua de localităţi rurale a Euroregiunii este alcătuită din 462 de sate-reşedinţă 
din raioanele Republicii Moldova, ce cuprindeau din punct de vedere administrativ 
încă 324 de localităţi rurale şi 174 de comune din judeţele Iaşi şi Vaslui compuse 
din 867 de sate.
Reţeaua de căi rutiere a Euroregiunii Siret-Prut-Nistru cuprinde 9.247,3 km de dru-
muri publice, din care 2.373,9 km sunt reprezentaţi de drumuri naţionale. Densitatea 
medie a reţelei rutiere la nivel euroregional este de aproximativ 36 km la 100 km². 
Conectarea la infrastructura rutieră paneuropeană a reţelei de transport din Eurore-
giunea Siret-Prut-Nistru este asigurată de Coridorul IX paneuropean, ce porneşte 
din Lituania, în direcţia Moscova (RU) - Kiev (UC) - Chişinău - Leuşeni - Bucureşti 
- Ruse (BG) - Stara Zagora (BG) - Alexandropol (GR).
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Tabelul 3.3. Repartizarea populaţiei în Euroregiunea Siret-Prut-Nistru

# Raionul / judeţul Populaţia stabilă 
(persoane)

Procent din totalul 
euroregiunii

Densitatea popu-
laţiei (loc/km²)

1. Iaşi 818.929 30,55% 149,56 
2. Vaslui 456.020 17,01% 85,74 
3. Orhei 125.915 4,70% 102,51 
4. Hânceşti 123.499 4,61% 83,25 
5. Ungheni 117.219 4,37% 108,24 
6. Soroca 101.489 3,79% 97,30 
7. Ialoveni 97.987 3,66% 125,07 
8. Floreşti 91.492 3,41% 82,56 
9. Străşeni 91.491 3,41% 125,48 
10. Anenii Noi 83.105 3,10% 93,17 
11. Călăraşi 79.604 2,97% 105,65 
12. Teleneşti 74.916 2,79% 88,28 
13. Criuleni 72.787 2,72% 105,80 
14. Nisporeni 67.386 2,51% 107,13 
15. Cimişlia 62.903 2,35% 68,10 
16. Leova 53.896 2,01% 70,45 
17. Rezina 53.200 1,98% 85,56 
18. Şoldăneşti 44.109 1,65% 73,72 
19. Dubăsari 35.211 1,31% 113,87 
20. Basarabeasca 29.500 1,10% 100,17 

Total Euroregiune 2.680.658 100,00% 104,81 
Sursa: INS, BNS, 2009

În anul 2006 numărul întreprinderilor active a crescut cu 8,6%, ajungând la 25.293 
de întreprinderi, din care 58,8% sunt concentrate în judeţul Iaşi. Din totalul de uni-
tăţi active 99,26% sunt încadrate în categoria IMM-urilor. Din 2003 până în 2007, 
numărul întreprinderilor a înregistrat o creştere de 30%. 
Euroregiunea Siret-Prut-Nistru dispune de aproximativ 78 de loturi de teren dispo-
nibile pentru investiţii, cu suprafeţe cuprinse între 0,13 ha şi 1.500 ha. Majoritatea 
terenurilor sunt destinate construcţiilor, fiind deja echipate cu utilităţi. Unele sunt 
destinate agriculturii, dar şi turismului.
Euroregiunea Siret-Prut-Nistru reprezintă un înalt potenţial turistic datorită existenţei 
resurselor naturale specifice (fondul forestier, resurse acvatice, rezervaţii peisagistice), 
dar şi monumentelor cu destinaţie turistică. 

3.5.3. Structura organizatorică

Colaborarea membrilor Euroregiunii Siret-Prut-Nistru este coordonată de Forumul 
Preşedinţilor, constituit din conducătorii autorităţilor publice locale, din rândul cărora 
sunt aleşi un preşedinte şi un vicepreşedinte o dată la doi ani. Forumul Preşedinţilor: 
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• Adoptă protocolul Euroregiunii Siret-Prut-Nistru şi modificările acestuia.
• Se ocupă de întrebările legate de admiterea noilor membri.
• Stabileşte grupurile de lucru şi aprobă regulamentul de organizare şi func-

ţionare a acestora.
• Aprobă programele şi proiectele cooperării.
• Primeşte şi analizează rapoartele grupurilor de lucru şi stabileşte măsuri pentru 

realizarea propunerilor formulate.
• Alege preşedintele şi vicepreşedintele în exerciţiu şi analizează informările 

anuale prezentate de acesta.
• Stabileşte măsuri cu privire la creşterea eficienţei activităţii preşedintelui în 

exerciţiu, secretariatului şi grupurilor de lucru.
• Examinează chestiunile cu privire la cererile de retragere a unor membri din 

Euroregiunea Siret-Prut-Nistru. 
• Îndeplineşte şi alte atribuţii pentru realizarea scopului cooperării şi armoni-

zarea preocupărilor comune.
Secretariatul Permanent se constituie sub conducerea Preşedintelui în exerciţiu şi se 
formează din specialişti ai administraţiei publice judeţene. De asemenea, în componenţa 
Secretariatului intră câte un reprezentant al fiecărui membru al euroregiunii, care este 
desemnat în mod corespunzător de către conducătorul fiecărei unitati teritoriale mem-
bre a euroregiunii. Secretariatul Permanent asigură organizarea şedinţelor, inclusiv în 
cazurile când aceste şedinţe urmează să se desfăşoare în alte locuri decât cele stabilite 
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anterior; ţine evidenţa şi arhivează toate hotărârile, actele normative şi documentele 
examinate şi aprobate la şedinţele Forumului Preşedinţilor; îndeplineşte alte sarcini 
stabilite de Forumul Preşedinţilor şi nemijlocit de Preşedintele în exerciţiu.
Pentru o mai bună gestionare şi monitorizare a spaţiului geografic al euroregiunii şi 
a activităţii acesteia s-au constituit 6 birouri (secretariate) după cum urmează: Iaşi, 
Vaslui, Hânceşti, Ialoveni, Călăraşi şi Orhei, Secretariatul Permanent fiind stabilit, 
prin statut, la Iaşi.
Pentru realizarea obiectivelor sale în cadrul euroregiunii sunt constituite 6 Grupuri 
de Lucru:

• Grupul de Lucru pentru economie, infrastructură şi turism. 
• Grupul de Lucru pentru securitate ecologică, protecţia mediului, dezvoltarea 

euroregiunii; 
• Grupul de Lucru pentru ştiinţă, învăţământ, cultură, tineret şi sport. 
• Grupul de Lucru pentru dezvoltarea legăturilor interregionale şi interetnice. 
• Grupul de Lucru pentru administrare locală şi mass-media. 
• Grupul de Lucru pentru sănătate, protecţie socială şi ocuparea forţei de muncă. 

Grupurile de Lucru îşi îndeplinesc atribuţiile în conformitate cu hotărârile Forumului 
Preşedinţilor. Conducătorii Grupurilor de Lucru sau reprezentanţii împuterniciţi ai 
acestora prezintă în cadrul şedinţelor Forumului Preşedinţilor rapoarte asupra în-
deplinirii proiectetor şi asupra rezultatelor activităţii Grupurilor.
Mijloacele financiare ale euroregiunii sunt gestionate de către un Trezorier, care îşi des-
făşoară activitatea conform unui Regulament stabilit de către Forumul Preşedinţilor.
Luând în considerare faptul că nu s-a creat un nou nivel administrativ, membrii eu-
roregiunii au convenit, în anul 2005, să înfiinţeze o asociaţie  Asociaţia Euroregiu-
nea Şiret-Prut-Nistru, pentru a putea accesa finanţări interne sau externe. Asociaţia 
(AESPN) înfiinţată prin voinţa liberă a membrilor fondatori este persoană juridică 
română, organizată sub regimul juridic al asociaţiilor, aşa cum acestea sunt reglemen-
tate prin O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, modificată şi completată 
prin Legea nr. 514/2003 cu privire la organizarea şi exercitarea profesiei de consilier 
juridic,  prin Decretul nr. 31/1954  cu privire la persoanele fizice şi persoanele juridice 
şi prin Legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarului public. 

3.5.4. Modul de funcţionare

Constituirea euroregiunii a avut ca scop accelerarea procesului de transformare a celor 
două state — România şi Republica Moldova — în state partenere prin cooperarea 
lor cu regiunile de frontieră din UE sau din Europa Centrală şi de Est şi misiunea de 
a obţine un nivel ridicat de dezvoltare şi implementare a programelor de finanţare ale 
UE, incluzând managementul comun al tuturor cofinanţatorilor naţionali şi UE.
Guvernată de principii ca: păstrarea caracterului transfrontalier fără a fi abordată ca 
regiune de graniţă şi păstrarea nivelului administrativ existent fără a se crea unul nou, 
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cooperarea partenerială are loc la nivel statal, regional şi local, atât în plan orizontal 
(între frontiere), cât şi în plan vertical, european. Euroregiunea Siret-Prut-Nistru şi-a 
propus îndeplinirea următoarelor obiective generale:

• Diminuarea prejudecăţilor şi a animozităţilor manifestate în regiunea de 
frontieră dintre România şi Republica Moldova.

• Depăşirea poziţiei periferice şi a izolării aferente acestui spaţiu geografic.
• Stimularea creşterii economice, a dezvoltării şi îmbunătăţirii standardului de 

viaţă.
• Transformarea frontierelor într-un loc al comunicării între vecini etc.

Având în calitate de grup-ţintă cetăţenii euroregiunii, instituţiile publice sau private 
care îşi au sediul în teritoriul euroregiunii, camerele de comerţ din cadrul unităţilor 
administrativ-teritoriale membre şi organizaţiile non-guvernamentale, Forumul Eu-
roregiunii a adoptat un set de metode de lucru cum ar fi:

• Desfăşurarea de activităţi în cadrul grupurilor de lucru.
• Dezbateri publice.
• Construirea şi utilizarea de baze de date specifice.
• Organizarea de conferinţe, simpozioane şi întâlniri de lucru.
• Iniţierea unor activităţi de perfecţionare.
• Diseminarea informaţiilor prin intermediul paginii web şi a newsletter-ului.
• Emiterea declaraţiilor comune şi a documentelor de poziţie.
• Participarea la activităţi în cadrul internaţional.
• Promovarea şi participarea în cadrul unor proiecte.

Din multitudinea activităţilor curente ale euroregiunii pot fi menţionate:
• Organizarea anuală a unor conferinţe, simpozioane, reuniuni cu caracter in-

ternaţional pe probleme de cooperare transfrontalieră.
• Schimbul de experienţă în domeniul administrativ, cultural, socioeconomic etc.
• Identificarea şi pregătirea demersurilor în vederea derulării proiectelor comune 

ale euroregiunii.
• Numeroase acţiuni în domeniul cultural şi ştiinţific.
• Realizarea de parteneriate în dezvoltarea metropolitană etc.

Mijloacele financiare necesare desfăşurării activităţii euroregiunii sunt asigurate prin 
participarea egală a fiecărei parţi şi prin atragerea altor surse. Bugetul euroregiunii, 
în conformitate cu prevederile statutului, se compune din: 

• Cotizaţii (cotizaţia este stabilită la 1 eurocent/Iocuitor, suma anuală provenită 
din această sursă de finanţare ridicându-se la aproximativ 30.000 euro).

• Sponsorizări.
• Donaţii.
• Contracte de publicitate etc.

Bugetul este gestionat de Asociaţie în numele euroregiunii, deoarece aceasta nu are 
statut juridic şi nu poate gestiona proiecte.
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3.5.5. Realizări

Promovarea relaţiilor de cooperare transfrontalieră este prioritatea de bază a Euro-
regiunii Siret-Prut-Nistru. În acest context sunt realizate mai multe acţiuni pentru 
dinamizarea procesului de cooperare între partenerii din Republica Moldova, Ro-
mânia şi Ucraina.
Pe teritoriul Euroregiunii au fost derulate şi finalizate mai multe proiecte care sunt 
implementate de consiliile raionale din Republica Moldova, membre ale Euroregiunii 
Siret-Prut-Nistru, în colaborare cu Consiliile Judeţene Vaslui şi Iaşi. În perioada 2005-
2007, în parteneriat cu Consiliul Judeţean Iaşi, au fost realizate următoarele proiecte: 

• Strategia de Dezvoltare Economică şi socială a Euroregiunii Siret-Prut-
Nistru, proiect implementat de Asociaţia Euroregiunea Siret-Prut-Nistru în 
parteneriat cu Business Consulting Institute.

• Utilizarea demonstrativă a surselor alternative de energie în Moldova prin 
cultivarea experimentală a recoltei ALTER ENERGY, proiect implementat 
de Consiliul Raional Făleşti. 

• Turism Ecorural în Codrii Lăpuşnei, proiect implementat de Consiliul Raional 
Hânceşti;  Îmbunătăţirea antreprenoriatului femeilor de afaceri – crearea unei 
reţele transfrontaliere, proiect implementat de Primăria Ungheni.

• Prevenirea traficului de fiinţe umane, proiect implementat de Consiliul Raional 
Leova.

• Asociaţia Regiunilor de Frontieră din Moldova şi stabilirea unei reţele a 
actorilor din sectorul public şi privat implicaţi în iniţiativele socioeconomi-
ce regionale şi transfrontaliere, proiect implementat de Primăria Ungheni. 
Valoarea totală a finanţării pentru proiectele date este de 921.785 Euro din 
fondurile  Programului de Cooperare Transfrontalieră TACIS.

În prezent sunt în proces de implementare proiectele: 
Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport în regiunea transfrontalieră 
Iaşi - Ungheni, pe sectorul DJ 249 A (valoarea totală a finanţării proiectului sus-numit 
este de 475 942,02 Euro, fonduri PHARE). 

• Centrul de Arte şi Meşteşuguri Tradiţionale. Valoarea totală a finanţării 
proiectului este de 520.282,00 Euro (fonduri PHARE). Beneficiari: Consiliul 
Judeţean Iaşi şi Consiliul Raional Ungheni. 

• Dezvoltarea capacităţilor investiţionale în zona turistică Hânceşti - Leuşeni 
(fonduri TACIS). Beneficiar: Consiliul Raional Hânceşti în parteneriat cu 
Consiliul Judeţean Iaşi. 

• Semnalizarea obiectivelor turistice de interes regional din Judetul Iaşi. Va-
loarea totală a finanţării proiectului este de 131.000 Euro (fonduri PHARE). 
Beneficiari: Consiliul Judeţean Iaşi şi Consiliul Raional Leova. 

Sunt la etapa de iniţializare, fiind aprobate pentru finanţare prin Programul de Veci-
nătate România-Moldova, următoarele proiecte: 

• Susţinerea politicilor de identitate comunitară în parteneriat cu Consiliul 
Raional Ungheni. Valoarea totală a proiectului este de 81.620 Euro.
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• IDEAL – iniţiativa pentru dezvoltarea economică prin acţiune locală. Valoarea 
totală a proiectului este de 124.470 Euro, în parteneriat cu Consiliul Raional 
Soroca. 

Până în prezent Euroregiunea Siret-Prut-Nistru a fost promovată în cadrul Consiliului 
Europei, fiind inclusă în baza de date a Direcţiei Generale Afaceri Juridice, începând cu 
anul 2003 este membră activă în Asociaţia Regiunilor Europene de Frontieră (AERB/
AREF) cu o cotizaţie anuală de l.500 Euro. De asemenea, euroregiunea este menţionată 
în baza de date a portalului dedicat euroregiunilor – www.euroregion.net.

3.6. Necesităţi şi direcţii de dezvoltare a cooperării transfron-
taliere în Republica Moldova

Crearea Euroregiunilor Dunărea de Jos, Prutul de Sus şi Siret-Prut-Nistru consti-
tuie instrumente importante de intensificare a cooperării transfrontaliere în diverse 
domenii dintre unităţile administrativ-teritoriale de frontieră ale Republicii Moldova 
cu structurile similare din România şi Ucraina.
Deşi au fost constituite la o diferenţă de trei ani şi respectiv patru ani, cele trei eu-
roregiuni au realizări vizibile nu doar în crearea cadrului organizaţional: formarea 
organelor de conducere, comisiilor de lucru pe domenii, elaborarea planurilor de 
activitate, dar şi în implementarea unor proiecte de cooperare, unele de anvergură. 
Totuşi, aşa cum se remarcă din listele proiectelor implementate până în prezent sau cele 
ce urmează a fi implementate, spre deosebire de partenerii români şi ucraineni, care 
au deja demarate unele proiecte de dezvoltare a infrastructurii, cooperare economică 
şi culturală pe linie bilaterală, participarea raioanelor moldoveneşti în activităţile din 
cadrul euroregiunilor este limitată.
Rămânerea în urmă a componentelor moldoveneşti în lansarea şi realizarea activită-
ţilor de cooperare este cauzată de mai mulţi factori. În Republica Moldova nu există 
o structură guvernamentală specială care să promoveze politica regională de stat şi 
să susţină interesele euroregiunilor în structurile centrale de stat. Atât la nivel central, 
cât şi la nivel raional nu există strategii de integrare regională sau planuri de acţiuni 
concrete care să valorifice beneficiile cooperării pentru unităţile administrativ-teri-
toriale moldoveneşti de frontieră. Capacităţile de iniţiere, elaborare, promovare şi 
implementare a proiectelor de cooperare transfrontalieră sunt foarte slab dezvoltate 
în Moldova. O altă cauză este insuficienţa resurselor financiare de la bugetele locale 
pentru finanţarea activităţilor de cooperare, accesul şi posibilităţile reduse la sursele 
financiare externe. 
De menţionat, de asemenea, că unităţile administrativ-teritoriale din România şi 
Ucraina posedă un potenţial de cooperare mult mai mare în comparaţie cu raioanele 
minuscule din Republica Moldova (în comparaţie cu judeţele româneşti şi regiunile 
ucrainene). Aceasta se explică atât prin diferenţele de teritoriu şi potenţial economic, 
cât şi prin vulnerabilitatea organelor publice locale din Moldova. Totodată, trebuie 
de menţionat că poziţia de membru cu drepturi depline a României în Uniunea Eu-
ropeană, sprijinită de fonduri semnificative, a contribuit la constituirea unui sector 
cu potenţial de implementare a proiectelor relativ puternic, capabil să gestioneze 
activităţi de cooperare transfrontalieră.
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3.6.1. Necesităţi 

Necesităţile regiunilor moldoveneşti de frontieră de a înfăptui activ măsurile de 
cooperare transfrontalieră pot fi grupate în trei categorii: 

1) Necesităţi ale administraţiei publice locale.
2) Necesităţi raportate la cadrul de cooperare. 
3) Necesităţi legate de implicarea societăţii civile în activităţi de cooperare 

transfrontalieră.
Necesităţi ale administraţiei publice locale. Cooperarea transfrontalieră în cadrul 
euroregiunilor se prezintă încă la o etapă incipientă pentru Republica Moldova şi, în 
aceste condiţii, atât aleşii locali, cât şi funcţionarii publici posedă experienţe minime 
şi cunoştinţe relativ dezvoltate necesare pentru promovarea activităţilor de cooperare 
transfrontalieră. Pentru suplimentarea resurselor bugetare limitate este necesară or-
ganizarea şi desfăşurarea permanentă a unor cursuri de fundraising, care vor spori 
abilităţile autorităţilor locale în valorificarea oportunităţilor de atragere a fondurilor 
extrabugetare. De asemenea, în Republica Moldova sunt încă foarte puţine materiale 
didactice şi de sinteză în domeniul cooperării transfrontaliere în limba română. 
Pe lângă faptul că în structurile de organizare a consiliilor raionale lipsesc serviciile 
de dezvoltare regională şi management al proiectelor, în fişele de post ale funcţiona-
rilor responsabili de activitatea euroregiunilor sunt tangenţial stipulate obligaţiunile 
de serviciu legate de cooperarea transfrontalieră. Implicarea funcţionarilor publici 
în activităţile de cooperare transfrontalieră este nepermanentă şi secundară în raport 
cu activităţile de bază. 
O altă problemă care influenţează negativ procesul de cooperare transfrontalieră 
constă în comunicarea insuficientă dintre partenerii euroregiunii atât la nivelul con-
ducătorilor unităţilor administrativ-teritoriale, cât şi la nivelul membrilor grupurilor 
de lucru, precum şi al funcţionarilor din comisiile de specialitate din consiliile raio-
nale. Aceasta se datorează în cea mai mare parte asigurării insuficiente a structurilor 
respective cu mijloace moderne de comunicare şi transmitere a informaţiei, dar şi 
lipsei abilităţilor de corespondenţă internaţională, negocieri etc. 
Până în prezent, cu excepţia Euroregiunii Siret-Prut-Nistru, euroregiunile nu posedă 
strategii de dezvoltare care ar permite conjugarea eforturilor, reconcilierea diver-
genţelor şi depăşirea fragmentării politicilor de cooperare în cadrul euroregiunilor. 
Elaborarea strategiilor va permite conştientizarea problemelor şi oportunităţilor 
comune şi va crea un cadru financiar şi organizaţional pentru implementarea progra-
melor şi proiectelor transfrontaliere, inclusiv pentru participarea comună la finanţări 
externe. 
Necesităţi raportate la cadrul de cooperare. La etapa actuală, autorităţile publice, 
agenţii economici şi societatea civilă sunt puţin informaţi despre oportunităţile de 
participare a unităţilor administrativ-teritoriale în cadrul euroregiunilor. Acest fapt se 
datorează în mare măsură lipsei unui sistem de colectare, sistematizare şi prezentare a 
informaţiei din diferite domenii de activitate. Crearea acestor sisteme informaţionale 
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ar genera fluxuri informaţionale în interiorul euroregiunilor şi ar facilita intensificarea 
dezvoltării regiunii, valorificarea oportunităţilor locale. Crearea spaţiilor informaţio-
nale ale Euroregiunilor presupune stabilirea unor relaţii de colaborare directe între 
asociaţiile şi uniunile profesionale, structurile desconcentrate şi descentralizate din 
unităţile administrativ-teritoriale partenere. Totodată, existenţa în sine a informaţiei 
(chiar şi bine organizate) nu va aduce beneficii dacă nu este accesibilă tuturor celor 
interesaţi, de aceea este important să existe şi mijloacele necesare de transmitere a 
informaţiei spre utilizatori. Aceasta necesită crearea unor structuri în care actorii 
cooperării transfrontaliere să poată să se  informeze şi să se documenteze, să vină cu 
iniţiative şi proiecte ce vizează dezvoltarea regiunii. 
O altă problemă este legată de faptul că sectorul economic din raioanele frontaliere 
este slab dezvoltat şi are nevoie de activităţi de sprijin. Crearea euroregiunilor trebuia 
să ducă la intensificarea schimburilor de mărfuri şi servicii între agenţii economici 
din judeţele-membre, lucru care nu poate fi atestat cu date în acest sens. Valorificarea 
oportunităţilor de colaborare de către agenţii economici se realizează prin crearea 
structurilor de promovare, consultanţă şi marketing. 
Dificultăţi însemnate în calea cooperării transfrontaliere sunt cauzate şi de diferenţele 
cadrului legal dintre cele trei state. În aceste condiţii, se impune necesitatea efectuă-
rii unui studiu pe domenii privind armonizarea legislaţiei, pentru a putea fi ulterior 
înaintate organelor centrale din Republica Moldova, România şi Ucraina. În special, 
este nevoie de cercetat şi de propus soluţii pentru diminuarea barierelor netarifare 
în comerţul cu bunuri dintre părţile euroregiunilor. O importanţă considerabilă o are 
efectuarea studiilor de fezabilitate comune în diferite domenii de colaborare care ar 
fundamenta necesitatea şi ar justifica viabilitatea proiectelor. 
Implicarea societăţii civile. Caracterul complex şi profunzimea activităţilor în cadrul 
euroregiunilor presupun atragerea şi implicarea tuturor forţelor societăţii (cetăţeni, 
organizaţii neguvernamentale, comunitatea de afaceri etc.). La etapa actuală, sectorul 
neguvernamental din raioanele de frontieră este relativ dezvoltat şi cu mici excepţii 
încă nu poate să promoveze activităţi de cooperare transfrontalieră la nivelul cores-
punzător. Iniţiativa civilă în promovarea activităţilor de colaborare transfrontalieră 
în cadrul euroregiunilor este încă la un nivel scăzut. 

3.6.2. Priorităţi strategice de impulsionare a activităţilor de cooperare 
transfrontalieră

Pornind de la necesităţile identificate şi în scopul sprijinirii şi activizării iniţiativelor 
de cooperare a părţii moldoveneşti în domeniul cooperării transfrontaliere, se remarcă 
priorităţi strategice de impulsionare a cooperării:

1) Întărirea capacităţii administraţiei publice locale în promovarea activităţilor 
de colaborare transfrontalieră.

2) Consolidarea cadrului de cooperare în euroregiuni.
3) Atragerea şi sprijinirea societăţii civile în relaţiile de cooperare transfronta-

lieră.
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Prioritatea I. Întărirea capacităţii administraţiei publice locale în promovarea 
activităţilor de cooperare transfrontalieră
Obiective:

• Implicarea activă a administraţiei publice locale în activităţi de cooperare 
transfrontalieră.

• Asigurarea bunei funcţionări a autorităţilor administraţiei publice locale ca 
un factor de dinamizare a proceselor de cooperare transfrontalieră.

• Consolidarea poziţiei consiliilor raionale în structurile euroregiunilor.
Activităţi:

1. Creşterea nivelului profesional al funcţionarilor publici şi aleşilor locali 
în domeniul cooperării transfrontaliere

Instruirea aleşilor locali şi a funcţionarilor publici implicaţi în activităţile de coo-
perare transfrontalieră. Pornind de la necesităţile identificate, instruirea ar trebui 
orientată în două direcţii de bază: (a) managementul strategic şi organizaţional în 
cadrul euroregiunii – pentru managementul administraţiilor locale, membrii comi-
siilor de lucru, liderii comunităţilor de afaceri şi ai organizaţiilor neguvernamentale 
din judeţ; (b) organizarea activităţilor de cooperare transfrontalieră şi fundraising 
– pentru funcţionarii publici ai administraţiilor locale, reprezentanţii organizaţiilor 
neguvernamentale.
Vizite de studiu şi schimb de experienţă  pentru funcţionarii din consiliile raionale, 
implicaţi în activităţi de cooperare transfrontalieră, vizite efectuate în ţările partenere 
şi/sau în euroregiunile cu grad avansat de dezvoltare din Europa Centrală şi de Vest. 
Participarea la conferinţe, simpozioane şi workshopuri organizate de către Asociaţia 
Regiunilor Europene Transfrontaliere şi alte structuri internaţionale din domeniul 
cooperării transfrontaliere.
Editarea materialelor didactice şi de sinteză destinate funcţionarilor publici şi tu-
turor celor implicaţi şi interesaţi de cooperarea transfrontalieră. Materialele editate 
vor constitui o bază teoretico-metodologică care să reflecte cadrul teoretic general, 
experienţa europeană în domeniu, precum şi metodologia organizării activităţilor de 
cooperare transfrontalieră. 

2. Constituirea structurilor specializate responsabile de relaţiile de coope-
rare transfrontalieră

Sprijinirea constituirii în cadrul consiliilor raionale de frontieră şi nu numai a structu-
rilor / serviciilor responsabile de relaţiile de cooperare transfrontalieră şi înzestrarea 
acestora cu tehnică de calcul şi mijloace moderne de comunicare. Serviciile respective 
vor fi preocupate exclusiv de activităţile din cadrul euroregiunilor: coordonarea acti-
vităţilor de participare a raioanelor în cadrul euroregiunilor, informarea structurilor 
interesate şi promovarea spre realizare/finanţare a proiectelor concrete. 

3. Elaborarea strategiilor de participare a raioanelor în cadrul euroregiu-
nilor

Documentele elaborate (este posibil de aplicat experienţa deja existentă de elaborare 
a unor astfel de documente) vor constitui punctul de pornire al consiliilor raionale 
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la stabilirea unor strategii comune în cadrul regiunilor transfrontaliere. Strategiile 
vor fi concepute în baza analizelor diagnostice ale potenţialului existent şi vor avea 
drept scop determinarea direcţiilor principale de participare a judeţelor la activită-
ţile transfrontaliere, pasibil de a fi antrenate în cooperare, elucidarea măsurilor de 
soluţionare a problemelor existente. Pentru fiecare compartiment al strategiilor vor 
fi elaborate planuri anuale detaliate de acţiuni ce vor conţine principalele proiecte 
de implementare, o estimare a costului acestora, precum şi posibilităţile de finanţare 
a proiectelor. 

Prioritatea II. Consolidarea cadrului de cooperare
Obiective:

• Crearea spaţiilor informaţionale unice ale euroregiunilor.
• Stabilirea parteneriatului activ între instituţiile şi serviciile descentralizate şi 

desconcentrate. 
• Înfiinţarea de structuri şi organizaţii comune care să promoveze cooperarea 

transfrontalieră pe termen lung.
• Consolidarea /dezvoltarea mediului de afaceri.
• Facilitarea accesului la informaţii, informarea activă şi permanentă asupra 

oportunităţilor de cooperare transfrontalieră.
Activităţi:

1. Crearea centrelor de sprijinire a cooperării transfrontaliere, de informare 
şi documentare 

Crearea unor astfel de centre a demarat oficial în unele centre raionale, dar este 
încă în faza de procesare. Centrele de informare şi documentare vor oferi publicu-
lui diverse informaţii privind organizarea şi funcţionarea euroregiunilor, precum şi 
oportunităţile de colaborare în diverse domenii. Cea mai importantă funcţie va fi 
însă asigurarea unei continue informări şi susţineri pentru elaborarea şi promovarea 
proiectelor în cadrul programelor de finanţare externă a Uniunii Europene. Totodată 
aceste centre vor funcţiona ca o „anticameră a consiliilor euroregiunilor”, unde se 
vor acumula iniţiativele provenite de la societatea civilă şi agenţii economici pentru 
proiecte de cooperare.
Centrul pentru susţinerea afacerilor va acorda asistenţă întreprinzătorilor la crearea 
întreprinderilor (inclusiv mixte), promovarea produselor, stabilirea contactelor cu 
parteneri străini, facilitarea exportului, management şi contabilitate.

2. Crearea reţelelor informaţionale euroregionale
Crearea paginilor web, bazelor de date, sistemelor informaţionale şi de monitorizare 
comune, care să unească informaţional departamentele consiliilor raionale, consiliilor 
judeţene, structurile, serviciile desconcentrate şi descentralizate din unităţile admi-
nistrativ-teritoriale partenere. Principalele structuri care necesită stabilirea relaţiilor 
informaţionale comune sunt Camerele de Comerţ şi Industrie, departamentele de 
poliţie, oficiile forţei de muncă, structurile existente din următoarele domenii: pro-
tecţia mediului, statistică, standardizare, protecţia consumatorului, cultură, medicină 
şi educaţie.
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Efectuarea studiilor în domeniul armonizării legislaţiilor, precum şi a studiilor de 
fezabilitate pentru fundamentarea proiectelor comune de cooperare transfrontalieră. 
Informarea asupra rezultatelor acestor studii prin reţelele informaţionale. 

3. Susţinerea şi promovarea afacerilor
Promovarea colaborării dintre agenţii economici din euroregiune prin organizarea 
de Forumuri de Afaceri, conferinţe şi seminare tematice. 
În cadrul întâlnirilor dintre actorii antreprenoriatului din regiune se vor putea analiza 
şi căuta soluţii de înlăturare a barierelor existente în calea dezvoltării businessului, 
precum şi identificarea şi valorificarea oportunităţilor de colaborare în cadrul euro-
regiunilor.
Organizarea târgurilor şi expoziţiilor regionale. Prin organizarea unor astfel de 
manifestaţii se va urmări dinamizarea colaborării dintre subiecţii de antreprenoriat 
şi facilitarea comerţului în cadrul euroregiunii. 

4. Promovarea imaginii euroregiunilor şi oportunităţilor de colaborare
Sprijinirea activităţilor de informare şi promovare a euroregiunilor în mijloacele de 
informare în masă. Este necesară sprijinirea proiectelor referitoare la crearea buleti-
nelor informaţionale ale euroregiunilor, emisiunilor de radio şi TV, editarea ziarului 
(revistei) euroregiunilor, buletinului electronic al euroregiunilor, diverselor publicaţii 
cu caracter informativ şi promoţional.  
Prioritatea III. Implicarea activă a societăţii civile
Obiective:

• Încurajarea şi dezvoltarea organizaţiilor non-guvernamentale ce exprimă 
iniţiativă în domeniul cooperării transfrontaliere.

• Dinamizarea contactelor dintre organizaţiile non-guvernamentale şi admini-
straţia publică locală în domeniul cooperării transfrontaliere.

• Facilitarea parteneriatului sectorului neguvernamental în regiune în vederea 
sporirii activismului social şi identificării soluţiilor optime.

• Dezvoltarea capacităţilor manageriale şi de acţiune a organizaţiilor non-gu-
vernamentale. 

Activităţi:
1. Întărirea capacităţii societăţii civile

Consolidarea componentei transfrontaliere a organizaţiilor neguvernamentale şi 
participarea efectivă a societăţii civile la activităţi de cooperare transfrontalieră. 
Coeziunea socială şi abordarea problemelor de jos în sus sunt foarte importante 
pentru succesul euroregiunilor.
Finanţarea programelor de instruire sau participări la cursuri de instruire în diverse 
domenii de larg interes în vederea îmbunătăţirii activităţii membrilor organizaţiilor 
neguvernamentale, promotori ai activităţilor de colaborare transfrontalieră (mana-
geri, angajaţi, voluntari).
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2. Sprijinirea manifestărilor comune euroregionale
Sprijinirea parteneriatului dintre organizaţiile neguvernamentale din Moldova şi 
organizaţiile similare din euroregiuni în vederea organizării de manifestări comune 
în domeniul social, protecţia mediului, cultură, educaţie şi sport va permite stabilirea 
unor contacte mai strânse în cadrul euroregiunilor la nivel de societate. Totodată, 
contactele cu organizaţiile neguvernamentale din România şi Ucraina (care cunosc un 
nivel mai avansat de dezvoltare) vor contribui la întărirea capacităţii societăţii civile 
din Republica Moldova şi atragerea acestora în activităţi cu caracter euroregional.

3.6.3. Proiecte de implementare

Proiecte Acţiuni
1. Consolidarea organiza-

torică şi instituţională 
a cadrului cooperării 
transfrontaliere

• Sprijinirea constituirii şi dotării structurilor de cooperare 
transfrontalieră din cadrul consiliilor raionale

• Instruire în domeniul cooperării transfrontaliere
• Elaborarea strategiilor de participare a raioanelor în cadrul 

euroregiunilor
• Editarea materialelor didactice şi de sinteză.

2. Dezvoltarea cadrului 
informaţional al euro-
regiunilor: comunicare, 
diseminare, promovare

• Crearea paginilor WEB ale euroregiunilor
• Editarea buletinelor informative, ziarului/revistei euroregiu-

nilor
• Programe TV şi radio în domeniul cooperării transfrontaliere
• Crearea bazelor de date, sistemelor informaţionale şi de mo-

nitorizare comune.
3. Crearea centrelor de in-

formare, documentare şi 
promovare a activităţilor 
economice

• Crearea centrelor de informare şi documentare
• Crearea centrelor de informare, consultanţă şi management al 

proiectelor.

4. Sprijinirea iniţiativei 
locale de extindere a 
cooperării transfron-
taliere

• Vizite de studiu şi schimb de experienţă
• Sprijinirea organizării forumurilor de afaceri, conferinţe şi 

seminare tematice
• Organizarea târgurilor şi expoziţiilor regionale
• Consolidarea capacităţii de participare în proiecte transfron-

taliere a organizaţiilor neguvernamentale
• Programe de instruire sau participări la cursuri de instruire în 

diverse domenii în vederea îmbunătăţirii activităţii organizaţii-
lor neguvernamentale, promotori ai activităţilor de colaborare 
transfrontalieră

• Organizarea de manifestări comune în domeniile social, pro-
tecţia mediului, cultură, educaţie şi sport.

5. Studii de fezabilitate şi 
armonizare a legislaţiei 
în cadrul euroregiunii

• Studii în domeniul armonizării legislaţiilor
• Studii de fezabilitate pentru fundamentarea proiectelor de 

cooperare transfrontalieră.
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3.7. Rezumat
• Cooperarea transfrontalieră la graniţa moldo-româno-ucraineană are tradiţii 

bogate şi, având în vedere oportunităţile de care beneficiază, poate exercita 
o influenţă benefică continuă asupra regiunilor frontaliere.

• Cadrul legal intern existent permite cooperarea transfrontalieră a colectivi-
tăţilor locale de frontieră, iar multitudinea de tratate internaţionale la care 
cele trei ţări au aderat lărgeşte baza juridică a cooperării. Totodată lipsa unor 
acorduri interguvernamentale prin care să fie stabilite competenţele autori-
tăţilor centrale şi locale în cooperarea transfrontalieră are un impact negativ 
asupra realizării unui şir de programe şi proiecte de cooperare.

• Crearea Euroregiunilor Dunărea de Jos, Prutul de Sus şi Siret-Prut-Nistru 
constituie un instrument important de intensificare a cooperării în această zonă 
şi pe parcursul celor aproape zece ani de activitate în toate cele trei euroregiuni 
au fost obţinute deja realizări vizibile nu doar în instituirea cadrului organi-
zaţional şi elaborarea unor planuri de activitate, dar şi în implementarea unor 
proiecte mari de dezvoltare economică, infrastructură, protecţie a mediului 
sau schimburi culturale şi sociale. 

• Lipsa de experienţă şi cunoştinţe necesare, lipsa strategiilor de participare în 
cadrul euroregiunilor, comunicarea insuficientă cu partenerii de peste hotare, 
informarea slabă a societăţii civile şi a agenţilor economici privind oportu-
nităţile de cooperare, precum şi un şir de alţi factori determină participarea 
minimă a componentelor moldoveneşti în activitatea euroregiunilor.

• Întărirea capacităţii administraţiei publice locale în promovarea activităţilor 
de cooperare transfrontalieră, atragerea şi sprijinirea societăţii civile în aceste 
activităţi, precum şi consolidarea cadrului de cooperare în euroregiuni sunt 
identificate drept priorităţi strategice de activizare a iniţiativelor de cooperare 
a componentelor moldoveneşti în cadrul euroregiunilor existente.



4. STRATEGII, PROGRAME ŞI PROIECTE 

DE COOPERARE TRANSFRONTALIERÃ 

4.1. Strategii şi programe transfrontaliere

4.1.1. Concept şi strategie transfrontalieră

Republica Moldova, fiind un stat de dimensiuni relativ mici, are o bună parte din 
teritoriul său amplasată în zone unde impactul transfrontalier este resimţit la nivelul 
vieţii cotidiene, al proiectelor de dezvoltare locală şi regională sau deciziilor politice. 
De aceea documentele strategice trebuie să ia în calcul şi cooperarea transfrontalieră 
între comunităţile din regiunile similare ale statelor vecine (România şi Ucraina). Mai 
mult, datorită „efectului de barieră” al frontierelor naţionale, necesitatea abordării 
prin prisma impactului produs pe ambele părţi ale hotarului a tuturor iniţiativelor de 
dezvoltare locală se pliază pe principiile europene de cooperare, care sunt susţinute 
politic, metodic şi financiar la hotarele Uniunii Europene pentru proiecte cu impact 
transfrontalier.
De fapt, o strategie transfrontalieră reprezintă un pachet integru de obiective, proiecte 
şi acţiuni coerente necesare pentru proiectarea dezvoltării unei regiuni la hotarul dintre 
două şi mai multe ţări pe termen mediu şi lung. În regiuni transfrontaliere acest do-
cument trebuie să fie unul comun şi să reflecte o platformă largă de cooperare dintre 
parteneri, pentru a putea canaliza diversele iniţiative locale spre obţinerea efectelor 
pe ambele părţi ale frontierei şi pentru a produce sinergii maxime. Bineînţeles, pentru 
a obţine consens în prioritizarea obiectivelor şi proiectelor comune, trebuie asigurată 
o largă participare a actorilor din zonele de frontieră, dar şi respectarea politicilor 
naţionale pentru aceste regiuni. Astfel, elaborarea de strategii de dezvoltare a regiu-
nilor transfrontaliere reprezintă o etapă principală pentru cooperarea comunităţilor 
la frontieră şi creează un cadru clar şi pragmatic de implementare a programelor şi 
proiectelor de interes comun. Strategiile de dezvoltare transfrontalieră au devenit în 
ultimul timp mecanisme eficiente din ce în ce mai des utilizate pentru proiectarea şi 
stimularea dezvoltării economice şi sociale a regiunilor transfrontaliere.
Documentele strategice transfrontaliere, de regulă, se constituie dintr-o dezvoltare 
firească a comunităţilor de la frontiere şi se situează dincolo de rezolvarea problemelor 
cotidiene, totodată oferind un cadru util de lucru pentru finanţarea programelor şi 
proiectelor susţinute de partenerii transfrontalieri. Viziunea clară asupra viitorului 
comun, cadrul de lucru coerent şi responsabilităţile concrete ale părţilor implicate 
determină actorii dezvoltării să promoveze proiectele în regiunile transfrontaliere. Or, 
seriozitatea intenţiilor autorităţilor locale este testată prin strategia clară de localizare 
a iniţiativelor actorilor interesaţi de investiţii, proiecte şi acţiuni comune. Această 
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platformă de proiecte susţinute în comun determină ca acţiunile să aibă un caracter 
planificat şi eliberat de intervenţii ad-hoc sau necorelate între părţi. 
Părţile din teritoriul naţional incluse în regiunile transfrontaliere, evident, diferă între 
ele, dar în pofida hotarelor care le separă, trebuie să coopereze în spiritul unei bune 
vecinătăţi. „Efectul de barieră” cauzat de graniţele naţionale trebuie să fie depăşit prin 
implicarea partenerilor de dezvoltare locală în proiecte comune. Or, elaborarea unei 
strategii transfrontaliere tocmai implică la etapa iniţală conlucrarea dintre parteneri 
diferiţi din zone de frontieră ale diferitor ţări pentru a obţine rezultate comune şi o 
cooperare eficientă. Iată de ce elaborarea în comun a documentelor strategice nu 
numai că este necesară, dar şi diminuează discrepanţele la nivel de politici publice, 
management public, aşteptări şi încredere reciprocă sau consecinţele „efectului de 
barieră” produse în timp. Orice rezultat al acţiunilor comune reduce efectele izolării 
la frontieră şi are impact asupra dezvoltării pe ambele părţi ale frontierei. 
În prezent comunităţile izolate de hotare naţionale promovează tot mai insistent pro-
priile strategii de dezvoltare comună în regiunile de frontieră. Aceste iniţiative se con-
centrează pe realizarea unui spectru tot mai divers de acţiuni. Eforturile date necesită 
o corelare mai atentă în zonele de frontieră cu implicarea tuturor factorilor interesaţi, 
inclusiv din comunităţile vecine de peste hotar. Totodată, constatând caracterul relativ 
omogen al constrângerilor şi problemelor comune la frontieră, al aceloraşi metode 
de rezolvare şi depăşire a acestora, APL din regiunile transfrontaliere coordonează 
tot mai frecvent propriile strategii cu vecinii. Acest lucru duce firesc spre elaborarea, 
dezvoltarea şi implementarea în comun a documentelor de planificare strategică, nu 
numai a celor cu caracter de amenajare a teritoriului (ex: drumuri, poduri), dar şi a 
celor de infrastructură socială, valorificare a oportunităţilor economice şi turistice 
sau încurajare a antreprenoriatului în zonă.
APL şi factorii dezvoltării locale au realizat că strategia transfrontalieră promovează 
o viziune comună şi creează un cadru de dezvoltare mai larg prin proiecte şi acţiuni 
cu impact pe ambele părţi ale frontierei. Rezultatele acţiunlor întreprinse se resimt 
la nivelul diminuării diferenţelor de venituri (în cazul proiectelor economice), de 
calitate (în cazul proiectelor de sincronizare a serviciilor oferite populaţiei) sau de 
management al afacerilor publice. Totodată, datorită schimbului de experienţă şi 
unor practici mai bune se obţin rezultate mai reuşite (decât în izolare), dar şi efecte 
pozitive, care iniţial nici nu sunt luate în calcul (sinergii, efecte interculturale, opti-
mizarea micului trafic de frontieră etc.).
Din păcate, raioanele/judeţele de frontieră, în special dintre Republica Moldova şi 
România, mult timp au fost menţinute de autorităţile naţionale la cote joase de asigu-
rare cu infrastructură, finanţare a proiectelor economice şi dezvoltare a programelor 
sociale. Acest fapt a condus la marginalizarea comunităţilor de la frontieră, a redus 
capacitatea acestora de a se autoasigura şi a creat un efect de dependenţă de resursele 
naţionale. În consecinţă, au sporit discrepanţele dintre performanţele înregistrate de 
acestea în perimetrul naţional, dar şi o diferenţiere în aspect administrativ, social 
şi economic cu comunităţile similare de pe cealaltă parte a frontierei. Platforma de 
cooperare pe proiecte transfrontaliere oferă însă un instrument clar de finanţare a 



Strategii, programe şi proiecte de cooperare transfrontalieră95

necesităţilor locale şi întăreşte încrederea reciprocă, în pofida faptului că autorităţile 
naţionale au desconsiderat propriile regiuni de frontieră. Mai mult, acţiunile cu carac-
ter transfrontalier promovate insistent de APL şi ONG-uri au devenit în ultimul timp 
principalele proiecte comune dintre Republica Moldova şi România, în pofida unor 
relaţii tensionate şi contraproductive dintre autorităţile naţionale ale ţărilor noastre.
Este ştiut că localităţile de la frontieră au elemente specifice, un număr mai mare 
de necesităţi ale comunităţilor locale, iar populaţia, în timp, a adoptat atitudini şi 
aspiraţii caracteristice zonelor marginale (tendinţă vădită de a migra spre centre mai 
dezvoltare, spirit redus de iniţiativă, neîncredere faţă de vecinii de peste frontieră, 
acţiuni controlate mai vigilent de autorităţi, limitarea deplasărilor etc.). Or, strategiile 
de cooperare transfrontalieră se pregătesc în comun, luând în considerare acest spe-
cific local, dar şi pentru a diminua efectele de izolare a comunităţilor de la frontiere. 
Această lucrare comună de schiţare a obiectivelor şi proiectelor comune de dezvoltare 
sporeşte încrederea reciprocă şi măreşte gradul de implicare a populaţiei şi factorilor 
dezvoltării în planificarea unui viitor mai bun.
Înţelegerea necesităţilor şi posibilităţilor partenerilor transfrontalieri produce sinergii 
şi diversifică substanţial cadrul standard de cooperare la frontieră. Acest lucru tre-
zeşte entuziasmul localnicilor pentru o dezvoltare dinamică. Procesele de planificare 
strategică prin metode participative stimulează în continuare colaborarea dintre co-
munităţile (locale, ONG-uri, asociaţii profesionale şi de afaceri) de pe părţi diferite 
ale frontierelor în beneficiul tuturor factorilor implicaţi.
Practica ţărilor europene arată că strategiile de dezvoltare în regiunea transfrontalieră 
produc efecte echilibrate, consolidează parteneriatul public-privat între actorii tran-
sfrontalieri şi minimizează intervenţiile ad-hoc sau măsurile nechibzuite. Totodată, 
cele mai multe decizii comune sunt luate prin consens şi reflectă unghiurile de vedere 
ale tuturor părţilor implicate. Mai mult, colaborarea şi lucrul în grupuri comune la 
toate fazele în elaborarea documentelor strategice transfrontaliere oferă o bază solidă 
pentru viitoarele eforturi în vederea definirii, implementării şi monitorizării progra-
melor şi proiectelor comune cu caracter vădit transfrontalier şi rezultate concrete 
pentru partenerii implicaţi.
Cooperarea în interes comun favorizează dezvoltarea la un alt nivel a relaţiilor de 
bună vecinătate, culturale, ştiinţifice, economico-sociale etc. Acest fapt este apreciat 
la hotarele externe ale UE ca o platformă pentru promovarea valorilor europene, 
principiilor pragmatismului în cadrul parteneriatelor şi furnizarea de stabilitate în 
tranziţia spre o democraţie autentică. UE susţine prin programe şi instrumente de fi-
nanţare cooperarea transfrontalieră dintre regiuni amplasate în vecinătate şi determină 
un cadru pragmatic de promovare a proiectelor cu impact în regiunile de frontieră 
(ex: îmbunătăţirea competitivităţii economice în regiunile de frontieră, rezolvarea în 
comun a problemelor de mediu, încurajarea turismului transfrontalier, promovarea 
dialogului intercultural etc.). De remarcat că majoritatea necesităţilor comune ale 
comunităţilor din regiunile transfrontaliere pot fi acoperite cu aceste instrumente 
europene de susţinere financiară, care însă sunt oferite într-o competiţie deschisă a 
proiectelor şi doar dacă sunt realizate de parteneri de pe ambele părţi ale frontierei.
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4.1.2. Parteneriatul transfrontalier

Pentru a reuşi în aspiraţiile lor de dezvoltare, zonele de frontieră trebuie să coopereze 
cu parteneri transfrontalieri de la egal la egal şi să respecte interesele fiecărei părţi 
implicate. În general, orice regiune transfrontalieră trebuie să se promoveze mai întâi 
de toate ca o entitate unică, care are o strategie comună şi un plan clar de acţiuni, să 
fie ghidată de principii comune şi să realizeze un management eficient al partene-
riatului transfrontalier. Bineînţeles că acest lucru este foarte dificil, deoarece există 
diferenţe administrative între părţile separate de hotar ale regiunii transfrontaliere, o 
abordare naţională diferită a conceptului de dezvoltare regională, precum şi un grad de 
avansare diferit al partenerilor în materie de elaborare, promovare şi implementare a 
proiectelor cu impact regional sau transfrontalier. În plus, tratamentul naţional diferit 
al necesităţilor similare din zonele de frontieră, metodele şi practicile de rezolvare a 
acestora complică şi mai mult sarcina de promovare a regiunii transfrontaliere ca o 
entitate unică. Acest lucru este însă esenţial pentru diminuarea „efectului de barieră” 
al hotarelor, sporirea oportunităţilor de dezvoltare, cumularea sinergiilor în dezvol-
tarea socioeconomică comună.
În spaţiul european, de regulă, tradiţia locală încurajează cooperarea, toleranţa şi buna 
vecinătate în regiunile traversate de frontiere. Istoria comună a acestor comunităţi,  
izolate în prezent de frontiere, cunoaşte perioade de ascensiune sau, din contra, de 
îngheţare a relaţiilor comerciale, culturale sau administrative, care în timp au creat 
un climat specific de cooperare între vecini, indiferent de barierele instituite. Or, dia-
logul dintre comunităţile separate de frontierele administrative dintre state a existat 
dintotdeauna, iar capacitatea acestuia de a genera beneficii pentru regiune, din păcate, 
a fost recunscută şi aplicată doar în ultimul timp. 
De regulă, şi barierele lingvistice în regiunile transfrontaliere sunt mai mici, fapt care 
sporeşte înţelegerea şi cooperarea actorilor locali. Afinităţile lingvistice, modalitatea 
de a expune ideile şi a acţiona sunt factorii care sporesc înţelegerea reciprocă în 
regiunile traversate de frontiere, iar într-un cadru mai pragmatic ajută la formularea 
mai reuşită a ideilor comune de noi proiecte transfrontaliere. Totodată, datorită im-
plicării APL în promovarea unui dialog intercultural în aceste regiuni, se realizează 
o mai bună administrare a treburilor publice şi coeziunea dintre societatea civilă şi 
cea de afaceri. 
Tradiţia cooperării la frontieră arată că un parteneriat închegat între actorii de pe 
diferite părţi ale hotarului depăşeşte mai uşor efectele izolării şi îşi promovează mai 
uşor interesele comune. Proveniţi din zone subdezvoltate, partenerii locali sunt mai 
sensibili la necesităţile reciproce, iar proiectele transfrontaliere sunt privite a priori 
favorabil, deoarece fortifică poziţiile comune. Totuşi, acest parteneriat trebuie să fie 
dezvoltat în profunzime, incluzând autorităţile locale, regionale şi naţionale, precum 
şi reprezentanţi ai societăţii civile şi ai lumii de afaceri. Componenţa şi funcţionarea 
acestui parteneriat este diferită de la o regiune la alta, reflectând diferenţele de struc-
turi, competenţe şi tradiţii, de aceea trebuie să implice în măsură adecvată partenerii 
sociali relevanţi.
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Partenerii se cooperează mai uşor când urmăresc rezultate comune, de aceea parte-
neriatul trebuie să fie dezvoltat din faza elaborării strategiei tansfrontaliere până la 
implementarea proiectelor şi realizarea beneficiilor comune. Un asemenea parteneriat 
asigură un cadru lucrativ real pentru unirea eforturilor de promovare a strategiilor 
comune şi obţinerea efectelor benefice scontate pe ambele părţi ale frontierelor.
Parteneriatul transfrontalier este mai mult decât un act de bună vecinătate, el per-
mite rezolvarea unor probleme comune, ignorate în timp. De exemplu, problemele 
de infrastructură sau programele economice în zonele de frontieră ale ţărilor sunt, 
de regulă, îngheţate o perioadă îndelungată de autorităţile naţionale (adeseori din 
considerente politice), iar APL-urile acestor regiuni au capacităţi limitate de a le 
rezolva. În schimb, în acelaşi timp, în cadrul diferitor tipuri de cooperări la scară 
locală cu parteneri din zonele vecine de peste frontiere, se realizează proiecte cu 
impact pe ambele părţi de hotar. Exemplu este hotarul dintre ex-URSS (RSS Mol-
dovenească) şi România, când decizia privind construcţia podurilor sau unui drum 
în zona de frontieră era tergiversată un timp şi se aproba la Moscova, alte tipuri de 
proiecte de mică dimensiune cu impact asupra unui număr limitat de comune erau 
lăsate la decizia APL (de exemplu: protecţia unor zone naturale la Prut, prevenirea 
răspândirii unor maladii, amenajarea teritoriului contra inundaţiilor etc.). Odată cu 
anularea restricţiilor privind traficul la frontiera de stat (anii ’90 ai sec. XX), sunt 
încurajate diverse acţiuni culturale (de exemplu: celebrele „poduri de flori”), turistice 
sau comerciale, care modifică substanţial componenta economică a regiunilor de 
frontieră (de exemplu: apariţia unor reţele de magazine angro sau structuri de cazare, 
amenajare a unor noi puncte de trecere a frontierei de însemnătate locală, depozite 
etc.). Majoritatea acestor iniţiative au fost aplicate datorită entuziasmului, deschiderii 
şi participării partenerilor din ambele părţi ale frontierei.
De regulă, parteneriatul transfrontalier se constituie în baza unui acord şi unei stra-
tegii comune de acţiune în regiune, totodată luând în considerare oportunităţile de 
cooperare internaţională oferite de legislaţiile naţionale. Existenţa acestor documente 
este o precondiţie importantă pentru promovarea unei dezvoltări transfrontaliere 
eficiente şi durabile, iar necesitatea acestora este testată de fiecare dată când e pro-
movat vreun proiect transfrontalier comun (de exemplu: finanţatorii europeni pun 
condiţia obligatorie a existenţei unui acord în scris între partenerii de pe ambele părţi 
ale frontierei, iar competenţele fiecăruia se specifică în Declaraţiile de parteneriat). 
Acordul formal stabileşte cadrul de cooperare în regiune, responsabilităţile părţilor 
implicate, opţiunile de dezvoltare comună, tipurile de programe şi proiecte pe care 
părţile le vor susţine şi alte detalii caracteristice unor asocieri. De remarcat că odată 
cu deschiderea frontierelor dintre Republica Moldova şi România şi apropierea 
multilaterală dintre comunităţile locale de o parte şi alta a Prutului au luat amploare 
acţiunile de înfrăţire dintre oraşele şi satele acestor două ţări, care, de regulă, sunt 
formalizate la nivelul unor acorduri, strategii şi proiecte comune. Aceste documente 
stau la baza formulării unor noi proiecte comune transfrontaliere oferite spre finanţare 
prin diversele programe europene dezvoltate în zonă. 
Partenerii transfrontalieri sunt credibili în promovarea propriilor proiecte datorită 
caracterului concret şi efectelor localizate în zone, de regulă, defavorizate. Implicaţiile 
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acestora, bineînţeles, au un caracter practic şi se ghidează de necesităţile comune 
specifice unei regiuni, în care acestea au fost mult timp ignorate. Or, APL-urile şi 
actorii dezvoltării din regiunile transfrontaliere un timp îndelungat au încercat să 
rezolve problemele locale de sine stătător, iar odată cu declanşarea proceselor de 
cooperare la frontiere încearcă sincer să fortifice propriile proiecte prin consolidarea 
cu partenerii similari de peste frontieră. Exemplu în acest sens servesc multiplele 
proiecte de infrastructură promovate la licitaţiile pe Programele transfrontaliere de 
asistenţă europeană (PHARE/TACIS CBC, Buna Vecinătate, ENPI) de către APL-
urile din raioanele de frontieră ale Republicii Moldova şi primării din România din 
imediata vecinătate, chiar dacă porţiunile de drum sau de infrastructură edilitară (gaz, 
apeduct) sunt în totalitate amplasate pe teritoriul unei ţări şi la prima vedere nu au 
un impact transfrontalier vădit. 
Partenerii creează unitatea regiunii transfrontaliere. Întâlnirile partenerilor transfron-
talieri, dialogul permanent, implicaţiile în proiecte şi acţiuni comune a actorilor 
dezvoltării de pe ambele părţi ale frontierei stau la baza percepţiei şi înţelegerii unei 
regiuni separate de frontiere naţionale drept entitate cu specific propriu, componentă 
obligatorie a climatului de încredere reciprocă şi coparticipare. Astfel, parteneriatele 
transfrontaliere Iaşi-Ungheni, Vaslui-Hânceşti, Galaţi-Cahul demult au obţinut o ima-
gine de zone în dezvoltare datorită multiplelor proiecte comune pe care le iniţiază şi 
le implementează în beneficiul comunităţilor de pe ambele maluri ale Prutului. Mai 
mult, acestea au devenit în scurt timp modele de urmat pentru alte zone transfron-
taliere, iar datorită efectelor multiplicatoare parteneriatele s-au extins şi la nivelul 
euroregiunilor (de exemplu: proiectele de turism susţinute de partenerii din Vaslui 
şi Iaşi pentru Hânceşti,  adaptate în scurt timp şi pentru partenerii din Nisporeni, 
Soroca sau Criuleni). 
Diversitatea partenerilor din regiunile transfrontaliere permite abordarea unui spectru 
mai larg de probleme comune. Sunt cunoscute problemele sociale, economice sau de 
infrastructură de aici, dar datorită implicaţiilor unui număr mai mare de actori locali 
se evidenţiază şi necesităţile la fel de stringente, dar umbrite cu desăvârşire în zonele 
de frontieră (ex: problemele minorităţilor etnice, programele de dezvoltare preşcolară, 
protecţie a patrimoniului cultural etc.). Iată de ce valoarea fiecărui partener transfron-
talier trebuie să fie apreciată în cadrul proiectelor comune, datorită propriului unghi de 
vedere asupra unor probleme sau metode de implicare şi soluţionare a lor. Totodată, 
datorită asigurării unui climat favorabil dintre parteneri devine posibilă promovarea 
proiectelor ambiţioase în zonele de frontieră (cum ar fi Zona Economică Liberă la 
Ungheni, Portul Internaţional Giurgiuleşti, proiectul zonei transfrontaliere Leuşeni), 
care depăşeşte prin amploarea sa cadrul doar al unei cooperări transfrontaliere.
Practica arată că în regiunile transfrontaliere cei mai activi parteneri sunt autorităţile 
publice locale, reprezentanţii guvernului în teritoriu, sectorul de afaceri şi exponenţii 
societăţii civile. Totodată, efectele implicării largi a populaţiei sunt uneori pe cât de 
greu de prognozat pe atât de neaşteptate şi bine primite sau tratate cu entuziasm. În 
acest sens, este relevant exemplul elevilor din Hânceşti care, fiind implicaţi într-un 
proiect transfrontalier de turism, şi-au expus viziunea asupra localităţilor proprii în 
calitate de gazde ale oaspeţilor atât de sincer şi de evident, încât la atelierele de plani-
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ficare strategică localnicii cu entiziasm au preluat aceste desene vizionare ale copiilor 
şi le-au dezvoltat în strategiile socioeconomice ale comunităţilor. Un alt exemplu este 
Festivalul etno-turistic din Nisporeni, care, produs la Iurceni, a amplificat multiplu 
efectele „bâlciului olarilor”, implicând colective folclorice din toate regiunile Mol-
dovei, un târg al micilor producători locali, concursuri şi jocuri tradiţionale etc.
De regulă, principalele trei mari grupuri implicate în procesul de dezvoltare care aduc 
beneficii pentru întreaga comunitate sunt sectorul public, sectorul privat şi societatea 
civilă, respectiv:

• Reprezentanţii aleşi şi numiţi ai administraţiei publice locale.
• Reprezentanţii structurilor guvernamentale în teritoriu.
• Agenţii economici.
• Întreprinzătorii particulari.
• Oamenii de afaceri şi asociaţiile acestora.
• Personalităţile reprezentative pentru comunitatea din care fac parte.
• Reprezentanţii Bisericii.
• Organizaţii ale cetăţenilor (ONG, sindicate).
• Reprezentanţii presei scrise şi electronice etc.

Activitatea oricărui partener are coerenţă atâta timp cât are aceeaşi viziune şi res-
pectă aceleaşi valori. Existenţa acestora atrage după sine şi realizarea consensului, 
aplanarea şi dizolvarea conflictelor, cultivă sentimentul de apartenenţă la o entitate 
comună într-o regiune transfrontalieră.
Contribuţia fiecărui partener la cooperarea transfrontalieră este importantă şi, de 
regulă, nu poate fi înlocuită sau ignorată. Experienţa unicală suprapusă pe necesi-
tatea vitală de a implica un număr tot mai mare de factori ai dezvoltării în regiunile 
transfrontaliere nu lasă loc pentru atitudini superficiale în tratamentul oricărui par-
tener. Or, contribuţia materială la cofinanţarea proiectelor necesare comunităţilor 
locale din zonele defavorizate este foarte importantă, dar, cu regret, nu şi suficientă. 
Implicarea la nivel de elaborare a proiectelor, argumentarea acestora, ideile noi care 
le fac competitive nu sunt contribuţii mai puţin importante decât cele financiare. Iar 
entuziasmul, caracterul inedit al abordărilor, capacitatea de a vedea mai larg şi mai 
complex efectele unor implicaţii ale diverşilor parteneri fac dintr-un proiect transfron-
talier o platformă largă participativă. Acest lucru se obţine doar implicând factori 
care nu dispun tot timpul de resurse suficiente pentru cofinanţarea proiectelor mari 
(de exemplu: ONG-uri locale, grupuri de iniţiativă, instituţii educaţionale etc.).
Sectorul privat, cel public sau societatea civilă din cadrul parteneriatului îşi pot aduce 
contribuţia specială la diferite proiecte comune transfrontaliere, deoarece au acces 
diferit la diverse tipuri de resurse. Astfel, sectorul public poate pune la dispoziţia 
partenerilor următoarele resurse şi facilităţi:

• servicii şi lucrări publice;
• terenuri şi edificii, precum şi managementul acestora;
• legitimitatea acţiunilor;
• credibilitatea acţiunilor în folosul public;
• resurse şi facilităţi de infrastructură edilitară locală;
• resurse financiare (cofinanţări, împrumuturi, garanţii, patrimoniu);
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• aplicarea legislaţiei şi normativelor în vigoare;
• planificarea lucrărilor şi serviciilor publice;
• transferul de proprietate, concesionare sau expropriere a terenurilor publice 

etc.
Totodată, sectorul de afaceri vine cu fortificarea parteneriatului cu următoarele re-
surse:

• capital propriu sau atras;
• împrumuturi şi garanţii;
• investiţii în infrastructură şi transport;
• fonduri pentru suplimentarea investiţiilor publice;
• spirit întreprinzător;
• forţă de marketing;
• experienţă în planificarea afacerilor;
• inovare şi creativitate;
• atitudine concurenţială;
• management al proiectelor locale etc.

Societatea civilă în acelaşi timp şi-a dezvoltat alte tipuri de capacităţi, care la fel 
trebuie să fie valorificate de parteneri:

• cunoştinţe specifice în elaborarea, promovarea şi implementarea proiectelor;
• credibilitate în faţa autorităţilor şi finanţatorilor;
• acces la finanţări internaţionale;
• reprezentativitate faţă de cetăţeni; 
• echilibrarea intereselor contradictorii;
• abilităţi în mobilizarea actorilor locali relevanţi;
• mediatori;
• facilitatori;
• spirit novator etc.

Partenerii stabilesc în comun viziunea, misiunea şi valorile comune pe care le fructifică 
în strategia de convieţuire şi dezvoltare la frontieră. Identificarea şi determinarea aces-
tora este o piatră de încercare de care depinde activitatea ulterioară a parteneriatului. 
Cadrul larg participativ asigură dialogul necesar pentru determinarea principalelor 
obţiuni în dezvoltarea comună. Strategiile produse în comun sunt fundamentate cu 
practicile din cel puţin două ţări, care într-un cadru de discuţie sunt armonizate efectiv 
şi prioritizate conform criteriilor caracteristice doar zonelor de frontieră şi cu o largă 
aplicare a oportunităţilor ce le oferă legislaţiile acestor ţări. De regulă, proiectele 
prioritare în regiunile transfrontaliere sunt axate pe necesităţile concrete ale localni-
cilor, se regăsesc în principalele documente strategice de ţară, iar succesul acestora 
este un deziderat al politicilor publice naţionale în aceste zone. Eforturile comune 
ale factorilor dezvoltării în regiunile transfrontaliere sunt componentele de bază în 
relaţiile bilaterale dintre ţările vecine, iar instrumentele de susţinere a rezultativităţii 
acestora se multiplică inclusiv prin implicarea UE.
Totodată, orice parteneriat nu trebuie să fie ceva rigid, ci mai degrabă expresia unui 
proces în dezvoltare. Evoluţiile pe diverse proiecte comune, de regulă, se produc în 
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funcţie de dezideratele partenerilor de a-şi îmbunătăţi performanţele şi de a avansa 
în domenii diferite de cooperare transfrontalieră.
Performanţa parteneriatelor în cooperarea transfrontalieră este susţinută şi încurajată 
de UE. Instrumentele financiare şi eforturile non-financiare (de exemplu: promova-
rea de standarde pentru sporirea competitivităţii, abordări metodice, implicaţii la 
nivelul ajustării cadrului normativ-juridic etc.) ale partenerilor europeni în zonele 
de frontieră sunt consistente şi proiectate pentru o perioadă îndelungată. Totodată 
aplicarea acestora în Republica Moldova este condiţionată de creşterea performanţelor 
de management al propriilor proiecte, implicarea activă a partenerilor din regiuni 
similare ale României şi Ucrainei, iar localizarea acţiunilor este prevăzută pentru 
anumite arii eligibile din care trebuie să vină partenerii. Aceste condiţionări sunt în 
măsură să stimuleze echilibrat parteneriatele şi să sporească gradul de implicare a 
partenerilor transfrontalieri în obţinerea rezultatelor comune. Or, competiţia dechisă, 
standardele comune de implementare şi managementul unic al proiectelor sporesc 
performanţele parteneriatelor transfrontaliere, lichidând în acelaşi timp discrepanţele 
dintre parteneri.

4.1.3. Procesul strategic

Procesele de planificare strategică din practica Republicii Moldova demonstrează o 
evoluţie evidentă de la faze când abordările strategice ale comunităţilor erau ignorate 
sau lăsate la îndemâna unor ONG-uri răzleţite de abordări diferite (ex: ecologice, 
promovarea valorilor democratice, proiecte educaţionale) la faze mai avansate. Ast-
fel, în prezent există o Strategie Naţională de Dezvoltare, majoritatea sectoarelor 
economice au propriile documente strategice, 3 regiuni de dezvoltare a ţării şi-au 
formulat propriile strategii de dezvoltare regională, raioanele îşi promovează activ 
strategiile de dezvoltare socioe-conomică (inclusiv de participare în cadrul eurore-
giunilor), iar majoritatea comunităţilor locale la fel (în cadrul diferitor proiecte cu 
donatori internaţionali) au elaborat strategii de dezvoltare locală. Majoritatea acestor 
documente strategice au fost elaborate după o metodologie unică (Bryson sau ver-
siuni adaptate la unele probleme specifice) şi cu asigurarea unei participări maxime 
a publicului larg, actorilor dezvoltării locale şi a persoanelor interesate. Unele deja 
au fost actualizate şi îmbunătăţite. Totuşi, dacă la nivelul proiectelor implementate 
cu efecte locale vedem anumite evoluţii pozitive, atunci la nivelul proiectelor cu 
impact transfrontalier rezultatele sunt mai modeste. Această constatare vine în baza 
analizei caracterului proiectelor înaintate, calităţii implementării lor, dar şi calibrului 
parteneriatelor transfrontaliere. Evident că datorită caracterului sporadic al ideilor 
de proiect, parteneriatelor ad-hoc, create pe ultima sută de metri până la licitaţia de 
proiecte, acţiunile localizate exclusiv sau în mare parte pe teritoriul partenerului-li-
der, responsabilităţile şi bugetele disproporţionate pentru acţiuni similare la diferiţi 
parteneri denotă caracterul incipient al cooperării în regiunile transfrontaliere. 
Elaborarea unei strategii compexe şi echilibrate de cooperare transfrontalieră necesită 
parcurgerea împreună a unor etape de proiecţie a viitorului comun care, deşi porneşte 
de la o gamă largă de probleme locale, trebuie să se contureze într-un număr rezona-
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bil de proiecte comune, ce vor fi susţinute echilibrat în beneficiul comunităţilor din 
regiunea transfrontalieră, indiferent de conjuncturile politice sau economice ulterioare 
la frontieră. Toate etapele, de la iniţiere până la procedurile de aprobare şi aplicare 
a proiectelor, necesită a fi parcurse într-un cadru lucrativ şi prin furnizarea soluţiilor 
de compromis în situaţiile în care înţelegerea lucrurilor este diferită. Metodologia 
contemporană de elaborare a strategiilor prevede un spectru larg de consultări în 
cadrul focus-grupurilor reprezentative pentru determinarea caracteristicilor tuturor 
dezideratelor proiectate pe responsabilităţi concrete şi bugetate în dependenţă de 
priorităţile şi posibilităţile partenerilor transfrontalieri. Aceasta pentru a asigura din 
start orice parteneriat cu instrumentarul necesar comun pentru acţiuni viitoare în 
spaţiul transfrontalier comun.
Pentru cunoaşterea necesităţilor şi problemelor comune, dar şi a factorilor care le 
produc sau menţin, este necesară o analiză sau mai bine zis un diagnostic complex în 
regiunile transfrontaliere. Acest diagnostic trebuie să prevadă compartimente diferite 
ale vieţii social-economice, culturale sau de asigurare a durabilităţii resurselor naturale 
în termeni şi cu indicatori relevanţi acceptaţi de toţi partenerii. O analiză obiectivă 
a situaţiei concrete în regiunea transfrontalieră trebuie sa fie acceptată de toţi actorii 
implicaţi în dezvoltarea locală. Obiectivitatea şi transparenţa acestor date furnizează 
din start explicaţii pe domeniile problematice şi sugerează concluzii raţionale pentru 
diminuarea unor puncte slabe şi fortificarea avantajelor sectoarelor de cooperare la 
frontieră. Este important ca, în cazul discrepanţelor majore dintre partenerii din di-
ferite părţi ale frontierelor, să se găsească din start abordări profesioniste pentru a nu 
permite utilizarea unor etichetări sau interpretări superficiale şi eronate (ex: multiple 
cazuri de învinuiri reciproce în cazul scurgerilor de noxe în râurile de frontieră).
Procesul de planificare strategică stimulează înţelegerea părţilor tari şi slabe, oportu-
nităţilor şi riscurilor în regiunile de frontieră şi produce consens în formularea viziunii 
comune de dezvoltare. Acest consens este esenţial pentru promovarea dezvoltării 
în regiunile care a priori sunt izolate între ele, iar tratamentul naţional este diferit 
de la o ţară la alta. Consensul în acţiunile factorilor de dezvoltare locală furnizează 
stabilitate. Or, stabilitatea la frontieră este unul dintre scopurile urmărite atât de 
autorităţile naţionale, cât şi de structurile suprastatale (Uniunea Europeană, CSI, 
NATO, GUAM), care prin diferite instrumente susţin autorităţile din aceste regiuni 
în cadrul cooperării pragmatice cu partenerii transfrontalieri, oferind noi oportunităţi 
şi implicându-se în diminuarea riscurilor.
Stimularea proceselor de participare a unui număr mare de actori ai dezvoltării la toate 
etapele de elaborare a strategiilor permite o mai bună ajustare din start a soluţiilor 
pentru depăşirea problemelor comune. Cooperarea între partenerii transfrontalieri în 
cadrul procesului strategic determină priorităţile în dezvoltarea regiunii traversate de 
frontiere şi acţiunile susţinute în comun şi pentru efecte în beneficiul comunităţilor 
de pe ambele părţi. Prioritizarea acţiunilor şi eforturilor, simplistă la prima vedere, 
este totuşi un act de mare responsabilitate, care trebuie să fie precedat de un calcul 
atent al tuturor efectelor de includere sau excludere a măsurilor din lista priorităţilor. 
O listă mare de priorităţi riscă să nu fie asigurată cu resursele necesare, în timp ce o 
listă modestă trădează caracterul parţial şi, pe alocuri, discriminator (faţă de anumite 
deziderate comunitare, domenii sau teritorii). Măsurile de dezvoltare comunitară 
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social-economice, de modernizare şi extindere a infrastructurii, încurajare a antre-
prenoriatului sau cele de valorificare nedegradantă a resurselor culturale sau naturale 
comune sunt, de regulă, incluse în lista priorităţilor regiunilor transfrontaliere.
Procesul de planificare strategică rezultă cu stabilirea unui cadru de programe şi 
proiecte, care vor fi susţinute şi promovate de comunităţile din zonele de frontieră, 
iar implicarea actorilor locali din regiunile transfrontaliere în proiecte comune pro-
duce sinergii şi stimulează cooperarea pe un spectru larg de acţiuni. Aceste acţiuni 
sunt expresia intereselor anumitor grupuri sociale, care prin reprezentanţii lor sunt 
promovate, sunt căutate resursele financiare necesare şi în caz de succes este asigurat 
managementul proiectelor prioritare. În situaţia unei penurii permanente de resurse 
financiare din bugetele de stat sau locale, capacitatea actorilor sociali de a atrage în 
comunitate resurse suplimentare extrabugetare este de nepreţuit. Această forţă de 
a lupta într-un câmp competitiv pentru resurse suplimentare este încurajată, la fel, 
de programele de asistenţă internaţională în zonele transfrontaliere tocmai datorită 
implicării partenerilor din părţi diferite ale frontierelor.
Procesul de planificare strategică este reprezentat grafic din 7 etape consecutive care 
se repetă ciclic, la fiecare rotaţie completă actualizând şi fortificând documentele 
strategice cu experienţa reuşitelor tuturor actorilor implicaţi. Principalele etape în 
procesul de pregătire a unei strategii sunt arătate în diagrama de mai jos:

Diagrama 4.1. Principalele etape în procesul de pregătire a unei strategii

4.1.4. Conţinutul strategiei transfrontaliere

O strategie transfrontalieră reprezintă un set de obiective, programe, proiecte, acţiuni, 
decizii şi alocări de resurse care determină starea dorită spre care tind comunităţile 
din regiunea traversată de frontieră. În linii mari, structura unui astfel de document 
strategic poate fi următoarea:

• Partenerii/părţile regiunii transfrontaliere. 
• Descrierea situaţiei curente (diagnosticul).

Analiza  
situaţiei 
curente

Analiza 
SWOT Viziune

Priorităţi 
şi măsuri

ProiecteImplementare

Monitorizare 
şi evaluare
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• Analiza SWOT.
• Viziunea.
• Obiective şi priorităţi.
• Strategia de cooperare transfrontalieră pe termen lung (5 ani).
• Proiecţia financiară indicativă.
• Structurile de organizare şi monitorizare comune.
• Mecanismele de implementare.
• Sistemul de management financiar.
• Sistemul de control financiar şi evaluare.

Determinarea clară a părţilor (implicit a partenerilor) regiunii transfrontaliere 
constituie o etapă importantă în procesul de formulare a strategiei transfrontaliere. La 
hotare, în imediata apropiere de frontieră, APL-urile, în funcţie de responsabilităţile 
ce le sunt delegate, au cooperat cu vecinii dintotdeauna. Acestea se rezumau la decizii 
comune asupra implementării unor directive ale guvernelor naţionale, armonizarea 
acţiunilor comune în cazul construcţiilor majore (de exemplu: construcţii baraje sau 
poduri, ajustarea infrastructurii rutiere etc.) sau situaţii extreme (de exemplu: inundaţii, 
stoparea contrabandei sau perpetuării epidemiilor). Iniţiativele proprii se rezumau la 
acţiunile cu caracter local (acţiuni culturale, de mediu) sau familial (datorită numărului 
mare de familii mixte). În timp, amploarea proiectelor cu impact transfrontalier s-a 
conturat într-o manieră în care să determine un număr mare de autorităţi publice locale 
din Republica Moldova (eligibilă cu întreg teritoriul în cadrul programelor UE de 
cooperare transfrontalieră) să se coopereze mai bine cu partenerii similari din România 
şi Ucraina (judeţele şi regiunile de frontieră) în vederea accesării fondurilor externe 
disponibile (ale UE, ONU, GEF, BM ş.a.). Totodată, în cadrul diferitor proiecte s-a 
constatat că pentru diferite părţi ale regiunii transfrontaliere sunt accesibile (eligibile) 
diferite tipuri de acţiuni. Astfel, pentru teritoriile amplasate nemijlocit la frontieră sunt 
eligibile atât activităţi de tip „hard”/de infrastructură, cât şi activităţi de tip „soft”, în 
timp ce pentru părţile interioare sunt eligibile numai activităţile de tip „soft”.
Datorită succeselor în cadrul proiectelor comune, unităţile teritorial-administrative 
s-au unit benevol în parteneriate şi în prezent constituie părţi ale regiunilor tran-
sfrontaliere. Chiar dacă ciclurile electorale din ţările noastre (Moldova, România, 
Ucraina) sunt diferite ca perioadă, amploare şi calitate, iar persoanele responsabile 
se schimbă, parteneriatele constituite între APL-urile din zonele de frontieră sunt 
menţinute cu vecinii în vederea continuităţii proiectelor comune iniţiale. Acest fapt 
oferă o armonizare mai bună a acţiunilor comune şi acestea sunt poziţionate deasupra 
intereselor politice înguste şi bineînţeles trebuie se reflecte principiile şi conţinutul 
strategiilor de cooperare transfrontalieră. 
Situaţia curentă a zonelor de frontieră (în baza exemplului Republicii Moldova)
Republica Moldova este o ţară mică, situată între două ţări europene de dimensiuni 
mari (Ucraina şi România), a căror populaţie sumară o depăşeşte de 17 ori pe cea a 
Republicii Moldova. Majoritatea raioanelor ţării sunt amplasate în imediata apropiere 
de frontieră cu una sau ambele ţări, iar acest lucru explică eligibilitatea întregului 
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teritoriu moldovenesc (inclusiv regiunea transnistreană) în cadrul programelor şi 
proiectelor de cooperare transfrontalieră promovate de UE în această zonă. Totuşi, 
diferenţele mari de capacitate dintre raioanele moldoveneşti şi cele ale vecinilor (ju-
deţele mai mari în România, raioanele subordonate strict administraţiilor regionale 
din Ucraina) creează impedimente la capitolul responsabilităţi ale partenerilor şi 
responsabilităţi bugetare prin cofinanţare (locală, regională, naţională) a acţiunilor 
prevăzute de proiecte (Anexa 1). Calitatea de membru în cazul Republicii Moldova 
este favorizată în strategiile transfrontaliere, deoarece aici opţiunile strategiilor na-
ţionale, euroregionale, regionale, ramurale se pliază mai reuşit pe cele de cooperare 
transfrontalieră.
Totuşi, o strategie transfrontalieră trebuie să includă o descriere şi o analiză sistemică. 
Descrierea situaţiei curente trebuie să privească regiunea transfrontalieră ca un tot 
întreg şi să includă: 

• Dinamica indicatorilor demografici din regiunea transfrontalieră. 
• Descrierea cantitativă a diferenţelor şi potenţialului de dezvoltare.
• Analiza detaliată a sectoarelor economice.
• Descrierea resurselor financiare disponibile, principalele rezultate ale activi-

tăţilor din perioada anterioară şi evaluarea rezultatelor atinse.
• Descrierea, în termeni de competitivitate şi inovare, a sectorului IMM, a pieţei 

forţei de muncă.
• Descrierea stării mediului în regiune.
• Descrierea cadrului instituţional de cooperare transfrontalieră şi a nivelului de 

implicare a diferitor actori (nivelurile naţional, regional şi local) în proces.
• Descrierea cadrului legal relevant al cooperării transfrontaliere şi a acordurilor 

încheiate în cadrul regiunii transfrontaliere respective.
De menţionat că situaţia curentă a regiunii transfrontaliere nu reprezintă suma pro-
blemelor cu care se confruntă părţile, ci multiplicarea oportuniţăţilor de care au fost 
lipsite prin izolarea de frontiere. Astfel, deşi principalele performanţe socioeconomice 
şi de infrastructură sunt modeste pe ambele maluri ale Prutului, valoarea resurselor 
naturale şi celor cultural-istorice deschide noi oportunităţi de cooperare transfron-
talieră în domeniul mediului, culturii, turismului, mica industrie de manufactură, 
comerţ etc. 
Analiza SWOT
Diagnosticul situaţiei existente în regiunea transfrontalieră trebuie să se încheie cu 
a analiză SWOT1 discutată şi acceptată de parteneri. Aceasta se concentrează pe 
evidenţierea esenţei principalelor probleme şi riscuri, dar şi a avantajelor competi-
tive şi oportunităţilor din zonele de frontieră. Bineînţeles, analiza SWOT trebuie să 
acorde o atenţie prioritară situaţiilor şi conjuncturilor, care sunt asociate cu frontiera 
şi potenţialul comun transfrontalier. 

1 S – strengths / avantaje;  W – weakness / dezavantaje; O – opportunities / oportunităţi;  T– threats / 
ameninţări, pericole.
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Analiza SWOT a unei regiuni transfrontaliere trebuie să ia în calcul două perspective: 
• Analiza internă (a avantajelor şi dezavantajelor) – analiza fiecărui avantaj şi 

dezavantaj al regiunii transfrontaliere, cu accent pe problemele de infrastruc-
tură, potenţialul economic şi comercial, amenajarea teritoriului, acces spre 
resurse, fluxuri de călători şi mărfuri. 

• Analiza externă (a pericolelor şi oportunităţilor) – identificarea şi evaluarea 
principalelor pericole venite din mediul extern şi care nu pot fi influenţate 
de către regiune (de exemplu, schimbările economice la nivel mondial sau 
naţional, legislative şi politice, modificările la nivel tehnologic sau demografic, 
conjuncturi legate de regimul de vize, restricţii privind amplasarea obiectelor 
de infrastructură rutieră sau comercial-economice). 

Avantajele reprezintă resursele cu ajutorul cărora se pot găsi soluţii viabile capabile 
să fortifice şi să dezvolte o regiune transfrontalieră. Totodată şi identificarea dez-
avantajelor, riscurilor posibile sau aspectelor critice reprezintă un pas pentru găsirea 
soluţiilor. În procesul de planificare, oportunităţile devin şi ele scopuri şi obiective. 
Analiza SWOT, de regulă, este efectuată pentru întreaga regiune transfrontalieră, dar 
la necesitate este elaborată pentru diferite părţi ale acesteia, pornind de la unifor-
mitatea regiunii în termeni de dezvoltare. Spre exemplu, la promovarea proiectelor 
transfrontaliere de către un grup de raioane de frontieră din Republica Moldova este 
necesară o analiză mai specifică a acestui teritoriu (caracterizat printr-un anumit 
model administrativ, factori demografici, grad de echipare cu infrastructură şi dez-
voltare a afacerilor), adică o analiză SWOT separată, dar cu referire şi la contextul 
transfrontalier. Totodată, regiunile de frontieră mai largi necesită diferite analize 
SWOT pentru fiecare sector de frontieră (de exemplu, cazul frontierei moldo-române 
sau moldo-ucrainene). 

Tabelul 4.1. Model al analizei SWOT pentru raioanele de frontieră ale Republicii 
Moldova

Avantaje Dezavantaje
• 27% din resursele umane ale RM
• Zona ocupă 1/3 din teritoriul ţării
• 16 oraşe şi 558 localităţi rurale
• 3 din cele 5 raioane mari din republică
• 73,4% din totalul suprafeţei zonei îl 

ocupă terenurile agricole bogate în cer-
noziom

• Crearea şi funcţionarea a 2 ZEL (Un-
gheni, Vulcăneşti) 

• Funcţionarea portului internaţional 
Giurgiuleşti

• Iniţierea de proiecte în diferite faze de 
realizare a noilor treceri de frontieră la 
Lipcani, Leova şi Ungheni 

• Cca 1/3 din reţeaua de drumuri naţiona-
le: E58, E581, E583 şi E577, care fac 
legătura cu localităţi din România şi 
Ucraina

• Tendinţe de dezurbanizare
• Număr redus de nuclee de polarizare regională 
• Dependenţa economiei locale de sectorul 

agricol 
• Terenuri utilizate preponderent pentru necesi-

tăţile agricole, şi nu pentru scopuri economice 
profitabile  

• Rentabilitate scăzută şi management neper-
formant al majorităţii sectoarelor economice 

• Număr sporit de şomeri (30,7% pe ţară) 
• O rată redusă de angajare a salariaţilor în ge-

neral (14,5% din totalul pe ţară) şi a celor din 
industrie în mod special (12,4% din totalul pe 
ţară)

• În zonă se obţine sub 10% producţia industria-
lă la nivel naţional

• Productivitatea muncii este mai mică decât 
media pe ţară 
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Avantaje Dezavantaje
• 7 puncte de trecere a frontierei, 6 cu 

statut internaţional
• Traficul intens realizat la vămile: Leu-

şeni, Sculeni şi Ungheni (peste 60% din 
total)

• 30% din ariile naturale protejate din ţară, 
distribuite relativ omogen de-a lungul 
râului Prut (de două ori mai mult decât 
media)

• Un număr important de monumente 
cultural-istorice

• La Cahul numărul de turişti în sanatoriu 
este relativ constant, inclusiv al celor 
străini

• Elaborarea rutelor din Programul Naţio-
nal „Drumul vinului” cu disponibilitate 
de a fi conectate la ofertele turistice 
similare din România.

• Număr relativ redus de unităţi comerciale 
• Volumul scăzut al vânzărilor pe cap de locui-

tor
• Volumul scăzut al investiţiilor în zonă
• Discrepanţa mare a capacităţilor APL din di-

ferite raioane pentru a dezvolta proiecte mari 
investiţionale din resurse proprii sau atrase

• Jumătate din raioanele transfrontaliere nu au 
dezvoltat proiecte de cooperare cu judeţele 
din România

• Trafic transfrontalier disproporţionat de per-
soane şi număr redus de puncte de trecere a 
frontierei

• Drumuri publice asfaltate sub media pe repu-
blică 

• Număr redus de facilităţi turistice şi o infra-
structură de agrement subdezvoltată

Oportunităţi Pericole
• Regiune amplasată la hotarul UE
• Semnarea de acorduri şi convenţii în 

diferite domenii de cooperare (transport, 
cultură, învăţământ, protecţia investiţii-
lor, comerţ, ecologie şi mediu) cu ţări din 
UE

• Crearea Agenţiilor de Dezvoltare Regio-
nală în RM 

• Formarea celor 3 Euroregiuni (Prutul de 
Sus, Siret-Prut-Nistru, Dunărea de Jos) 

• Existenţa documentelor strategice pen-
tru dezvoltarea echilibrată a unităţilor 
administrativ-teritoriale 

• Strategia investiţională a RM determină 
stimularea investiţiilor cu prioritate pen-
tru relansarea economică a regiunilor

• Finanţări internaţionale pentru reabilita-
rea drumurilor naţionale 

• Programul Naţional „Drumul vinului”

• Intervenţii nechibzuite ale autorităţilor naţio-
nale pentru restricţionarea accesului cetăţeni-
lor în una din ţări

• Funcţia pronunţată de „separare” şi „control” 
a frontierei UE-RM 

• Prevederile din cadrul Acordurilor de con-
stituire a Euroregiunilor pentru cooperarea 
transfrontalieră pot rămâne declarative

• Riscuri naturale de proporţie, care să consume 
o parte din resursele pentru dezvoltare

• Concurenţa mare şi conjunctura nefavorabilă 
în raport cu alte regiuni transfrontaliere

• Neînţelegeri în plan politic şi administrativ
• Un număr mare de arii naturale protejate de 

stat nu dispun de sistem de management 

Scopul final al analizei SWOT este de a putea creiona în grup un plan de activităţi 
care să ofere regiunii transfrontaliere avantaje strategice faţă de celelalte regiuni cu 
care concurează în vederea  atragerii fondurilor de dezvoltare social-economică. În 
termeni practici, punctele principale ale analizelor SWOT (probleme şi potenţial) 
trebuie să fie legate de principalele priorităţi şi domenii de acţiune care pot fi asistate 
de instrumentele financiare ale Uniunii Europene în această regiune (de exemplu, 
către o economie mai competitivă în regiunea de frontieră, pregătirea pentru situaţii 
de urgenţă, promovarea activităţilor people to people). 
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Formularea viziunii
Viziunea comună a regiunii transfrontaliere este o expresie a aspiraţiilor acceptate 
prin consens de către părţi. Acest lucru oferă pragmatism cooperării pentru un viitor 
realist, precum şi perspective pe termen lung pentru regiunea transfrontalieră, de aceea 
viziunea trebuie să fie clară şi concisă. Este o declaraţie care încorporează principalele 
deziderate ale actorilor locali/regionali şi ale populaţiei. Totodată, viziunea nu trebuie 
să fie foarte ambiţioasă, dar nici prea simplistă. 
Viziunea reprezintă o descriere a rezultatului succesului dorit de comunităţile regiu-
nii. Or, căutarea unei imagini a succesului motivează oamenii să lucreze împreună şi 
acest fapt oferă încredere reciprocă, coeziune, precum şi asigură implementarea celor 
mai bune practici participative. Ca etapă a planificării strategice, elaborarea viziunii 
se produce prin frământări, intuiţie şi speranţă. Aceasta poate apărea în procesul de 
planificare strategică a unui grup reprezentativ, dar poate apărea ca o idee a unei 
persoane la care aderă cu entuziasm comunitatea. 
Totuşi, formularea viziunii în cazul unei entităţi transfrontaliere presupune depă-
şirea anumitor dificultăţi – actorii posedă diferite perspective, pornind de la natura 
sectorului sau instituţiei pe care le reprezintă, au pregătire diferită, iar uneori sunt 
despărţiţi de bariere de mentalitate sau cultural-lingvistice. Viziunea trebuie să în-
corporeze aspiraţiile şi doleanţele multiplilor actori şi este important să se investească 
suficient timp în atingerea consensului în ceea ce priveşte formularea viziunii unei 
regiuni transfrontaliere. 
Pentru a se asigura că viziunea strategică abordează nevoi realiste şi reflectă cel mai 
bine realitatea din regiunea transfrontalieră, trebuie să se ţină cont de patru criterii 
principale:

• Viziunea rezultă direct din analiza SWOT.
• Este construită pe realizările curente.
• Este fezabilă şi viabilă.
• Este împărtăşită de majoritatea actorilor din zonă.

Procesul de formare a viziunii strategice într-o regiune transfrontalieră parcurge 
câţiva paşi:

1. Pregătirea comunităţilor pentru implicarea în procesul de definire a viziunii.
2. Înţelegerea şi acceptarea realităţilor.
3. Identificarea unor temeiuri comune.
4. Deschiderea către viziune.
5. Elaborarea strategiilor.
6. Antrenarea sistemelor în proces.
7. Trăirea viziunii în acţiune. 

Totodată, există o serie de factori, care din start sau pe parcurs distrug aspiraţiile şi 
viziunea comună:

• Tradiţiile, care determină unele blocaje sau reticenţe faţă de proiectarea 
viitorului comun.
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• Stereotipurile sau ideile preconcepute despre comunităţile vecine de peste 
frontieră.

• Interesul pe termen scurt pentru a beneficia imediat de o conjunctură favorabilă 
unei părţi

• Factorii umani stimulatori ai pesimismului (teama „de a fi luat în râs”, ne-
gativismul cronic, „mulţumirea excesivă de sine”).

• Liderii şi reprezentanţii obosiţi sau nemotivaţi.
• Concurenţa neloială.

Viziunea sau imaginea succesului dorit oferă claritate şi orientare misiunii parteneria-
tului transfrontalier, iar aceasta se realizează prin fixarea unor priorităţi, ce urmează 
să fie atinse prin implementarea proiectelor concrete. Această relaţie  este reflectată 
în diagrama de mai jos.

Diagrama 4.2. Relaţia Viziune-Misiune-Priorităţi şi Obiective strategice-Proiecte
Există mai multe modalităţi de implicare a actorilor interesaţi în procesul elaborării 
strategiei transfrontaliere, cum ar fi: (i) ateliere de lucru, (ii) mese rotunde, (iii) 
chestionare, (iv) interviuri, (v) audieri publice. Datorită acestor procedee se testează 
opinia părţilor implicate, dar şi aprobarea soluţiilor strategice de către partenerii 
transfrontalieri. 
Definirea obiectivelor şi priorităţilor
Ca şi orice strategie, cea de cooperare transfrontalieră pe termen lung va include defi-
nirea obiectivelor, priorităţilor de bază, măsurilor şi impactul implementării acestora, 
iar obiectivele specifice trebuie să fie formulate astfel încât acestea să poată fi uşor 
înţelese şi măsurate de către părţile implicate.
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Obiectivele şi priorităţile comune din regiunile transfrontaliere au un grad mare de 
specificitate, dar, de regulă, se regăsesc în programele de dezvoltare a ţărilor pe care 
le reprezintă. 
Astfel, strategia transfrontalieră trebuie, pe de o parte, să fie integrată şi să conţină 
politicile regionale de dezvoltare relevante pentru teritoriile care formează regiunea 
transfrontalieră, iar pe de altă parte să fie complementată cu Strategiile Naţionale de 
Dezvoltare ale statelor din care face parte. 
Spre exemplu, Strategia Naţională de Dezvoltare a Republicii Moldova are 5 priorităţi:  

1. Consolidarea statului democratic bazat pe supremaţia legii şi respectarea 
drepturilor omului. 

2. Reglementarea conflictului transnistrean şi reintegrarea ţării. 
3. Sporirea competitivităţii economiei naţionale. 
4. Dezvoltarea resurselor umane, creşterea gradului de ocupare şi promovarea 

incluziunii sociale. 
5. Dezvoltarea regională.

Componenta de cooperare transfrontalieră se regăseşte la prioritatea naţională 5 
Dezvoltarea regională, în contextul integrării unităţilor administrativ-teritoriale (de 
tip NUTS IV) în structurile regionale de tip NUTS II. Acest lucru este încurajat şi 
datorită fazei incipiente a proceselor de dezvoltare regională şi a eforturilor consoli-
date de promovare a cooperării transfrontaliere. Astfel, crearea regiunilor funcţionale 
în interiorul ţării (consolidarea unităţilor administrative NUTS IV în unităţi NUTS 
II) şi cooperarea în cadrul regiunilor transfrontaliere (cooperarea dintre unităţile 
NUTS IV din Republica Moldova şi unităţile NUTS III din România) sunt văzute ca 
2 procese complementare, care pot oferi mai multe efecte de sinergie şi o avansare 
mai accelerată şi eficientă.
Tabelul 4.2. Reflectarea componentei transfrontaliere în Strategia Naţională de Dez-
voltare a Republicii Moldova.

Priori-
tate na-
ţională

Obiective Programe Măsuri

   Dez-
vol-
tarea 
regio-
nală

5.1 Participarea echilibrată a tuturor 
regiunilor la dezvoltarea social-
economică a ţării

5.2 Accelerarea dezvoltării oraşelor 
mici în calitate de „poli de creş-
tere” a regiunilor

5.3 Dezvoltarea economiei rurale 
şi creşterea productivităţii agri-
culturii

5.4 Dezvoltarea şi modernizarea in-
frastructurii regionale şi promova-
rea parteneriatului public-privat

5.5 Prevenirea poluării mediului 
înconjurător şi utilizarea eficientă 
a resurselor naturale în vederea 
creşterii calităţii vieţii 

1.1.1 Consolida-
rea capacităţilor 
instituţiilor de 
dezvoltare regio-
nală pentru gesti-
onarea proceselor 
de dezvoltare

1.1.2 Dezvolta-
rea capacităţilor 
de cooperare in-
terregională şi 
transfrontalieră 
de valorificare 
eficientă a unor 
investiţii eficiente 
în regiuni

• Planificarea comună 
şi coordonată (între 
regiuni şi transfronta-
lieră) a infrastructurii 
fizice, economice, 
sociale şi de mediu

• Administrarea comu-
nă a râurilor comune

• Îmbunătăţirea conec-
tivităţii cu regiunile 
de frontieră

• Promovarea schim-
bului cultural cu ţă-
rile vecine şi crearea 
ofertelor turistice co-
mune
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Proiecţiile finaciare pentru acţiunile comune în regiunile transfrontaliere, de regulă, 
au o diversitate mai mare de surse. Aceste surse sunt fie din bugetele naţionale, locale, 
fie din fonduri ale donatorilor externi. Trebuie să constatăm că finanţarea naţională 
pe termen mediu a programelor şi măsurilor din SND nu se suprapune întocmai cu 
priorităţile de finanţare externă, spre exemplu venită din partea Programului Opera-
ţional Comun (POC) România-Ucraina-Republica Moldova, care susţine consistent 
dezvoltarea regională şi cooperarea transfrontalieră (vezi tabelul de mai jos). Totuşi, 
chiar dacă schemele de cofinanţare a proiectelor transfrontaliere sunt diferite, im-
plicarea partenerilor este una clară şi chibzuită, iar aceştia trebuie să aibă propriile 
strategii pentru a atrage fondurile necesare dezvoltării regiunilor transfrontaliere.
Tabelul 4.3. Suprapunerea parţială a programelor naţionale şi europene de finanţare 
a proiectelor în regiunile transfrontaliere

Obiective din SND, finanţate din CCTM Priorităţi de finanţare 
POC Ro-Uc-Mo a UE

5.1 Participarea echilibrată a tuturor regiunilor la dezvoltarea 
social-economică a ţării

5.2 Accelerarea dezvoltării oraşelor mici în calitate de „poli 
de creştere” a regiunilor

5.3 Dezvoltarea economiei rurale şi creşterea productivităţii 
agriculturii

5.4 Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii regionale şi 
promovarea parteneriatului public-privat

I.  Către o economie mai 
competitivă în regiunea 
de frontieră 

II.  Promovarea activităţilor 
people to people

5.5 Prevenirea poluării mediului înconjurător şi utilizarea 
eficientă a resurselor naturale în vederea creşterii calităţii 
vieţii

III. Mediul şi pregătirea 
pentru situaţii de urgenţă 

Practica arată că în regiunile transfrontaliere există un spectru mai larg de aplicare a 
diferitor mecanisme şi metode de implementare, iar schimbul de experienţă (tehno-
logică, metodologică, abilităţi aplicative etc.) este benefic părţilor implicate. Acest 
fapt se produce chiar şi în ciuda diferitor tratamente aplicate de legislaţiile naţionale 
la nivel de procedee, avizări, restricţii.
Proiectele comune necesită şi structuri de organizare şi monitorizare comune. Prin 
proiectele transfrontaliere se urmăreşte ca sistemul de management financiar să fie 
unul clar şi coerent pentru toate părţile implicate. În acest sens unii donatori impor-
tanţi (de exemplu: UE) aplică reguli financiare comune pentru părţile cu sisteme 
financiar-contabile diferite. Or, sistemul de raportare comună, control financiar şi 
evaluare sporeşte gradul de înţelegere dintre partenerii implicaţi.

4.1.5. Monitorizarea şi evaluarea strategiei

Monitorizarea este un proces permanent care menţine sensul, coerenţa şi eficienţa 
acţiunilor comune în regiunile transfrontaliere. Deoarece planificarea strategică este 
un proces ce trebuie să se adapteze condiţiilor locale în permanentă schimbare, este 
necesar ca programele să fie monitorizate pentru a le garanta eficacitatea şi menţi-
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nerea relevanţei. Evoluţia programelor trebuie verificată pe termen scurt, chiar dacă 
planificarea strategică se face pe termen lung. 
Procedeele de monitorizare permit corectarea acţiunilor, justifică eforturile suportate, 
promovează obţinerea rezultatelor echilibrate pentru fiecare parte. La mod practic, 
activităţile de monitorizare ajută comunităţile să: 

• asigure eficienţa proiectelor şi să răspundă cerinţelor 
• justifice costurile suportate
• determine necesitatea ajustării proiectelor
• promoveze strategia în întreaga comunitate transfrontalieră.

Totuşi, monitorizarea şi evaluarea sunt activităţi înrudite, dar diferite: 
Monitorizarea urmăreşte performanţa în obţinerea rezultatelor finale.
Evaluarea compară rezultatele obţinute cu jaloanele specifice şi cu planul de acţiuni 
în ansamblu.
Monitorizarea este esenţială pentru realizarea evaluării strategiilor. Un aspect ce poate 
fi măsurat şi monitorizat este eficienţa managementului de implementare. Prin această 
măsurare, comunitatea poate afla dacă banii ei sunt cheltuiţi cum trebuie. Acest factor 
va determina de asemenea cât de bine este promovată strategia. 
Monitorizarea stabileşte dacă strategiile aplicate sunt corecte şi rezonabile din punc-
tul de vedere al costului. Pentru administraţia publică locală în Republica Moldova 
monitorizarea aduce avantajul suplimentar de a contribui la asigurarea transparenţei 
programelor publice şi responsabilităţii funcţionarilor publici, arătându-le cum să 
evalueze mai corect costurile de piaţă şi să analizeze beneficiile cheltuielilor pu-
blice. Indicatorii de monitorizare a strategiilor, programelor şi proiectelor în acest 
caz sunt formulaţi şi acceptaţi de toţi partenerii transfrontalieri, lucru care întăreşte 
cooperarea.
Evaluarea operează cu indicatori adecvaţi pentru monitorizarea progresului imple-
mentării strategiei şi pentru stabilirea etapei intermediare şi celei de după imple-
mentare: 

• Randament (indivizi instruiţi, firme asistate prin măsurile programului)
• Rezultate (creşterea nivelului de calificare, sporirea activităţii de afaceri)
• Impact (reducerea şomajului/creşterea numărului locurilor de muncă).

Indicatorii de realizare a obiectivelor sunt esenţiali pentru monitorizarea şi evaluarea 
unei strategii. Aceştia trebuie să urmeze structura strategiei şi a „intervenţiei sale 
logice”, adică trebuie să existe indicatori care corespund diferitor niveluri: 

• Nivel-măsură (obiective operaţionale) 
• Nivel-prioritate (obiective specifice)
• Nivel-program (obiective globale). 

Tabelul 4.4 constituie o exemplificare a modalităţii de structurare a indicatorilor 
pentru a corespunde intervenţiei logice a programului.
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Tabelul 4.4. Modalităţi de structurare a indicatorilor 

Nivel Logica intervenţiei
Exemple de indicatori

General Specific (1) Specific (2)
Program Obiective 

globale
Impact Reducerea şoma-

jului în rândurile 
grupurilor-ţintă

Sporirea navetei/
recrutării transfron-
taliere

Nivel sporit de 
ocupare în gru-
pul ţintă

Prioritate Obiective 
specifice

Efect Îmbunătăţirea 
ocupării grupu-
rilor-ţintă prin 
instruire 

Îmbunătăţirea ocu-
pării grupurilor-ţintă 
prin dublă calificare 
(procent de personal 
cu dublă calificare)

Sporirea locuri-
lor de muncă în 
sectorul turism, 
inclusiv cele ale 
grupurilor-ţintă

Măsură Obiective 
operaţio-
nale

Rezultat Furnizarea de 
instruire grupuri-
lor-ţintă definite

Numărul de persoa-
ne instruite cu dublă 
calificare

Sporirea numă-
rului de turişti

Proiect Opera-
ţiuni 
ale pro-
gramului

Proiecte 
de in-
struire

Proiecte tran-
sfrontaliere de 
instruire

Proiecte transfronta-
liere de instruire

Proiect tran-
sfrontalier de 
promovare a 
turismului

Pentru fiecare dintre indicatori trebuie să fie posibilă definirea valorii înainte de 
implementare, adică a valorii sale de bază şi a valorii care a fost atinsă (permiţând 
măsurarea rezultatului sau impactului). 
Definirea şi folosirea indicatorilor nu trebuie să fie un exerciţiu „mecanic”. Aceştia 
trebuie să fie utilizaţi într-un mod în care să reflecte o imagine clară şi semnificativă 
a situaţiei în regiunea transfrontalieră, înainte, în timpul şi după implementarea mă-
surilor. De exemplu, în cazul indicatorilor de impact este recomandabil să se verifice 
etapa anterioară, când valorile de bază ale indicatorilor zugrăvesc o imagine realistă 
a regiunii transfrontaliere, adică contextul intervenţiei, astfel aceştia putând fi folosiţi 
în calitate de indicatori de context/impact. Aceşti indicatori de context/impact trebuie 
să fie adecvaţi pentru definirea: 

• Valorilor preliminare ale integrării socioeconomice (muncitori navetişti, firme 
care fac afaceri de cealaltă parte a frontierei) 

• Valorilor preliminare ale cooperării transfrontaliere (contacte, forumuri, 
structuri transfrontaliere existente). 

În consecinţă, aceştia măsoară impactul în ceea ce priveşte sporirea pieţei forţei de 
muncă sau a activităţii transfrontaliere de afaceri şi în ceea ce priveşte intensificarea 
cooperării între instituţii. 
De remarcat că nu există un set uniform de indicatori care ar trebui să fie folosit 
pentru toate programele de cooperare transfrontalieră în Europa. Persoanele care 
îndeplinesc activitatea de planificare şi management pentru fiecare program trebuie 
să selecteze cei mai adecvaţi indicatori în contextul unei anumite regiuni transfron-
taliere şi a tipurilor de acţiuni incluse în programele respective. Vor fi necesari atât 
indicatori cantitativi, cât şi calitativi. În plus, pentru indicatorii specifici persoanele 
care îndeplinesc activitatea de planificare şi management pot folosi alţi indicatori 
„standard”, sugeraţi de Comisia Europeană pentru programele de cooperare tran-
sfrontaliere şi transnaţionale.
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4.1.6. Surse de informare

Informaţia operativă, relevantă şi corectă stă la baza înţelegerii stării proceselor de 
cooperare în cadrul tuturor parteneriatelor, inclusiv celor transfrontaliere. Calitatea 
deciziilor în aceste parteneriate din regiunile transfrontaliere depinde de calitatea 
informaţiei disponibile. Calitatea insuficientă sau gradul de relevanţă a informaţiei 
nu trebuie să devină o barieră suplimentară în comunicarea dintre partenerii aflaţi pe 
ambele părţi ale frontierei. Iată de ce în toate programele de susţinere a cooperării în 
regiunile transfrontaliere este susţinută componenta de asigurare a unei comunicări 
eficiente pe verticală şi orizontală. 
Exemple de surse de informare, care reflectă gradul de cooperare transfrontalieră, 
etapele de implementare a strategiilor comune sau rezultatele unor proiecte imple-
mentate în regiune, sunt următoarele:

• statisticile sectoriale naţionale;
• statisticile regionale (generale, sectoriale, specifice);
• rapoartele APL/partenerilor din regiunea transfrontalieră;
• buletine de noutăţi comune sau publicaţii în cadrul proiectelor transfronta-

liere;
• presa şi mijloace de informare independente;
• rapoartele companiilor subcontractante;
• statistica unor reţele relevante (ex: magazine duty-free, unităţi turistice etc.); 
• centre de contact, puncte de informare pe domenii specifice;
• rapoartele managementului proiectelor transfrontaliere etc.

Necesitatea de culegere şi sistematizare a informaţiilor apare la fiece etapă a procesului 
strategic. Chiar dacă uneori e posibil să fie disponibile surse statistice generale care 
pot să fie folosite liber (de exemplu: rezultatele recensămintelor, buletinele statistice 
naţionale sectoriale), totuşi frecvenţa actualizării sau nivelul detalizării nu satisfac tot 
timpul utilizatorul de informaţie relevantă (de exemplu, în cazul unei monitorizări pe 
indicatori a rezultatelor unui proiect transfrontalier din surse independente). Adeseori 
este necesar de a avea şi posibilitatea de utilizare, sistematizare a două sisteme şi 
de informare pentru acelaşi set de indicatori (de exemplu, în cazul statisticilor cu 
încredere la partenerii din părţi diferite ale frontierei). 
Programele de susţinere a cooperării transfrontaliere, de regulă, asistă adaptarea sur-
selor de informaţii la necesităţile de monitorizare şi evaluare de căre diferiţi parteneri 
şi finanţatori din surse independente. Seturile de indicatori conveniţi din start pentru 
monitorizarea performanţelor fiecărui proiect transfrontalier, dar şi compartimentul 
relevant în acest sens din Matricea cadrului logic al proiectului sunt instrumente 
eficiente de măsurare din diferite surse a gradului de avansare şi rezultativitate a 
acţiunilor comune.
Culegerea de date poate fi mai puţin solicitantă pentru anumite tipuri de acţiune 
(acţiuni de unică îndeplinire, cum ar fi construirea unei verigi lipsă între reţelele in-
frastructurii) şi pentru alţi câţiva indicatori (semnarea acordurilor transfrontaliere). 
Astfel de informaţii trebuie, în mod normal, să rezulte din documentele programului 
şi din rapoartele de monitorizare. Pentru alte aspecte, cum ar fi aspecte ale atitu-
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dinilor, culegerea de informaţii poate fi mult mai solicitantă, deoarece calitatea şi 
complexitatea unui proces neîntrerupt de „observare” a atitudinilor transfrontaliere 
va trebui să fie de standard înalt, pentru a oferi măsurări semnificative şi elocvente 
ale rezultatului/impactului intervenţiei programului transfrontalier. 
Practica arată că chiar regiunile cu istorie şi cultură comună, dar separate în timp de 
frontieră (de exemplu, populaţia din teritoriile Moldovei medievale dispersate în 3 ţări: 
România, Ucraina şi Republica Moldova) au un grad de cunoaştere reciprocă redusă. 
Disponibilitatea informaţiei corecte şi la timp oferă un cadru natural de încredere reci-
procă şi asigură transparenţa în zonele transfrontaliere. Aceste informaţii sunt în măsură 
să completeze atât vacuumul de ştiri despre viaţa cotidiană, culturală, politicile publice, 
cât şi gradul de avansare a partenerilor transfrontalieri în acţiunile cu impact asupra 
intereselor comune. Totodată, acestea pot minimiza puternic dependenţa de abordări 
tendenţioase sau univoce în interpretarea fenomenelor ce au loc la frontiera comună. 
S-a constatat că statistica oficială a statelor vecine poate furniza informaţii incomplete 
sau diferite referitoare la propriile regiuni de frontieră. Aceasta se resimte la nivelul 
caracterizării fenomenului micului trafic de frontieră, indicatorilor turistici, altor 
agregate statistice. Totodată, prin implicarea APL-urilor din regiunile transfrontaliere 
datele comune pot deveni suficient de credibile pentru a fi incluse în statisticile naţio-
nale. Acest exerciţiu multiplicat poate avea efecte asupra tratamentului unor ramuri 
economice întregi în regiune (de exemplu, turismul, care, datorită terminologiei 
diferite şi modalităţilor de raportare la graniţele naţionale, este disproporţionat până 
la nivelul de ignorare a impactului economic). 
Partenerii transfrontalieri trebuie să promoveze un sistem comun de informare reci-
procă pentru toate sferele de activitate. Sursele comune de informare, limbajul înţeles 
de parteneri, indicatorii relevanţi părţilor diferite, precum şi modalităţile unice de 
colectare, sistematizare şi analiză a informaţiei creează un climat de lucru conforta-
bil, care permite operativ înţelegerea şi intervenţiile necesare pentru îmbunătăţirea 
eficienţei acţiunilor întreprinse în regiunile transfrontaliere. De regulă, aceste acţiuni 
de informare reciprocă sunt susţinute de proiectele europene, iar cota acestor măsuri 
în bugetele proiectelor transfrontaliere poate depăşi 20%.
Informaţia trebuie să fie relevantă şi adecvată pentru acţiunile din regiunile tran-
sfrontaliere. Totuşi, sursele de informare reprezintă o limitare majoră cu implicaţii 
serioase asupra rezultativităţii proiectelor, şi anume: 

• O abordare selectivă este esenţială, cu centrare pe indicatori cât mai puţini 
şi cât mai relevanţi.

• Indicatorii trebuie să fie combinaţi cu grupul-ţintă, pentru a simplifica adunarea 
datelor (se pot utiliza statisticile reţelelor companiilor private referitoare la 
anumiţi indicatori/anumite măsuri (de exemplu, nr. de vizitatori în agropen-
siuni pentru definirea impactului turismului rural).

• Colectarea datelor dintr-o bază transfrontalieră trebuie planificată sub forma 
unor studii standardizate şi care să poată fi uşor folosite sau a unor chestionare 
interoperaţionale, operative în timp.

În fine, cadrul logic al fiecărei aplicaţii de proiect transfrontalier specifică destul de 
clar sursele de informare privind aplicarea strategiilor, programelor şi acţiunilor pe 
parcursul întregului ciclu de proiect, iar indicatorii programaţi sunt raportaţi la nivelul 
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grupurilor-ţintă sau al beneficiarilor. Acest lucru este important, întrucât comunică 
partenerilor transfrontalieri, autorităţilor locale, regionale, naţionale, precum şi finan-
ţatorilor gradul de acoperire a obiectivelor programelor de finanţare, impactul asupra 
unor teritorii defavorizate şi calitatea finalităţii eforturilor întreprinse.

4.2. Exemple de strategii de cooperare transfrontalieră

4.2.1. Strategia de dezvoltare socioeconomică a Euroregiunii Siret-Prut-
Nistru

Dezvoltarea durabilă presupune dezvoltarea socioeconomică a societăţii umane într-o 
permanentă relaţie de echilibru cu integritatea mediului natural în forme înţelese şi 
acceptate de societate. Strategia de Dezvoltare Economică şi Socială a Euroregiunii 
Siret-Prut-Nistru adoptă principiile dezvoltării durabile şi este realizată în concordanţă 
cu Politica Europeană de Vecinătate şi Parteneriat (ENP), ţinând cont, în acelaşi timp, 
de documentele strategice şi programatice în vigoare în unităţile administrativ-teri-
toriale cuprinse în Euroregiune. Acest document va reprezenta sistemul de referinţă 
pentru elaborarea documentelor strategice şi de planificare în unităţile teritorial-ad-
ministrative constitutive. Perioada de planificare prevăzută de Strategia de Dezvoltare 
Economică şi Socială a Euroregiunii Siret-Prut-Nistru este 2009-2014.
Obiectivul principal al elaborării Strategiei de Dezvoltare Economică şi Socială a 
Euroregiunii Siret-Prut-Nistru este de a corela în mod raţional ansamblul politicilor 
şi programelor publice ale dezvoltării ESPN cu direcţiile dezvoltării durabile a jude-
ţelor cuprinse în aria Regiunii Nord-Est din România, a raioanelor Regiunilor Nord 
şi Centru din Republica Moldova şi practicile avansate din Uniunea Europeană.
Prin abordarea întregului spaţiu euroregional, Strategia de Dezvoltare Economică 
şi Socială a Euroregiunii Siret-Prut-Nistru vizează dezvoltarea armonioasă a co-
munităţilor componente, reducerea decalajelor economico-sociale dintre acestea şi 
asigurarea unui nivel de trai înalt şi sigur. Aceasta urmăreşte îmbunătăţirea condiţiilor 
socioeconomice şi culturale din spaţiul euroregional considerat, pentru atingerea 
nivelului mediu de dezvoltare al ţărilor Uniunii Europene, din prisma principalilor 
indicatori ai dezvoltării durabile. Stabilirea viziunii şi a obiectivelor strategice a fost 
realizată în concordanţă cu politicile şi direcţiile generale adoptate de principalele 
documente strategice judeţene, regionale, naţionale şi europene.
Strategia de Dezvoltare Economică şi Socială a Euroregiunii Siret-Prut-Nistru este 
structurată în 5 capitole principale:

• Introducerea, care stabileşte reperele generale ale elaborării Strategiei, pre-
zentând contextul în care este încadrată corelarea dintre principiile de bază 
ale acesteia şi politicile generale naţionale şi europene, şi metodologia de 
realizare.

• Auditul Euroregiunii Siret-Prut-Nistru, ce reprezintă o evaluare a situaţiei 
actuale a dezvoltării economice, sociale şi culturale a societăţii euroregionale, 
precum şi evaluarea capitalului natural de care dispune.
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• Viziunea de perspectivă a dezvoltării Euroregiunii Siret-Prut-Nistru şi obiec-
tivele strategice de dezvoltare urmărite. 

• Priorităţile. Planul de acţiune dezvoltă seturi de programe şi proiecte care să 
contribuie, prin încadrarea lor în priorităţi publice clare, la atingerea obiec-
tivelor specifice ale Strategiei. Planul de acţiune a fost prioritizat în funcţie 
de importanţa şi caracterul imperios al realizării acestor măsuri propuse. 

• Implementarea. Monitorizarea. Raportarea reprezintă o serie de recomandări 
pentru evaluarea modului de implementare a Strategiei, bazată pe un sistem 
eficient de raportare şi monitorizare.

Dezvoltarea socioeconomică recentă în Euroregiune prezintă aspecte diferite în profil 
teritorial, marcate, în special, de evoluţiile istorice sinuoase şi de parcursul diferit al 
politicilor de dezvoltare. Pe tot cuprinsul Euroregiunii însă modificările recente de ordin 
economic şi social nu asigură dezvoltarea societăţii umane concomitent cu protejarea 
capitalului natural şi conservarea elementelor culturale definitorii (Anexa 13).
Viziunea ESPN: 
Euroregiunea Siret-Prut-Nistru trebuie să asigure locuitorilor săi condiţii bune de 
viaţă, bazate pe standarde ridicate, prin valorificarea superioară a resurselor naturale 
şi culturale de care dispune, conservând şi protejând moştenirea cultural-istorică şi 
ecologică ce o îmbogăţeşte.
Comunităţile cuprinse de Euroregiune vor beneficia de îmbunătăţirea condiţiilor 
sociale, vor avea acces la servicii publice de calitate, vor dispune de o diversificare 
raţională a activităţilor economice, va fi facilitat accesul lor la informare şi documen-
tare, aceste comunităţi vor fi sprijinite în iniţiativele proprii de dezvoltare etc. Liniile 
directoare de dezvoltare a Euroregiunii Siret-Prut-Nistru vor contribui la stabilirea 
unui echilibru raţional, pe termen mediu şi lung, între nivelul ridicat de trai al popu-
laţiei şi integritatea mediului natural şi cultural, punând bazele dezvoltării durabile 
în Euroregiunea Siret-Prut-Nistru.
Misiunea
Dezvoltarea Economică şi Socială a Euroregiunii Siret-Prut-Nistru trebuie realizată 
prin conştientizarea de către principalii actori implicaţi a importanţei cooperării 
la nivel euroregional şi transfrontalier şi a oportunităţilor care derivă din aceasta. 
Măsurile şi acţiunile vor fi întreprinse ţinând cont de principiile de subsidiaritate, în 
accepţiunea europeană a termenului, fiind orientate spre dezvoltarea comună, globală 
şi unitară a spaţiului euroregional.
Strategia de Dezvoltare Economică şi Socială a Euroregiunii Siret-Prut-Nistru sta-
bileşte cadrul general de aliniere la standardele europene a unităţilor administrativ-
teritoriale cuprinse, asigurând condiţii moderne de trai pentru populaţie, protejând şi 
conservând patrimoniul ecologic şi cultural. Liniile strategice directoare reprezintă 
sistemul de reper pentru poziţionarea şi conducerea măsurilor concrete de dezvoltare 
economică în Euroregiunea Siret-Prut-Nistru.
Pentru atingerea scopului propus, documentul urmăreşte 4 Obiective strategice 
complementare:

I. Dezvoltarea potenţialului economic al Euroregiunii Siret-Prut-Nistru pentru a oferi 
un nivel ridicat de trai populaţiei şi pentru a reduce migrarea forţei de muncă. 
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II. Dezvoltarea serviciilor publice oferite cetăţenilor şi a capacităţii administra-
ţiilor publice de a implementa proiecte comune în baza politicilor sectoriale 
euroregionale şi naţionale. 

III. Îmbunătăţirea şi protejarea mediului natural cuprins de Euroregiunea Siret-
Prut-Nistru.

IV. Dezvoltarea resurselor umane din Euroregiunea Siret-Prut-Nistru prin susţi-
nerea adaptabilităţii forţei de muncă la noile cerinţe ale mediului de afaceri 
euroregional.

Fiecare obiectiv strategic se regăseşte în una sau două priorităţi din planul de acţiuni.
Prioritatea 1. Reabilitarea şi dezvoltarea infrastructurii publice din Euroregiunea 
Siret-Prut-Nistru.

▪ Măsura 1.1. Modernizarea şi reabilitarea infrastructurii rutiere din Eurore-
giunea Siret-Prut-Nistru.

▪ Măsura 1.2. Modernizarea, extinderea sau înfiinţarea reţelelor de utilităţi 
publice de bază.

▪ Măsura 1.3. Modernizarea şi reabilitarea infrastructurii fizice a serviciilor 
publice din Euroregiunea Siret-Prut-Nistru.

▪ Măsura 1.4. Amenajarea şi reabilitarea infrastructurii turistice şi de agrement.
▪ Măsura 1.5. Modernizarea şi reabilitarea infrastructurii culturale.

Prioritatea 2. Dezvoltarea competitivităţii economice în Euroregiunea Siret-Prut-
Nistru.

▪ Măsura  2.1.  Valorificarea superioară a potenţialului turistic al Euroregiunii 
Siret-Prut-Nistru.

▪ Măsura 2.2. Valorificarea superioară a potenţialului agroalimentar, forestier 
şi piscicol din Euroregiunea Siret-Prut-Nistru.

▪ Măsura 2.3. Susţinerea antreprenoriatului în Euroregiunea Siret-Prut-Nistru.
▪ Măsura 2.4. Atragerea investiţiilor în Euroregiunea Siret-Prut-Nistru.
▪ Măsura 2.5. Dezvoltarea activităţilor inovative şi de cercetare.
▪ Pe lângă dezvoltarea potenţialului economic, Strategia urmăreşte dezvoltarea 

serviciilor publice oferite cetăţenilor şi a capacităţii administraţiilor publice 
de a implementa proiecte comune în baza politicilor sectoriale euroregionale 
şi naţionale. 

Prioritatea 3. Dezvoltarea competitivităţii comunitare în Euroregiunea Siret-Prut-
Nistru.

▪ Măsura 3.1. Cooperarea administraţiilor publice la nivel euroregional.
▪ Măsura 3.2. Dezvoltarea serviciilor publice de bază.
▪ Măsura 3.3. Realizarea de parteneriate pentru dezvoltare socioeconomică.
▪ Măsura 3.4. Sprijinirea realizării proiectelor publice cu finanţare europeană.

Prioritatea 4. Protecţia mediului.
▪ Măsura 4.1. Gestionarea eficientă a deşeurilor.
▪ Măsura 4.2. Protecţia habitatelor naturale.
▪ Măsura 4.3. Reducerea riscului de producere a dezastrelor naturale.
▪ Măsura  4.4. Dezvoltarea surselor alternative de energie.

Prioritatea 5. Dezvoltarea resurselor umane.
▪ Măsura 5.1. Susţinerea adaptabilităţii forţei de muncă la cererile actuale ale 

economiei euroregionale.
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Planul de acţiuni al Strategiei ESPN include lista de proiecte prioritare suprapuse 
pe liniile de finanţare din bugetele raionale/judeţene, dar şi cele din POC România-
Ucraina-Republica Moldova, fapt care oferă un cadru clar de sprijin financiar ac-
ţiunilor euroregionale. Proiectele propuse de Strategie sau cele care vor contribui la 
implementarea măsurilor prevăzute de aceasta vor fi realizate în primul rând de către 
autorităţile publice, dar vor implica parteneri din mediul de afaceri şi din sectorul 
ONG care activează în euroregiune, în baza unor colaborări destinate dezvoltării 
socioeconomice a Euroregiunii Siret-Prut-Nistru.
Unul dintre principalii actori ai cooperării transfrontaliere – Asociaţia Euroregiunea 
Siret-Prut-Nistru are un rol special în implementarea Strategiei, deoarece, pe lângă 
proiectele pe care aceasta le implementează, este responsabilă de monitorizarea şi 
centralizarea activităţilor euroregionale care contribuie la atingerea obiectivelor 
strategice, evaluează permanent necesităţile de actualizare a planului de măsuri şi 
acţiuni şi sprijină iniţiativele şi parteneriatele din Euroregiune.

4.2.2. Strategia de participare a componentelor moldoveneşti în Eu-
roregiunea Dunărea de Jos

Euroregiunea Dunărea de Jos (EDJ)  este un cadru de parteneriat important pentru 
sudul Moldovei, în care sunt incluse raioanele Cahul şi Cantemir alături de judeţele 
Brăila, Galaţi, Tulcea (România) şi regiunea Odesa (Ucraina).

Raionul Cahul reprezintă cel mai activ actor în cadrul cooperării transfrontaliere din 
sudul ţării.  Acesta are o populaţie de 123 mii locuitori (sau 2,8% din totalul euroregiu-
nii) şi ocupă 3,1% din teritoriul total al Euroregiunii Dunărea de Jos. Componentele 
moldoveneşti ale EDJ sunt cele mai mici ca pondere (teritoriu, populaţie) şi au cel 
mai jos grad de urbanizare. 

Raionul Cahul şi-a formulat propria strategie de dezvoltare prin cooperarea în cadrul 
euroregiunii. Strategia de Dezvoltare a raionului Cahul a fost realizată de către spe-
cialişti locali din cadrul Consiliului raional, structurilor desconcentrate în teritoriu, 
Agenţiei de Dezvoltare Regională Cahul, reprezentanţi ai organizaţiilor neguverna-
mentale locale cu asistenţa consultanţilor Business Consulting Institute. În cadrul 
elaborării strategiei, grupul de lucru a efectuat analiza potenţialului sociouman, a 
nivelului de dezvoltare economică, stării mediului ambiant, activităţii administraţiei 
publice locale şi a organizaţiilor neguvernamentale din raion, precum şi a potenţialului 
de cooperare transfrontalieră în cadrul Euroregiunii Dunărea de Jos. În elaborarea 
Strategiei s-a ţinut cont de programele sectoriale de dezvoltare adoptate anterior de 
Consiliul raional, precum şi de Strategia de participare a componentei moldoveneşti 
în cadrul Euroregiunii Dunărea de Jos (vezi Anexa 8).
În prezent aceasta este actualizată pentru perioada 2008-2011 (Programul de dez-
voltare al raionului Cahul) şi are următoarea structură:
Viziunea de dezvoltare: Regiune strategică a Republicii Moldova, în care este asigurat 
un nivel de trai satisfăcător al locuitorilor, caracterizată prin activităţi economico-
sociale dinamice şi diversificate.
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Misiunea: Asigurarea unui nivel înalt de  trai al populaţiei în baza creşterii indica-
torilor de dezvoltare economică, diversificarea serviciilor şi a infrastructurii sociale, 
susţinerea micului business, utilizarea eficientă a resurselor disponibile  şi a avanta-
jelor amplasării geografice.
Direcţii Strategice şi obiective prioritare
Direcţia Strategică I. Valorificarea şi dezvoltarea resurselor umane, diversificarea şi 
sporirea calităţii serviciilor:

• Diversificarea şi sporirea calităţii serviciilor sociale.
• Creşterea gradului de integrare socială în EDJ.
• Dezvoltarea socializării  tineretului.
• Sprijinirea dezvoltării culturii şi sporturilor.

Direcţia Strategică II. Crearea unui mediu  de afaceri favorabil dezvoltării economice:
• Dezvoltarea infrastructurii de afaceri.
• Dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare.
• Dezvoltarea turismului.

Direcţia Strategică III. Asigurarea unui habitat ecologic sănătos:
• Conştientizarea de către populaţie a importanţei conservării şi protecţiei 

mediului ambiant.
• Menţinerea şi extinderea spaţiilor verzi şi combaterea eroziunii solului.
• Asigurarea accesului la apă potabilă calitativă şi conservarea resurselor de apă.

Direcţia Strategică IV. Creşterea performanţelor activităţii  autorităţilor administraţiei 
publice: 

• Întărirea capacităţii instituţionale a autorităţilor publice locale.
• Asigurarea unui management administrativ performant.
• Asigurarea transparenţei activităţii.
• Promovarea imaginii raionului.
• Consolidarea organizatorică şi instituţională a cooperării transfrontaliere.
• Creşterea gradului de securitate publică.

De remarcat că raionul Cahul, promotorul componentei moldoveneşti în EDJ, pro-
movează la capitolul performanţe ale APL o măsură specifică legată de cooperarea 
transfrontalieră:  consolidarea organizatorică şi instituţională a cooperării transfron-
taliere. Astfel, în Portofoliul proiectelor prioritare pe acesată măsură sunt incluse:

• Promovarea imaginii raionului. 
• Aprofundarea şi valorificarea la maximum posibil a realizărilor economice cu 

întreprinderile şi oraşele înfrăţite şi regiunile cu care sunt încheiate acorduri 
de cooperare. 

• Promovarea programelor investiţionale în scopul accesării investiţiilor străine.  
• Elaborarea unui program de colaborare interregională în domeniul turismului. 
• Susţinerea, coordonarea şi dezvoltarea unor programe de instruire, perfecţio-

nare şi recalificare pentru a oferi oportunităţi de ridicare a nivelului profesional 
al populaţiei în regiune.
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• Aprobarea cadrului regulatoriu de funcţionare a serviciului de cooperare tran-
sfrontalieră şi a atribuţiilor şi responsabilităţilor funcţionarilor publici implicaţi 
în activităţi de cooperare transfrontalieră şi stimularea activităţii lor. 

• Desfăşurarea cursurilor de instruire a funcţionarilor publici şi aleşilor locali 
în domeniul cooperării transfrontaliere. 

• Crearea Centrului de Informare şi Documentare în domeniul cooperării tran-
sfrontaliere. 

• Organizarea vizitelor de studiu şi schimb de experienţă în structurile similare 
din alte euroregiuni. 

• Elaborarea şi adoptarea acordurilor de realizare a proiectelor comune finanţate 
de programe ale UE şi internaţionale. 

• Elaborarea şi amplasarea simbolicii şi marcajelor euroregiunii pe teritoriul 
raionului. 

• Iniţierea unor rubrici de ştiri în ziarele oficiale ale părţilor euroregiunii cu 
prezentarea evenimentelor din regiunile partenere. Promovarea bunelor re-
laţii de vecinătate între membrii euroregiunii prin schimb de experienţă între 
ONG-uri.

Tabelul 4.5. Relaţia dintre obiectivele Euroregiunii Dunărea de Jos şi Programul de 
dezvoltare al raionului Cahul 2008-2011

Obiect de cooperare în EDJ
Direcţii strategice de 
dezvoltare a raionului 
Cahul

1. Colaborarea 
în domenii 
comune de 
activitate 

2. Programe 
de coopera-
re transfron-

talieră 

3. Facilitarea 
contracte-
lor dintre 

actorii tran-
sfrontalieri

4. Cooperarea 
cu organiza-
ţii interna-

ţionale

I. Valorificarea şi 
dezvoltarea resurselor 
umane, diversificarea 
şi sporirea calităţii 
serviciilor

X X X X

II. Crearea unui mediu  
de afaceri favorabil 
dezvoltării economice

X X X

III. Asigurarea unui 
habitat ecologic sănătos X X X

IV Creşterea 
performanţelor 
activităţii  autorităţilor 
administraţiei publice

X X X

Practic cca 70% din acţiunile prioritare în strategia raionului Cahul ţin într-o măsură 
mai mică sau mai mare de cadrul cooperării transfrontaliere (măsuri culturale, turism, 
mediu, energetică, transport etc.), fapt care este evident în sudul Republicii Moldova 
cu specificul său cultural, etnic şi administrativ.
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4.2.3. Strategiile de participare a unor raioane în cadrul euroregiunilor

Republica Moldova este unul dintre puţinele state europene care beneficiază de avan-
tajul de a participa în proiecte transfrontaliere cu întreg teritoriul său. Aceasta se dato-
rează dimensiunilor reduse, omogenităţii relative a problemelor cu care se confruntă 
raioanele, precum şi necesităţii de promovare a parteneriatelor multilaterale pentru 
reintegrarea ţării şi democratizarea regiunii transnistrene a Republicii Moldova. 
De remarcat că experienţă de participare în cadrul euroregiunilor sau a proiectelor 
transfrontaliere au într-o măsură mai mare raioanele din imediata apropiere de frontiera 
cu Uniunea Europeană, iar odată cu aprofundarea cooperării această experienţă se 
extinde pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Într-adevăr la frontiera de vest a ţării 
este concentrat un vast potenţial de cooperare în cadrul proiectelor transfrontaliere şi 
bilaterale cum ar fi: (i) zona raioanelor de frontieră ocupă un teritoriu vast de-a lungul 
râului Prut (1/3 din teritoriul ţării), (ii) aici se găsesc 16 oraşe, 558 de localităţi rurale 
şi 3 din cele 5 raioane mari din republică, (iii) cca ¾ din totalul suprafeţei zonei îl 
ocupă terenurile agricole bogate în cernoziom; (iv) aici funcţionează 2 ZEL (Ungheni, 
Vulcăneşti) şi portul internaţional Giurgiuleşti; (v) iniţierea de proiecte în diferite 
faze de realizare a noilor treceri de frontieră la Lipcani, Leova şi Ungheni; (vi) pe 
aici trece cca 1/3 din reţeaua de drumuri naţionale, care fac legătura cu localităţi din 
România şi Ucraina prin 7 puncte de trecere a frontierei; (vii) aici sunt cca 30% din 
ariile naturale protejate din ţară, distribuite relativ omogen de-a lungul râului Prut, 
şi un număr important de monumente cultural-istorice; (viii) Cahulul este un impor-
tant centru turistic şi balnear, iar elaborarea rutelor din cadrul Programului Naţional 
„Drumul Vinului” oferă posibilitatea de conectare la ofertele turistice similare din 
România şi UE.
Acest potenţial de cooperare a stat la baza implicării mai largi a tuturor raioanelor 
Republicii Moldova în cadrul a 3 euroregiuni, care prin parteneriatele strategice şi 
instrumente comune de finanţare sunt văzute ca noi oportunităţi pentru dezvoltarea 
majorităţii unităţilor administrativ-teritoriale. Raioanele în general se confruntă cu 
un şir de probleme comune: (i) acestea se caracterizează prin tendinţe de dezurba-
nizare cu număr redus de nuclee de polarizare regională, (ii) dependenţa economiei 
locale de sectorul agricol este determinantă, iar terenurile sunt utilizate preponderent 
pentru necesităţile agricole, şi nu pentru scopuri economice profitabile; (iii) rentabi-
litatea scăzută şi managementul neperformant al majorităţii sectoarelor economice 
generează un număr sporit de şomeri la o rată redusă de angajare a salariaţilor în 
general şi a celor din industrie în mod special; (iv) productivitatea muncii este mai 
mică decât media pe ţară; (v) în mediul rural se înregistrează un număr relativ redus 
de unităţi comerciale, iar volumul vânzărilor cu amănuntul şi serviciilor cu plată pe 
cap de locuitor este scăzut; (vi) se înregistrează un volum scăzut al investiţiilor şi o 
discrepanţă mare a capacităţilor APL de a dezvolta proiecte mari investiţionale din 
resurse proprii sau atrase; (vii) jumătate din raioanele transfrontaliere nu au dez-
voltate proiecte de cooperare cu judeţele din România; (viii) traficul transfrontalier 
este disproporţionat de persoane la un număr redus de puncte de trecere a frontierei; 
(ix) starea drumurilor este proastă; (x) numărul de facilităţi turistice este redus, iar 
infrastructura de agrement este subdezvoltată etc.
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Perioada îndelungată de penurie de fonduri pentru dezvoltare a limitat accesul popu-
laţiei din zonele rurale la facilităţi de infrastructură şi servicii de calitate, fapt care a 
stimulat migraţia din localităţile rurale şi oraşele mici. Tendinţele demografice ne-
gative amplificate în perioada lungă a tranziţiei epuizează forţa de muncă disponibilă 
şi amplifică diverse forme ale şomajului, cu repercusiuni importante asupra sectorului 
social. Gradul redus de angajare în câmpul muncii şi nivelul scăzut al productivităţii 
muncii au consecinţe puternice asupra mediului antreprenorial de aici.
Subdezvoltarea economică, depopularea şi infrastructura subdezvoltată sunt princi-
palele provocări cărora trebuie să le facă faţă autorităţile publice locale în regiunile 
transfrontaliere. Iată de ce în majoritatea documentelor strategice ale APL (raionale 
şi locale) proiectele de infrastructură, încurajarea antreprenoriatului şi rezolvarea 
problemelor sociale stringente sunt prioritare. La fel, aceste deziderate sunt dominante 
în cadrul ofertelor de aplicaţii pentru a fi susţinute financiar şi logistic de programele 
de asistenţă externă.
Cooperarea transfrontalieră este o bună oportunitate pentru stimularea dezvoltării 
comunităţilor nu numai de la frontiere, ci şi, în cazul Moldovei, de pe întreg teritoriul 
naţional, inclusiv din regiunea transnistreană. Cadrul parteneriatelor, calitatea proiectelor 
comune, abilitatea de a negocia contractele de asistenţă sunt determinante în atragerea 
resurselor pentru dezvoltarea regiunilor transfrontaliere din care fac parte raioanele 
din Republica Moldova (la frontierele cu România şi Ucraina). Această oportunitate 
se pliază mai bine în cadrul iniţiativelor clar formulate în planuri strategice proprii şi 
având un minim necesar de cofinanţare locală (minim 10% de la caz la caz).
O analiză a strategiilor elaborate de APL arată că majoritatea unităţilor administra-
tiv-teritoriale şi-au formulat în diferite perioade propriile strategii de dezvoltare 
socioeconomică, în care au formulat soluţii similare pentru depăşirea problemelor 
comune. Unele documente strategice au fost actualizate la 3-4 ani, iar în puţine raioane 
sau localităţi acestea s-au dezvoltat prin elaborarea de Planuri Urbanistice Generale, 
Studii de Fezabilitate sau proiecte tehnice de creare a facilităţilor fizice (populaţiei, 
antreprenorilor, turiştilor) în baza dezideratelor strategiilor de dezvoltare locală. 
Totuşi, datorită unor programe europene de asistenţă, un număr însemnat de APL 
înaintează diverse proiecte pentru finanţare, având ca suport principal prevederile 
strategiilor de dezvoltare socioeconomică locală.  
De regulă, în raioanele Republicii Moldova strategiile de dezvoltare sunt axate pe 
soluţionarea a 4 categorii majore de probleme:

• Restabilirea şi modernizarea infrastructurii.
• Îmbunătăţirea domeniului social.
• Dezvoltarea antreprenoriatului şi diversificarea economiei locale.
• Protejarea resurselor naturale.

Analiza comparativă a strategiilor de dezvoltare a raioanelor Leova, Hânceşti, Nispo-
reni, Glodeni, Teleneşti arată că predomină soluţiile finanţate din surse atrase într-o 
măsură mai mare decât propriile venituri. Acest lucru este explicabil prin faptul că 
nivelul de creare a veniturilor proprii în teritoriu nu depăşeşte 10-15% din necesarul 
comunităţii. Din cauza disproporţionalităţii şi caracterului nestimulator al sistemului 
fiscal naţional, capacitatea APL de a finanţa lucrări publice de amploare, fie şi prin 
cofinanţarea proiectelor de asistenţă externă, este redusă.
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Totuşi, participarea raioanelor din Republica Moldova în cadrul euroregiunilor sti-
mulează autorităţile publice locale să se orienteze spre proiecte de acces şi conectare 
la pieţele din regiune. Aceste proiecte sunt tratate de către APL-urile moldoveneşti 
ca singurele alternative ale acţiunilor susţinute doar din bugetele interne (locale, 
raionale, naţionale). În plus, datorită parteneriatului transfrontalier, are loc sistema-
tizarea şi armonizarea diferitor priorităţi din documentele strategice proprii la ne-
cesităţile şi priorităţile comune. Cooperarea transfrontalieră în acest sens stimulează 
interconectivitatea şi extinderea modelelor de reuşită pe diverse domenii (economic, 
social, mediu) între raioanele ţării (dezvoltarea regională) şi cu entităţile similare de 
la frontierele vecine (dezvoltarea euroregională şi de bună vecinătate). 
Eforturile de dezvoltare a cooperării transfrontaliere din domeniul infrastructurii, 
economiei, social sau de mediu în raioanele de frontieră Cahul, Leova, Hânceşti, 
Nisporeni, Glodeni, Teleneşti au capacitatea de a oferi soluţii durabile pentru întrea-
ga regiune. Deşi au fost elaborate în perioade diferite şi au fost asistate de diverse 
programe, componentele de colaborare interregională şi transfrontalieră sunt omni-
prezente în toate documentele strategice ale acestor raioane. Exemplele de proiecte 
de mai jos, deşi sunt formulate din unghiul de vedere al APL respective, relevă totuşi 
preocuparea evidentă pentru acţiunile cu caracter transfrontalier:
Strategia de dezvoltare economică şi de atragere a investiţiilor în raionul Nisporeni 
(2009-2013) 
Documentul formulează Viziunea, Misiunea şi cuprinde 5 Obiective strategice, 
respectiv:
Viziunea – raionul Nisporeni susţine parteneriatele, valorifică maximal oportunităţile 
de cooperare transfrontalieră pentru creşterea economiei, atragerea investiţiilor şi 
asigurarea cu locuri de muncă, reducând decalajele de dezvoltare cu celelalte raioane 
ale regiunii şi dezechilibrul rural-urban.
Misiunea – mobilizarea şi consolidarea eforturilor actorilor sociali în lansarea şi 
dezvoltarea afacerilor, implicarea în proiecte investiţionale, aplicarea tehnologiilor 
noi şi a unui management modern.

Obiectivul V. Consolidarea cooperării regionale şi internaţionale conţinde 2 măsuri 
relevante pentru cooperarea transfrontalieră:
Măsura1. Dezvoltarea capacităţii instituţionale  de implementare a dezvoltării regio-
nale are următoarele proiecte relevante:

• Crearea Centrului de Cooperare Transfrontalieră şi Dezvoltare Regională. 
• Crearea Centrului de Informare Europeană EuroNis. 
• Elaborarea şi amplasarea simbolicii şi marcajelor euroregiunii pe teritoriul 

raionului Nisporeni. 
• Crearea şi dezvoltarea relaţiilor de parteneriat APL-ONG în elaborarea şi 

implementarea proiectelor de cooperare transfrontalieră. 
• Participarea la elaborarea şi editarea Ghidului Euroregiunii. 
• Crearea şi menţinerea unor baze de date comune despre oportunităţile de 

cooperare în cadrul euroregiunii. 
• Participarea la elaborarea şi editarea ghidurilor statistice ale euroregiunii.
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Măsura 2. Promovarea imaginii pozitive a raionului, proiecte relevante:
• Participarea la târguri, iarmaroace, expoziţii din ţară şi de peste hotare.
• Elaborarea paginilor web ale localităţilor raionului.

Tabelul 4.6. Relaţia dintre obiectivele Euroregiunii Siret-Prut-Nistru şi Strategia de 
dezvoltare a raionului Nisporeni (2009-2012)

Obiective strategice ESPN
Obiective strategice ale 
raionului Nisporeni

I. Dezvol-
tarea po-

tenţialului 
economic 

II. Dezvoltarea 
serviciilor 
publice şi a 
capacităţii 

APL 

III. Îmbună-
tăţirea şi 

protejarea 
mediului 
natural 

IV. Dezvolta-
rea resurse-
lor umane 

Economie dezvoltată şi 
diversificată X X

Infratructură locală 
modernă şi extinsă X

Calitate îmbunătăţită a 
vieţii şi a mediului natural X X

Servicii publice calitative 
şi diversificate X X

Consolidarea cooperării 
regionale şi internaţionale X X X X

Strategia de dezvoltare economico-socială a raionului Hânceşti (2007-2015) 
A fost elaborată de un grup larg de actori locali şi naţionali în cadrul Proiectului UNDP 
Moldova „Agenda Locală 21” şi conţine viziunea, misiunea, obiective strategice şi spe-
cifice. În anul 2008 în baza acesteia a fost formulat Planul de acţiuni pentru dezvoltarea 
social-economică a raionului  Hânceşti (2008-2011), care promovează priorităţile unui 
Parteneriat Public-Privat constructiv şi responsabil pe teritoriul raionului. 
Viziunea – raion cu un management comunitar modern şi o mobilizare înaltă a resur-
selor umane, economice, tehnologice pentru ridicarea nivelului de trai.
Misiunea – punerea în valoare a potenţialului material şi uman în folosirea resurselor 
existente şi a identificării altor surse capabile să producă o dezvoltare durabilă şi 
echilibrată a localităţilor raionului în sensul asigurării unui mediu sănătos sub aspect 
funcţional, economico-social şi cultural.

Raionul Hânceşti este unul dintre raioanele avansate în promovarea proiectelor 
transfrontaliere în Republica Moldova. Administraţia raională promovează propriul 
Program-cadru de atragere a proiectelor şi investiţiilor, inclusiv transfrontaliere. În 
cooperarea reciprocă cu partenerii transfrontalieri, parteneriatul Public-Privat constructiv 
şi responsabil pe teritoriul raionului este orientat spre următoarele obiective:

- Atragerea şi localizarea investiţiilor strategice în raion.
- Diversificarea economiei localităţilor pentru creşterea bunăstării populaţiei.
- Utilizarea resurselor locale pentru oportunităţi economice.
- Facilitarea turismului transfrontalier.
- Stimularea capacităţilor manageriale şi de infrastructură.
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Tabelul 4.7. Relaţia dintre obiectivele Euroregiunii Siret-Prut-Nistru şi Strategia de 
dezvoltare economico-socială a raionului Hânceşti (2007-2015)

Obiective strategice ESPN
Obeictive strategice ale raionu-
lui Hânceşti

Dezvoltarea 
poten-
ţialului 

economic 

I. Dezvoltarea 
serviciilor 
publice şi a 
capacităţii 

APL 

II. Îmbună-
tăţirea şi 

protejarea 
mediului 
natural 

III. Dez-
voltarea 

resurselor 
umane 

Dezvoltarea infrastructurii de 
bază şi asigurarea accesibilităţii X X

Dezvoltarea IMM, agriculturii, 
mediului rural, turismului, in-
frastructurii economice

X X

Pregătirea personalităţii şi 
educarea în spiritul cunoaşterii 
valorilor şi tradiţiilor

X X X

Asigurarea unui mod sănătos 
de viaţă X X

Crearea unei reţele de servicii 
integrate calitative de asistenţă 
socială 

X X

Îmbunătăţirea condiţiilor de trai 
şi implicarea tinerilor în viaţa 
socială

X X X

Protecţia mediului X X

Portofoliul de proiecte ale APL în consolidarea potenţialului economic, social, cultural, 
turistic, uman şi managerial al raionului Hânceşti promovează experienţa europeană 
de cooperare spre următoarele ţinte:

• Implicarea agenţilor economici, investitorilor, comunităţilor, APL în activi-
tăţile din teritoriu.

• Stimularea formelor alternative de utilizare a potenţialului local.
• Dezvoltarea unei zone turistice competitive.
• Promovarea transparenţei şi politicilor coerente în raport cu comunităţile 

locale.
• Utilizarea bunelor practici în managementul resurselor.
• Promovarea imaginii pozitive a raionului Hânceşti.

Un alt exemplu de preocupare pentru acţiunile cu caracter transfrontalier este în 
Programul  de Dezvoltare  Social-Economică a raionului Teleneşti (2008-2011), 
în cazul unui raion din centrul Moldovei.
Programul prezintă pe scurt situaţia socioeconomică, 5 obiective strategice şi un 
portofoliu de proiecte prioritare, inclusiv pentru amplificarea cooperării regionale 
şi transfrontaliere. 
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Tabelul 4.8. Relaţia dintre şi obiectivele Euroregiunii Siret-Prut-Nistru şi Programul  
de Dezvoltare  Social-Economică a raionului Teleneşti

Obiective strategice ESPN
Obiective strategice ale 
raionului Teleneşti

Dezvoltarea 
poten-
ţialului 

economic 

I. Dezvoltarea 
serviciilor 
publice şi a 
capacităţii 

APL 

II. Îmbună-
tăţirea şi 

protejarea 
mediului 
natural 

III. Dez-
voltarea 

resurselor 
umane 

1. Dezvoltarea  şi  diversifi-
carea  economiei raionului X X

2.  Infrastructură  locală  
dezvoltată  şi  extinsă. X

3. Calitatea  îmbunătăţită  
a vieţii  şi  a mediului  
înconjurător

X X

4. Servicii  publice calita-
tive  şi  diversificate. X X

5. Consolidarea cooperării 
regionale şi  interregionale X X X X

De remarcat că obiectivul strategic „Consolidarea cooperării regionale şi inter-
regionale” prevede un portofoliu cu următoarele proiecte relevante de cooperare 
regională: 

• Organizarea schimbului de experienţă cu alte raioane.
• Promovarea înfrăţirii oraşelor din diferite regiuni şi ţări.
• Stabilirea proiectelor de cooperare transfrontalieră.
• Organizarea schimbului de cunoştinţe şi practici de succes dintre regiunea 

centru şi Euroregiunea Siret-Prut-Nistru.
Aceste exemple ale unor raioane relevante în cadrul cooperării cu parteneri transfron-
talieri sunt în măsură să arate spectrul larg de proiecte în care fiecare raion (APL, 
ONG, instituţii sociale sau educaţionale) din regiunea transfrontalieră sau euroregiuni 
poate coopera cu entităţi similare din România sau Ucraina în parteneriate comune. 
Totodată, aceste exemple pot furniza idei de noi proiecte transfrontaliere pentru 
implementarea în beneficiul comunităţilor locale.

4.3. Rezumat
Principalele idei şi concluzii la acest capitol sunt: 
• Pentru proiectarea dezvoltării unei regiuni pe termen mediu şi lung este necesar 

un pachet integru de obiective, proiecte şi acţiuni coerente. „Efectul de barieră” 
cauzat de graniţele naţionale trebuie depăşit împreună prin implicare.

• Strategia transfrontalieră promovează o viziune comună de dezvoltare şi creează 
un cadru de lucru pentru proiecte şi acţiuni cu impact pe ambele părţi ale frontierei, 
iar platforma de cooperare bazată pe proiecte transfrontaliere oferă un instrument 
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clar de finanţare a necesităţilor locale şi întăreşte încrederea reciprocă. Strategiile 
produc efecte echilibrate, consolidează parteneriatul public-privat între actorii 
transfrontalieri şi minimizează intervenţiile ad-hoc sau măsurile nechibzuite.

• În cultura europeană tradiţia locală încurajează cooperarea, toleranţa şi buna ve-
cinătate în regiunile traversate de frontiere. De regulă, barierele lingvistice sunt 
mai mici în regiunile transfrontaliere, fapt care sporeşte înţelegerea şi cooperarea 
actorilor locali.

• Partenerii creează unitatea regiunii transfrontaliere. Diversitatea partenerilor din 
regiunile transfrontaliere permite abordarea unui spectru mai larg de probleme 
comune. Contribuţia fiecărui partener în cooperarea transfrontalieră este impor-
tantă şi, de regulă, nu poate fi înlocuită sau ignorată. Partenerii transfrontalieri 
sunt credibili în promovarea propriilor proiecte datorită caracterului concret şi 
efectelor localizate în zone defavorizate.

• Cooperarea în cadrul procesului strategic determină priorităţile în dezvoltarea 
regiunii transfrontaliere şi acţiunile susţinute în comun sau pentru efecte comune. 
Implicarea actorilor locali din regiunile transfrontaliere în proiecte comune pro-
duce sinergii şi stimulează cooperare pe un spectru larg de acţiuni. Performanţa 
parteneriatelor în cooperarea transfrontalieră este susţinută şi încurajată de UE.

• Unităţile teritorial-administrative se unesc benevol şi constituie părţi ale regiunilor 
transfrontaliere. Situaţia curentă a regiunii transfrontaliere nu reprezintă suma pro-
blemelor pe care le au părţile, ci multiplicarea oportuniţăţilor de care au fost lipsite 
aceste regiuni prin izolarea de frontiere. Viziunea comună pe care o au părţile situate 
în regiunea transfrontalieră este o expresie a aspiraţiilor acceptate prin consens de 
către acestea, ceea ce oferă pragmatism cooperării pentru un viitor realist.

• Practica arată că în regiunile transfrontaliere există un spectru mai larg de aplicare 
a diferitor mecanisme şi metode de implementare, iar schimbul de experienţă 
(tehnologică, metodologică, abilităţi aplicative) este benefic pentru părţile impli-
cate. Acest fapt se produce chiar şi în ciuda diferitor tratamente ale legislaţiilor 
naţionale la nivel de procedee, avizări, restricţii.

• În acest sens unii donatori importanţi (de exemplu, UE) aplică reguli financiare 
comune pentru părţile cu sisteme financiar-contabile diferite.

• Partenerii transfrontalieri trebuie să promoveze un sistem comun de informare 
reciprocă pentru toate sferele de activitate. Disponibilitatea informaţiei corecte 
şi la timp oferă un cadru natural de încredere reciprocă şi asigură transparenţa 
în zonele transfrontaliere. Practica arată că chiar regiunile cu istorie şi cultură 
comună, dar separate în timp de frontieră, au o cunoaştere reciprocă redusă.

• Sistemul de raportare comună, controlul financiar şi evaluarea sporesc gradul de 
înţelegere dintre partenerii implicaţi. Proiectele transfrontaliere urmăresc ca sistemul 
de management financiar să fie unul clar şi coerent pentru toate părţile implicate. 
Monitorizarea menţine sensul, coerenţa şi eficienţa acţiunilor comune. 



5. EXPERIENÞA REALIZÃRII PROIECTELOR 

DE COOPERARE TRANSFRONTALIERÃ 

ÎN REPUBLICA MOLDOVA 

5.1. Scurt istoric al implicării Republicii Moldova în programele 
de cooperare transfrontalieră şi transnaţională 

5.1.1. Programul TACIS pentru Cooperarea Transfrontalieră (TACIS 
CBC): perioada 1996-2003
Un rol catalizator în dezvoltarea cooperării transfrontaliere îl are alocarea de către 
Uniunea Europeană şi alte organisme financiare internaţionale a unor sume conside-
rabile destinate programelor de cooperare respective. Astfel, cooperarea transfron-
talieră pe frontierele CSI cu UE, începând cu anul 1996, a fost sprijinită prin pro-
gramul Comisiei Europene TACIS pentru Cooperarea Transfrontalieră (aşa-numitul 
TACIS CBC – eng. TACIS Cross Border Cooperation Programme). Programul în 
cauză reprezintă o parte componentă a Programului TACIS care acordă asistenţă în 
promovarea reformelor economice şi de redresare în statele CSI şi Mongolia. Acest 
program a oferit posibilitatea accesului la finanţare pentru proiectele din regiunile 
de la frontierele dintre Federaţia Rusă şi Finlanda, Ucraina şi Ungaria, Bielarus şi 
Polonia, România şi Republica Moldova. 
Programul şi-a propus ca scop asigurarea securităţii în regiunile de frontieră şi solu-
ţionarea unor probleme specifice de dezvoltare ale acestora, evitarea dezechilibrului 
în dezvoltarea economică a regiunilor de frontieră, asigurarea funcţionării eficiente 
a fluxurilor transfrontaliere (persoane, bunuri, servicii, capital), prevenirea activi-
tăţilor economice ilegale şi reducerea poluării transfrontaliere a mediului. Pentru 
implementarea proiectelor CBC în cele patru state eligibile, Comisia Europeană 
aloca anual un buget de circa 26,5 mil. Euro.1 Repartiţia resurselor financiare alocate 
pentru Programul TACIS CBC se efectua conform priorităţilor stabilite în cadrul 
Regulamentului TACIS2: 

• Dezvoltarea infrastructurii (40-50% din bugetul anual).
• Promovarea activităţilor de protecţie a mediului şi conservarea resurselor 

naturale (15-25% din bugetul anual).
• Suport pentru sectorul privat şi dezvoltarea economică (15-25% din bugetul 

anual).
• Sprijinirea proiectelor transfrontaliere mici şi micro (10-25% din bugetul 

anual).

1 Tacis Cooperarea Transfrontalieră: Document strategic şi program indicativ 2004-2006, adoptat de 
CE la 21.11.2003.
2  Regulamentul CE 99/2000.



Ghid de cooperare transfrontalieră 130

Proiectele TACIS CBC erau clasificate în două tipuri, în dependenţă de valoarea 
grantului:

• Proiecte de dimensiuni mari – implementate la nivel naţional, cu preponde-
renţă proiecte ce vizează reconstrucţia punctelor de trecere vamală, proiectele 
de mediu, infrastructură de mediu şi în sectorul energetic, bugetul acestora 
fiind de circa 2-3 mil. Euro.

• Proiecte mici –  care oferă administraţiilor locale sau regionale posibilitatea 
de a participa direct la procesul de cooperare transfrontalieră. Proiectele date 
au fost implementate în cadrul unui subprogram special destinat sprijinirii 
proiectelor transfrontaliere mici şi micro, al căror buget varia între 50.000 şi 
200.000 Euro.

Finanţarea în cadrul subprogramului dat – Facilităţi pentru Proiecte Mici (engl. Cross 
Border Cooperation  Small Projects Facilities) se axa asupra acelor activităţi în care 
regiunile, oraşele şi organele publice locale posedă competenţele şi experienţele 
necesare (dezvoltarea economică locală, programe sociale, protecţia mediului, învă-
ţământ şi cultură, dezvoltarea turismului etc.). Programul acorda o atenţie deosebită 
conţinutului şi impactului transfrontalier al proiectelor, precum şi sustenabilităţii ac-
tivităţilor. O condiţie importantă a acestor tipuri de proiecte era existenţa partenerilor 
din România şi coordonarea cu sursele de finanţare din Programul PHARE CBC. 
Contribuţia Comisiei Europene nu putea depăşi 80% din costul total al proiectului. 
Anume acest subprogram a stat la baza dezvoltării ulterioare a instrumentelor de 
cooperare trasfrontalieră de care Republica Moldova beneficiază din partea Uniunii 
Europene. 
Pe parcursul perioadei 1996-2003, Moldova a beneficiat de asistenţă pentru imple-
mentarea proiectelor de cooperare transfrontalieră în valoare de 31 mil. Euro3, dintre 
care doar 1844684 Euro au fost destinate proiectelor implementate nemijlocit de 
către autorităţile publice locale şi organizaţii non-guvernamentale. În cadrul progra-
mului au fost implementate atât proiecte mari în valoare de peste 1 milion Euro, cât 
şi proiecte mici în valoare de 50-200.000 Euro pe teritoriul judeţelor de la frontieră 
(Edineţ, Ungheni, Hânceşti, Cahul).
Tabelul 5.1. Numărul proiectelor în ţările eligibile 

Ţara Nr. proiecte Finanţare, €
Rusia 92 proiecte 16252673

Ucraina 15 proiecte 2573412
Belarus 12 proiecte 1896336

Moldova 11 proiecte 1844684

Proiectele mari au fost cu preponderenţă axate pe  reconstrucţia infrastructurii de 
frontieră şi proiecte de mediu. 
În particular, la nivel naţional în perioada 1997-2000 au fost implementate trei proiecte 
ce ţin de managementul cursurilor acvatice Prut şi Dunărea. Un sistem de prevenire a 

3  Tacis Cooperarea Transfrontalieră: Document strategic şi program indicativ 2004-2006, adoptat de 
CE la 21.11.2003
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inundaţiilor a fost edificat în cadrul Proiectului Asistenţa pentru reabilitarea sistemelor 
antiinundaţii în bazinul râului Prut (perioada 1998-1999, buget 1 mil. Euro). În cadrul 
Proiectului  Monitorizarea afluenţilor râului Prut (ii) a fost elaborată strategia de ad-
ministrare a apelor afluenţilor, reducerea gradului de poluare a suprafeţelor acvatice şi 
controlul calităţii apelor (perioada 2000-2001; bugetul 1,3 mil. Euro). Proiectul Crea-
rea sistemului de alarmă şi de management al apelor bazinului dunărean, a realizat 
un sistem transfrontalier de monitorizare şi alarmă în cazul situaţiilor de accident în 
bazinul dunărean (perioada 1999-2000, bugetul 1 mil. Euro). 
Prin Proiectul Vama Leuşeni a fost reconstruită  clădirea administrativă, au fost pro-
curate echipamente de monitoring şi telecomunicaţii, a fost reparat drumul de acces, 
executate  lucrări de amenajare a terenurilor aferente şi instruit personalul. Pentru 
realizarea lucrărilor a fost alocat un buget de 1,6 mil. Euro. 
Prin Proiectul Vama Ungheni a fost modernizat echipamentul de schimb al axelor 
de tren în vederea corespunderii standardelor utilizate în cadrul Coridorului IX 
Transeuropean, au fost  procurate echipamente de monitoring şi telecomunicaţii. 
Pentru realizarea acestor activităţi a fost alocat un buget de 0,1 mil. Euro.
În cadrul Proiectului Vama Giurgiuleşti a fost executată reconstrucţia punctului de 
trecere de la Giurgiuleşti, obiectiv foarte important pentru dezvoltarea infrastruc-
turii sudului republicii. Pentru amenajarea teritoriului, procurarea echipamentului, 
realizarea lucrărilor de construcţie şi formarea infrastructurii este prevăzut un buget 
de 2 mil. Euro.

Figura 5.1. Distribuţia proiectelor în cadrul CBC SPF
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Prin intermediul Schemei CBC SPF au fost implementate 11 proiecte în următoa-
rele domenii: dezvoltarea economică locală, protecţia mediului, turism şi probleme 
sociale. 
Printre proiectele finanţate la nivel local evidenţiem următoarele: Crearea bazei de 
date pentru stabilirea Centrului Ecologic şi didactico-ştiinţific al Rezervaţiei Natu-
rale “Emil Racoviţă”, Restaurarea şi protejarea ecosistemului  Lacurilor Manta, 
Crearea reţelei informaţionale a Euroregiunii Dunărea de Jos, Crearea unei agenţii 
regionale de turism pentru dezvoltarea ecoturismului, „Transferul de tehnologii în 
creşterea şi prelucrarea viţei de vie în Judeţul Ungheni,  Reducerea şomajului în 
Judeţul Ungheni. 

În urma implementării acestui program au fost obţinute rezultate importante şi făcute 
recomandări pentru viitoarele programe, în particular: 

• Rezultatele atinse au fost fezabile şi palpabile.
• Am învăţat a lucra în parteneriat.
• Au fost stabilite contacte şi create reţele de cooperare între beneficiarii eligibili 

din Republica Moldova şi din România. 
• S-a accentuat importanţa creării unui mecanism de coordonare între fondurile 

PHARE CBC şi TACIS CBC, în special s-a resimţit necesitatea disponibilităţii 
fondurilor comune pentru activităţile în cadrul unui proiect. 

• A fost recunoscută importanţa majorării fondurilor dedicate componentei 
pentru programele mici şi micro din cadrul Programului de Cooperare 
Transfrontalieră.

• A fost conştientizată importanţa campaniilor de informare privind oportuni-
tăţile oferite în cadrul programelor CE şi necesitatea instruirii potenţialilor 
aplicanţi în vederea generării de proiecte.

• Cea mai importantă lecţie învăţată a fost necesitatea descentralizării progra-
melor de cooperare transfrontalieră şi implicarea nemijlocită a partenerilor 
atât în procesul de programare (elaborarea formatului de program), cât şi în 
procesul de implementare a acestora în vederea sporirii gradului de eficien-
tizare a rezultatelor obţinute şi fondurilor utilizate. 

5.1.2. Programe de vecinătate: perioada 2004-2006

În Comunicarea Comisiei Europene intitulată „Europa lărgită – vecinătate: un cadru 
nou de relaţii cu vecinii noştri de la Est şi Sud”4 s-a propus ca „Uniunea Europeană 
să tindă spre crearea unui spaţiu de prosperitate şi stabilitate şi a unei vecinătăţi prie-
tenoase, cu care Uniunea Europeană are relaţii strânse, de pace şi cooperare. Comu-
nicarea privind Europa lărgită a conturat mai întâi politica europeană de vecinătate 
pentru formarea relaţiilor viitoare ale UE cu vecinii săi. Ca un element al acestei 

4 „Comunicarea privind Europa lărgită”, COM [2003] 104, din 11 martie 2003.
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politici, Comisia s-a străduit să creeze, începând cu anul 2007, un nou Instrument 
de Vecinătate, care va finanţa acţiunile transfrontaliere de cooperare pe ambele părţi 
ale frontierei externe a Uniunii Europene lărgite.  
Conform acestei abordări, la 1 iulie 2003 Comisia a adoptat Comunicarea „Punerea 
bazelor unui Nou Instrument de Vecinătate” 5, care a introdus conceptul de Programe 
de Vecinătate. Prin Comunicarea NIV, Comisia propune o abordare în două etape: 

• Prima etapă − schimbări practice în implementarea instrumentelor de coopera-
re existente  (PHARE CBC, INTERREG, CARDS, TACIS) prin introducerea 
Programelor de Vecinătate pentru anii 2004-2006 la frontierele externe ale 
Uniunii Europene lărgite (inclusiv Bulgaria şi România);

• A doua etapă − începând cu anul 2007, introducerea unui Nou Instrument de 
Vecinătate, care are menirea de a funcţiona pe ambele părţi ale frontierelor 
externe ale UE. 

Atât obiectivele Noului Instrument de Vecinătate după 2006, cât şi cele ale Progra-
melor de Vecinătate tranzitorii pentru anii 2004-2006 sunt următoarele: 

• Promovarea dezvoltării economice şi sociale durabile în zonele de frontieră.
• Întreprinderea acţiunilor comune în vederea depăşirii sfidărilor comune în 

domenii precum: protecţia mediului, ocrotirea sănătăţii, prevenirea şi com-
baterea crimei organizate.

• Asigurarea unor frontiere eficiente şi sigure.
• Promovarea acţiunilor transfrontaliere locale de tip „de la om la om”.

Pentru a pune bazele unui Nou Instrument de Vecinătate în perioada 2004-2006 
atenţia a fost concentrată asupra asigurării unei coordonări şi sincronizări eficiente a 
instrumentelor existente pentru cooperarea transfrontalieră între Uniunea Europeană 
lărgită şi ţările ei limitrofe.  
Astfel, începând cu anul 2004, proiectele de cooperare la frontiera cu statele-membre 
ale UE sunt implementate prin intermediul Programelor de Vecinătate. Un accent 
deosebit s-a pus pe:

▪ Implicarea statelor participante la program în calitate de parteneri egali.
▪ Elaborarea în comun a documentelor de program, inclusiv selectarea şi apro-

barea priorităţilor şi măsurilor eligibile.  
▪ Fonduri care au devenit disponibile atât pentru partenerii interni, cât şi pentru 

cei externi. 
▪ Implementarea în comun a proiectelor prin schema de grant. 
▪ Licitaţia pentru propuneri de proiecte. 
▪ Procedurile de evaluare şi selectare a proiectelor, care erau comune şi agreate 

de parteneri prin intermediul comitetelor comune de evaluare. 
▪ Structurile comune de management al programelor.

5 „Punerea bazelor unui Nou Instrument de Vecinătate”, (COM [2003] 393), din 1.07.2003.
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Din cele 13 Programe de Vecinătate finanţate de Comisia Europeană, Republica 
Moldova este eligibilă în cadrul a două programe de vecinătate: 

I. Programul de Vecinătate România – Moldova pentru 2004-2006.
II. Programul Interreg IIIB - CADSES (Spaţiul Caspic, Adriatic şi al Sud-Estului 

Europei).

5.1.2.1. Programul de Vecinătate România – Moldova pentru 2004-2006

Programul de Vecinătate (PV) România – Moldova  este prevăzut pentru o perioadă 
de programare de trei ani cu un buget disponibil de 26,5 mil. Euro, dintre care 4,5 
mil. Euro sunt alocate pentru partenerii din Republica Moldova şi, respectiv, 22 mil. 
Euro pentru cei din România. Programul în cauză înlocuieşte schema pentru proiecte 
mici de cooperare transfrontalieră din Programul anterior TACIS CBC, fiind ajustat la 
cerinţele şi necesităţile ţărilor participante. În consecinţă, au fost introduse schimbări 
esenţiale în mecanismul de funcţionare a acestuia. Astfel, a fost extins atât spectrul 
categoriilor eligibile ale participanţilor la program, cât şi teritoriul de acoperire a 

Figura 5.2. Aria eligibilă a programului
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programului, teritoriul Moldovei fiind integral eligibil în cadrul programului. Ele-
mentele cruciale ce deosebesc aceste două programe sunt procesul comun de pla-
nificare, coordonarea gestionării fondurilor PHARE CBC şi TACIS, aplicarea unei 
proceduri comune de anunţare a licitaţiei pentru propuneri de proiecte şi de selectare 
a proiectelor, precum şi existenţa instituţiilor comune de gestionare a programului 
(Comitetul Comun de Cooperare, Comitetul Comun de Gestionare şi Secretariatul 
Tehnic Comun). Prevederile de implementare a programului sunt bazate pe princi-
piul conform căruia ambele ţări sunt parteneri egali şi au un rol egal în structurile 
de management ale PV. Managementul comun al programului asigură proprietatea 
locală, implicarea mai largă, planificarea mai bună şi este un garant pentru crearea 
bazei unor activităţi transfrontaliere veritabile. 
Obiectivele şi priorităţile eligibile au fost selectate nemijlocit de partenerii de program 
şi vizează în fond dezvoltarea social-economică a regiunilor eligibile şi consolida-
rea relaţiilor interumane. Următoarele măsuri au fost selectate pentru formularea 
proiectelor comune:
Prioritatea 1. Dezvoltarea economică locală

• Protecţia mediului.
• Dezvoltarea economiei locale.
• Planificarea teritorială şi dezvoltarea infrastructurii.
• Dezvoltarea turismului. 
• Învăţământul şi serviciile sociale.

Prioritatea 2. Acţiuni de la om la om
Acoperirea anvelopei financiare a programului pe partea moldovenească a fost asi-
gurată din fondurile Programului TACIS. Contribuţia Comisiei Europene în bugetul 
total al proiectelor poate varia de la 50.000 Euro până la 1 mil. Euro (pentru partenerii 
din Republica Moldova), fiind necesară şi participarea financiară a beneficiarului 
proiectului în valoare de 5-25%, în dependenţă de dimensiunea grantului solicitat. 
Durata proiectelor este de 12-24 luni. 

Realmente, Programul de Vecinătate Republi-
ca Moldova – România a fost lansat în 2006, 
fiind organizate două licitaţii de propuneri de 
proiecte pentru Republica Moldova, în speţă: 
pentru bugetul anului 2004 (950.000 Euro) şi 
bugetele anilor 2005 şi 2006 (3.3 mil Euro). 
Pentru aplicanţii din Republica Moldova a fost 
posibilă depunerea propunerilor de proiecte 
doar pentru Prioritatea 1 „Dezvoltarea econo-
mică locală”, Prioritatea 2 „Acţiuni de la om 
la om” nefiind disponibilă. 
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Rezultatele primei licitaţii au fost destul de modeste, fiind depuse doar 10 propuneri 
de proiecte din partea aplicanţilor din Republica Moldova, comparativ cu  100 din 
România, din care au fost selectate şi contractate două proiecte în limita bugetului 
disponibil. În cadrul licitaţiei au fost contractate doar două proiecte. Participarea re-
dusă a aplicanţilor din Republica Moldova în cadrul acestei licitaţii a fost condiţionată 
de mai mulţi factori: (i) accesul redus la informaţia privind regulile de participare, 
deoarece la moment nu a existat un punct naţional de contact care ar asigura campania 
informaţională şi procesul consultativ; (ii) pragul minim al propunerii de proiect a 
fost fixat la un nivel destul de ridicat de 450.000 Euro, astfel automat fiind scoase 
din concurs proiectele cu o valoare mai mică; (iii) luând în considerare bugetele 
limitate ale autorităţilor publice locale, puţini aplicanţi îşi puteau permite să asigure 
o cofinanţare de 25% din valoarea proiectului; (iv) deoarece pachetul aplicaţional a 
fost disponibil doar în limba engleză, a persistat şi problema comunicării. 
Rezultatele celei de a doua licitaţii, din 2007, au fost mult mai încurajatoare. Au fost 
recepţionate 143 de propuneri de proiecte per total pentru Prioritatea 1 „Dezvoltarea 
economică şi socială”: 89 pe partea română şi, respectiv, 54 pe partea moldovenească 
a programului. Urmare a procesului de evaluare au fost contractate 11 proiecte în 
valoare de 3.4 mil. Euro. 
Participarea şi interesul faţă de acest program s-a majorat  substanţial (de 5 ori). 
La atingerea acestui rezultat au contribuit mai mulţi factori: (i) existenţă Punctului 
Naţional de Contact, care a asigurat diseminarea elocventă a informaţiei despre 
oportunităţile oferite în cadrul programului şi a acordat consultanţă continuă poten-
ţialilor aplicanţi pe tot parcursul perioadei de elaborare a propunerilor de proiecte; 
(ii) rezultatele obţinute în proiectele anterioare au stimulat încrederea în posibilitatea 
succesului accesării fondurilor europene; (iii) a fost micşorat pragul minim pentru 
propunerea de proiect până la 200.000 Euro; (iv) dimensiunea contribuţiei putea varia 
între 10 şi 25%, în dependenţă de valoarea proiectului, şi putea fi depusă parţial în 
bunuri; (v) pachetul aplicaţional a fost disponibil în limba română, care după aderarea 
României la UE a devenit una din limbile de comunitare oficiale.  
Bugetul disponibil pentru licitaţia în cauză a fost de 3.3 mil. Euro, cel solicitat de 
către aplicanţi în totalitate fiind de 16 692 398 Euro, fapt ce denotă importanţa pro-
gramelor de cooperare transfrontalieră pentru autorităţile publice locale şi organi-
zaţiile non-profit şi permite efectuarea unei prognoze pozitive în sensul valorificării 
viitoarelor fonduri oferite de Comisia Europeană pentru cooperarea transfrontalieră 
în cadrul noului Instrument European pentru Vecinătate şi Parteneriat (Programul 
Transnaţional de Cooperare pentru Europa de Sud-Est, Programul Operaţional Co-
mun România-Ucraina-Republica Moldova şi Programul Operaţional Comun pentru 
Bazinul Mării Negre). 
În totalitate din fondurile Programului de Vecinătate au fost contractate 13 proiecte 
ce acoperă un spectru foarte larg de activităţi (vezi Anexa 15). Ponderea propunerilor 
contractate din totalul celor prezentate este de 20,3%, accentul fiind pus pe proiectele 
cu caracter social şi o puternică componentă de infrastructură. 
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Figura 5.3. Ponderea proiectelor contrac-
tate după măsuri

 Dezvoltarea şi moderni-
zarea infrastructurilor de 
eliminare a deşeurilor (3)

 Dezvoltarea infrastructurii 
de aprovizionare cu apă 
potabilă (2) 

 Reabilitarea drumurilor 
secundare (1)

 Dezvoltarea infrastructurii 
şi serviciilor de turism 
(2)

 Dezvoltarea serviciilor 
pentru grupurile dezavan-
tajate (4)

 Îmbunătăţirea locaţiilor de 
învăţământ şi cultură (1)

Figura 5.4. Distribuirea geografică a proiectelor finanţate din Programul  de Vecinătate 
România – Republica Moldova 2004-2006

Din bugetul Programului de Vecină-
tate au fost finanţate cu preponderenţă 
proiecte în domeniul mediului, în 
speţă proiecte ce vizează manage-
mentul deşeurilor şi aprovizionarea 
cu apă potabilă (38%), fiind urmate 
de cele în domeniul social (31%) şi 
promovarea turismului (15%). 
Analiza propunerilor de proiecte pre-
zentate la cele două licitaţii organiza-
te în cadrul programului ne sugerează 
o serie de concluzii (Anexa 3):

▪ După numărul propunerilor 
de proiecte depuse cei mai 
activi participanţi sunt din: municipiul Chişinău – cu 22 propuneri de proiec-
te, raionul Cahul – cu 8 propuneri de proiecte, raionul Hânceşti – 7, raionul 
Ungheni – 4. Această distribuţie are o explicaţie firească. Cu excepţia muni-
cipiului Chişinău, doar raioanele vizate au fost eligibile în cadrul programului 
de cooperare transfrontalieră TACIS SPF, având deja o experienţă destul de 
îndelungată de participare în proiectele de cooperare transfrontalieră. 
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▪ Cea mai solicitată măsură eligibilă din program a fost „Dezvoltarea economică 
locală”, în cadrul acesteia fiind înaintate spre finanţare 23 de propuneri de 
proiecte, ceea ce reprezintă 35,8% din totalul propunerilor. Acţiuni specifice 
sunt „Dezvoltarea acţiunilor transfrontaliere de formare a personalului din 
IMM” şi „Dezvoltarea infrastructurii de afaceri”, fapt ce denotă necesitatea  
unei varietăţi de mecanisme şi cadre de sprijin, care să poată motiva dez-
voltarea IMM: instruire, consultanţă, acces la infrastructura relevantă, de 
exemplu, incubatoarele de afaceri (centrele de afaceri, centrele de expoziţii),  
crearea unor reţele de sprijin transfrontalier, cooperarea la nivel local/regional 
pentru înfiinţarea unor structuri comune de sprijin şi asociaţii de afaceri etc. 
Respectiv cele mai multe propuneri de proiecte au fost prezentate de organi-
zaţii non-profit în particular din Municipiul Chişinău (11 propuneri).

▪ Pe locul doi după nivelul de solicitare este acţiunea „Provocări de mediu”, 
fiind depuse 16 propuneri de proiecte, ceea ce reprezintă 26,6%. În cadrul 
acţiunii se solicită proiecte ce vizează dezvoltarea şi îmbunătăţirea depo-
zitării deşeurilor (15,6% din totalul propunerilor). Acţiunea „Provocări de 
mediu” este urmată de acţiunea „Dezvoltarea la nivel local a sistemelor 
pentru furnizarea apei şi/sau purificarea apei şi canalizare” (7,8% din totalul 
propunerilor). Proiectele în acest domeniu sunt înaintate cu preponderenţă de 
autorităţile publice locale. Cele mai multe propuneri au parvenit din raionul 
Hânceşti, în special privind aprovizionarea cu apă potabilă, deşi problema în 
cauză persistă în toate localităţile rurale. De menţionat că problema de mediu 
a avut cea mai mare susţinere din partea programului.  

▪ Pe locul trei după numărul propunerilor înaintate (18,8% din totalul celor 
prezentate) este acţiunea „Probleme sociale”, în special sunt foarte solicitate 
proiectele ce ţin de prestarea şi dezvoltarea serviciilor pentru grupurile dez-
avantajate ale populaţiei. Propunerile de proiecte din acest domeniu au fost 
pe locul doi după numărul celor selectate pentru finanţare, accentul fiind pus 
pe preluarea experienţei partenerilor şi susţinerea acţiunilor în zonele rurale 
ce ţin de ameliorarea situaţiei populaţiei în vârstă, a invalizilor şi persoanelor 
cu handicap prin crearea serviciilor sociale de alternativă (centre de zi, servicii 
de asistenţă la domiciliu, spaţii pentru recuperare şi reintegrare socială).

▪ Deşi domeniul turismului este unul de perspectivă în zona transfrontalieră, 
numărul propunerilor de proiecte a fost mai limitat, având o pondere de doar 
6,2% din totalul propunerilor. 

▪ O încercare ce merită încurajare este prezentarea în premieră a proiectelor 
de reabilitare a infrastructurii drumurilor secundare la frontieră. Numărul 
proiectelor a fost foarte modest (3,1% din totalul propunerilor prezentate), 
dată fiind complexitatea şi dificultatea elaborării unui asemenea proiect. 
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5.1.2.2. Programul de Vecinătate Interreg IIIB - CADSES 
(Spaţiul Caspic, Adriatic şi al Sud-Estului Europei) 

Programul CADSES este printre cele 13 programe de cooperare transnaţională im-
plementate în Europa, fiind cel mai complex şi mai vast ca dimensiune geografică 
şi spectru de acţiuni. În cadrul programului au fost antrenate 18 state participante, 
aflate în diverse relaţii juridice cu Uniunea Europeană, dintre care 9 sunt state-mem-
bre: Republica Cehă, Germania, Grecia, Ungaria, Italia, Polonia, Republica Slovacă 
şi Slovenia, iar 9 sunt state ne-membre: Albania, Bosnia şi Herţegovina, Bulgaria, 
Croaţia, Federaţia Serbia şi Muntenegru, fosta Republică Iugoslavă Macedonia, 
Republica Moldova, România şi Ucraina.
După aderarea Poloniei, Sloveniei, Slovaciei şi Cehiei la Uniunea Europeană (1 mai 
2004), CADSES a fost transformat într-un program de vecinătate, acoperind patru 
măsuri şi douăsprezece acţiuni eligibile, şi anume dezvoltarea spaţială şi urbană, 
dezvoltarea rurală şi imigrarea, dezvoltarea reţelelor europene de transport şi accesul 
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la societatea informaţională, protejarea ariilor naturale şi a patrimoniului natural şi 
turistic, managementul resurselor naturale, prevenirea situaţiilor de risc. 
Odată cu transformarea programului în unul de vecinătate a fost posibilă participarea 
şi a partenerilor din statele nemembre ale UE. Astfel, Republica Moldova a devenit 
eligibilă, participând doar la ultima licitaţie organizată în cadrul programului. Alocarea 
bugetară pentru Moldova şi Ucraina a fost de 5 mil. Euro din fondurile Programului 
TACIS CBC. Din aceste fonduri, în Republica Moldova a fost implementat doar un 
singur proiect ce ţine de revitalizarea oraşelor istorice. 

Concluzii

Programele de vecinătate au fost concepute ca o  etapă tranzitorie spre un nou in-
strument de finanţare a activităţilor de cooperare transfrontalieră şi respectiv lecţiile 
învăţate ca urmare a implementării acestora au fost luate în considerare la definirea 
noilor programe de cooperare transfrontalieră şi transnaţională. Implementarea proiec-
telor în Republica Moldova a scos în evidenţă o serie de impedimente şi dificultăţi 
care ar putea fi general valabile şi pentru alte programe de acest tip, şi anume: 
La nivel de proiecte:

• Dificultăţi în identificarea partenerilor de proiect.
• Capacităţi tehnice reduse în vederea aplicării regulilor programelor de coo-

perare transfrontalieră atât la etapa generării de proiecte, cât şi la etapa de 
implementare.

• Cofinanţarea de 25% din valoarea proiectului este adesea o constrângere 
pentru beneficiari şi un impediment important în implementarea cu succes a 
proiectului.

• Perioada dintre lansarea şi contractarea propunerii de proiect este prea lungă, 
circumstanţele şi realităţile fiind deja schimbate.

• Acţiunile de cooperare transfrontalieră nu pot fi eficiente fără libera mişcare 
a persoanelor.

• Existenţa unor importante diferenţe între regulile de implementare aplicate în 
programe şi legislaţia naţională, fapt ce impune necesitatea dublei raportări 
şi evidenţe.

La nivel de programe:
• Partenerii din cadrul programelor ce utilizează mai multe surse de finanţare 

(TACIS, FEDR) se confruntă cu reticenţa „vechilor” parteneri de a accepta 
„noii veniţi”.

• Comunicarea insuficientă între statele partenere la program şi autorităţile de 
management ale programelor.

Din experienţa acumulată s-au evidenţiat o serie de elemente care trebuie luate în 
considerare la implementarea cu succes a viitoarelor programe:

• Devotamentul partenerilor în ceea ce priveşte scopul şi rezultatele proiectului. 
• Un sistem eficient de management şi luare a deciziei. 
• Cooperarea cu autorităţile naţionale şi suportul din partea acestora. 
• Implicarea cât mai activă a partenerilor de program în elaborarea şi definirea 

documentelor de program.
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• Proceduri simplificate şi uniforme pentru toţi partenerii. 
• Depăşirea în comun a barierelor logistice şi de comunicare.
• Existenţa unui sistem eficient de informare a potenţialilor aplicanţi şi utilizarea 

instrumentelor pentru crearea parteneriatelor (puncte naţionale de contact, 
zile informaţionale şi instruiri, pagini web, evenimente de identificare a par-
tenerilor).

• Consolidarea capacităţilor instituţiilor naţionale implicate în managementul 
programelor. 

5.2. Cooperarea transfrontalieră şi dezvoltarea economică locală 

5.2.1. Privire de ansamblu 

O problemă generală a regiunii eligibile este competitivitatea redusă a bunurilor şi 
serviciilor, ca urmare a lipsei tehnologiilor moderne. Procesul de restructurare a eco-
nomiei a afectat rezultatele atât din punct de vedere cantitativ, cât şi calitativ. Foarte 
puţine întreprinderi au reuşit să adapteze produsele lor la cerinţele pieţei unificate 
ale UE şi la standardele de calitate ale UE. Numărul întreprinderilor care dispun de 
certificat de calitate (de exemplu, standardul ISO 9000:2000) este mic. Mai mult ca 
atât, bunurile cu valoare adăugată mică prevalează în general, mai ales în exporturi 
(materii prime, confecţionarea îmbrăcămintei, prelucrarea lemnului). 
Domeniul inovaţional este în mare măsură la etapa sa incipientă în ceea ce priveşte 
normele UE. Centrele de inovaţie din regiunea eligibilă sunt cercurile academice. 
Mai multe întreprinderi mari sunt interesate să treacă la o desfăşurare pronunţată 
a lucrărilor de cercetare-dezvoltare tehnologică, dar din cauza lipsei resurselor şi 
a condiţiilor de piaţă inadecvate ele nu pot să-şi permită să facă investiţii în acest 
domeniu. 
Majoritatea aspectelor tipice pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor (TIC) 
nu sunt utilizate eficient de către întreprinderi în timpul activităţilor cotidiene. În 
toată regiunea eligibilă există de asemenea problema utilajelor TIC, care sunt slab 
dezvoltate şi uneori destul de greu de găsit. Cu mult mai dinamic este domeniul 
tehnologiilor informaţionale (TI), unde mii de companii tinere sunt antrenate în 
crearea softului în baza acordurilor naţionale şi internaţionale. Luând în considerare 
dificultăţile economice generale, este foarte important ca statele din regiunea eligibilă 
să încurajeze şi lucrările de cercetare-dezvoltare.  
Întreprinderea Mică şi Mijlocie (IMM) este un concept cu o semnificaţie diferită în re-
giunea eligibilă. În ultimii ani România a adoptat conceptul UE privitor la IMM, pe când 
în Moldova nu există un concept oficial al IMM care să corespundă regulilor UE. 
Factorii comuni pentru regiunea eligibilă sunt următorii:

• IMM-urile nu sunt suficient de puternice pentru a juca un rol important în 
economiile locale.

• IMM-urile activează mai cu seamă în sectorul comercial.
• IMM-urile se confruntă cu mai multe probleme (impozitare, amenzi fiscale, 

acces la contractele de stat etc.), care ar putea fi eliminate sau diminuate prin 
sprijinul eficient al autorităţilor publice.
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• IMM-urile sunt nevoite să depăşească diferite bariere destul de complicate 
(infrastructura de afaceri) şi unele mai uşoare (birocraţie, relaţii neoficiale).

• Investiţiile în titluri de valoare reprezintă o problemă pentru întreprinderile 
naţionale care suferă din cauza unei capitalizări foarte mici, dar şi din cauza 
interesului foarte scăzut din partea investitorilor străini în regiunea eligibilă. 

Zona de frontieră (România-Moldova) este locul traversat de diferite resurse (gaz 
etc.), atingând un nivel înalt al traficului de mărfuri (schimb comercial) prin punctele 
de trecere a frontierei. În această privinţă, zona de frontieră este un adevărat coridor 
comercial între cele două ţări. Totuşi, problema constă în faptul că acel volum de 
schimb nu este atât de mare cum ar trebui să fie.  
O problemă majoră specifică mai multor comunităţi din regiunea eligibilă este dez-
voltarea unei singure industrii. Toate zonele rurale au aceeaşi trăsătură – dependenţa 
de un singur sector (agricultura). Această dependenţă înseamnă un risc socioeconomic 
mai mare pentru acea comunitate locală, având în vedere că nu există alternative 
pentru activităţi generatoare de venituri în zona rurală. În plus, populaţia ocupată cu 
agricultura va trebui să reducă mult timpul procesului de integrare europeană şi de 
aceea este  necesar  să se dezvolte şi alte activităţi economice în zonele rurale (precum  
ateliere de artă şi artizanat, unităţi de prelucrare a produselor alimentare etc.). 
În regiunea eligibilă există multe imobile neutilizate sau nefinisate, care ar putea 
fi relativ uşor reparate şi refolosite. În această privinţă, chiar dacă dezvoltarea pro-
prietăţii imobiliare nu este mare în prezent, ea are un potenţial important, care poate 
reprezenta un avantaj semnificativ al regiunii eligibile.  
Costul ieftin al forţei de muncă este o caracteristică specifică regiunii eligibile. O 
altă particularitate generală este flexibilitatea forţei de muncă. În acelaşi timp, există 
o forţă de muncă calificată în unele zone ale regiunii eligibile (mai ales în oraşe), 
datorită industriilor de prelucrare dezvoltate în ultimele decenii în ambele ţări. De 
obicei, forţa de muncă locală este calificată în activităţi agricole şi industriale de 
prelucrare de tip tradiţional. Pe de altă parte, în întreaga regiune lipsesc calificările în 
conformitate cu standardele UE şi majoritatea investitorilor trebuie să se asigure de 
calificarea profesională a muncitorilor de fiecare dată când implementează tehnologii 
moderne.  Costurile foarte mici ale forţei de muncă determină creşterea industriilor: 
confecţionarea îmbrăcămintei, încălţămintei şi articolelor din piele etc., bazate în 
exclusivitate pe costurile de prelucrare. 
Bazându-ne pe nivelul învăţământului în multe ştiinţe aplicate, putem presupune că 
există un potenţial enorm al forţei de muncă tinere în domeniul tehnologiilor avansate 
(high-tech). 

5.2.2. Tipuri de activităţi de promovare a dezvoltării economice 

În sfera economică, acţiunile tind să consolideze eforturile de dezvoltare a econo-
miilor locale ale regiunilor de frontieră şi mai mult decât atât, să consolideze şi să 
susţină legăturile inerente care există între ele. Dezvoltarea economică locală ar trebui 
considerată în contextul susţinerii evoluţiei activităţii de afaceri transfrontaliere. În 
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mod concret, acţiunile în cadrul proiectelor ar trebui să sprijine activităţile economice 
comune între partenrii din regiunile eligibile ale României şi Republicii Moldova, iar 
acţiunile specifice ar trebui să se concentreze asupra activităţilor stabilite cu poten-
ţial, asupra dezvoltării surselor de creştere economică, a productivităţii regiunii prin 
diversificarea şi modernizarea bazei economice şi minimizarea migrării. Costurile 
competitive ale forţei de muncă flexibile şi calificate creează posibilităţi bune pentru 
o nouă dezvoltare economică şi cooperare directă între întreprinderile din regiune.
Cu majoritatea populaţiei locuind în zonele rurale şi cu un nivel foarte scăzut al 
utilajelor moderne de producţie şi al tehnologiilor moderne în general, proiectele de 
dezvoltare economică locală trebuie să se axeze în mare măsură pe dezvoltarea IMM-
urilor şi a antreprenorilor, precum şi pe dezvoltarea surselor alternative generatoare 
de venituri în mediul rural, în acelaşi timp susţinând puternic agricultura modernă, 
eficientă şi orientată spre piaţă.
Potenţialul agricol semnificativ al zonei nu este exploatat corespunzător datorită nive-
lului scăzut de organizare a acestui sector. Cu toate acestea, el ar trebui dezvoltat astfel 
încât să permită conservarea atât a biodiversităţii agriculturii, cât şi a patrimoniului 
de soluri şi ape nepoluate. De asemenea, economia rurală poate fi diversificată prin 
promovarea şi dezvoltarea meşteşugurilor locale, astfel încât zonele rurale să devină 
mai puţin dependente de agricultură.
Pentru a asigura temelia acestei dezvoltări economice locale, cooperarea între institu-
ţiile publice şi ONG-urile în domeniul dezvoltării economice ar trebui de asemenea 
să fie încurajată. De aceea, aceste proiecte ar trebui să-şi orienteze activităţile spre 
crearea şi dezvoltarea reţelelor pentru diverse facilităţi orientate spre afaceri, cu accent 
deosebit pe crearea instituţiilor care acordă o atenţie deosebită avantajelor economice 
ale regiunii transfrontaliere şi dezvoltării noilor activităţi economice.
De asemenea, este importantă dezvoltarea aspectului inovaţional şi tehnologic prin 
crearea de reţele de universităţi  şi întreprinderi în zonă, pentru a ridica nivelul de 
inovare în regiune. 
Este important de menţionat că proiectele trebuie orientate spre crearea unei  in-
frastructuri de susţinere a businessului, inclusiv investiţiile corespunzătoare, spre 
activităţi care presupun dezvoltarea resurselor umane, inclusiv instruirea profesională 
specială. De asemenea, proiectele trebuie să prevadă promovarea industriilor locale, 
în special în sectorul agricol şi de prelucrare a produselor alimentare, unde există 
modele transfrontaliere autentice, şi dezvoltarea noilor zone de activitate economică 
care descind din aceste sectoare dezvoltate ale economiei, prin intermediul târgurilor 
comerciale, expoziţiilor şi forumurilor relevante pentru afaceri.   
Din aceste considerente, acţiunile eligibile pentru proiectele în domeniul dezvoltării 
economice sunt axate pe următoarele aspecte:

• Dezvoltarea infrastructurii de afaceri cum ar fi incubatoare-business, centre de 
afaceri, centre de expoziţie şi crearea instituţiilor de susţinere a proiectului. 

• Determinarea şi dezvoltarea unor activităţi economice noi, de exemplu, pro-
ducţia ecologică, sectorul serviciilor, artele şi meşteşugurile tradiţionale. 
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• Coordonarea producţiei, etichetării şi standardelor de calitate ale UE în in-
dustriile antrenate în comerţul transfrontalier şi dezvoltarea comună. 

• Crearea de reţele de afaceri transfrontaliere în vederea promovării comerţului, 
vizitelor şi misiunilor, iniţiativelor de marketing şi promovarea în comun a 
unui produs, crearea în comun de mărci pentru bunuri/servicii.

• Dezvoltarea acţiunilor transfrontaliere de formare a personalului din IMM-uri 
în domenii ca managementul, achiziţiile, marketingul, dezvoltarea produsului, 
contabilitate (inclusiv contabilitatea primară) etc.

• Activităţi comune ale instituţiilor regionale şi locale legate de iniţiative de 
întărire a capacităţii şi activităţi de formare profesională, în vederea adaptării 
pregătirii şi calificării forţei de muncă la nevoile pieţei.

• Dezvoltarea reţelelor transfrontaliere la nivelul sectorului public între auto-
rităţi locale şi regionale, universităţi şi afaceri, pentru dezvoltarea şi îmbu-
nătăţirea inovării şi cercetării.

• Promovarea abordărilor transfrontaliere în vederea cooperării la capitolul 
producţie şi marketing al produselor agricole, inclusiv produse organice, 
tehnici şi tehnologii agricole moderne. 

5.3. Cooperarea transfrontalieră şi dezvoltarea infrastructurii 

5.3.1. Privire de ansamblu 

Pentru a crea o economie trasnfrontalieră competitivă la nivel regional, este ne-
cesar accesul în/din şi între diferitele zone ale regiunii. Infrastructura este, deci, o 
componentă foarte importantă de cooperare. În general, zona are o infrastructură de 
transport de calitate foarte slabă, şosele transfrontaliere cu caracter strategic care au 
nevoie urgentă de reabilitare, aeroporturi internaţionale cu trafic scăzut de persoane 
şi bunuri şi porturi importante (situate doar în partea de sud a ariei programului).
Drumurile
Doar aproximativ 20-25% din drumuri sunt modernizate, pe când alte 40% sunt dru-
muri de ţară. Condiţia proastă a drumurilor este un fapt clar în timpul călătoriilor prin 
regiunea eligibilă. Explicaţia este lipsa resurselor autorităţilor locale şi densitatea mărită 
a traficului în reţeaua drumurilor, care a fost proiectată cu câteva decenii în urmă.
Coridoarele pan-europene de transport nr. IX (Helsinki - St. Petersburg - Moscova/
Pskov - Kiev - Liubashevska - Chişinău - Bucureşti - Dimitrovgrad - Alexandropolis) 
şi nr. VII (Marea Nordului-Rhine-Maine-Dunăre-Marea Neagră) traversează România 
şi Republica Moldova. În conformitate cu acest coridor, o infrastructură adiţională a 
drumurilor urmează să fie dezvoltată/modernizată în următorii ani. 
Calea ferată 
Reţeaua căilor ferate se confruntă cu aceeaşi criză de resurse pentru investiţii de 
capital. Majoritatea eforturilor vizează menţinerea infrastructurii puternice pentru 
transportul mărit de mărfuri şi pasageri, în timp ce un anumit număr de trenuri a fost 
redus şi reţeaua căilor ferate a rămas aproape aceeaşi ca înainte de anul 1990.  
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Aeroporturile 
Transportul aerian este oferit în special de două aeroporturi internaţionale – Chişinău 
şi Iaşi cu zboruri internaţionale constante. Mai sunt şi alte aeroporturi mici, locale 
(de exemplu, Cahul, Bălţi etc. în Republica Moldova).
Porturile
Portul din Galaţi este portul riveran-maritim principal din România pe Dunăre. 
Sectoarele specializate cele mai importante sunt: transportul de pasageri şi balast, 
încărcătură generală, marfă vrac şi cereale, produse din lemn, produse din oţel şi mi-
nereu de fier. Lângă terminalul pentru containere se află Zona Liberă Galaţi, drumul 
şi calea ferată fiind aproape de frontiera cu Republica Moldova.
S-au finalizat lucrările la terminalul Dunării de la Giurgiuleşti în Republica Moldova, 
utilizat pentru transportul de petrol şi produse petroliere. 
Punctele de trecere a frontierei 
Infrastructura actuală a punctelor de frontieră a fost îmbunătăţită prin intermediul 
proiectelor finanţate de UE, dar anumite aspecte specifice legate de infrastructură şi 
managementul frontierei trebuie să fie îmbunătăţite. O atenţie sporită este acordată 
dezvoltării resurselor umane şi echipamentelor de calitate. De asemenea, prezintă 
un mare interes punctele de control transfrontalier sigure şi fortificate de-a lungul 
frontierei cu Republica Moldova (şi Ucraina), în conformitate cu prevederile UE. 
Cel mai mare sprijin în acest domeniu este acordat de programele UE. 
Este necesară în continuare sprijinirea călătoriilor libere şi uşoare peste frontieră, dar 
într-un mod sigur, contracarând orice tentative criminale.
Domeniul energetic
Reţeaua de furnizare a curentului electric poate satisface necesităţile actuale ale 
populaţiei în regiunea de frontieră, unde se consumă puţină electricitate. Energia 
electrică utilizată provine din termocentrale, hidrocentrale şi din import. Nevoia de 
energie electrică importată este mult mai stringentă în Republica Moldova, care este 
un mare importator de electricitate.
Comunicaţiile 
Reţelele de telecomunicaţii sunt foarte puţin dezvoltate în mediul rural: majoritatea 
satelor beneficiază de insuficiente linii telefonice, îndeosebi primăria şi şcoala.  În 
ultimii ani a avut loc o îmbunătăţire considerabilă a situaţiei în domeniul tehnologiei 
informaţiei şi comunicaţiilor (ICT), utilizarea internetului crescând de opt ori în 
Republica Moldova şi de cinci ori în România. Totodată au avut loc creşteri semni-
ficative şi în alte domenii ale utilizării ICT, în ciuda creşterii lente a numărului de 
computere personale.
În regiune lipsesc măsuri semnificative în îmbunătăţirea situaţiei infrastructurii prin 
armonizarea conceptului actualizat de planificare spaţială, care poate aduce o abordare 
comună în viitoarele proiecte de dezvoltare.  



Ghid de cooperare transfrontalieră 146

5.3.2. Tipuri de activităţi de promovare a dezvoltării infrastructurii 

Proiectele de cooperare transfrontalieră se referă la necesitatea de a consolida eforturile 
pentru a îmbunătăţi infrastructura economică fundamentală care susţine regiunea de 
frontieră în ceea ce priveşte transporturile şi  comunicaţiile. Din nou, deşi resursele 
disponibile sunt modeste, activităţile întreprinse în acest domeniu ar trebui să aibă 
un impact transfrontalier hotărâtor şi să aducă avantaje populaţiei locale.
Îmbunătăţirea relaţiilor dintre centrele de pe ambele părţi ale frontierei, precum şi 
dintre zonele periferice şi centrele urbane situate la o distanţă mai mare sunt cerin-
ţele de bază pentru cooperarea transfrontalieră eficientă. Aceasta include finalizarea 
reţelelor de transport şi activităţile ce ar trebui să fie concentrate asupra cerinţelor 
logistice şi organizatorice de extindere a infrastructurii la nivel micro şi a transpor-
tului transnaţional.  
Infrastructura şi resursele umane referitoare la frontierele de stat din regiunile eligi-
bile reprezintă cele mai importante bariere fizice care împiedică dezvoltarea socio-
economică, integrarea şi coerenţa, deoarece această graniţă este frontiera externă a 
Uniunii Europene.   
Deşi reţeaua curentă a posturilor vamale şi a infrastructurii aferente are o capacitate 
suficientă şi primeşte resurse considerabile din partea UE, infrastructura umană care 
facilitează prestarea serviciilor calitative necesită îmbunătăţire. În domeniul mana-
gementului frontierei este necesară consolidarea resurselor umane şi a capacităţii 
generale a celor care administrează frontierele „interne” ale regiunii eligibile şi spo-
rirea eforturilor pentru reducerea traficului transfrontalier de fiinţe umane, deoarece 
acest fenomen afectează regiunea eligibilă. 
Sunt, de asemenea, foarte necesare proiectele orientate spre dezvoltarea  infrastructurii 
comunicaţiilor şi a serviciilor publice. Infrastructura telecomunicaţiilor trebuie să fie 
îmbunătăţită pentru a permite accesibilitatea şi valorificarea suficientă a tehnologii-
lor informaţionale moderne cu scopul de a oferi zonelor periferice posibilitatea de 
a compensa dezavantajele lor spaţiale, ceea ce ar garanta un acces sigur şi rapid la 
informaţii, la partenerii de cooperare şi la centrele urbane. 
În acest sens, următoarele acţiuni ar putea fi obiectivul proiectelor de cooperare 
transfrontalieră:

• Reabilitarea drumurilor secundare. 
• Servicii de transport public cu sprijin orientat în final spre dezvoltarea 

transfrontalieră. 
• Formarea şi dezvoltarea competenţelor şi a capacităţilor umane în manage-

mentul frontierei. 
• Reducerea decalajelor existente în schemele de energie în zonele de graniţă.
• Acţiuni în domeniul dezvoltării surselor de energie alternativă. 
• Îmbunătăţirea reţelelor de energie şi creşterea utilizării surselor de energie 

regenerabilă.
• Scheme la scară mică de îmbunătăţire a drumurilor şi căilor ferate pentru a 

spori traficul peste graniţă.
• Reabilitarea, construcţia punctelor de trecere a frontierei, dotarea cu echipa-

ment tehnic special, instruiri ale personalului.
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5.3.3. Exemple de proiecte 

Titlul 
proiectu-

lui 

Îmbunătăţirea situaţiei social-economice şi sporirea activităţii 
investiţionale în localităţile dezavantajate din lunca râului 

de frontieră Prut a raionului Hânceşti 
prin renovarea drumului M1 Ivanovca-Obileni-Cotul Morii

Sumar: Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea economică a localităţilor din 
cea mai defavorizată zonă a raionului Hânceşti. Acest obiectiv este realizat 
prin dezvoltarea unui segment important al infrastructurii, cum este calea de 
acces la drumul naţional Chişinău-Leuşeni. În urma renovării segmentului de 
drum se va înviora activitatea economică locală, se va stopa fluxul de migraţie 
a tineretului din sate, va scădea  diferenţa dintre condiţiile de trai ale locuitorilor 
şi satele situate în lunca Prutului (Cotul Morii, Nemţeni, Obileni, Ivanovca) şi 
alte localităţi ale raionului. Nu mai puţin importantă este şi diminuarea costului 
producţiei gospodăriilor ţărăneşti: reducerea timpului de deplasare până la cele 
mai importante baze de colectare a producţiei agricole, fabricile de conserve 
şi îmbunătăţirea condiţiilor de transport măresc competitivitatea producţiei pe 
piaţă. În acelaşi timp, se urmăreşte scopul micşorării decalajului dintre condiţiile 
de trai şi calitatea vieţii populaţiei din zona de frontieră.

Perioada 
de imple-
mentare:

1 august  2008 – 1 aprilie 2010 

Obiecti-
ve:

Obiectivul general: Dezvoltarea economică a zonei dezavantajate din lunca râului 
Prut, r-nul Hânceşti, satele Ivanovca, Obileni, comuna Cotul Morii.
Obiective specifice
• Realizarea lucrărilor de renovare a drumului Ivanovca-Obileni-Cotul Morii 

cu poduri rigole şi trotuare.
• Realizarea schimbului de experienţă cu partea română privind construcţia şi 

exploatarea drumurilor în condiţii mlăştinoase de luncă şi mărirea atractivităţii 
investiţionale a localităţilor rurale.

• Instruirea municipalităţilor şi a populaţiei în ceea ce priveşte întreţinerea 
drumurilor şi construcţiilor inginereşti aferente.

Rezulta-
te:

• Infrastructură fizică realizată pe o distanţă de 10,2 km.
• Reducerea timpului de deplasare din satele Cotul Morii, Obileni, Ivanovca, 

Nemţeni, Căţăleni până la drumul naţional Chişinău-Leuşeni, centrul raional 
Hânceşti, punctul de trecere a frontierei Leuşeni-Albiţa.

• Majorarea gradului de competitivitate a producţiei agricole locale pe pieţele 
ţării.

• Ridicarea nivelului de trai al populaţiei.
• Asigurarea durabilităţii caselor oamenilor prin excluderea riscului de inunda-

ţie.
• Majorarea gradului de operativitate a grănicerilor pentru asigurarea securităţii 

frontierei.
• Majorarea gradului de operativitate contra inundaţiilor pe lunca râului Prut.

Bugetul: Bugetul total al proiectului este de 750.716 Euro, din care contribuţia Comisiei 
Europene reprezintă 563.037 Euro, echivalentul a 75% din totalul costurilor 
eligibile ale proiectului. 

Benefi-
ciar:

Consiliul raional Hânceşti 
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5.4. Cooperarea transfrontalieră şi dezvoltarea turismului 

5.4.1. Privire de ansamblu 

În zona transfrontalieră există multiple resurse turistice. Unele părţi sunt potrivite 
pentru turismul istoric,  altele ar putea fi relevante pentru turismul cultural sau pentru 
pelerinaje. Siturile naturale inedite, industria renumită a vinului, o popularizare tot 
mai bună a produselor şi serviciilor culturale locale şi reţeaua stabilită de aeroporturi, 
căi ferate şi drumuri indică un potenţial puternic pentru turism.
Infrastructura turismului este dezvoltată cu preponderenţă în oraşe. Puţine ocazii similare 
s-au înregistrat până acum în alte zone din afara oraşelor, în special în regiunile rurale. 
Agroturismul este văzut ca un potenţial pentru unele comunităţi, datorită tradiţiilor 
bogate şi obiceiurilor culturale, produselor ecologice şi mediului curat. Vânatul şi pes-
cuitul ar putea fi o altă  sursă turistică a zonei eligibile. Cu toate acestea, infrastructura 
de bază împiedică o asemenea dezvoltare la acest moment. De menţionat de asemenea 
lipsa instrumentelor moderne de marketing utilizate în turismul local şi puţina cooperare 
din partea firmelor în vederea obţinerii unui rezultat sinergic.  
Luând în considerare potenţialul turistic natural şi istoric înalt din regiunea eligibilă, 
este nevoie de a descoperi noi activităţi de turism transfrontalier, care pot fi realizate 
prin programe precum acesta.  
Infrastructura turismului în Moldova este dezorganizată; doar în Chişinău există 
hoteluri moderne, resursele informaţionale în domeniul turismului fiind infime.  

5.4.2. Tipurile de activităţi de promovare a turismului 

În cadrul proiectelor de cooperare transfrontalieră urmează a fi pus accentul pe dez-
voltarea  infrastructurii turismului şi pe necesitatea unei integrări şi cooperări mai 
mari în privinţa activităţilor turistice. Centrele de informare turistică, drumurile de 
acces, panourile de informare şi pilonii de semnalizare sunt cerinţele de bază solicitate 
şi justificate de dezvoltarea activităţii turistice transfrontaliere veritabile. 
Urmează a fi încurajată cooperarea dintre instituţiile interesate din industria turis-
mului de pe ambele părţi ale frontierei în vederea îmbunătăţirii locaţiilor existente 
şi creării noilor locaţii care vor atrage un număr mare de vizitatori în regiune. Sunt 
bine-venite acţiunile care încurajează activităţile de extindere a turismului agricol, 
ecologic şi cultural, cu implicarea mijloacelor de informare în masă, cum ar fi ela-
borarea programelor de televiziune pentru diseminarea istoriei, culturii şi locurilor 
atractive ale regiunii. Astfel, menţionăm o serie de activităţi ce pot fi incluse în cadrul 
proiectelor:

▪ Promovarea comună a noilor activităţi turistice transfrontaliere (parcuri na-
ţionale, zone de protecţie a faunei, râuri şi lacuri, obiective ale patrimoniului 
cultural şi locuri cu valoare culturală specifică).

▪ Îmbunătăţirea şi dezvoltarea facilităţilor turistice (muzee şi centre culturale, 
zone de agrement, parcările aferente atracţiilor turistice, tehnologii ecologice 
de navigare), care pot spori atractivitatea zonelor de frontieră.
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▪ Susţinerea şi dezvoltarea infrastructurii şi serviciilor turismului transfrontalier 
(birouri de informare turistică, puncte de acces la locurile de atracţie turistică 
recunoscute la nivel regional, instalarea pilonilor de semnalizare culturală).

▪ Dezvoltarea reţelelor de turism şi de informare prin crearea de baze de date 
integrate şi interactive, broşuri informative, site-uri web etc.

5.4.3. Exemple de proiecte 

Titlul 
proiectului

Dezvoltarea capacităţilor investiţionale în zona
 turistică Hânceşti-Leuşeni 

Sumar: Proiectul urmăreşte scopul de a crea şi consolida oportunităţile de dezvoltare 
şi promovare a investiţiilor în domeniul turismului în localităţile situate în 
zona de frontieră traversată de drumul naţional Hânceşti-Leuşeni. 
Ca urmare a implementării activităţilor în cadrul proiectului vor fi consolidate 
capacităţile autorităţilor locale de a genera activităţi tranfrontaliere în comun în 
vederea dezvoltării turismului în regiune şi va fi majorat considerabil numărul 
turiştilor şi vizitatorilor.  

Perioada 
de imple-
mentare 

18 iulie 2007- 18 iulie 2009

Obiectiv: • Promovarea destinaţiei turistice Hânceşti-Leuşeni pe piaţa turistică inter-
naţională 

Activităţi: • Dezvoltarea capacităţilor instituţionale 
• Elaborarea programului-cadru pentru atragerea investiţiilor 
• Facilitarea cooperării transfrontaliere în domeniul turismului între partenerii 

de pe ambele părţi ale graniţei 
• Elaborarea metodei participative şi aprobarea planului strategic de dezvoltare 

a localităţilor-ţintă în regiunea de frontieră 
• Consolidarea capacităţilor de participare a actorilor economici autohtoni la 

forurile internaţionale  investiţionale 
• Amenajarea locaţiilor turistice şi infrastructurii turistice, precum şi facilitarea 

accesului spre obiectivele de atracţie turistică 
Rezultate: • Organizarea a două foruri moldo-române cu implicarea potenţialilor in-

vestitori în domeniul turismului 
• Elaborarea şi aprobarea programului-cadru pentru promovarea şi atragerea 

investiţiilor în domeniul turismului  în zona de frontieră Hânceşti-Leuşeni 
• Dezvoltarea capacităţilor investiţionale prin organizarea seminarelor şi 

crearea parteneriatelor strategice 
• Elaborarea şi promovarea unei serii de planuri strategice pentru dezvoltarea 

social-economică a localităţilor de frontieră, elaborarea studiilor de fezabili-
tate pentru locaţiile turistice, modele de business-planuri pentru localizarea 
investiţiilor din Republica Moldova şi România în cadrul zonei turistice de 
frontieră

• Organizarea şi realizarea târgurilor investiţionale şi a altor activităţi cu 
scopul de a atrage investitori în zona turistică Hânceşti-Leuşeni 

• Implementarea unor activităţi, inclusiv acţiuni de infrastructură în scopul 
promovării destinaţiei turistice Hânceşti-Leuşeni pe piaţa turistică interna-
ţională 
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Bugetul: Bugetul total al proiectului este de 418.830,1 Euro, din care contribuţia Co-
misei Europene reprezintă 299.122,58 Euro, echivalentul a 71.42% din totalul 
costurilor eligibile ale proiectului

Beneficiar: Consiliul Raional Hânceşti

5.5. Cooperarea transfrontalieră şi provocările de mediu 

5.5.1. Privire de ansamblu 

Întreaga regiune beneficiază de un ecosistem frumos cu multe specii şi arealuri uni-
ce, mai ales de-a lungul celor mai mari râuri. Protecţia mediului este o preocupare 
semnificativă a autorităţilor române şi moldave, care au iniţiat deja unele proiecte pe 
teme comune (cum ar fi Prutul, râul de frontieră). Autorităţile au acumulat o anumită 
experienţă practică complementară, pe care o pot împărtăşi reciproc. 
Totuşi, există multe aspecte negative comune pentru ambele părţi ale regiunii eligibile, 
în special cele referitoare la managementul prost al deşeurilor, conservarea biodiver-
sităţii şi managementul apelor. Criza acută de utilaje moderne pentru monitorizarea 
factorilor mediului este o piedică substanţială în dezvoltarea protecţiei eficiente a 
mediului. Unele fenomene alarmante în regiune, precum defrişarea şi eroziunea 
solului, necesită soluţionare urgentă.
Există mai multe zone critice în ceea ce priveşte poluarea fie a aerului, fie a apelor 
sau a solurilor. Majoritatea dintre ele sunt cunoscute, dar în unele cazuri problema 
constă în faptul că nu este cunoscut nivelul poluării. 
Capacităţile sistemului apelor reziduale şi capacităţile gropilor de gunoi sunt insuficiente. 
Doar localităţile urbane şi principalele localităţi rurale sunt dotate cu sistem centralizat 
de aprovizionare cu apă şi cu sistem de canalizare, iar numărul sistemelor de epurare 
este chiar mai mic. În concluzie, apele uzate sunt tratate insuficient  (sau nu sunt tratate 
deloc) şi se scurg în căile navigabile de la suprafaţă sau se infiltrează în pământ. 

5.5.2. Tipuri de activităţi de soluţionare a provocărilor de mediu 

Deşi calitatea mediului s-a îmbunătăţit vizibil în ultimul deceniu mai există deficienţe 
serioase în situaţia mediului în regiunea transfrontalieră. Îmbunătăţirea tratării apelor 
reziduale şi a deşeurilor comunale nu a ţinut pasul cu volumele crescânde, mai ales 
în localităţile mici. Situaţia este similară şi în ceea ce priveşte managementul apelor, 
deoarece el se referă atât la arterele principale de apă din regiune, cât şi la cele gene-
rale, are nevoie de o infrastructură de bază şi de capacitate de administrare, urmând 
a fi întreprinse acţiuni urgente în acest sens. 
Deoarece problemele mediului vizează întreaga regiune de frontieră, indiferent de 
hotarele naţionale, coordonarea transfrontalieră în acest domeniu este un subiect 
important, care trebuie susţinut în cadrul proiectelor de cooperare transfrontalieră. 
Astfel, sunt bine-venite proiectele cu efecte transfrontaliere privind investiţiile de 
volum mic care vor contribui la o ameliorare a situaţiei mediului.  
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Proiectele ar trebui să includă de asemenea acţiunile referitoare la managementul 
mediului natural şi la perfecţionarea cunoştinţelor ce ţin de problemele domeniului 
respectiv. 
În acest sens, obiectivul proiectelor de cooperare transfrontalieră în domeniu l-ar 
constitui următoarele acţiuni: 

• Îmbunătăţirea utilajelor şi a resurselor umane în managementul apelor şi 
prevenirea inundaţiilor. 

• Desfăşurarea unei monitorizări eficiente a calităţii aerului, apei şi solului. 
• Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurilor de eliminare a deşeurilor, apelor 

reziduale şi noroiului, de epurare şi a resurselor umane care le menţin. 
• Îmbunătăţirea managementului comun şi susţinerea infrastructurii în protecţia 

transfrontalieră a naturii. 
• Dezvoltarea de reţele transfrontaliere create pentru îmbunătăţirea manage-

mentului forestier şi administrarea mediului.
• Măsuri pentru îmbunătăţirea şi restaurarea zonelor protejate naţionale şi 

regionale. 
• Desemnarea de rezervaţii naturale (identificarea de nevoi comune şi iniţie-

rea procesului de implementare a unui management integrat al rezervaţiilor 
naturale transfrontaliere).

• Proiecte pentru monitorizarea calităţii apei provenite din fântâni, inclusiv 
situaţia fântânilor contaminate cu nitraţi şi pesticide şi achiziţionarea de 
echipamente; identificarea surselor de poluare. 

• Decontaminarea depozitelor şi remedierea zonelor adiacente acestora afectate 
de pesticide.

5.5.3. Exemple de proiecte 

Managementul deşeurilor 

Titlul 
proiectului 

”Un mediu transfrontalier curat prin crearea unui sistem 
de colectare selectivă şi a unei staţii de sortare pentru deşeuri 

în zona oraşului Anenii Noi”
Sumar: Obiectivul general al proiectului ţine de dezvoltarea economico-socială dura-

bilă în zona transfrontalieră Anenii Noi (Republica Moldova) şi Iaşi (România) 
prin dezvoltarea capacităţii agenţilor regionali de a implementa proiecte co-
mune în managementul deşeurilor. Obiectivul s-a realizat prin modernizarea 
elementelor de infrastructură de mediu din domeniul gestionării deşeurilor 
urbane/comunale (provenite din deşeuri menajere de la populaţie, deşeuri 
menajere de la agenţi economici), în vederea creşterii gradului de reciclare şi 
valorificare a deşeurilor, îmbunătăţirii nivelului de protecţie a mediului încon-
jurător şi reducerii riscurilor asupra sănătăţii populaţiei din zona-ţintă.

Perioada 
de imple-
mentare: 

5 august 2008 – 5 aprilie 2010     
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Obiectiv: Obiectivul specific al proiectului îl constituie intensificarea cooperării econo-
mice şi sociale transfrontaliere Romania-Moldova prin dezvoltarea unui sistem 
de colectare selectivă şi amenajarea unei staţii de sortare pentru deşeuri urbane/
comunale (provenite din deşeuri menajere de la populaţie şi deşeuri menajere 
de la instituţii publice şi agenţi economici – hârtie/carton, sticlă, PET-uri şi 
biodegradabile) în zona oraşului Anenii Noi din Raionul Anenii Noi.

Activităţi: • Construcţia a 32 puncte de colectare selectivă a deşeurilor;
• amenajarea unei staţii de sortare a deşeurilor;
• achiziţionarea a 128 de containere pentru colectarea selectivă a deşeurilor, 

a unei maşini autocompactoare şi a unui excavator, echipamentelor pentru 
sortarea finală a deşeurilor în staţia de sortare;

• organizarea de vizite cu schimb de experienţă între actori din regiunea 
transfrontalieră-ţintă pentru facilitarea implementării proiectului de 
gestionare a deşeurilor;

• stabilirea celor mai bune practici şi proceduri de realizare a activităţii de 
gestionare a deşeurilor din regiunea transfrontalieră-ţintă prin împărtăşirea 
experienţelor proprii ale partenerilor din proiect în domeniul investiţiilor în 
managementul deşeurilor;

• transferul de cunoştinţe privind înfiinţarea unui sistem de colectare selectivă a 
deşeurilor între persoanele din cadrul partenerului din Romania – Consiliul Local 
Hârlău şi cele din cadrul solicitantului – Întreprinderea municipală de gestionare 
a gospodăriei locativ-comunale din Anenii Noi, Republica Moldova;

• consolidarea instituţiilor din zona transfrontalieră-ţintă: Anenii Noi, Repu-
blica Moldova şi Hârlău, Romania, implicate în domeniul managementului 
deşeurilor;

• realizarea unei campanii de informare în rândul populaţiei şi al agenţilor 
economici, pentru a înţelege importanţa colectării selective a deşeurilor şi 
prevenirii producerii de deşeuri, precum şi reciclarea şi alte forme de valo-
rificare a acestora, astfel încât să se reducă volumul de deşeuri eliminate.

Perioada: august 2008 – ianuarie 2010
Rezultate: • 32 puncte de colectare selectivă a deşeurilor; 

• amenajarea unei staţii de sortare a deşeurilor; 
• 128 de containere deşeuri, o maşină autocompactoare, un excavator şi 

echipamente pentru sortarea finală a deşeurilor (o presă; 2 transportoare; 8 
containere) achiziţionate;

• o campanie de informare privind colectarea selectivă: 2 inserţii spot radio, 
10 inserţii machetă în ziar; 5.000 de pliante de informare; 3.500 afişe de in-
formare; 2 bannere de informare; 3 conferinţe de presă şi 3 comunicate de 
presă; 

• crearea unui nivel de notorietate a colectării selective a deşeurilor menajere; 
un număr de 11.459 locuitori din localităţile asociate vor beneficia de un 
sistem modern de colectare selectivă a deşeurilor; 

• un număr de 642 agenţi economici şi instituţii publice din localităţile parte-
nere vor beneficia de un sistem modern de colectare selectivă a deşeurilor.

Bugetul: Bugetul total al proiectului este de 293.259,20 Euro, din care contribuţia Co-
misiei Europene reprezintă 263.933,28 Euro, echivalentul a 90% din totalul 
costurilor eligibile ale proiectului.

Beneficia-
rul:

Întreprinderea Municipală de Gestionare a Gospodăriei Locativ-Comunale 
din Anenii Noi.
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Aprovizionarea cu apă potabilă 

Titlul 
proiectului 

Asigurarea unei dezvoltări socioeconomice durabile 
a zonei transfrontaliere dintre România şi Moldova: 
satul Mingir, raionul Hânceşti, Republica Moldova 

şi Comuna Stănileşti, Comuna Hoceni, Judeţul Vaslui, România

Obiective 
urmărite:

Obiectivul general al proiectului este asigurarea unor condiţii de viaţă decente 
pentru populaţia satului Mingir din raionul Hânceşti  prin asigurarea locali-
tăţii cu apă potabilă. Prin acţiunile preconizate în cadrul proiectului s-a creat 
un sistem centralizat de asigurare cu apă şi construcţia unei staţii de epurare 
a apelor menajere uzate, fapt ce contribuie şi la îmbunătăţirea condiţiilor 
igienico-sanitare, diminuarea poluării apelor de suprafaţă şi a pânzei freatice, 
precum şi ameliorarea condiţiilor de  mediu în general în zona de frontieră. 
Prin instituirea unei infrastructuri comunale adecvate au creat şi condiţii 
adecvate pentru impulsionarea activităţii economice în localitate şi în zona 
de frontieră în general. 

Perioada 
de imple-
mentare:

18 iulie 2007 – 18 decembrie 2009 

Rezultate: • Construcţia sistemului de aprovizionare cu apă 
• Îmbunătăţirea standardelor şi a calităţii nivelului de trai al populaţiei din 

localitatea-ţintă 
• Îmbunătăţirea calităţii apei potabile 
• Conformarea cu standardele comunitare privind calitatea apei potabile 
• Diminuarea poluării mediului şi a curselor acvatice transfrontaliere 
• Reducerea numărului cazurilor de boli infecţioase cauzate de calitatea in-

ferioară a apei potabile. 
Bugetul: Bugetul total al proiectului este de 820.000 Euro, din care contribuţia Co-

misiei Europene este de 615.000 Euro, echivalent cu 75% din costurile total 
eligibile. 

Beneficiar: Primăria comunei Mingir,  raionul Hânceşti.

5.6. Cooperarea transfrontalieră şi probleme sociale şi 
educaţionale

5.6.1. Privire de ansamblu 

Toate formele de învăţământ (de la grădiniţă până la academie) sunt disponibile în 
regiunea eligibilă. Există centre academice mari cum ar fi Iaşi, Chişinău şi Galaţi, 
care generează afluxuri de tineri profesionişti şi instruiţi, mai ales în domeniile „high-
tech”. În regiunea eligibilă există o experienţă puternică în învăţământul tradiţional 
(inclusiv nivelul academic) dezvoltată pe parcursul anilor. 
O situaţie similară este în domeniul ocrotirii sănătăţii şi în sectorul serviciilor socia-
le, care beneficiază de o infrastructură largă ce cuprinde regiunea eligibilă. Această 
reţea cu  infrastructură şi servicii specifice suferă din punctul de vedere al calităţii şi 
din cauza lipsei tehnologiilor moderne, în special în mediul rural. Unele aspecte ne-
gative ale acestor sisteme sunt evidenţiate nu numai în zonele rurale, dar şi în unele 
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comunităţi speciale cum ar fi populaţia în vârstă, invalizii şi persoanele cu handicap. 
Există o mare nevoie de servicii sociale alternative (centre de zi, centre mici de locuit, 
servicii de asistenţă la domiciliu) cu spaţii pentru recuperare şi reintegrare socială 
(terapie prin muncă, terapie prin artă etc.).
Pe tot teritoriul regiunii există un număr mare de grupuri dezavantajate, fie cu handicap 
fizic sau mintal, fie cu handicap social, care nu beneficiază de servicii sociale. Acest 
fapt determină reducerea integrităţii economice şi sociale a regiunii, care nu poate 
fi soluţionată doar prin acţiuni de tip „de la om la om”. Comunităţile locale de pe 
ambele părţi ale frontierei se confruntă cu probleme sociale similare, fără ca să existe 
o intervenţie a statului sau o cooperare transfrontalieră de succes până la momentul 
actual. Alte probleme sociale majore sunt relatate în domenii ca SIDA, drogurile, 
traficul de fiinţe umane, care reprezintă probleme mari pentru autorităţile naţionale 
şi sunt abordate de asemenea de diferite ONG-uri locale şi internaţionale.

5.6.2. Tipuri de activităţi de soluţionare a problemelor sociale  şi 
educaţionale

Acţiunile propuse în cadrul proiectelor transfrontaliere în aceste sectoare ar trebui 
să consolideze învăţământul şi baza socială a regiunii, să încurajeze cooperarea între 
şcoli, colegii şi universităţi în elaborarea limitrofă a programelor şcolare comple-
mentare, proiectelor de cercetare şi promovare a unui aspect regional de autoservire 
a studiilor. În ceea ce priveşte piaţa forţei de muncă, se propun eforturi comune 
similare în domeniul instruirii profesionale, deoarece ele se asociază cu oferirea 
serviciilor de instruire. 
La nivel superior, există un potenţial puternic pentru cooperarea între instituţiile de 
învăţământ superior din regiunea transfrontalieră în domeniile cercetării şi dezvoltării. 
La momentul actual cooperarea dintre centrele intelectuale ale regiunii eligibile este 
infimă, în detrimentul sectorului învăţământului din întreaga regiune, dar şi mai mult 
în detrimentul relaţiei dintre activitatea academică şi sectorul economic. Acţiunile 
susţinătoare ale acestui domeniu ar trebui să se axeze pe susţinerea avantajului eco-
nomic general adus regiunii şi pe dezvoltarea unei baze de resurse umane regionale 
corespunzătoare, care poate stimula cooperarea transfrontalieră şi dezvoltarea în 
acest domeniu.
În sfârşit, domeniul serviciilor sociale – inclusiv acordarea asistenţei pentru grupurile 
dezavantajate – este o necesitate deosebită în regiunea eligibilă, care reclamă atât 
îmbunătăţirea infrastructurii, cât şi a capacităţilor resurselor umane. Mai mult ca 
atât, regiunea suferă din cauza unui control defectuos al traficului de fiinţe umane, 
care nu poate fi soluţionat doar prin îmbunătăţirea managementului frontierei, deoa-
rece în aşa fel nu sunt consiliate victimele, şi din cauza impactului mai mare asupra 
comunităţilor locale din regiunea eligibilă. Aceste probleme, îmbinate cu sărăcia 
rurală, şomajul înalt şi lipsa oportunităţilor pentru populaţia tânără, sporesc riscul 
migraţiunii, în special a celei ilegale, traficului uman şi problemelor sociale şi de 
sănătate nerezolvate. Cooperarea transfrontalieră în acest domeniu ar trebui să susţină 
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accelerarea dezvoltării sociale şi creşterea calităţii sectorului social prin parteneriate 
între autorităţile şi ONG-urile locale şi cele regionale. 
În acest sens este bine-venită cooperarea în următoarele direcţii:

• Dezvoltarea serviciilor  pentru grupurile dezavantajate similare. 
• Constituirea şi îmbunătăţirea locaţiilor sau serviciilor de învăţământ şi instruire 

profesională, care au o legătură directă cu sectoarele economice principale 
din regiunea eligibilă.  

• Instruirea personalului, inclusiv formarea instructorilor. 
• Cercetare, planificare, vizite de lucru. 

5.6.3. Exemple de proiecte

Titlul 
proiectului 

O familie pentru orice copil!

Rezumat: Ideea proiectului a plecat de la necesitatea şi urgenţa soluţionării problemelor 
copiilor şi familiilor acestora aflate în dificultate, probleme care au luat amploa-
re în perioada actuală şi pornesc de la nevoi care nu sunt satisfăcute la nivelul 
standardelor minime de calitate agreate de UE în cadrul actualului sistem de 
protecţie socială a copilului şi familiei, care nu este eficient şi eficace. 
Conceptul proiectului are la bază necesitatea de a contribui la reformarea şi 
eficientizarea sistemului de protecţie a copilului aflat în dificultate de la nivelul 
raionului Leova, prin aplicarea principiilor de cooperare transfrontalieră cu 
Judeţul Vaslui, pe de o parte, şi dorinţa de a consolida şi intensifica cooperarea 
transfrontalieră în domeniul social între Raionul Leova şi Judeţul Vaslui, pe 
de altă parte.

Perioada 
de imple-
mentare: 

5 august 2008 – 5 februarie 2010 

Obiective: • Consolidarea şi intensificarea cooperării transfrontaliere în domeniul social 
între raionul Leova şi judeţul Vaslui prin intermediul instituţiilor Consiliului 
Raional Leova şi Consiliului Judeţean Vaslui. 

• Contribuirea la reformarea şi eficientizarea sistemului de protecţie a copilului 
aflat în dificultate de la nivelul Raionului Leova, prin aplicarea principiilor 
de cooperare transfrontalieră cu Judeţul Vaslui.  

• Crearea unor servicii sociale de tip familial pentru 25 de copii din familiile 
defavorizate din raionul Leova, cu vârsta cuprinsă între 7 şi 12 ani, prin în-
fiinţarea unui Centru de Zi în baza modelului de bună practică preluat de la 
Judeţul Vaslui.

Rezultate: •  Un Centru de Zi înfiinţat în Raionul Leova, primul de acest gen, care res-
pectă standardele minime de calitate în domeniul protecţiei şi promovării 
drepturilor copilului şi a familiei acestuia, agreate de Uniunea Europeană. 

• 9 specialişti instruiţi şi formaţi în domeniul protecţiei copilului şi prevenirii 
intrării lui în sistemul rezidenţial.

• 25 de copii identificaţi, evaluaţi şi selectaţi, care vor beneficia în mod direct 
de serviciile Centrului de Zi.

• Familiile celor 25 de copii aflaţi în dificultate consiliate şi sprijinite.  
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Rezultate 
scontate:

• 2 campanii de promovare şi conştientizare bine organizate şi cu un impact 
mare în rândul publicului cu ocazia lansării proiectului şi deschiderii Cen-
trului.

• Relaţii de cooperare extinse şi consolidate între partea moldovenească şi cea 
română în domeniul social.

Buget: Bugetul total al proiectului este 223.058,00 Euro, din care contribuţia Co-
misiei Europene este 200.752,20 Euro, echivalent cu 90% din costurile total 
eligibile. 

Beneficiar: Consiliul raional Leova. 

5.7. Cooperarea transfrontalieră şi promovarea relaţiilor culturale 

5.7.1. Privire de ansamblu 

În  regiunea de frontieră există  tradiţii multiculturale şi un patrimoniu istoric şi cul-
tural comun, care constituie un avantaj de mare importanţă. Regiunile de frontieră 
au o cultură comună, de exemplu, folclorul, festivalurile, tradiţiile, limba şi legătu-
rile familiale. Este important ca frontiera să nu împiedice menţinerea şi dezvoltarea 
acestei culturi, iar schimburile culturale sunt o metodă care poate fi folosită pentru 
dezvoltarea culturii.
Aceste tradiţii comune puternice pot constitui un punct forte pe care se pot construi 
proiecte de cooperare transfrontalieră. În cadrul programelor anterioare de cooperare 
transfrontalieră au fost lansate deja iniţiative transfrontaliere puternice sub formă de 
acţiuni comune ale instituţiilor, comunităţilor şi ONG-urilor. Acţiunile ce urmează 
a fi încurajate vizează:

• Schimburi pentru a dezvolta iniţiative culturale şi sociale. 
• Evenimente culturale şi festivaluri cu un vizibil caracter transfrontalier.
• Evenimente media comune care să sprijine cooperarea transfrontalieră.

5.7.2. Exemple de proiecte

Titlul 
proiectului 

Activităţi culturale transfrontaliere – o premisă a cooperării multilate-
rale durabile

Rezumat: Proiectul îşi propune să contribuie la: (i) îmbunătăţirea infrastructurii cul-
turale regionale; (ii) asigurarea continuităţii tradiţiilor populare comune 
moştenite; (iii) dezvoltarea culturală durabilă în comunităţile locale din 
Republica Moldova şi România; (iv) promovarea valorilor cultural-istorice 
comune; (iv) stabilirea unor relaţii durabile de cooperare culturală subregio-
nală transfrontalieră între locuitorii comunităţilor din Republica Moldova 
şi România. 

P e r i o a d a 
de imple-
mentare:

5 august 2008 – 5 mai 2010



Obiective: Obiectivul pe care proiectul îşi propune să-l atingă este asigurarea infra-
structurii, logisticii şi resurselor necesare iniţierii şi dezvoltării unor relaţii 
de cooperare culturale transfrontaliere durabile între comunităţile locale din 
cele două ţări. 
Acest obiectiv va fi realizat prin reabilitarea infrastructurii culturale şi orga-
nizarea evenimentelor culturale care se vor desfăşura în Republica Moldova 
şi România, în aşa fel încât locuitorii (femei şi bărbaţi, tineri şi copii) din cele 
trei localităţi implicate în proiect să se cunoască, să lucreze împreună şi să 
participe la activităţi culturale comune, pentru ca noua frontieră externă a UE 
să nu fie privită ca o barieră în calea legăturilor existente şi a cooperării între 
cele două ţări.

Rezultate: ▪ Infrastructură culturală reabilitată. 
▪ 2 festivaluri transfrontaliere cu participarea a peste 2000 de participanţi, 

desfăşurate în Republica Moldova şi în România.
▪ Sedii reabilitate şi dotate pentru 2 colective artistice şi o şcoală de arte cu 

peste 100 de elevi, tineri şi bătrâni.
▪ Creşterea cu 40% a numărului membrilor colectivităţilor artistice în primul 

an după finalizarea proiectului.
▪ 1000 de exemplare de mijloace promoţionale ale proiectului.
▪ 1000 CD multimedia cu piese folclorice populare din Bucovina şi Moldo-

va.
▪ Bagaj cultural şi repertorial mai bogat pentru ansamblurile participante la 

evenimentele culturale transfrontaliere.
▪ Deschidere pentru viitoarele proiecte din partea comunităţilor şi a autorităţilor 

publice implicate.
• Transformarea festivalului internaţional Vasile Moga într-o nouă tradiţie cul-

turală în partea de sud-est a Basarabiei şi zona de cooperare transfrontalieră 
Republica Moldova - România.

Bugetul: Bugetul total al proiectului este de 318.659,59 Euro, din care contribuţia 
Comisiei Europene este de 286.793,63 Euro, echivalent cu 90% din costurile 
total eligibile.

Beneficiar: Primăria satului Feşteliţa, raionul Ştefan-Vodă. 



6. MANAGEMENTUL PROIECTELOR DE COOPERARE 

TRANSFRONTALIERÃ 

6.1. Managementul ciclului de proiect

Un proiect este o activitate unică, care urmăreşte realizarea unui complex de acţiuni 
ca un tot întreg, având un termen de începere a activităţii şi un termen de incheiere a 
activităţii, iar toate operaţiile sunt ordonate şi bugetate pentru obţinerea unor rezultate 
concrete. Pornind de la experienţa cooperării transfrontaliere în Uniunea Europeană, 
un proiect are caracter transfrontalier dacă partenerii de pe ambele părţi ale graniţei 
participă la stabilirea conţinutului, la organizarea, selecţia de personal şi finanţarea 
sa. În linii mari, un proiect transfrontalier:

1. reprezintă un pachet distinct de activităţi, mijloace şi investiţii; 
2. este amplasat într-o locaţie dată din regiunea transfrontalieră şi de-a lungul 

unei perioade de timp, urmând un calendar predefinit;
3. contribuie la obiectivele de dezvoltare transfrontalieră, definite în relaţia cu 

nevoile fiecărei părţi; 
4. tinde spre atingerea unui scop, vizat de un grup-ţintă de beneficiari de pe 

ambele părţi ale frontierei; 
5. contribuie la obţinerea de rezultate în cadrul unei instituţii responsabile pentru 

managementul de proiect; 
6. are la bază un cost total al proiectului  pentru activităţi şi investiţii; 
7. prevede contribuţia financiară a tuturor partenerilor transfrontalieri.

Managementul ciclului de proiect este un termen folosit în descrierea activităţilor de 
management şi a procesului decizional din cadrul ciclului de viaţă al proiectului, in-
cluzând: (i) sarcini, roluri şi responsabilităţi-cheie; (ii) documente-cheie; (iii) opţiuni 
de decizie. Gestionarea proiectelor permite: 

• un control foarte bun asupra utilizării resurselor, fiind extrem de util în situa-
ţiile când resursele disponibile în activitatea unei organizaţii sunt restrânse; 

• relaţii mai bune cu beneficiarii; 
• timp redus de dezvoltare a parteneriatului, costuri mai mici, calitate mai înaltă; 
• creşterea eficienţei activităţii în ansamblu, prin orientarea spre rezultate, 

îmbunătăţirea coordonării interdepartamentale şi îmbunătăţirea climatului 
în comunitate. 

Managementul de proiect trebuie să stabilească relaţiile dintre echipa de proiect şi 
parteneri, beneficiari şi oricine este implicat. Managementul proiectului reprezintă 
problema unei bune practici, fără de care proiectele ar fi ratate sau ar eşua. Mana-
gementul proiectelor trebuie folosit întotdeauna, indiferent dacă resursele utilizate 
sunt proprii, private, regionale, programe naţionale sau internaţionale. Totodată, 
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managementul proiectelor poate fi o cerinţă a programelor de finanţare fără de care 
proiectele au puţine şanse de a beneficia de susţinere. 
Managementul proiectului integrează fazele ciclului proiectului şi asigură examinarea 
sistematică a problemelor, iar beneficiile generale ale acestei abordări sunt evidente. În 
Republica Moldova şi în ţările din regiune, ca rezultat al bunei practici, se poate vedea că 
proiectele trebuie să fie realizate doar în contextul ciclului de proiect. În tabelul de mai 
jos se demonstrează diversele abordări în cazul aplicării proiectelor simple şi sporadice 
în experienţa anterioară şi avantajele managementului ciclului de proiect. 

Experienţe anterioare Managementul ciclului de proiect
Proiecte pornind de la fonduri Soluţii pornind de la necesităţi
Analiza insuficientă a situaţiei Îmbunătăţirea analizei
Planificarea orientată spre activitate Planificarea orientată spre obiectiv
Impact care nu poate fi verificat Impact care poate fi verificat
Condiţii de plată Accentul pe calitate
Viziune pe termen scurt Concentrarea pe sustenabilitate
Documente nedefinite Documente standardizate

Managementul proiectelor se referă  la totalitatea aspectelor legate de planificarea, 
organizarea, coordonarea şi controlul proiectelor. Or, înţelegerea activităţilor în 
bază de proiect este esenţială pentru a putea constitui un parteneriat sigur şi a accesa 
resursele necesare (bugete naţionale, raionale/judeţene, granturi, donaţii şi sponso-
rizări). Planificarea este o funcţie de bază a managementului proiectelor, iar toate 
proiectele au 2 faze:

1. Faza de planificare, care durează din momentul în care se defineşte proiectul, 
fezabilitatea, detaliile de conţinut, timpul necesar, se organizează munca.

2. Faza de execuţie, care durează din momentul în care se realizează procesele 
de implementare, se finalizează produsele, se realizează livrarea beneficiilor 
spre grupurile-ţintă.

Diagrama 6.1. Ciclul de viaţă al unui proiect
În general fiecare proiect are propriul ciclu de viaţă, alcătuit din 5 etape principale:

▪ Programare 
▪ Identificare 

Programare

Evaluare & Control

Implementare Formulare

Identificare
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▪ Formulare 
▪ Implementare 
▪ Evaluare & Control. 

Elaborarea şi implementarea proiectelor sunt acţiuni ciclice şi de aceea ele trebuie 
gestionate corect şi coerent. În cadrul proiectelor cu impact transfrontalier acestea 
trebuie să ia în consideraţie aşteptările, dezideratele, strategiile, dar şi potenţialul 
partenerilor de pe ambele părţi ale frontierei.
De regulă, echipa comună de experţi, care reprezintă partenerii transfrontalieri, 
participă la şedinţe comune în vederea identificării proiectelor şi strategiilor de pro-
movare a acestora pentru obţinerea de finanţări. Experţii vor respecta cele 5 principii 
ale managementului proiectului: 

• Perspectiva strategică  – întocmirea unei analize sistematice în locul unor 
reacţii ad-hoc.

• Metoda parteneriatului în care sunt implicate cele mai importante persoa-
ne.

• Obiective şi ţinte clar măsurabile.
• Deschidere şi transparenţă.
• Trasarea unui management clar al controlului şi al contabilităţii.

Managementul de proiect este un factor-cheie în succesul unui proiect, iar managerul 
de proiect trebuie să acţioneze în 4 arii: 

• realizarea activităţilor;
• administraţie; 
• relaţii interpersonale; 
• leadership.

Mai jos sunt specificate principalele implicaţii ale partenerilor la fiecare etapă a 
managementului ciclului de proiect.

Programare
Scop: Stabilirea cadrului care vizează obiectivele pe termen lung şi prio-

rităţile sectoriale pentru cooperarea în regiunea transfrontalieră 
Implicarea sta-
keholderilor: 

Factori de decizie politică la nivel regional din ţara parteneră şi  
echipa de proiect 

Paşi: • Analiza generală a situaţiei curente şi prospectarea viitoru-
lui 

• Analiza priorităţilor regionale şi transfrontaliere 
• Revederea colaborării anterioare 
• Acţiuni complementare cu alţi actori 
• Opţiuni strategice în colaborarea cu alţi factori interesaţi   

(stakeholderi) 
Produs: Document strategic (Strategia de cooperare transfrontalieră, Planul 

de acţiuni comune pe termen scurt şi mediu) 
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Identificare
Scop: Identificarea şi selecţia ariilor relevante de intervenţie în raport cu 

cerinţele regionale şi transfrontaliere şi a ideilor de proiect în raport 
cu programele de asistenţă regionale, naţionale, externe

Implicarea stake-
holderilor:

Oficiali superiori ai partenerilor din ţările vecine, grupurilor-ţintă, 
beneficiarilor şi consultanţilor 

Paşi: • Colectarea şi evaluarea informaţiilor privind ariile (localităţi, 
raioane, judeţe) de intervenţie împreună cu factorii interesaţi 

• Revederea/includerea lecţiilor învăţate din experienţele ante-
rioare 

• Studii de prefezabilitate, proiecte tehnice, alte criterii de eligi-
bilitate 

Produs: Descrierea succintă a proiectului ce va fi dezvoltat şi Termeni de 
referinţă pentru formulare – Fişa de proiect transfrontalier/ Nota 
conceptuală 

Formulare
Scop: Un proiect transfrontalier bine definit, compatibil cu criteriile de 

evaluare, fezabil,  astfel încât să furnizeze beneficii durabile părţilor 
implicate ale ţărilor vecine

Implicarea 
stakeholderilor:

Formularea proiectului implică toţi partenerii transfrontalieri 
relevanţi şi reprezentanţii grupurilor-ţintă

Paşi: • Efectuarea studiului de fezabilitate 
• Implicarea diferitor stakeholderi în acţiuni transfrontaliere
• Definirea aranjamentelor de implementare 
• Pregătirea şi examinarea propunerii de finanţare 
• Elaborarea soluţiilor şi obţinerea agrementului/declaraţiei de 

parteneriat 
Produs: Un document de proiect competent, care satisface criteriile de 

calitate, asigură efecte transfrontaliere, include oferta finanaciară 
şi acordul de finanţare 

Implementare
Scop: Implementarea proiectului spre atingerea obiectivelor transfron-

taliere prin obţinerea de rezultate pe ambele părţi ale frontierei, 
utilizarea eficientă şi eficace a resurselor

Implicarea 
stakeholderilor:

Echipa de implementare a proiectului, partenerii, asociaţii, insti-
tuţiile corespondente, beneficiarii şi monitorii externi 

Paşi: • Licitaţia şi atribuirea contractului 
• Plan de lucru detaliat 
• Executarea activităţilor 
• Adaptarea pe parcurs a activităţilor la unele conjuncturi tran-

sfrontaliere 
• Monitorizarea curentă şi evaluarea intermediară 

Documente: De exemplu: rapoarte de monitorizare a proiectului, rapoarte anuale 
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Evaluare
Scop: Considerarea şi formularea lecţiilor învăţate, concluzii pentru 

programare şi acţiuni transfrontaliere ulterioare 
Implicarea
stakeholderilor:

Partea externă neutră şi toţi partenerii relevanţi 

Paşi: • Termenii de referinţă pentru evaluare (întrebări posibile) 
• Organizarea evaluării cu metode corespunzătoare 
• Analiza relevanţei, eficienţei, eficacităţii, impactului şi dura-

bilităţii 
• Analiza respectarii legilor şi a regulilor 
• Lecţii învăţate din experienţă 
• Furnizarea recomandărilor 

Produs: Raportul de evaluare; raportul partenerilor transfrontalieri 
implicaţi 

Odată cu consolidarea parteneriatelor dintre actorii de pe diferite părţi ale hotarelor, 
se diversifică şi aria efectelor urmate de rezolvarea unui număr mai mare de probleme 
comune. Orice persoană, grupuri de persoane, instituţii, asociaţii sau firme care s-ar 
putea implica în proiect, direct sau indirect, pozitiv ori negativ, trebuie să fie analizate 
ca potenţiali parteneri în cadrul diferitor opţiuni de proiecte. Astfel, în cadrul unui 
viitor proiect concret se:

1. Identifică grupurile/instituţiile importante. 
2. Clasifică grupuri-ţintă, beneficiari, grupuri de interese, contractori etc. 
3. Caracterizează şi analizează strategiile acestora. 
4. Identifică consecinţele pentru proiect. 
5. Implică în elaborarea şi promovarea proiectului transfrontalier comun.

6.2. Identificarea ideilor de proiecte 

Ideile de proiecte comune stau la baza începutului şi consolidării cooperării transfron-
taliere. Parteneriii transfrontalieri trebuie să fie implicaţi cu regularitate în proiecte 
de cooperare pentru a asigura durabilitatea şi beneficiul comunităţilor pe care le 
reprezintă. De regulă, principalii furnizori de idei noi de proiecte pentru partenerii 
din regiunile de frontieră ale statelor vecine sunt:

• experienţele anterioare de cooperare; 
• opţiunile strategiilor transfrontaliere sau de dezvoltare regională;  
• listele de acţiuni eligibile sau neeligibile în cadrul unor programe de finan-

ţare;
• noile tehnologii sau tendinţe în managementul proiectelor etc. 

Cooperarea anterioară este cea mai productivă platformă pentru realizarea noilor 
proiecte. Reuşitele în cadrul unor proiecte finisate oferă încredere şi clarviziune pen-
tru acţiunile noi. Ideile noi trebuie să cuprindă o consecutivitate de acţiuni, care să 
ofere rezultate mai bune pe ambele părţi ale frontierelor. De menţionat că proiectele 
transfrontaliere pot fi de 3 tipuri:
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- integrate, în care fiecare partener realizează activităţi diferite pe partea proprie 
a graniţei, ca parte a unui proiect cu un scop unic;

- simetrice sau „în oglindă”, unde activităţile similare sunt efectuate în paralel 
pe graniţele statelor participante;

- simple, care, deşi au impact transfrontalier, sunt implementate în principal sau 
în întregime într-o singură ţară parteneră şi aduc beneficii pentru partenerii 
de pe ambele părţi ale graniţei.

Aceste modalităţi de implicare a partenerilor la fel pot oferi un suport suficient de 
bun pentru noi idei în planificarea proiectelor, dar şi transmiterea celor mai bune 
practici către parteneri.
Paşii de urmat în identificarea ideilor de proiecte în general sunt:

• Analiza generală a situaţiei curente şi prospectarea viitorului. 
• Analiza priorităţilor naţionale, regionale şi transfrontaliere.
• Colectarea şi evaluarea informaţiilor privind ariile de intervenţie impreună 

cu factorii interesaţi. 
• Revederea colaborării anterioare. 
• Acţiuni complementare cu alţi actori. 
• Opţiuni strategice în colaborarea cu alţi factori interesaţi.
• Studii de prefezabilitate şi fezabilitate pentru locaţii şi acţiuni transfrontaliere. 
• Criterii de eligibilitate în cadrul aplicaţiilor de proiecte.
• Definirea aranjamentelor de implementare. 
• Elaborarea şi promovarea propunerii de finanţare conform formularelor 

prestabilite.
Uneori pentru programarea şi realizarea proiectelor trebuie făcut un compromis în-
tre cost, timp şi resurse, care de fapt sunt nişte criterii bune de selectare a ideilor de 
proiect din start şi de viabilitate a lor pe parcurs. Aceste decizii sunt o parte a activităţii 
managerului de proiect, cum ar fi:

1. Identificarea tuturor activităţilor din proiect şi stabilirea ordinii în care acestea 
trebuie efectuate.

2. Estimarea timpului necesar pentru realizarea fiecărei activităţi, a timpului 
necesar pentru realizarea întregului proiect şi a timpului necesar pentru fina-
lizarea fiecărei activităţi.

3. Stabilirea flexibilităţii existente între activităţi din punctul de vedere al tim-
pului şi stabilirea activităţilor critice.

4. Estimarea costurilor necesare desfăşurării activităţii şi urmărirea minimizării 
acestora.

5. Alocarea resurselor şi utilizarea acestora astfel încât proiectul să se realizeze 
cât mai eficient posibil.

6. Monitorizarea progreselor, reacţia rapidă la eventualele deviaţii de la plan.
7. Anticiparea problemelor şi realizarea acţiunilor necesare pentru evitarea 

lor.
8. Întocmirea de rapoarte regulate cu privire la progres.

Primele cinci puncte sunt concentrate asupra planificării calendaristice a proiectului şi 
sunt realizate în faza de planificare. Ultimele trei sunt concentrate asupra  controlului 
proiectului în faza de execuţie.
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De regulă, fiecare program de finanţare a acţiunilor transfrontaliere conţine o listă indi-
cativă de idei de proiecte şi activităţi susţinute. Acestea sunt, după caz, grupate în seturi 
de activităţi directe, pentru care se definesc detaliile importante desfăşurate, efectele 
produse şi rezultatele aşteptate. Acest lucru structurează mai bine ideile şi le aranjează 
într-un limbaj înţeles de toţi partenerii de proiect, dar şi finanţatorii potenţiali. Acţiunile 
unui proiect nou se consolidează într-un set integru de eforturi ale partenerilor, care 
susţin obiectivele programelor de încurajare a cooperării transfrontaliere. 
Tabelul 6.1. Relaţia dintre acţiunile eligibile în proiecte şi ideile de aplicare specifică

Acţiuni generale 
eligibile

Idei de aplicare specifică

Formarea de 
reţele comerciale 
transfrontaliere

• pentru promovarea comerţului 
• iniţiativele de marketing şi promovarea comună a produselor 
• crearea de mărci comune de produse/servicii

Dezvoltarea de 
infrastructură 
comercială 
transfrontalieră

• incubatoarele de afaceri 
• centrele de afaceri
• centrele de expoziţii 
• proiecte care susţin întărirea instituţională

Dezvoltarea instruirii 
transfrontaliere

• pentru angajaţii IMM-urilor 
• vizitele şi misiunile în domenii ca managementul, achiziţiile, mar-

ketingul, dezvoltarea produselor, contabilitatea, evidenţa etc.
Promovarea 
abordărilor 
transfrontaliere ale 
cooperării

• în producerea şi comercializarea de produse agricole 
• în tehnici şi tehnologii agricole moderne
• studii comune care îmbunătăţesc calitatea produselor agricole 

prevenirea poluării solului şi apelor cu azotaţi şi pesticide 
• evitarea zonelor clasificate drept vulnerabile 
• crearea de mărci comune
• armonizarea standardelor

Activităţi comune ale 
instituţiilor regionale

• creşterea capacităţilor şi instruirii 
• adaptarea specializărilor şi calificărilor forţei de muncă la cererea 

pieţei forţei de muncă dintr-o regiune anume
Dezvoltarea reţelelor 
transfrontaliere în 
sectorul public

• între autorităţile locale şi regionale 
• universităţi şi centre academice
• firme pentru dezvoltarea şi îmbunătăţirea inovaţiei şi cercetării

Îmbunătăţirea şi 
dezvoltarea de noi 
facilităţi turistice

• muzee şi centre culturale 
• zone de recreere, pentru biciclişti, parcări 
• atracţii turistice învecinate 
• tehnologii ecologice de navigare
• creşterea atractivităţii zonelor transfrontaliere

Dezvoltarea 
reţelelor de turism şi 
informatice

• crearea unei baze de date integrate şi interactive 
• broşuri de informare 
• website-uri despre facilităţile şi atracţiile turistice 
• puncte informative în turismul rural şi ecologic

Elaborarea de 
documente strategice 
şi tehnice

• studii de fezabilitate 
• proiecte tehnice
• evaluări ale impactului asupra mediului 
• analize cost-beneficii 
• analize de rentabilitate legate de activităţile transfrontaliere etc.
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Există însă o serie de idei, care din start nu pot fi susţinute sau sunt restricţionate, 
cum ar fi:

• activităţile de natură politică;
• încurajarea industriei tutunului sau consumurilor de substanţe nocive sănătăţii 

sau interzise; 
• producerea de băuturi alcoolice distilate, arme de foc şi muniţii;
• acţiunile care iau în considerare doar sponsorizările individuale etc.

Bineînţeles că aceste idei vor fi abandonate din start, chiar dacă sunt încurajate de 
anumiţi actori regionali.
Din experienţa multor ţări este posibil să se identifice câteva cauze comune, care să 
necesite o abordare mai structurată pentru managementul proiectelor. Acestea, prin 
complexitatea lor, îngreuiază procesul de elaborare a aplicaţiilor de proiect, iar o ati-
tudine superficială micşorează şansele de a fi susţinute. Asemenea idei de proiecte nu 
au succes ori se termină prin a fi o dezamăgire pentru beneficiari şi pentru comunităţi. 
Problemele identificate în acest caz includ una sau câteva erori, şi anume: 

• Planificarea şi pregătirea insuficientă a proiectelor.
• Proiectele nu sunt relevante pentru beneficiarii transfrontalieri.
• Riscurile nu sunt suficient luate în considerare.
• Factorii care afectează durabilitatea pe termen lung sunt ignoraţi.
• Eşecurile din experienţa trecută au fost rareori luate în calcul în noua politică 

şi practică.
Posibilele probleme comune ale unei idei  de proiect transfrontalier pot fi:

• Proiectele nu au obiective şi scopuri clare.
• Nu este suficiet de bine argumentat impactul transfrontalier.
• Proiectele au o structură financiară slab definită (lipsa unui buget detaliat, 

lipsa unei planificări în timp a lichidităţilor, procedurilor de monitorizare 
financiară; cerinţele unei cofinanţări).

• Planificarea proiectului în timp este puţin detaliată. 
• Lipseşte structura managerială şi organizaţională clară.
• Proiectele sunt incoerente – diferite componente nu au sens.

Reuşita unui proiect depinde de masura în care organizaţia iniţiatoare reuşeşte să evite 
(sau să reducă la minim) efectele acţiunii unor factori interni şi externi:
A. Influenţele negative ale factorilor interni: 

• evaluarea eronată a bazei de resurse disponibile pentru derularea proiectului; 
• planificarea defectuoasă a activităţilor din cadrul proiectului (sau a activităţilor 

de realizare a cererii de finanţare, ceea ce are un impact negativ asupra posibi-
lităţilor de planificare şi de realizare a activităţilor din cadrul proiectului); 

• problemele legate de aprovizionare; 
• lipsa de resurse (fonduri sau personal calificat); 
• ineficienţa organizatorică. 

B. Influenţele negative ale factorilor externi: 
• factorii naturali (dezastre naturale); 
• influenţe economice externe (de exemplu, modificarea nefavorabilă a cursului 

de schimb al monedei utilizate în cadrul proiectului); 
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• reacţia oamenilor afectaţi de proiect; 
• lipsa de voinţă politică în implementarea unor măsuri de politică economică 

sau socială necesare pentru derularea în bune condiţii a proiectului; 
• nepotrivirea culturală dintre obiectivele şi activităţile proiectului şi mediul în 

care se desfăşoară proiectul, care apare ca urmare a necunoaşterii specificului 
local/transfrontalier.

6.3. Analiza factorilor de interes

Decizia de a participa în cadrul unui parteneriat transfrontalier este una liberă, fiind 
însă, de regulă, dictată de necesităţile comunităţilor din regiunile de frontieră ale sta-
telor vecine. Datorită problemelor comune, proximităţii geografice, accesului comun 
la aceleaşi resurse sau facilităţi de infrastructură, APL-urile şi alţi actori sociali ai 
regiunilor transfrontaliere trebuie să coopereze în comun. Acest lucru este stimulat 
de acordurile bilaterale dintre ţările vecine, strategiile euroregionale sau programele 
de asistenţă la frontiera UE. 
Parteneriatele transfrontaliere, de regulă, au o istorie de cooperare anterioară la hotarele 
naţionale. Exemplul actorilor sociali din raioanele Cahul, Hânceşti, Ungheni, Glodeni cu 
parteneri din România, precum şi exemplul actorilor din Soroca, Ştefan-Vodă, Căuşeni 
cu parteneri din Ucraina se demonstrează prin multiplele acţiuni culturale, proiecte 
sociale, de infrastructură sau economice pe parcursul mai multor decenii.
Identificarea persoanelor, grupurilor, organizaţiilor în legatură cu proiectul transfronta-
lier viitor este o procedură care necesită la început desemnarea grupurilor/instituţiilor 
importante care pot influenţa într-un anumit mod (pozitiv sau negativ) rezultativitatea 
eforturilor întreprinse. Aceştia, la fel, pot avea un impact neutru asupra proiectului, 
dar sunt importanţi, deoarece acţiunile proiectului vin să le atingă interesele, să le 
modifice un comportament anume sau se bazează pe o schimbare în mentalitate (ex.: 
populaţia unei regiuni defavorizate). Apoi, după efortul de identificare a actorilor 
importanţi, aceştia se clasifică conform unor criterii comune (uneori expres definite 
şi cerute de finanţatori): 

• grupuri-ţintă; 
• beneficiari; 
• grupuri de interese; 
• contractori etc. 

La această fază este importantă caracterizarea şi analiza strategiilor în materie de 
cooperare transfrontalieră, a opţiunilor prioritare, reglementărilor şi procedurilor de 
evaluare a performanţelor, ceea ce va permite identificarea consecinţelor implicării 
lor în acţiunile viitoare.
Definiţia stabileşte că actori interesaţi sau stakeholderi pot fi orice persoană, grupuri 
de persoane, instituţii, asociaţii sau firme care s-ar putea implica în proiect, direct 
sau indirect, pozitiv ori negativ. Participarea actorilor interesaţi:

• permite formularea şi/sau adaptarea proiectelor la condiţiile sociale, econo-
mice şi politice; 
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• permite obţinerea de informaţii relevante;
• dezvoltă parteneriatul transfrontalier pe principii pragmatice;
• întăreşte relevanţa obiectivelor în relaţie cu nevoile;
• arată cum persoanele interesate percep realitatea;
• întăreşte capacităţile locale;
• întăreşte societatea civilă şi procesul democratic.

Identificarea intereselor şi aşteptărilor pe care le au grupurile sau persoanele cu o posi-
bilă relevanţă pentru proiect este pasul următor, în special dacă proiectul transfrontalier 
este unul de amploare şi afectează mai multe grupuri sociale. De regulă, proiectele de 
infrastructură socială sau edilitară, reţelele de transport sau de turism, acţiunile de mediu 
au un impact puternic datorită implicării unui număr mare de persoane interesate, sub-
contractanţi, servicii publice etc., ale căror interese trebuie să fie luate în calcul, pentru 
a-i avea aproape în perioada de implementare.
Analiza actorilor interesaţi include 4 etape:

• Identificarea grupurilor/instituţiilor importante. 
• Clasificarea (grupuri-ţintă, beneficiari, grupuri de interese, contractori etc.). 
• Caracterizarea şi analizarea strategiilor acestora. 
• Identificarea consecinţeor pentru proiect. 

Sunt mai multe aspecte de referinţă pentru caracterizarea actorilor sociali, cum ar fi:
1. Caracteristicile grupului:
• Social, economic 
• Statutul grupului (formal/informal) 
• Structura (conducere) 
• Percepţia problemelor 
2. Interese, motivare:
• Nevoi, aspiraţii
• Strategie posibilă 
• Interese (deschise/ascunse) 
• Aşteptări şi preocupări 
• Atitudini faţă de proiect 
3. Potenţial şi constrângeri: 
• Puncte tari, puncte slabe 
• Posibile contribuţii 
4. Concluzii pentru proiect: 
• Cum se poate tine cont de grup? 
• Ce acţiuni se pot întreprinde? 
• Cum se poate aborda grupul? 

Deseori se cere o caracteristică mai structurată a actorilor implicaţi în cooperarea 
pe proiecte transfrontaliere, fie că acest lucru este expres specificat în formularele 
de aplicare a proiectelor noi, fie că este o cerinţă a uneia dintre părţi la Acordul de 
parteneriat. Tabelul 6.2 conţine analiza factorilor interesaţi (stakeholderilor).



Ghid de cooperare transfrontalieră 168

Tabelul 6.2. Matricea caracteristicilor (exemplu)

Stake-
holderi 

Caracteristici  Interese şi  
aşteptări  

Capacitatea şi 
motivaţia pentru  

schimbare 

Acţiuni 
posibile 

• social, economic 
• diferenţa bărbaţi/

femei 
• structură, organi-

zare, statut

• interese 
• aşteptări 
• cum sunt 

afectaţi de 
probleme

• resurse disponibile 
• cunoştinţe, expe-

rienţă 
• posibila contribu-

ţie

• acţiuni po-
sibile 

• cum tre-
buie abor-
dat grupul

De menţionat că raporturile dintre parteneri în cadrul diverselor proiecte trebuie să 
fie formalizate şi după caz ataşate la cererile de finanţare externă. Aceste documente 
sunt:

• Declaraţii de intenţii.
• Acorduri de parteneriat.
• Declaraţii de parteneriat în cadrul unui proiect concret.
• Contract de implementare în comun a unui proiect transfrontalier.
• Raportul comun privind implementarea proiectului etc.

Declaraţiile de intenţie desemnează o arie de cooperare comună şi raporturile generale 
dintre partenerii transfrontalieri.

Acordurile de parteneriat, de exemplu, cele ce ţin de programele de cooperare tran-
sfrontalieră, vizează implementarea în comun a unor acţiuni în cadrul unui sau mai 
multor proiecte cu impact pe ambele părţi ale frontierelor naţionale, unde fiecare 
dintre parteneri determină gradul său de implicare şi cofinanţare. Totodată, datorită 
specificului sau gradului de avansare, aceste acorduri pot include parteneri similari 
sau de calibru diferit (agenţii naţionale, instituţii publice regionale, asociaţii). 

Declaraţiile de parteneriat sunt o expresie formalizată de participare în cadrul unor 
proiecte transfrontaliere, dar acest lucru este necesar, deoarece oferă garanţii parte-
neriatului, stabileşte clar cadrul juridic de cooperare, responsabilităţile şi metodele 
de operare. De regulă, acestea fac parte din aplicaţia de proiect şi se întocmesc de 
către parteneri după un model prestabilit.

Contractul de implementare a proiectului, de regulă, face parte din setul de docu-
mente de management al proiectului şi se întocmeşte de către parteneri după un 
model prestabilit.

Raportul final în cadrul proiectelor transfrontaliere, de regulă, este semnat de parte-
nerii implicaţi, care îşi asumă responsabilităţile post-proiect, durabilitatea efectelor 
şi continuitatea cooperării. Acest fapt sporeşte gradul de implicare a partenerilor 
transfrontalieri în acţiunile pe o durată mult mai mare decât perioada de implemen-
tare propriu-zisă a proiectelor concrete. Astfel se consolidează şi mai mult efectul 
de cooperare la frontieră.
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6.4. Analiza problemelor şi identificarea obiectivelor

Multiplele probleme existente în regiunile transfrontaliere, bineînţeles, nu pot fi re-
zolvate în exclusivitate cu ajutorul proiectelor înaintate de partenerii din ambele părţi 
ale frontierei. Orice grup de lucru comun trebuie să determine limita problematicii 
abordate spre rezolvare într-un proiect sau altul. Problemele pe care le poate rezolva 
un proiect sunt identificate prin tehnica Arborelui problemelor, care permite: 

• analiza unei situatii existente; 
• identificarea problemelor-cheie în contextul acestuia; 
• vizualizarea problemelor sub forma unei diagrame/arbore (relaţie cauză-

efect). 
Arborele problemelor este o tehnică în baza căreia pot fi evidenţiate acele necesităţi 
şi constrângeri obiective care pot fi abordate în cadrul unui proiect, inclusiv tran-
sfrontalier. Astfel, schema de bază este alcătuită din 6 paşi:

1. identificarea problemelor majore existente într-o situaţie dată  (prin sesiune 
brainstorming); 

2. selectarea unei probleme principale; 
3. căutarea problemelor înrudite cu problema principală; 
4. stabilirea unei ierarhii „cauză-efect”;  
5. legarea problemelor cu săgeti „cauză-efect”;
6. diagrama şi verificarea corectitudinii şi completitudinii acesteia.

Analiza obiectivelor urmează analiza problemelor şi este o tehnică care permite:
• descrierea situaţiei viitoare care va fi obţinută prin rezolvarea problemelor; 
• identificarea posibilelor soluţii pentru o situaţie dată; 
• transformarea aspectelor negative în aspecte pozitive (dezirabile, realiste). 

Schema de bază a analizei arborelui obiectivelor este alcătuită din 2 paşi: 

1. Reformularea tuturor situaţiilor negative ale analizei problemei în situaţii po-
zitive care sunt: 
�  dezirabile; 
�  posibil de obţinut în mod realist. 

2. Verificarea relaţiilor „mijloace-scop” (în proiectele transfrontaliere scopurile 
trebuie să fie comune, de aceea şi mijloacele trebuie să fie realiste şi echilibrate 
între parteneri).

Schema de bază pentru alegerea strategiei de promovare a unui proiect transfrontalier 
este:

1. Identificarea obiectivelor indezirabile ori nerealizabile. 
2. Identificarea obiectivelor dezirabile şi realizabile.
3. Gruparea obiectivelor, pentru a obtine strategii posibile (grupare pe verticală). 
4. Estimarea unei strategii optime corespunzătoare criteriilor agreate.
5. Determinarea Obiectivului general şi Scopului proiectului. 
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Mai jos este exemplificat obiectivul general şi specific al Strategiei Euroregiunii 
Siret-Prut-Nistru:
Obiectivul principal al elaborării Strategiei de Dezvoltare Economică şi Socială a 
Euroregiunii Siret-Prut-Nistru este de a corela în mod raţional ansamblul politicilor 
şi programelor publice ale dezvoltării Euroregiunii cu direcţiile şi practicile dezvol-
tării durabile a judeţelor cuprinse în Regiunea Nord-Est din România şi a raioanelor 
Regiunilor Nord şi Centru din Republica Moldova. Strategia stabileşte cadrul general 
de aliniere la standardele europene a unităţilor administrativ-teritoriale cuprinse, 
asigurând condiţii moderne de trai populaţiei, protejând şi conservând patrimoniul 
ecologic şi cultural.
Pentru atingerea scopului propus, documentul urmăreşte 4 obiective strategice com-
plementare:

I. Dezvoltarea potenţialului economic al Euroregiunii Siret-Prut-Nistru pentru 
a oferi un nivel ridicat de trai populaţiei şi pentru a reduce migrarea forţei de 
muncă. 

II. Dezvoltarea serviciilor publice oferite cetăţenilor şi a capacităţii administra-
ţiilor publice de a implementa proiecte comune în baza politicilor sectoriale 
euroregionale şi naţionale. 

III. Îmbunătăţirea şi protejarea mediului natural cuprins de Euroregiunea Siret-
Prut-Nistru.

IV. Dezvoltarea resurselor umane din Euroregiunea Siret-Prut-Nistru prin susţi-
nerea adaptabilităţii forţei de muncă la noile cerinţe ale mediului de afaceri 
euroregional.

6.5. Planificarea acţiunilor

Acţiunile în cadrul unui proiect transfrontalier pornesc de la necesităţile şi aspira-
ţiile comunităţilor din regiunile vecine de frontieră. Acestea pot fi diferite, iar rolul 
partenerilor este tocmai identificarea acelora care vor consolida parteneriatul şi vor 
servi maximal la dezvoltarea regiunilor transfrontaliere. 
De regulă, finanţatorii au o grilă de acţiuni pe care le pot susţine şi pe care nu le pot 
finanţa. Ele reies din strategiile acestora de a încuraja anumite domenii ale vieţii 
publice, sociale sau economice în anumite regiuni transfrontaliere. Aceste grile sunt 
corelate la fel cu factorii de decizie naţionali din ţările vecine, de aceea grupul de lucru 
în elaborarea proiectelor va avea grijă să găsească argumentele proprii, dar şi actele 
legislative naţionale, care susţin anumite formate de acţiuni agregate ale partenerilor 
transfrontalieri (de exemplu: în diferite părţi ale frontierei autorităţile naţionale ale 
Republicii Moldova au strategii diferite şi obiective prioritare diferite – la frontiera 
cu România privind încurajarea schimbului de practici pozitive, la hotar cu Ucraina 
– consolidarea poziţiilor partenerilor pentru rezolvarea diferendului transnistrean şi 
consecinţelor acestuia). Câteva posibile criterii în acest sens ar fi:
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• Complementaritatea cu proiecte finanţate de alţi donatori. 
• Importanţa atribuită grupului-ţintă.
• Disponibilitatea resurselor financiare, expertizei etc.
• Potenţialul şi capacităţile existente (ale grupului-ţintă).
• Acceptabilitatea socială. 
• Urgenţa. 
• Relevanţa pentru strategia de aderare agreată de EC/ţara parteneră. 
• Contribuţia la reducerea inegalităţilor (de exemplu: populaţia afectată de 

regimul separatist).
Activităţile sunt acţiuni întreprinse pentru obţinerea de rezultate concrete pentru 
regiunea transfrontalieră. Acestea în cele din urmă sunt apreciate de beneficiarii 
finali şi datorită rezultativităţii lor se creează o impresie generală despre eficienţa 
parteneriatului transfrontalier. De aceea grupul de elaborare a proiectelor trebuie să 
îmbine iscusit activităţile de tip „soft” cu cele de tip „hard” (de exemplu: investiţii în 
infrastructură), chiar dacă proporţia acestora este uneori predeterminată în programele 
de asistenţă la frontiere.
Toate acţiunile necesită accesul la mijloace umane şi fizice  (care să fie cuantificate, 
calificate şi bugetate). O bună repartizare a acestor mijloace şi resurse este testată 
în special în faza de selecţie a proiectelor, dar şi în timpul implementării proiectelor 
datorită situaţiei de limitare a permutărilor de acţiuni în timp sau realocării de fonduri 
(după caz, mai mari de 10-15% de la liniile de buget).
Activităţile se identifică prin selectarea principalelor acţiuni din Arborele obiectivelor 
în concordanţă cu ierarhia rezultatelor aşteptate. Rezultativitatea este scara prin care 
se măsoară orice efort al parteneriatului transfrontalier şi de aceea o bună corelare 
cu obiectivele programului şi necesităţile beneficiarilor stă la baza determinării fi-
nanţatorilor de a face investiţii în aceste acţiuni.
Planificarea activităţilor este un proces coerent, care permite determinarea (prin 
Cadrul Logic) orientării eforturilor spre obţinerea rezultatelor atât la nivel local, 
regional, cât şi transfrontalier.
Abordarea prin Cadrul Logic este un procedeu răspândit şi cerut de majoritatea 
finanţatorilor de proiecte transfrontaliere. Acesta reprezintă o matrice completată 
în 2 faze:
A. Faza de analiză: 

• Analiza actorilor implicaţi – identificarea şi caracterizarea principalilor factori 
de influenţă potenţiali, estimarea capacităţii acestora. 

• Analiza problemei – identificarea problemelor-cheie, constrângerilor şi opor-
tunităţilor; determinarea relaţiilor cauză-efect. 

• Analiza soluţiilor – identificarea soluţiilor; identificarea relaţiilor „mijloace-
final”. 
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• Analiza strategiei – identificarea diferitor strategii de aflare a soluţiilor; selec-
tarea celei mai adecvate strategii; determinarea obiectivelor majore (obiective 
generale; scop/proiect).

Această fază şi etapele au fost descrise în paragrafele anterioare (6.2, 6.3, 6.4).

B. Faza de planificare:
• Construirea matricei Cadrul Logic – definirea structurii proiectului, verificarea 

logicii sale interne, formularea obiectivelor în termeni măsurabili. 
• Planificarea activităţilor – determinarea succesiunii şi dependenţei activită-

ţilor; estimarea duratei acestora, stabilirea jaloanelor şi atribuirea responsa-
bilităţii. 

• Planificarea resurselor – dezvoltarea planurilor de intrări şi a bugetului pe 
baza planului activităţilor. 

Diagrama 6.2. Cadrul Logic al unui proiect
Prezentăm în continuare un model de completare a Matriţei Cadrului Logic, preluat 
de la o aplicaţie reală de proiect, pentru o mai bună înţelegere a consecutivităţii şi 
intercorelării dintre compartimentele acesteia.

Scopul 
proiectului

Obiective 
generale

Scopul 
proiectului

Rezultate

Activităţi Mijloace Cost

Precondiţii

Indicatori Surse 
de verificare Ipoteze
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Tabelul 6.3. Modelul completat al Cadrului Logic la nivelul descrierii proiectului

Logica intervenţiei
Obiective generale Îmbunătăţirea capacităţii administrative a autorităţilor publice lo-

cale
Obiectiv specific 1. Dezvoltarea serviciilor publice furnizate de Consiliul 

Raional X
2. Creşterea eficienţei utilizării resurselor umane din cadrul 
administraţiei publice locale

Rezultate estimate Unitatea de Implementare a Proiectului constituită din 5 persoane din 
cadrul Consiliului Raional X şi partenerii
6 întâlniri de progres;
6 rapoarte de progres:
1 Studiu
1 Plan de măsuri
3 Ghiduri de proceduri
3 Servicii noi create în cadrul Consiliului Raional X (audit intern, 
serviciul de management al resurselor umane, serviciul de manage-
ment al proiectelor)
10 calculatoare, 3 birouri, 6 corpuri de mobilier, 10 scaune de birou, 
1 videoproiector, 1 ecran de proiecţie, 1 flipchart, 1 sală de conferinţe 
şi training echipată şi dotată
Dotarea şi echiparea sălii de conferinţe a Consiliului Raional X pentru 
organizarea întrunirilor metodice, şedinţelor de lucru şi seminarelor 
de instruire
3 serii de instruire a câte 20 de cursanţi în domeniul resurselor umane, ma-
nagementului proiectelor, auditului intern şi  managementului calităţii
60 cursanţi (consilieri şi funcţionari publici) instruiţi din raioanele X, 
Y, Z şi partenerul din România
15 cursanţi beneficiari a 4 zile de stagiu la partenerul din România în 
domeniul managementului performant, auditului intern şi resurselor 
umane
2 misiuni de audit efectuate 
Un set de materiale promoţionale (pliant, broşură, buletin informativ) 
elaborate, editate şi diseminate
Acţiuni de informare privind activităţile şi rezultatele obţinute în 
cadrul proiectului
3 Conferinţe pentru mass-media

Grup de Activităţi 1
Managementul pro-
iectului, activităţi de 
coordonare şi comu-
nicare

Activitatea 1.1 Constituirea Unităţii de Implementare a Proiectului 
Activitatea 1.2 Lansarea proiectului 
Activitatea 1.3 Monitorizarea şi evaluarea implementării proiectu-
lui 
Activitatea 1.4 Diseminarea rezultatelor proiectului
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Grup de Activităţi 2
Crearea şi dezvolta-
rea serviciilor care să 
asigure managemen-
tul performant

Activitatea 2.1 Elaborarea studiului de analiză şi diagnoză a organi-
zării şi funcţionării Consiliului Raional X 
Activitatea 2.2 Elaborarea şi aprobarea cadrului de reglementare 
privind  funcţionarea serviciilor nou dezvoltate/create
Activitatea 2.3 Elaborarea standardelor de calitate şi a procedurilor 
de furnizare a serviciilor dezvoltate/nou create
Activitatea 2.4 Înfiinţarea şi dotarea cu echipamente a serviciilor 
dezvoltate/nou create

Grup de Activităţi 3
Dezvoltarea capacită-
ţii resurselor umane

Activitatea 3.1 Desfăşurarea sesiunilor de training pentru consilieri 
şi funcţionarii publici în domeniile: 1. Managementul Resurselor 
Umane. 2.  Managementul proiectelor. 3. Auditul intern. 4. Mana-
gementul calităţii
Activitatea 3.2 Organizarea şi desfăşurarea schimbului de experienţă 
la partenerul din România
Activitatea 3.3 Preluarea de bune practici de la partenerul din Româ-
nia de către funcţionarii care îşi vor desfăşura activitatea în cadrul 
serviciilor nou create/dezvoltate

Grup de Activităţi 4
Promovarea rezulta-
telor proiectului

Activitatea 4.1 Elaborarea şi editarea materialelor promoţionale ale 
proiectului
Activitatea 4.2 Realizarea evenimentelor promoţionale şi de asigurare 
a vizibilităţii proiectului (emisiuni radio şi tv, articole mass-media)

Planul acţiunilor în cadrul unui proiect transfrontalier este platforma pragmatică 
de repartizare a responsabilităţilor în timp şi pe resurse între parteneri. Un plan de 
activităţi:

• Menţine abordarea orientată pe obiective a descrierii proiectului.
• Descompune activităţile în detalii operaţionale. 
• Clarifică succesiunea, durata şi prioritatea activităţilor. 
• Identifică jaloanele principale (rezultatele intermediare de verificare). 
• Alocă responsabilităţi de management şi responsabilităţi de implementare şi 

include sarcini manageriale. 
De remarcat că datorită complexităţii acţiunilor unui proiect trebuie să existe mai 
mulţi indicatori pentru monitorizarea operativă şi periodică a progresului proiectului. 
Aceştia trebuie să fie cunoscuţi şi acceptaţi de partenerii de proiect, precum şi de 
structurile donatoare.
Criterii de evaluare a activităţilor în cadrul unui proiect transfrontalier sunt:

• Relevanţa.
•  Eficienţa.
•  Eficacitatea.
•  Impactul.
•  Durabilitatea (Sustenabilitatea).
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Tabelul 6.4. Modelul completat al Cadrului Logic la nivelele indicatorilor de moni-
torizare şi a surselor de informare

 Indicatori de performanţă verificabili în 
mod obiectiv

Surse şi mijloace de veri-
ficare

Obiective 
generale
 
 

• Creşterea volumului bugetului public şi fon-
durilor extrabugetare cu 20% la sfârşitul unui 
an de la finalizarea proiectului

• Creşterea numărului de servicii prestate pentru 
instituţiile publice, private şi cetăţeni

• Creşterea cu 30% a ponderii cetăţenilor satis-
făcuţi care au depus cereri, solicitări, petiţii 

• Micşorarea cu 30% a timpului de soluţionare 
a petiţiilor, cererilor, solicitărilor

• Raportul de monitorizare 
şi evaluare ex-post

• Articole mass-media
• Raportul final de imple-

mentare a proiectului
• Rapoartele intermediare

Obiectiv 
specific

• Creşterea abilităţilor profesionale ale funcţio-
narilor publici

• Număr servicii noi prestate
• Număr cursuri de instruire urmărite
• Fise de post întocmite
• Misiuni de audit realizate
• Certificate de calificare obţinute

• Liste ale participanţilor la 
instruire

• Rapoarte de audit intern
• Decizii şi actele normative 

publicate pe pagina web
• Apariţii TV, radio, articole 

în presă şi Internet 
Rezultate 
estimate
 

• Număr de angajaţi în UIP
• Studiu de analiză efectuat
• PDI elaborat
• Număr regulamente elaborate/modificate
• Serviciu audit intern creat 
• Serviciu funcţional managementul proiecte-

lor 
• Număr persoane angajate 
• Misiuni audit realizate 
• Proiecte noi elaborate
• Servicii ale CR X dotate cu mobilier şi IT
• Sala de şedinţă a CR X dotată cu sistem de 

sonorizare
• Materiale de training pe 4 module pregătite
• Număr participanţi la seminare de training
• Număr participanţi la vizita de studiu
• Rapoarte întocmite privind misiunea audit 

intern 
• Număr de pliante editate şi diseminate; bro-

şura editată şi diseminată
• Număr publicaţii în ziare şi pagina web 
• Interviuri la TV şi Radio
• Număr participanţi; prezentări la Conferinţe

• Decizia CR X
• Dispoziţia Preşedintelui 

CR
• Anunţ în mass-media
• Raport privind realizarea 

studiului
• Raport privind PDI
• Modificări în structura 

organizaţională 
• Modificări în state perso-

nal.
• Registru de evidenţă a 

bunurilor
• Agenda seminarelor
• Program vizită de studiu
• Materiale informative

Grup de 
Activităţi 1
Manage-
mentul 
proiectului, 
activităţi de 
coordonare 
şi comuni-
care

• Echipa de Implementare a Proiectului: 5 per-
soane

• Agenţii de promovare
• Companii de prestări servicii transport, cazare, 

masă
• Companie de audit

• Emisiuni radio şi tv; 
• Articole presa locala, raio-

nala şi naţională, 
• Pagina web CR X
• Pliante, broşuri,  alte ma-

teriale promoţionale şi de 
publicitate a proiectului 

Costuri: 
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Grup de 
Activităţi 2
Crearea şi 
dezvoltarea 
serviciilor 
care să 
asigure ma-
nagementul 
performant

• Echipa de Implementare a Proiectului: 5 per-
soane

• Compania de Consultanţă pentru realizarea 
studiului

• Experţi în domeniu
• Personal angajat în serviciu
• Companie furnizor de echipament şi furni-

turi

• Raport de analiză şi reco-
mandări de îmbunătăţire 

• Plan de dezvoltare institu-
ţională

• Regulamente de funcţiona-
re a noilor servicii

• Contractul de furnizare 
bunuri; Proces-verbal de 
recepţie bunuri; Facturi; 
Certificate de origine; Cer-
tificate de calitate

• Fişa mijloacelor fixe
Costuri: 

Grup de 
Activităţi 3

• Reprezentanţii APL - participanţi la semina-
re

• Notorietate firma de instruire şi alţi sub-
contractaţi

• Participanţii la vizita de studiu

• Sala de instruire dotata cu 
ehipament

• Materiale training 
• Servicii de cazare şi ali-

mentare 
• Lista participanţi instruire, 

vizita de studiu
• Program vizită de studiu 
• Servicii transport, cazare şi 

alimentare 
• Informaţii în mass-media, 

la radio şi tv 

Dez-
voltarea 
capacităţii 
resurselor 
umane

Costuri: 
Grup de 
Activităţi 4
Promo-
varea re-
zultatelor 
proiectului

• Echipa de implementare
• Agenţie de editare şi promovare

• Emisiuni radio şi tv; 
• Articole presa locală, raio-

nală şi naţională 
• Pagina web a CR X
• Pliante, broşuri,  buletin 

informativ, alte materiale 
promoţionale şi de publi-
citate a proiectului 

Costuri: 

Indicatorii prin care se măsoară reuşita acţiunilor trebuie să fie de tip SMART şi se 
descifrează astfel: 

• Specific (Specifici): în termeni de calitate şi cantitate.
• Measurable (Măsurabili): la un cost acceptabil.
• Available (Abordabili): din surse existente.
• Relevant (Relevanţi): pentru ce trebuie să masoare. 
• Timely (Timp adecvat): produşi într-un timp potrivit pentru managementul 

proiectului. 
La fel, nu mai puţin importantă este informarea persoanelor interesate de progresul 
şi rezultatele proiectelor implementate, de aceea în Cadrul Logic se prezintă pentru 
fiecare nivel orizontal sursele alternative şi independente de informare a publicului 
larg. Acest fapt sporeşte gradul de transparenţă a proiectelor, diseminarea rezultatelor 
acţiunilor, precum şi promovarea bunelor practici.
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6.6. Bugetul proiectelor

Planificarea resurselor este una dintre cele mai responsabile etape în elaborarea proiec-
telor în general şi a celor transfrontaliere în special datorită unor scheme diferite de 
cofinanţare, dar şi abordării diferite a managementului financiar al ţărilor.
Un plan de resurse:

• Menţine abordarea cadrului logic orientată pe obiective. 
• Facilitează bugetarea bazată pe rezultate şi monitorizarea eficacităţii costu-

rilor. 
• Oferă bazele pentru mobilizarea planificată a resurselor (externe şi locale).
• Identifică implicaţiile de cost. 
• Formulează cerinţele de cofinanţare. 
• Menţine sustenabilitatea financiară după  terminarea proiectului.

Trebuie însă să se ia în considerare reglementările stricte pentru planificarea şi va-
lorificarea corectă a liniilor bugetare ale proiectelor. Astfel, în cadrul programelor 
de asistenţă a proiectelor transfrontaliere există o serie de factori limitativi pentru 
proiectarea bugetului unei acţiuni, cum ar fi:

• limita minimă a unui proiect (de exemplu: 50 mii Euro);
• limita maximă a unui proiect (de exemplu: 3 mil. Euro);
• limitări ale utilizării resurselor pentru acţiuni tip „soft” (de exemplu: 80%);
• limitări în utilizarea resurselor pentru lucrări, servicii şi infrastructură (de 

exemplu: maxim 80%);
• limitarea unor poziţii bugetare în lipsa unor studii de fezabilitate anterioare 

(de exemplu: maxim 50% lucrări);
• limitarea deviaţiei cheltuielilor de pe o linie de buget (de exemplu: maxim 15%);
• limitarea costurilor resurselor umane (de exemplu: 30%);
• impunerea unor cote maxime de cheltuieli în anumite ţări (de exemplu: per 

diem);
• agregarea unor cheltuieli comune (de exemplu: arenda şi întreţinerea trans-

portului);
• limitarea cotelor maxime ale cheltuielilor administrative sau/şi neprevăzute;
• specificarea obligatorie a bugetului consacrat fiecărui partener;
• stabilirea unor cuantumuri pentru cofinanţarea de către parteneri (de exemplu: 

10%);
• planificarea strictă a cheltuielilor trimestriale şi anuale etc.

Aceste limitări pot fi impuse gradual sau parţial în funcţie de conjuncturile partene-
riatelor transfrontaliere sau tratamentul naţional al cheltuielilor publice.
Mai jos sunt prezentate modele de bugete pe proiecte transfrontaliere (pentru proiecte 
POC Ro-Uc-Md).
O componentă importantă este formularea costurilor legate de personal şi resursele 
umane atrase în proiect. Acestea trebuie specificate pornind de la responsabilităţile 
fiecărui angajat, gradul de ocupare (permanent, pe zile sau ore), iar cheltuielile de 
deplasare nu trebuie să depăşească „Per diem” stabilit pentru fiecare ţară. Salariile 
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sunt calculate în Buget la valoarea lor brută, incluzând contribuţiile la asigurările 
sociale, impozitele pe venit şi alte cheltuieli conexe remunerării personalului angajat 
conform legislaţiei naţionale. Se va face totuşi o distincţie între experţii internaţionali, 
naţionali şi locali în conformitate cu costurile forţei de muncă de pe piaţă şi practicile 
aplicate în diverse domenii.

Costuri Unitate Nr. de 
unităţi

Cost 
unitar 

(în 
EURO)

Costuri 
(în 

EURO)3

1. Resurse umane     
1.1 Salarii     
1.1.1 Personal tehnic     
  1.1.1.1 Manager proiect (8 ore/zi x 12 luni, 
100%) Pe lună 12 500 6000
  1.1.1.2 Asistent proiect (8 ore/zi x 12 luni, 
100%) Pe lună 12 400 4800
  1.1.1.3 APL Expert (8 ore/zi x 8 luni (100%) 
+ 4 ore/zi x 4 luni ( 50%)=8 ore/zi x10 luni 
(100%)) Pe lună 10 450 4500
  1.1.1.4 Expert naţional (8 ore/zi x 6 luni 
(100%)) Pe lună 6 450 2700
1.1.2 Personal administrativ     

  1.1.2.1 Manager financiar (4 ore/zi x 12 luni, 
50% în 12 luni) Pe lună 12 250 3000

  1.1.2.1 Expert coordonator în România (8 
ore/zi x 40 zile) Pe zi 40 120 4800

1.3 Pe zi pentru călătorii     
   1.3.1.1 Vizite în Moldova (2 pers. x 10 vizite 
x 1 zi x 150 Euro/zi) Pe zi 20 150 3000
   1.3.1.2 Vizite în România (15 pers. x 1 vizită 
x 3 zi x 200 Euro/zi) Pe zi 45 200 9000
   1.3.2 Locale     
   1.3.2.1 Vizite locale ale experţilor (1 pers. x 
30 vizite x 50 Euro/zi) Pe zi 30 50 1500

Cheltuielile legate de transport în cadrul proiectului sunt clar delimitate în funcţie 
de necesităţile locale şi de asigurare a vizitelor peste hotare. De regulă, cheltuielile 
cu transportul internaţional includ şi costurile de traversare a frontierei, plata unor 
asigurări internaţionale, costul de sejur al şoferului, iar în cazul participării la expoziţii 
sau târguri – şi perfectarea unor documente vamale. În sens practic, în aceste situaţii 
este recomandată angajarea unei companii de turism, de transport internaţional sau 
a unei Camere de comerţ a unui partener. Transportul local se va calcula în funcţie 
de costul şi consumul zilnic necesar pentru perioada derulării proiectului.
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Costuri Unitate Nr. de 
unităţi

Cost 
unitar 

(EURO)
Costuri 

(EURO)3

2. Călătorii    
2.1. Călătorii internaţionale    
2.1.1 Călătorii internaţionale (Expert România x 
10 vizite x 400 km x 0.3 Euro/km) km 4000 0,3 1200
2.1.2 Călătorii internaţionale (Participanţi vizite 
studii în România, 2 călătorii x 500 km x 1 Euro/
km) km 1000 1 1000
2.1.3 Călătorii internaţionale (Participanţi vizite 
seminar în Moldova, 3 călătorii x 400 km x 1 
Euro/km) km 1200 1 1200
2.2 Transport local pe lună 12 300 3600

Este important să se determine exact necesităţile pentru echipamente şi bunurile procu-
rate pe parcursul derulării proiectului, astfel încât acestea să reflecte exact necesităţile 
şi să fie argumentate pentru buna funcţionare a personalului angajat. Unii finanţatori 
au anumite restricţii faţă de calitatea şi provenienţa bunurilor procurate, astfel UE 
impune ca toate echipamentele să fie noi şi produse doar în ţările europene.

Costuri Unitate Nr. de 
unităţi

Cost 
unitar 

(EURO)
Costuri 

(EURO)3

3. Echipamente şi bunuri7     
3.1 Arenda vehicul Pe lună 12 300 3600
3.2 Echipamente IT     
3.2.1 Notebook unit. 3 1200 3600
3.2.2 Proiector video unit. 1 1500 1500
3.2.3 Ecran unit. 1 200 200
3.2.4 Copiator multifuncţional unit. 3 500 1500
3.2.5 Computer unit. 6 500 3000
3.2.6 Cameră Web unit. 2 50 100
3.2.7 Microsoft  Windows soft unit. 5 300 1500
3.3 Mobilă     
3.3.1 Mese (3 oficii x 2 mese) unit. 6 200 1200
3.3.2 Scaune   unit. 10 50 500
3.3.3 Fotolii unit. 5 200 1000
3.3.4 Cabinet unit. 3 400 1200
3.4 Alte     
3.4.1 Echipament pentru conferinţe unit. 1 10000 10000
3.4.2 Climatizor unit. 1 400 400
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Cheltuielile legate de sediu şi funcţionarea oficiului trebuie să fie proiectate pe lună 
pentru întreaga perioadă. Cheltuielile curente, la fel, trebuie reflectate conform tari-
felor practicate în Republica Moldova.

Costuri
 

Unitate Nr. de 
unităţi

Cost 
unitar 
(EURO)

Costuri 
(EURO)3

4. Sediu local8     

4.1 Cost autovehicul Pe lună 12 100 1200

4.2 Arendă oficiu Pe lună 12 100 1200
4.3 Consumabile birotică Pe lună 12 300 3600
4.4 Alte servicii (tel/fax, 
electricitate/caldură, întreţinere     

4.4.1 Electricitate/caldură Pe lună 12 100 1200
4.4.2 Tel/fax/internet Pe lună 12 200 2400
4.4.3 Întreţinere Pe lună 12 50 600

Unele dintre principalele cheltuieli de proiect tip „hard” ţin de lucrări. Acestea pot 
fi construcţii, amenajări ale teritoriului, instalarea de echipamente şi dotări etc. Dat 
fiind faptul că pe piaţă operează mai mulţi prestatori, este recomandabilă includerea 
costurilor care reflectă cel mai bine raportul „preţ-calitate”, la care se mai adaugă 
o mică ajustare la inflaţia prognozată. Cheltuielile de supraveghere tehnică trebuie 
să fie calculate în funcţie de complexitatea lucrărilor, dar este recomandat să nu 
depăşească 2%.

Costuri
 

Unitate
 

Nr. de 
unităţi

Cost 
unitar 

(EURO)

Costuri 
(EURO)3

3. Lucrări     
3.1. Lucrări de construcţii Pe lucrare  1  30000 300000

3.2. Costurile pentru supervizarea şantierului  
(1% din costul lucrării)  unit  1  300 300

O componentă la fel de importantă este volumul şi diversitatea subcontractărilor, 
deoarece acestea oferă cea mai mare flexibilitate bugetului de proiect. Întrucât pe 
piaţă operează mai mulţi prestatori de servicii, este recomandabilă includerea costu-
rilor care reflectă cel mai bine raportul „preţ-calitate”, la care se mai adaugă o mică 
ajustare la inflaţia prognozată. Totodată se va urmări ca aceste servicii să fie în viitor 
contractate în exclusivitate conform regulilor finanţatorului, care poate restricţiona 
clar raporturile partenerilor.
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Costuri
 

Unitate Nr. de 
unităţi

Cost 
unitar 

(EURO)
Costuri 

(EURO)3

5. Servicii subcontractate    

5.1 Publicaţii    
5.1.1 Pliante color unit. 500 0,5 250
5.1.2 A5 broşuri color unit. 1000 0,5 500
5.2 Studii, cercetări    
5.2.1 Studiu diagnostic unit. 1 14000 14000
5.4 Evaluarea costurilor    
5.4.1 Audit unit. 1 3000 3000
5.5 Traduceri raport 2 500 1000
5.6 Servicii bancare    
5.7 Costuri conferinţe/seminare     
5.7.1 Servicii training (3 şedinţe x 4 module) unit. 12 1500 18000
5.7.2 Cost seminare (alimentaţie + cazare 
pentru 240 participanţi) contract 240 70 16800

5.8. Elemente de vizibilitate    
5.8.1 Conferinţe mass-media unit. 3 600 1800

Totodată, la bugetul eligibil se vor calcula cheltuielile legate de sediu, arenda unor 
echipamente sau auto, o cotă de maxim 5% cheltuieli neprevăzute şi maxim 7% 
costuri administrative.

6.7. Rezumat
• Un proiect se prezintă ca un ansamblu de activităţi concrete realizate într-o 

perioadă determinată şi în limitele mijloacelor prevăzute pentru atingerea 
unui obiectiv. Pornind de la experienţa cooperării transfrontaliere în UE, 
un proiect are caracter transfrontalier dacă partenerii de pe ambele părţi ale 
graniţei participă la stabilirea conţinutului, la organizarea, selecţia de personal 
şi finanţarea sa. 

• Managementul ciclului de proiect este folosit în descrierea activităţilor de 
gestionare şi a procesului decizional din cadrul ciclului de viaţă al proiectului. 
Acesta se referă  la totalitatea aspectelor legate de planificarea, organizarea, 
coordonarea şi controlul proiectelor.

• Fiecare proiect are propriul ciclu de viaţă, alcătuit din 5 etape principale: (i) 
programare, (ii) identificare, (iii) formulare, (iv) implementare, (v) evaluare 
şi control.

• Ideile de proiecte comune stau la baza începutului şi consolidării cooperării 
transfrontaliere. Partenerii transfrontalieri trebuie să fie implicaţi cu regu-
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laritate în proiecte de cooperare, pentru a asigura durabilitatea şi beneficiul 
comunităţilor pe care le reprezintă.

• Parteneriatele transfrontaliere, de regulă, au o istorie de cooperare anterioară 
la hotarele naţionale. Odată cu consolidarea parteneriatelor între actorii de pe 
diferite părţi ale hotarelor, se diversifică şi aria efectelor urmate de rezolvarea 
unui număr mai mare de probleme comune. 

• Planificarea strategică este un proces ce trebuie să se adapteze condiţiilor 
locale în permanentă schimbare. Este necesar ca programele să fie monito-
rizate, pentru a garanta eficacitatea şi menţinerea relevanţei lor.

• Acţiunile în cadrul unui proiect transfrontalier pornesc de la necesităţile şi 
aspiraţiile comunităţilor din regiunile vecine de frontieră. Acestea pot fi dife-
rite, iar rolul partenerilor este de a le identifica pe acelea care vor consolida 
parteneriatul şi vor servi maximal la dezvoltarea regiunilor transfrontaliere. 
Acţiunile sunt, în cele din urmă, apreciate de beneficiarii finali şi datorită 
rezultativităţii lor se creează o impresie generală despre eficienţa parteneria-
tului transfrontalier.

• Planul acţiunilor în cadrul unui proiect transfrontalier este platforma pragma-
tică de repartizare a responsabilităţilor în timp şi pe resurse între parteneri. 
Trebuie însă să se ia în considerare reglementările stricte pentru planificarea 
şi valorificarea corectă a liniilor bugetare ale proiectelor.

 



7. PROGRAME DE SUSÞINERE A ACTIVITÃÞILOR 

DE COOPERARE TRANSFRONTALIERÃ 

ŞI TRANSNAÞIONALÃ ÎN CADRUL NOILOR 

INSTRUMENTE EUROPENE PENTRU PERIOADA 2007-2013

Începând cu anul 2007, Uniunea Europeană a lansat un şir de programe de cooperare 
transfrontalieră în cadrul noului Instrument European de Parteneriat şi Vecinătate 
(ENPI) 2007-2013. Prin intermediul acestui Instrument European se presupune fi-
nanţarea programelor comune, ai căror beneficiari vor deveni regiunile eligibile ale 
statelor-membre şi ale ţărilor partenere care au hotar comun cu UE. 
În cadrul acestor programe există posibilităţi semnificative de a colabora cu statele 
vecine în diverse domenii de avantaj reciproc. Elementul inovativ al acestor programe 
este utilizarea unui coş bugetar pentru toate statele participante, a unui set armonizat 
de reguli şi de proceduri şi a unei singure structuri de management stabilite de statele 
participante în programe. 
În linii generale, noile programe de cooperare transfrontalieră şi transnaţională fi-
nanţate din noul Instrument European de Parteneriat şi Vecinătate sunt considerate 
de statele participante ca fiind o experienţă unică şi inovativă reliefată prin:

▪ O nouă abordare vizavi de principiul de parteneriat: statele-membre ale UE 
şi statele terţe au un tratament egal atât în procesul de programare, cât şi în 
faza de implementare, diferendele fiind soluţionate prin consens. 

▪ O nouă dimensiune a parteneriatului prin implicarea majorităţii statelor-
membre şi statelor terţe.

▪ Un nou cadru de cofinanţare: instrumente financiare pentru coeziune, ade-
rare şi vecinătate pentru un singur program – FEDR (Fondul European de 
Dezvoltare Regională), IPA (Instrumentul de Asistenţă pentru Preaderare) şi 
IEPV (Instrumentul European de Parteneriat şi Vecinătate). 

▪ O nouă experienţă în ciclul de management al proiectelor: majoritatea parte-
nerilor nu au experienţă în abordarea programelor comunitare, a principiului 
cofinanţării, planului financiar multianual, sistemului de control financiar al 
UE etc.

Pentru Republica Moldova este eligibilă participarea în următoarele programe de 
cooperare transfrontalieră şi transnaţională, finanţate din cadrul Instrumentului Eu-
ropean de Parteneriat şi Vecinătate: 

▪ Programul Operaţional Comun România – Ucraina – Republica Moldova 
2007-2013

▪ Programul Operaţional Comun pentru Bazinul Mării Negre 2007-2013
▪ Programul de Cooperare Transnaţională pentru Europa de Sud-Est 2007-2013.
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Participarea în programe comunitare de cooperare transfrontalieră a avut un efect 
pozitiv şi a creat premise favorabile pentru o sinergie şi continuitate în cadrul noilor 
programe bazate pe:

▪ Capacităţi instituţionale: structurile existente şi expertiza tehnică sunt parţial 
transferabile şi ajustate la noile cerinţe.

▪ Capacităţi umane: promovarea proiectelor, cunoaşterea procedurilor de 
implementare au creat premise şi capacităţi în regiuni. 

▪ Parteneriate în faze de programare: programele bilaterale şi multilaterale 
cu unii din viitorii parteneri au favorizat o abordare reciproc avantajoasă a 
oportunităţilor oferite de noile programe. 

▪ Sensibilizarea opiniei publice: rezultatele şi bunele practici au sporit in-
teresul pentru proiectele de cooperare transfrontalieră.

Figura 7.1. Participarea Republicii Moldova în cadrul programelor de cooperare 
transfrontalieră 

7.1. Programul de Cooperare Transnaţională pentru Europa de 
Sud-Est 2007-2013

Aria de acoperire: Programul acoperă 16 state din Europa de Sud-Est aflate în diferite 
raporturi juridice cu statele UE:

• trei state-membre: Austria, Grecia şi Italia (Regiunile: Lombardia, Bolzano 
/ Bozen, Trento, Veneto, Friuli-Venezia-Giulia, Emilia Romagna, Umbria, 
Marche, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata); 

• cinci state-membre noi: Bulgaria, Ungaria, România, Slovenia, Slovacia;
• un stat candidat: Croaţia; 
• un stat cu statut de candidat cu care nu au fost demarate negocierile: Fosta 

Republică Iugoslavă a Macedoniei;
• patru state potenţial candidate: Albania, Bosnia, Muntenegru şi Serbia; 
• două state cu care UE are relaţii speciale: Moldova şi Ucraina (regiunile: 

Cernăuţi, Ivano-Frankivsk, Zakarpatie, Odesa).
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Obiectivul strategic general al programului: Crearea de parteneriate transnaţionale în 
domenii de importanţă strategică în scopul îmbunătăţirii procesului de integrare teri-
torială, economică şi socială şi al sprijinirii coeziunii, stabilităţii şi competitivităţii. 
Priorităţile şi axele de intervenţie:
1. Sprijinirea inovării şi antreprenoriatului 

1.1. Dezvoltarea tehnologiilor şi reţelelor inovaţionale în domenii specifice
1.2. Dezvoltarea mediului pentru antreprenoriatul inovaţional 
1.3. Consolidarea cadrului şi a condiţiilor pentru dezvoltarea inovaţiilor.

2. Protecţia şi îmbunătăţirea mediului înconjurător
2.1. Îmbunătăţirea managementului integrat al apelor şi prevenirea situaţiilor de 

risc
2.2. Perfecţionarea sistemului de prevenire a riscului de mediu
2.3. Promovarea cooperării în managementul ariilor protejate şi resurselor natu-

rale
2.4. Promovarea eficienţei energetice.

3. Îmbunătăţirea accesibilităţii
3.1. Îmbunătăţirea coordonării în promovarea, planificarea şi operarea reţelelor 

secundare şi primare de transport
3.2. Dezvoltarea strategiilor în sistemele digitale
3.3. Îmbunătăţirea condiţiilor pentru dezvoltarea transportului multimodal.



Ghid de cooperare transfrontalieră 186

4. Dezvoltarea sinergiilor transnaţionale ale zonelor cu potenţial
4.1. Abordarea problemelor cruciale care afectează metropolele şi aşezările 

regionale
4.2. Promovarea unui model echilibrat de dezvoltare a ariilor de creştere 

durabilă
4.3. Promovarea şi utilizarea valorilor culturale pentru dezvoltare.

Bugetul programului: Bugetul FEDR (Fondul European pentru Dezvoltare şi 
Restructurare este unic pentru statele-membre pe o perioadă de 7 ani şi constituie 
245.111.974  mil. Euro). Proiectele depuse de partenerii din Republica Moldova şi 
regiunile eligibile din Ucraina vor fi finanţate din bugetul programului Interregional 
IPEV. Pentru participarea partenerilor din Moldova şi Ucraina la prima şi cea de a 
doua licitaţie, activităţile vor fi acoperite  din fondul FEDR în valoare de maxim 
10% din bugetul proiectului.
Valoarea medie indicativă a unui proiect este de 1,8 mil. Euro, contribuţia partene-
rilor finanţaţi din FEDR şi IPA fiind de 15%.
Caracterul transnaţional al proiectelor. Fiecare proiect trebuie să implice minimum 
3 parteneri financiari din trei state diferite, unul dintre care obligatoriu urmează a 
fi dintr-un stat-membru al UE. Numărul partenerilor poate varia în dependenţă de 
caracterul şi scopurile proiectelor, dar trebuie să respecte un cadru adecvat bunei 
funcţionări a proiectului. 
Notă. În mai 2008 a fost lansată prima licitaţie pentru program, în cadrul căreia au 
fost recepţionate 820 de aplicaţii per total, 39 fiind cu participarea partenerilor din 
Moldova. În final au fost aprobate spre finanţare 40 de propuneri de proiecte, 5 dintre 
care cu participarea partenerilor din Republica Moldova. 

7.2. Programul Operaţional Comun România – Ucraina 
– Republica Moldova 2007-2013 

Aria de acoperire: 
Programul este succesorul programelor de vecinătate bilaterale Romania-Moldova 
şi Romania-Ucraina, aria de acoperire fiind:

• România, judeţele: Botoşani, Galaţi, Iaşi, Suceava, Tulcea şi Vaslui.
• Republica Moldova: întregul teritoriu.
• Ucraina, regiunile: Odesa şi Cernăuţi.

Regiuni adiacente:
▪ Pentru România: judeţul Brăila.
▪ Pentru Ucraina: regiunile Ivano-Frankivsk,10 raioane ale regiunii Hmelniţk 

şi 12 raioane ale regiunii Ternopol. 
Obiectivul programului: Programul îşi propune ca în contextul unor graniţe sigure 
să stimuleze potenţialul de dezvoltare a zonei de frontieră, prin favorizarea contac-
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telor între parteneri de pe ambele părţi ale graniţei, în scopul îmbunătăţirii situaţiei 
economico-sociale şi a mediului înconjurător.
Pentru a atinge acest obiectiv, programul se concentrează asupra unui număr limitat 
de probleme care pot fi rezolvate cu succes la nivel transfrontalier şi asupra unor 
domenii în care cooperarea la nivel transfrontalier are mai multe şanse să obţină 
rezultate. Rolul major al programului este acela de a dezvolta niveluri superioare de 
cooperare în cadrul ariei programului. 
Priorităţile şi măsurile programului
Prioritatea I. Către o economie mai competitivă a zonei de frontieră prin:

1.1. Îmbunătăţirea productivităţii şi competitivităţii zonelor urbane şi rurale ale 
regiunii prin cooperarea transfrontalieră.

1.2. Iniţiative transfrontaliere în domeniul transportului, infrastructurii de frontieră 
şi reţelelor de energie.

Rezultatele activităţilor finanţate: Infrastructura economică/socială, lucrări de rea-
bilitare a infrastructurii de transport, seminare, instruiri, conferinţe, noi destinaţii 
turistice, atracţii turistice reabilitate etc.
Prioritatea II. Mediul şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă prin:

2.1. Rezolvarea în comun a unor aspecte de mediu, inclusiv pregătirea pentru 
situaţii de urgenţă.

2.2. Managementul resurselor de apă şi al deşeurilor.
Această măsură va finanţa o varietate de activităţi legate de furnizarea apei, canalizare 
şi managementul deşeurilor, menite să îmbunătăţească accesul la o apă mai curată şi 
purificarea apei comunităţilor de o parte şi de alta a graniţei. În privinţa proiectelor 

Programul Operaţional Comun 
România – Ucraina – Republica Moldova 2007-2013 
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legate de managementul deşeurilor, se preconizează o gamă de activităţi, printre care 
dezvoltarea strategiilor de minimizare a deşeurilor şi proiecte concrete de gestionare 
a deşeurilor cu accent pe colectarea deşeurilor, reciclare şi depozitare, cu condiţia ca 
acestea să aibă un impact transfrontalier.
Prioritatea 3. Promovarea activităţilor de la om la om prin:

3.1. Sprijin pentru administraţia locală şi regională, pentru societatea civilă şi 
comunităţi locale.

3.2. Schimburi culturale, sociale şi în domeniul educaţiei.
Această măsură caută să completeze priorităţile 1 şi 2, care sunt mai mult de natură 
tehnică şi trebuie să aibă ca scop acţiuni “soft” de cooperare de-a lungul graniţei. În 
particular trebuie să sprijine crearea unui suport politic, administrativ şi public solid, 
care să susţină pe termen lung cooperarea transfrontalieră în aria programului.
Beneficiari eligibili sunt: Autorităţi locale şi regionale, ONG-uri, asociaţii şi organi-
zaţii reprezentative, camere de comerţ, universităţi, institute de cercetare, organizaţii 
educaţionale/de instruire. 
Bugetul total comun pentru trei state participante constituie 126 mil. Euro pentru o 
perioadă de 7 ani. Statele participante în program trebuie să asigure 10% din finanţare, 
la nivel de proiecte (sursele pot fi: buget de stat şi buget beneficiari).
Valoarea unui  proiect finanţat de program poate varia între 30.000 şi 3.000.000 Euro.
Managementul programului este asigurat de: 

▪ Autoritatea Comună de Management MDLPL, Direcţia de Cooperare Teri-
torială Internaţională.

▪ Secretariatul Tehnic Comun: 
– Biroul Regional de Cooperare Transfrontalieră Suceava.
– Biroul Regional de Cooperare Transfrontalieră Iaşi.
▪ Birourile regionale Odesa, Cernăuţi şi Chişinău. 

7.3. Programul Operaţional pentru Bazinul Mării Negre 2007-2013

Aria de acoperire a programului: 
▪ România: Regiunea Sud-Est
▪ Bulgaria: Severoiztochen, Yugoiztochen
▪ Grecia: Kentriki Makedonia, Anatoliki Makedonia Thraki
▪ Turcia: Istanbul, Tekirdağ, Kocaeli, Zonguldak, Kastamonu, Samsun, Trab-

zon
▪ Rusia: Regiunea Rostov, Ţinutul Krasnodar, Republica Adygea
▪ Ucraina: Regiunile Odesa, Nykolaev, Herson, Sevastopol, Zaporojie şi Do-

neţk, Sevastopol, Republica Crimeea 
▪ Moldova, Georgia, Armenia, Azerbaigean: întregul teritoriu. 

Obiectivul global al programului este de a sprijini dezvoltarea economică şi socială 
susţinută în regiunile din bazinul Mării Negre, bazată pe parteneriate regionale solide 
şi strânsă cooperare.
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Priorităţile programului se concentrează pe nevoile, identificate în comun de către 
statele partenere, având, prin urmare, un impact transfrontalier. Prin acest program 
se vor finanţa acţiuni din domeniul promovării activităţilor economice, protecţiei 
mediului, seminare, cursuri de formare, conferinţe, workshop-uri, crearea de reţele 
pentru promovarea turismului (networks) etc. 
Programul se adresează autorităţilor publice locale şi regionale, agenţiilor de dez-
voltare, mediu şi turism, camerelor de comerţ, ONG-urilor, instituţiilor de învăţământ 
şi culturale. Toate proiectele se bazează pe parteneriate transfrontaliere, cu parteneri 
din statele-membre şi partenere ale UE. Aplicantul trebuie să aibă sediul în una din 
ariile eligibile ale programului.  Fiecare partener implementează o parte din activi-
tăţile proiectului comun pe teritoriul statului său. Proiectele trebuie să aibă o valoare 
între 50.000 şi 700.000 euro. 
Bugetul total al programului pentru 7 ani este de 18.862.000 euro (17.035.000 Euro 
ENPI şi 1.557.000 Euro cofinanţare naţională). Alocarea indicativă a fondurilor IPA 
pentru finanţarea participării Turciei la program este de 1,000,000 Euro pe an pentru 
perioada 2007 – 2009 (alocarea va fi confirmată printr-o decizie financiară anuală). 
Fondurile sunt asigurate prin Instrumentul European de Vecinătate şi Parteneriat 
(ENPI), instrument care sprijină implementarea Politicii Europene de Vecinătate în 
ţările partenere. Statele participante în program trebuie să asigure 10% din finanţare 
la nivel de proiecte (sursele pot fi: buget de stat şi buget beneficiari).



Ghid de cooperare transfrontalieră 190

ABREVIERI

AEBR The Association of European Border Regions – Asociaţia Euro-
peană a Regiunilor Frontaliere

ARE Asociaţia Regiunilor Europene
CSCE Conferinţa pentru Securitate şi Cooperare în Europa
CE Consiliul Europei
ECE
ESPN
EDJ
EPS

Ţările Europei Centrale şi de Est
Euroregiunea Siret-Prut-Nistru
Euroregiunea Dunărea de Jos
Euroregiunea Prutul de Sus

LACE  Linkage, Assistance and Cooperation for the European Border 
Regions – Asistenţă pentru Legături şi Cooperare pentru Regiunile 
Europene de Frontieră

NSI Noile State Independente
OSCE Organizaţia pentru Securitate şi Cooperare în Europa
RCBI Regional Capacity Building Initiative – Iniţiative pentru Conso-

lidarea Capacităţilor Instituţionale
Statele EFTA Norvegia şi Elveţia
TACIS CBC  Technical Assistance to the Commonwealth of Independent States 

Cross Border Cooperation  – Asistenţă Tehnică pentru Cooperarea 
Transfrontalieră a ţărilor din Comunitatea Statelor Independente

TACIS IBPP  Technical Assistance to the Commonwealth of Independent States 
Institution Building Partnership Programme – Asistenţă Tehnică 
pentru Întărirea Capacităţii Societăţii Civile şi Administraţiei 
Publice Locale prin Parteneriat 

UE Uniunea Europeană
ONG Organizaţii non-guvernamentale
IMM Întreprinderi Mici şi Mijlocii
R&D Research & Development – Cercetare şi Dezvoltare
TEN Trans European Networks – Reţelele Transeuropene

 POC Ro-Uc-Mo Programul Operaţional Comun România–Ucraina–Republica
 Moldova, 2007 - 2013
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ANEXA 1

Convenţia-cadru europeană privind cooperarea transfrontalieră 
a colectivităţilor sau autorităţilor teritoriale, Madrid, 21 mai 1980

PREAMBUL

Statele-membre ale Consiliului Europei, semnatare ale prezentei convenţii, 
considerând că scopul Consiliului Europei este de a realiza o uniune mai strânsă între 
membrii săi şi de a promova cooperarea între aceştia, considerând că, în termenii art. 
1 din Statutul Consiliului Europei, acest scop va fi urmărit în special prin încheierea 
unor acorduri în domeniul administrativ, 
considerând că Consiliul Europei tinde să asigure participarea colectivităţilor sau 
autorităţilor teritoriale ale Europei la realizarea scopului său, considerând importanţa 
pe care o poate avea pentru urmărirea acestui obiectiv cooperarea colectivităţilor sau 
autorităţilor teritoriale frontaliere în probleme cum sunt: dezvoltarea regională, urbană 
şi rurală, protecţia mediului înconjurător, ameliorarea infrastructurilor şi serviciilor 
oferite cetăţenilor şi întrajutorarea în caz de calamităţi, 
considerând că experienţa dobândită atestă faptul că cooperarea puterilor locale şi 
regionale ale Europei este de natură să permită o mai bună îndeplinire a misiunii lor, 
că ea este susceptibilă mai ales să contribuie la punerea în valoare (valorificarea) şi 
la dezvoltarea regiunilor frontaliere, 
hotărâte să favorizeze pe cât posibil această cooperare şi să contribuie astfel la 
progresul economic şi social al regiunilor frontaliere şi la solidaritatea care uneşte 
popoarele europene, au convenit asupra celor ce urmează: 
Articolul 1 
Fiecare parte contractantă se angajează să faciliteze şi să promoveze cooperarea 
transfrontalieră între colectivităţile sau autorităţile teritoriale aflate sub jurisdicţia 
sa şi colectivităţile sau autorităţile teritoriale care depind de competenta altor părţi 
contractante. Ea se va strădui să promoveze încheierea de acorduri şi aranjamente 
care se vor dovedi necesare în acest scop, cu respectarea dispoziţiilor constituţionale 
proprii fiecărei părţi contractante.
Articolul 2
1. Este considerată ca fiind cooperare transfrontalieră, în sensul prezentei convenţii, 
orice concertare care vizează întărirea şi dezvoltarea raporturilor de vecinătate între 
colectivităţi sau autorităţi teritoriale ce depind de două sau mai multe părţi contrac-
tante, precum şi încheierea de acorduri şi înţelegeri utile în acest scop. Cooperarea 
transfrontalieră se va exercita în cadrul competenţelor colectivităţilor sau autorită-
ţilor teritoriale, astfel cum sunt ele definite de dreptul intern. Sfera şi natura acestor 
competenţe nu sunt afectate de prezenta convenţie.
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2. În sensul prezentei convenţii, prin expresia colectivităţi sau autorităţi teritoriale 
se înţeleg colectivităţile, autorităţile sau organismele care exercită funcţii locale şi 
regionale şi sunt considerate ca atare în dreptul intern al fiecărui stat. Totuşi fiecare 
parte contractantă poate, în momentul semnării prezentei convenţii sau pe calea unei 
comunicări ulterioare secretarului general al Consiliului Europei, să desemneze co-
lectivităţile, autorităţile sau organismele, obiectele şi formele la care ea înţelege să 
limiteze câmpul de aplicare sau pe care înţelege să le excludă din câmpul de aplicare 
a prezentei convenţii.
Articolul 3
1. Conform prezentei convenţii, părţile contractante vor favoriza, sub rezerva dispozi-
ţiilor art. 2 paragraful 2, iniţiativele colectivităţilor şi autorităţilor teritoriale inspirate 
de iniţiativele şi înţelegerile-cadru dintre colectivităţi şi autorităţi teritoriale, elaborate 
în cadrul Consiliului Europei. Ele vor putea, în cazul în care consideră necesar, să ia 
în considerare modelele de acorduri interstatale, bilaterale sau multilaterale, schiţate 
în cadrul Consiliului Europei şi destinate să faciliteze cooperarea între colectivităţile 
şi autorităţile teritoriale.
Aranjamentele şi acordurile ce urmează a fi încheiate vor putea să se inspire mai ales 
din modelele şi schemele de acorduri, de statute şi de contracte anexate la prezenta 
convenţie, numerotate 1.1 − 1.5 şi 2.1 − 2.6, cu adaptările pe care le impune situaţia 
specială proprie fiecărei părţi contractante. Aceste modele şi scheme de acorduri, de 
statute şi de contracte, fiind de natură indicativă, nu au valoare convenţională.
2. În cazul în care părţile contractante consideră necesar să încheie acorduri inter-
statale, aceste acorduri pot, în special, să fixeze cadrul, formele şi limitele în care 
au posibilitatea de a acţiona colectivităţile şi autorităţile teritoriale la care se referă 
cooperarea transfrontalieră. De asemenea, fiecare acord poate determina colectivităţile 
sau organismele cărora acesta li se aplică.
3. Dispoziţiile de mai sus nu afectează posibilitatea părţilor contractante de a recurge 
de comun acord la alte forme de cooperare transfrontalieră. De asemenea, dispozi-
ţiile prezentei convenţii nu ar putea fi interpretate ca făcând caduce acordurile de 
cooperare deja existente.
4. Acordurile şi înţelegerile vor fi încheiate cu respectarea competenţelor prevăzute 
de dreptul intern al fiecărei părţi contractante în materie de relaţii internaţionale şi 
de orientare politică generală, precum şi cu respectarea regulilor de control sau de 
tutelă la care sunt supuse colectivităţile sau autorităţile teritoriale.
5. În acest scop, fiecare parte contractantă poate, în momentul semnării prezentei 
convenţii sau pe calea unei comunicări ulterioare secretarului general al Consiliului 
Europei, să indice autorităţile care, conform dreptului său intern, sunt competente 
să exercite controlul sau tutela faţă de colectivităţile şi autorităţile teritoriale respec-
tive.
Articolul 4
Fiecare parte contractantă se va strădui să rezolve dificultăţile de ordin juridic, 
administrativ sau tehnic de natură să împiedice dezvoltarea şi buna funcţionare a 
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cooperării transfrontaliere şi se va consulta, la nevoie, cu partea sau părţile contrac-
tante interesate.
Articolul 5
În cazul unei cooperări transfrontaliere întreprinse conform dispoziţiilor prezentei 
convenţii, părţile contractante vor analiza oportunitatea de a acorda colectivităţilor sau 
autorităţilor teritoriale participante aceleaşi facilităţi ca şi în cazul în care cooperarea 
s-ar exercita pe plan intern.
Articolul 6
Orice parte contractantă va furniza, în măsura posibilului, informaţiile ce-i vor fi 
cerute de o altă parte contractantă, cu scopul de a facilita realizarea de către aceasta 
a obligaţiilor care îi incumbă în virtutea prevederilor prezentei convenţii.
Articolul 7
Fiecare parte contractantă va veghea ca atât colectivităţile, cât şi autorităţile terito-
riale respective să fie informate asupra mijloacelor de acţiune care le sunt oferite de 
prezenta convenţie.
Articolul 8
1. Părţile contractante vor transmite secretarului general al Consiliului Europei orice 
informaţie relevantă privind acordurile şi înţelegerile vizate la art. 3.
2. Orice propunere făcută de una sau de mai multe părţi contractante pentru a completa 
sau a dezvolta convenţia sau modelele de acorduri şi de aranjamente va fi transmisă 
secretarului general al Consiliului Europei. Acesta o va supune Comitetului Miniştrilor 
al Consiliului Europei, care va decide asupra rezolvării sale.
Articolul 9
1. Prezenta convenţie este deschisă spre semnare statelor-membre ale Consiliului 
Europei. Ea va fi ratificată, acceptată sau aprobată. Instrumentele de ratificare, de 
acceptare sau de aprobare vor fi depuse pe lângă secretarul general al Consiliului 
Europei.
2. Convenţia va intra în vigoare după 3 luni de la depunerea celui de-al patrulea 
instrument de ratificare, de acceptare sau de aprobare, cu condiţia că cel puţin două 
dintre statele care au îndeplinit această formalitate să aibă o frontieră comună.
3. Ea va intra în vigoare, faţă de orice stat semnatar care o va ratifica, accepta sau 
aproba ulterior, după 3 luni de la data depunerii instrumentului său de ratificare, de 
acceptare sau de aprobare.
Articolul 10
1. După intrarea în vigoare a prezentei convenţii, Comitetul Miniştrilor al Consiliului 
Europei va putea hotărî, cu unanimitatea voturilor exprimate, invitarea oricărui stat 
european nemembru de a adera la prezenta convenţie. Această invitaţie va trebui să 
primească acordul expres al fiecăruia dintre statele care au ratificat convenţia.



Ghid de cooperare transfrontalieră 196

2. Aderarea se va efectua prin depunerea pe lângă secretarul general al Consiliului 
Europei a unui instrument de aderare, care va avea efect după 3 luni de la data de-
punerii sale.
Articolul 11

1. Orice parte contractantă va putea, în ceea ce o priveşte, să denunţe prezenta 
convenţie printr-o notificare adresată secretarului general al Consiliului 
Europei.

2. Denunţarea va avea efect după 6 luni de la data primirii notificării de către 
secretarul general.

Articolul 12
Secretarul general al Consiliului Europei va notifica statelor-membre ale Consiliului 
Europei şi oricărui stat care a aderat la prezenta convenţie:

a) orice semnătură;
b) depunerea oricărui instrument de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de 

aderare;
c) orice dată de intrare în vigoare a prezentei convenţii conform dispoziţiilor 

art. 9;
d) orice declaraţie primită conform dispoziţiilor paragrafului 2 al art. 2 sau ale 

paragrafului 5 al art. 3;
e) orice notificare primită conform dispoziţiilor art. 11 şi data la care denunţarea 

va avea efect.
Întocmită la Madrid la 21 mai 1980, în limbile franceză şi engleză, ambele texte 
fiind egal autentice, într-un singur exemplar care va fi depus în arhivele Consiliului 
Europei. Secretarul general al Consiliului Europei va transmite copii certificate de 
conformitate fiecăruia dintre statele-membre ale Consiliului Europei şi oricărui stat 
invitat să adere la prezenta convenţie. 
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ANEXA 2

Anexa 11 a Convenţiei-cadru privind cooperarea transfrontalieră. Modele şi 
scheme de acorduri, statute şi  contracte în materie de cooperare transfrontalieră 
a colectivităţilor sau autorităţilor teritoriale
Acest sistem gradual de acorduri-model a fost conceput distingându-se două categorii 
principale, definite în funcţie de nivelul încheierii acordului:

− modele de acorduri interstatale privind cooperarea transfrontalieră la nivel 
regional şi local;

− scheme de acorduri, contracte şi statute, care pot servi ca bază a cooperării 
transfrontaliere între autorităţi sau colectivităţi teritoriale.

Aşa cum reiese din tabloul de mai jos, doar cele două modele de acorduri interstatale 
privind promovarea cooperării transfrontaliere şi concertarea regională transfrontalieră 
sunt exclusiv de competenţa statelor.
Celelalte acorduri interstatele nu fac decât să fixeze cadrul juridic care permite rea-
lizarea de acorduri sau de contracte între autorităţi sau colectivităţi teritoriale, ale 
căror scheme respective sunt situate în cea de-a doua categorie.

1.  Modele de acorduri interstatale. Clauze generale pentru acordurile intersta-
tale

1.1. Model de acord interstatal privind promovarea cooperării transfrontaliere;
1.2. Model de acord interstatal privind concertarea regională transfrontalieră;
1.3. Model de acord interstatal privind concertarea locală transfrontalieră;
1.4. Model de acord interstatal privind cooperarea contractuală transfrontalieră 

între autorităţile locale;
1.5. Model de acord interstatal privind organismele de cooperare transfrontalieră 

între autorităţile locale.
2.  Scheme de acorduri, statute şi contracte de încheiat între autorităţile locale
2.1. Schema de acord pentru crearea unui grup de concertare între autorităţile 

locale;
2.2. Schema de acord pentru coordonarea transfrontalieră în gestiunea de afaceri 

publice locale;
2.3. Schema de acord pentru crearea de asociaţii transfrontaliere de drept pri-

vat;
2.4. Schema de contract de furnizare sau prestare de servicii între colectivităţi 

locale frontaliere (de tip „drept privat”);
2.5. Schema de contract de furnizare sau prestare de servicii între colectivităţi 

locale frontaliere (de tip „drept public”);
2.6. Schema de acord pentru crearea de organisme de cooperare intercomunală 

transfrontalieră.

1 După cum s-a indicat la art. 3, paragraful 1, alineatul al doilea al Convenţiei, modelele şi schemele de 
acorduri, statute şi contracte fiind de natură indicativă, ele nu au valoare convenţională.
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1. Modele de acorduri interstatale

Notă introductivă:
Sistemul de acorduri interstatale are drept scop, în special, de a fixa în mod precis 
cadrul, formele şi limitele în care statele doresc să vadă acţionând colectivităţile teri-
toriale, precum şi de a elimina incertitudinile juridice de natură să genereze probleme 
(definirea dreptului aplicabil, jurisdicţii, competenţe, recursuri posibile etc.).
Pe de altă parte, încheierea de acorduri interstatale între statele interesate, care favo-
rizează dezvoltarea cooperării transfrontaliere între autorităţile locale, ar avea fără 
îndoială consecinţe favorabile pe următoarele planuri:

− consacrarea oficială a legitimităţii acestor procedee de cooperare şi încurajare 
a autorităţilor locale de a recurge la ele;

− rolul şi condiţiile de intervenţie a autorităţilor de tutelă, de supraveghere sau 
de control;

− misiunea de informare reciprocă a statelor;
− legăturile susceptibile de a fi create între aceste forme de cooperare şi alte 

proceduri de acţiuni concentrate la nivelul zonelor de frontieră;
− modificarea unor reguli juridice sau a unor interpretări ale acestora, care 

constituie obstacole pentru cooperarea transfrontalieră etc.
Sistemul de modele de acord cu „sertare”, descris în schema care figurează mai sus, 
permite guvernelor să plaseze cooperarea frontalieră în cadrul care le convine cel 
mai mult, pornind de la un minim constituit de acordul referitor la promovarea coo-
perării transfrontaliere (1.1) şi deschizând „sertarele” pe care le-au admis (modele de 
acord 1.2 − 1.5). Deschiderea unui singur „sertar”, ca şi cea a mai multor „sertare”, 
chiar a tuturor „sertarelor”, se poate concepe perfect în acelaşi timp sau în perioade 
succesive. Este evident că în cazul unor acorduri între state care au deja sisteme de 
drept foarte apropiate, de exemplu, statele scandinave, recurgerea la acorduri atât de 
precise ar putea să nu se impună.
Clauze generale pentru modelele de acord 1.1 − 1.5
Articolul a) 
Sunt considerate autorităţile locale, în sensul prezentului acord, autorităţile, co-
lectivităţile sau organismele care exercită funcţii locale potrivit dreptului intern al 
fiecărui stat.
Sunt considerate autorităţile regionale, în sensul prezentului acord, autorităţile, co-
lectivităţile sau organismele care exercită funcţii regionale potrivit dreptului intern 
al fiecărui stat2*).
Articolul b) 
Prezentul acord nu aduce atingerea modurilor de cooperare transfrontalieră care 
există, sub diverse forme, în statele-părţi, mai ales celor care au fost stabilite pe baza 
unui acord internaţional.

2 Acest paragraf 2 este suprimat pentru modelele de acord 1.3, 1.4 şi 1.5.



Anexe199

Articolul c) 
Părţile vor informa autorităţile regionale şi locale despre mijloacele de acţiune care 
le sunt oferite şi le vor încuraja să recurgă la acestea.
Articolul d) 
Termenul „autorităţile superioare” din prezentul acord se referă la autorităţile guver-
namentale, de tutelă, de control, de supraveghere, astfel cum sunt ele determinate 
de fiecare parte.
Articolul e) 
Sfera şi natura competenţelor autorităţilor locale, aşa cum sunt ele definite de că-
tre dreptul intern al statelor-părţi, nu sunt în nici un fel modificate prin prezentul 
acord.
Articolul f) 
Fiecare stat poate, în orice moment, să desemneze zonele de pe teritoriul său, obiec-
tele şi formele de cooperare care sunt excluse de la aplicarea prezentului acord. 
Totuşi această desemnare nu poate aduce atingerea drepturilor dobândite în cadrul 
cooperărilor deja realizate.
Articolul g) 
Părţile îl vor informa pe secretarul general al Consiliului Europei asupra activită-
ţilor comisiilor, comitetelor şi ale altor organe învestite cu o misiune de aplicare a 
prezentului acord.
Articolul h) 
Părţile vor putea aduce prezentului acord, printr-un simplu schimb de note, modificări 
de mică importanţă, a căror aplicare în practică le recomandă ca oportune.
Articolul i) 

1. Fiecare dintre părţi va notifica celeilalte părţi îndeplinirea procedurilor cerute 
de dreptul său intern pentru intrarea în vigoare a prezentului acord, care va 
avea efect la data ultimei notificări.

2. Prezentul acord este încheiat pe o durată de 5 ani de la data intrării sale în 
vigoare. Dacă nu va fi denunţat cu 6 luni înaintea expirării sale, acordul va 
fi reînnoit prin tacita reconducţiune şi în aceleaşi condiţii pe o perioadă de 5 
ani şi aşa mai departe.

3. Partea care notifică denunţarea acordului poate limita acest act la unele articole 
expres desemnate, la anumite regiuni geografice sau la anumite domenii de 
activitate. În acest caz, acordul rămâne parţial în vigoare, cu excepţia denun-
ţării de către cealaltă sau celelalte părţi, în termen de 4 luni de la notificarea 
prin care li se anunţă denunţarea parţială.

4. Părţile pot conveni în orice moment să suspende aplicarea prezentului acord 
pe o durată nedeterminată. Ele pot, de asemenea, hotărî ca activitatea unei 
comisii sau a unui comitet determinat să fie suspendată sau întreruptă.
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1.1. Model de acord interstatal privind cooperarea transfrontalieră

Notă introductivă: 
Este vorba de un model de acord interstatal conţinând dispoziţii generale de bază şi 
susceptibil de a fi încheiat fie de sine stătător, fie împreună cu unul sau mai multe 
modele de acorduri interstatale care figurează mai jos. Guvernele, conştiente şi ele, 
de avantajele cooperării transfrontaliere, astfel cum sunt definite în Convenţia-ca-
dru europeană privind cooperarea transfrontalieră a colectivităţilor sau autorităţilor 
teritoriale, au convenit asupra dispoziţiilor următoare: 
Articolul 1
Părţile se angajează să caute şi să promoveze mijloacele unei cooperări transfrontaliere 
atât la nivel regional, cât şi local. Prin cooperare transfrontalieră ele înţeleg orice 
măsuri concertate cu caracter administrativ, tehnic, economic, social sau cultural, 
apte să întărească şi să dezvolte raporturile de vecinătate în zone situate de fiecare 
parte a frontierei, precum şi încheierea de acorduri adecvate, în vederea rezolvării 
problemelor ce pot apărea în acest domeniu.
Aceste măsuri vor putea tinde în special la ameliorarea condiţiilor dezvoltării regio-
nale şi urbane, a protecţiei bogăţiilor naturale, a întrajutorării în caz de dezastru şi 
de calamitate, precum şi la ameliorarea serviciilor acordate populaţiei.
Articolul 2
Părţile fac eforturi, prin consultare reciprocă, de a asigura autorităţilor regionale care 
ţin de resortul lor mijloacele corespunzătoare care să le permită stabilirea între ele a 
unor legături de colaborare. 
Articolul 3
Ele vor face eforturi, de asemenea, pentru favorizarea iniţiativelor autorităţilor locale, 
în vederea stabilirii şi  dezvoltării colaborării transfrontaliere.
Articolul 4
În cazul unei cooperări transfrontaliere întreprinse conform prezentului acord, auto-
rităţile şi colectivităţile locale şi regionale care participă vor beneficia de aceleaşi 
facilităţi şi de aceeaşi protecţie ca şi în cazul în care cooperarea s-ar exercita pe plan 
intern.
Autorităţile competente ale fiecărei părţi vor veghea să fie prevăzute creditele ne-
cesare acoperirii cheltuielilor de funcţionare a organelor însărcinate să promoveze 
cooperarea transfrontalieră vizată în prezentul acord.
Articolul 5
Fiecare parte va însărcina un anumit organ, comisie sau instituţie pe care o va desemna să 
examineze legislaţia şi reglementarea naţională în vigoare, pentru a propune modificarea 
dispoziţiilor susceptibile să împiedice dezvoltarea cooperării locale transfrontaliere. 
Aceste organe vor studia în special ameliorarea dispoziţiilor fiscale şi vamale, regulile 
în materie de schimb şi de transfer de capitaluri, precum şi procedurile ce reglementează 
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intervenţia autorităţilor superioare, îndeosebi în materie de tutelă sau de control.
Înainte de a lua măsurile vizate la alineatul precedent, părţile interesate se vor pune 
de acord, dacă va fi cazul, şi îşi vor comunica informaţiile necesare.
Articolul 6 
Părţile vor veghea la găsirea, pe cale de arbitraj sau în alt mod, a unei soluţii pentru 
problemele litigioase de importanţă locală, a căror reglementare prealabilă ar fi ne-
cesară pentru reuşita acţiunilor de colaborare transfrontalieră.

1.2. Model de acord interstatal privind concertarea regională transfrontalieră

Notă introductivă:
Acest acord poate fi încheiat fie individual, fie împreună cu unul sau mai multe modele 
de acorduri interstatale (textele 1.1 − 1.5).
Articolul 1
În vederea promovării concertării transfrontaliere în regiunea definită în anexa 
la prezentul acord, părţile vor constitui o comisie mixtă, denumită în continuare 
comisie, având, dacă este cazul, unul sau mai multe comitete regionale, denumite 
în continuare comitete, însărcinate cu tratarea problemelor relative la concertarea 
transfrontalieră.
Articolul 2
1. Comisia şi comitetul vor fi formate din delegaţii compuse la iniţiativa fiecăreia 
dintre părţi.
2. Delegaţiile comisiei vor fi compuse din maximum 8 membri, dintre care cel puţin 3 
reprezintă autorităţile regionale. Preşedinţii delegaţiilor în comitete sau reprezentanţii 
lor vor participa, cu vot consultativ, la lucrările comisiei 3.
3. Comitetele, formate din ............. delegaţii de .................. membri, sunt constituite 
la iniţiativa comisiei şi  în înţelegere cu autorităţile regionale şi  locale din zonele 
frontaliere vizate prin prezentul acord. Delegaţiile în comitete vor fi compuse din 
reprezentanţi ai acestor autorităţi sau ai organismelor regionale sau locale. În plus, 
un delegat va fi desemnat de autorităţile centrale. Acesta din urmă va fi, dacă este 
cazul, ales din organele care reprezintă  autorităţile centrale în zonele frontaliere care 
intră în competenţa comitetelor.
4. Comisia se reuneşte cel puţin o dată pe an. Comitetele se întrunesc oricât de des 
va fi nevoie, dar cel puţin de două ori pe an.
5. Comisia şi  comitetele stabilesc regulamentul lor interior.
3 Cifrele relative la numărul membrilor comisiei nu au decât un caracter indicativ şi vor trebui adaptate 
la situaţiile concrete, ca, de altfel, ansamblul dispoziţiilor acestui model de acord. Autorii modelelor 
de acord au vrut să sublinieze prin aceste cifre necesitatea de a crea comisii compuse dintr-un număr 
limitat de membri, capabili să lucreze cu eficacitate. Pe de altă parte, aceştia au vrut, de asemenea, să 
dea indicaţii privind proporţia, pe de o parte, între reprezentanţii autorităţilor centrale şi, pe de altă parte, 
reprezentanţii autorităţilor regionale.
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Articolul 3
Fiecare dintre părţi suportă cheltuielile delegaţiei sale în comisie. Cheltuielile delega-
ţiilor în comitete vor fi suportate de autorităţile care au constituit aceste delegaţii.
Articolul 4
Pentru a se asigura coordonarea şi continuitatea lucrărilor comisiei şi ale comitetelor, 
părţile vor crea, ori de cate ori va fi nevoie, un secretariat ale cărui componenţă, sedii, 
modalităţi de funcţionare şi finanţare sunt stabilite printr-un aranjament ad-hoc între 
părţi, la propunerea comisiei sau, în lipsa acestuia, de comisia însăşi.
Articolul 5 
Zonele frontaliere la care se extinde aplicarea prezentului acord vor fi determinate 
într-o anexă la acord, anexă al cărui conţinut va putea fi modificat printr-un simplu 
schimb de note.
Articolul 6 
1. Chestiunile care fac obiectul concertării transfrontaliere sunt cele care se pun în 
următoarele domenii4): 

− dezvoltarea urbană şi regională;
− transporturi şi comunicaţii (transporturi în comun, drumuri şi autostrăzi, 

aeroporturi comune, căi fluviale, porturi maritime etc.);
− energie (centrale pentru producere de energie, furnizări de gaz, electricitate, 

apă etc.);
− protecţia naturii (zone ce trebuie protejate, zone de recreere, parcuri naturale 

etc.);
− protecţia apelor (lupta împotriva poluării, construirea de staţii de epurare etc.);
− protecţia aerului (poluarea atmosferică, lupta împotriva zgomotului, zone de 

linişte etc.);
− învăţământ, formare profesională şi cercetare;
− sănătate publică (de exemplu, utilizarea unui centru de sănătate situat într-una 

din zone, de către locuitorii celeilalte zone);
− cultura, timp liber şi sport (teatre, orchestre, centre sportive, colonii de va-

canţă, case ale tinerilor etc.);
− întrajutorare în caz de catastrofă (incendii, inundaţii, epidemii, accidente de 

avion, cutremure de pământ, accidente la munte etc.);
− turism (realizări comune pentru promovarea turismului);
− probleme legate de muncitorii frontalieri (facilităţi de transport, de cazare, 

securitate socială, chestiuni fiscale, probleme de angajare şi de şomaj etc.);
− proiecte de activităţi economice (proiecte de implementare industrială etc.);
− proiecte diverse (uzina de tratare a deşeurilor, construire de canale de scur-

gere etc.);
− ameliorarea structurii agrare;
− infrastructura socială.

4 Această listă nu are decât o valoare indicativă şi va trebui adaptată la fiecare caz de cooperare. Ea nu 
poate fi interpretată ca modificând competenţele diferitor autorităţi teritoriale potrivit dreptului intern. 
Într-adevăr, în cadrul comisiei sunt reprezentate atât autorităţile centrale, cât şi cele regionale.
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2. Părţile vor putea hotărî, printr-un simplu schimb de note, modificarea acestei liste.
Articolul 7
1. Cu excepţia unor dispoziţii speciale, comisia este însărcinată să trateze chestiunile 
generale şi chestiunile de principiu, cum sunt: elaborarea programelor pentru comitete, 
coordonarea şi contactele cu administraţiile centrale interesate, precum şi cu comisiile 
mixte create înainte de intrarea în vigoare a prezentului acord.
2. Comisia are, în special, sarcina de a sesiza, dacă este cazul, guvernele respective 
asupra recomandărilor sale şi asupra celor ale comitetelor sale, precum şi asupra unor 
eventuale proiecte vizând încheierea de acorduri internaţionale.
3. Comisia poate face apel la experţi pentru studiul unor chestiuni deosebite.
Articolul 8 
1. Comitetele au, în principal, sarcina de a studia problemele care se pun în domeniile 
vizate de art. 6 şi de a face propuneri şi recomandări în legătură cu acestea. Ele pot fi 
sesizate de comisie, de autorităţile centrale, regionale sau locale ale părţilor, precum 
şi de instituţii, asociaţii sau alte organisme de drept public sau privat. Ele pot, de 
asemenea, să se sesizeze din proprie iniţiativă. 
2. Comitetele pot constitui, pentru studierea acestor probleme, grupuri de lucru. Ele 
pot, de asemenea, să facă apel la experţi şi să ceară avize legale sau rapoarte tehnice. 
Comitetele trebuie să procedeze în aşa fel încât o consultare cât mai largă cu putinţă 
să conducă la rezultate care să corespundă intereselor populaţiilor respective.
Articolul 9 
1. Comitetele informează comisia asupra chestiunilor supuse examinării lor, precum 
şi asupra concluziilor la care au ajuns.
2. Dacă concluziile necesită decizii la nivelul comisiei sau al guvernelor respective, 
comitetele vor formula recomandări în acest sens, adresate comisiei.
Articolul 10
1. Atât comisia, cât şi comitetele sunt abilitate să regleze, cu acordul membrilor lor, 
chestiunile de interes comun, în măsura în care membrii lor au competenţa potrivit 
legislaţiei respective a părţilor.
2. Comisia şi comitetele se vor informa reciproc asupra deciziilor luate în legătură 
cu aceasta.
Articolul 11
1. Delegaţiile din cadrul comisiei sau al comitetelor se vor informa reciproc asupra 
măsurilor luate de autorităţile competente ca urmare a recomandărilor formulate sau 
a proiectelor de acorduri elaborate conform art. 7.2 şi 9.2.
2. Comisia şi comitetele vor examina acţiunea ce ar trebui întreprinsă ca urmare a 
dispoziţiilor luate de autorităţile competente vizate în primul alineat.
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1.3. Model de acord interstatal cu privire la concertarea locală 
transfrontalieră

Notă introductivă:
Acest acord poate fi încheiat fie individual, fie împreună cu unul sau mai multe modele 
de acorduri interstatale (textele 1.1 − 1.5). 
Articolul 1
În vederea unei mai bune informări reciproce şi a dezvoltării concertării între auto-
rităţile locale de o parte şi de cealaltă a frontierelor, părţile invită aceste autorităţi 
să examineze împreună problemele locale de interes comun în cadrul grupurilor de 
concertare.
Articolul 2 
Regulile de funcţionare a acestor grupuri sunt definite prin acord între membrii lor. 
Autorităţile superioare sunt asociate la lucrările lor sau informate asupra acestora.
Grupurile de concertare sunt asociate la lucrările comisiilor regionale de concertare 
transfrontalieră în condiţiile definite de acestea din urmă, dacă astfel de comisii au 
fost create în regiunea luată în considerare. În mod reciproc, aceste comisii contribuie 
la lucrările grupurilor.
Ele pot, de asemenea, interveni ca grupuri de consultare în cadrul aplicării unor 
acorduri interstatale specifice, încheiate în domeniul cooperării transfrontaliere.
Articolul 3 
Vocaţia grupurilor de concertare este de a asigura schimbul de informaţii, consul-
tarea reciprocă, studiul unor chestiuni de interes comun, definirea unor obiective 
identice. 
Activitatea lor se efectuează cu respectarea responsabilităţilor proprii membrilor lor 
şi nu implică nici un transfer de competenţă.
Totuşi, în cadrul unor acorduri de cooperare, membrii acestor grupuri pot defini în 
comun, în mod valabil, măsurile sau restricţiile care călăuzesc acţiunile lor respective 
sau procedurile de consultări prealabile pe care înţeleg să le urmeze.
Articolul 4 
În vederea facilitării activităţii acestor grupuri de concertare, autorităţile locale in-
teresate pot crea, în limitele puterilor care sunt atribuite de dreptul intern, asociaţii 
destinate să furnizeze un suport juridic cooperării lor. 
Aceste asociaţii vor fi constituite pe baza dreptului civil al asociaţiilor sau al dreptului 
comercial al unuia dintre statele respective. Pentru aplicarea regimului juridic adoptat 
se face, dacă este cazul, abstracţie de condiţiile, formalităţile sau autorizaţiile speciale 
legate de cetăţenia membrilor acestor asociaţii.
Informaţiile transmise autorităţilor superioare, conform art. 2, vor conţine orice in-
formaţie privind activităţile asociaţiilor vizate în prezentul articol.
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1.4. Model de acord interstatal privind cooperarea frontalieră 
contractuală între autorităţi locale

Notă introductivă:
Acest acord poate fi încheiat fie individual, fie împreună cu unul sau mai multe modele 
de acorduri interstatale (textele 1.1 − 1.5).
Articolul 1 
Cooperarea transfrontalieră între autorităţi locale este realizată, în special, prin in-
termediul contractelor care au obiect administrativ, economic sau tehnic.
Articolul 2 
Contractele de cooperare transfrontalieră sunt încheiate de autorităţile locale în limitele 
competenţei lor, aşa cum aceasta rezultă din dreptul intern.
Ele se referă mai ales la furnizarea de prestaţii sau de servicii, la realizarea unor ac-
ţiuni comune, la crearea de asociaţii constituite pe baza dreptului civil sau comercial 
al unuia dintre statele-părţi sau la participarea la astfel de asociaţii5. 
Articolul 3
Co-contractanţii definesc dreptul aplicabil la contractele menţionate, prin referire 
la dreptul contractelor (public şi privat) al unuia dintre statele-părţi la prezentul 
acord.
Ei determină, de asemenea, în măsura în care este necesar, derogările ce pot fi aduse 
la dispoziţiile neconstrângătoare ale acestui drept.
În absenţa unei stipulaţii relevante în contract, dreptul aplicabil este cel al statului 
de care depinde autoritatea locală, care, în virtutea acordului, este însărcinată cu 
executarea celei mai importante prestaţii în natură sau, în lipsă, autoritatea locală al 
cărei angajament financiar este cel mai important.
În orice situaţie, cetăţenii fiecăreia dintre autorităţile locale care sunt părţi la contract 
păstrează împotriva acestora orice drept de acţiune şi de recurs de care ar fi benefi-
ciat faţă de autorităţile menţionate, dacă acestea ar fi păstrat faţă de ele sarcina de a 
efectua prestări, furnizări sau servicii. Autorităţile locale care fac obiectul unei astfel 
de acţiuni sau recurs dispun de dreptul de a face recurs împotriva autorităţilor locale 
care şi-au asumat sarcina prestărilor, furnizărilor sau serviciilor.
Articolul 4 
Proiectele de încheiere sau de modificare de contracte sunt supuse simultan, în fiecare 
stat, regulilor ordinare care reglementează intervenţia autorităţilor superioare. Totuşi 
nici o aprobare nu este cerută din partea autorităţilor care sunt părţi la contract. Orice 
hotărâre a unei autorităţi superioare, care tinde să împiedice încheierea sau aplicarea 
ori să provoace rezilierea unui contract de cooperare transfrontalieră, implică o con-
centrare prealabilă cu autorităţi superioare omoloage ale altor state interesate.

5 Coerenţa acordului ar subzista chiar dacă acest alineat nu ar fi inclus aici.
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Articolul 5
În caz de litigiu, dreptul aplicabil defineşte jurisdicţia competentă. Totuşi contractele 
de cooperare transfrontalieră pot prevedea clauze de arbitraj. Persoanele beneficiare 
şi terţii îşi păstrează totuşi posibilităţile de recurs existente împotriva autorităţilor 
locale ale statului de care depind, aceste autorităţi având sarcina de a se întoarce 
împotriva co-contractantului în culpă.
Autorităţile superioare vor lua toate măsurile ce le stau în putere pentru a asigura o 
promptă executare a sentinţelor judiciare, indiferent de naţionalitatea tribunalului 
care le-a pronunţat. 
Articolul 6 
Contractele încheiate în cadrul prezentului acord îşi menţin valabilitatea şi după 
denunţarea sa. Totuşi contractele vor conţine o clauză care va autoriza părţile să le 
rezilieze cu respectarea unui preaviz de cel puţin 5 ani, în cazul în care prezentul 
acord va fi fost el însuşi denunţat. Statele-părţi vor avea facultatea de a asigura apli-
carea acestei clauze.

1.5. Model de acord interstatal privind organismele de cooperare 
transfrontalieră între autorităţi locale

Notă introductivă:
Acest acord poate fi încheiat fie individual, fie împreună cu unul sau mai multe modele 
de acorduri interstatale (textele 1.1 − 1.5).
Articolul 1
Pentru scopurile care, în virtutea dreptului intern, pot fi realizate în cadrul unei aso-
ciaţii sau al unui sindicat, colectivităţile locale şi alte persoane de drept public pot 
participa la asociaţii sau sindicate ale puterilor locale, constituite pe teritoriul unei 
alte părţi, conform dreptului intern al acesteia. 
Articolul 2 
În limitele atribuţiilor membrilor lor, asociaţiile sau sindicatele vizate la art. 1 au 
dreptul de a-şi exercita activităţile ce decurg din scopul lor social pe teritoriul fiecă-
reia dintre părţile interesate. Acestea sunt supuse regulilor stabilite de acest stat, cu 
excepţia derogărilor admise de acesta. 
Articolul 3 
1. Actul constitutiv al asociaţiei sau al sindicatului şi statutele, precum şi modificările 
acestor acte sunt supuse aprobării autorităţilor superioare ale tuturor colectivităţilor 
locale participante. Acelaşi lucru este valabil în ceea ce priveşte intrarea într-o aso-
ciaţie sau într-un sindicat deja existent.
2. Aceste acte şi aprobarea lor vor fi aduse la cunoştinţa tuturor populaţiilor interesate, 
potrivit modalităţilor de asigurare a publicităţii aplicate în fiecare stat. Acelaşi lucru este 
valabil pentru orice schimbare a sediului social, precum şi pentru orice decizie privind 
persoanele apte să angajeze asociaţia sau sindicatul şi limitele competenţelor lor.
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3. Actele de mai sus vor fi întocmite în limbile oficiale folosite în fiecare dintre 
statele în care acestea vor trebui să aibă efect. Diversele texte vor avea aceeaşi va-
labilitate.
Articolul 4
1. Statutele ce reglementează raporturile de drept ale asociaţiei sau ale sindicatului. 
Ele cuprind domeniile cerute de legislaţia relevantă, conform prevederilor art. 1. 
În toate cazurile ele desemnează membrii, numele şi sediul. Ele definesc misiunea 
asociaţiei sau a sindicatului şi, eventual, funcţiile şi locul de stabilire a structurilor 
chemate să le realizeze. Ele reglementează condiţiile în care organele de gestiune şi 
de administraţie sunt desemnate, dimensiunile obligaţiilor celor asociaţi şi ale con-
tribuţiei lor la sarcinile comune. Organele de gestiune trebuie să aibă cel puţin un 
reprezentant al colectivităţilor locale membre ale fiecărei ţări. Ele fixează componenţa 
şi modul de deliberare ale adunării generale, forma proceselor-verbale de şedinţă, 
modalităţile de dizolvare şi de lichidare, precum şi regulile aplicabile în materie de 
bugete şi conturi.
2. Statutele trebuie să includă, de asemenea, o dispoziţie care să permită asociaţilor 
să se retragă din asociaţie, cu respectarea unui termen a cărui durată va fi fixată de 
ei, precum şi după lichidarea eventualelor lor datorii faţă de asociaţie şi achitarea 
compensaţiei faţă de aceasta, astfel cum va fi evaluată de experţi, pentru investiţiile 
şi cheltuielile efectuate de asociaţie pentru sau în profitul asociaţilor respectivi. Sta-
tutele stabilesc, de asemenea, condiţiile de demitere sau de excludere a unui asociat 
din motive de neexecutare a angajamentelor sale. 
Articolul 5
Părţile se angajează să acorde autorizaţiile necesare pentru îndeplinirea pe teritoriul 
lor, prin intermediul asociaţiei sau al sindicatului, a misiunii ce revine acestora, sub 
rezerva exigenţelor respectării ordinii sau securităţii publice. 
Articolul 6 
În cazul în care, conform dreptului intern, asociaţia sau sindicatul nu va putea dis-
pune pe teritoriul unui stat de anumite puteri, drepturi sau avantaje necesare bunei 
îndepliniri a misiunii sale în folosul colectivităţilor locale membre care depind de 
acest stat, acestea din urma vor avea dreptul şi datoria de a interveni în locul aso-
ciaţiei sau al sindicatului, în vederea exercitării sau obţinerii acestor puteri, drepturi 
sau avantaje.
Articolul 7
1. Competenţele de tutelă sau de control asupra asociaţiei sau sindicatului sunt 
exercitate, conform dreptului intern, de autorităţile competente ale statului unde ele 
îşi au sediul. Aceste autorităţi veghează, de asemenea, la salvgardarea intereselor 
colectivităţilor locale ce depind de alte state.
2. Autorităţile competente ale celorlalte ţări au un drept de informare privind ac-
tivităţile şi deciziile asociaţiei sau ale sindicatului şi actele adoptate în exercitarea 
tutelei sau controlului. Ele primesc, în special, la cererea lor, textele adoptate şi 
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procesele-verbale ale reuniunilor organelor asociaţiei sau ale sindicatului, bilanţurile 
anuale, precum şi  proiectul de buget, dacă există, atunci când dreptul intern prevede 
comunicarea lor către autorităţile de tutelă sau de control. Ele pot comunica direct 
cu organele asociaţiei sau ale sindicatului, precum şi cu autorităţile de tutelă sau de 
control, pot să le adreseze observaţii şi să le ceară să fie consultate direct în anumite 
cazuri şi asupra unor probleme determinate. 
3.  Autorităţile competente ale celorlalte state vor avea, de asemenea, dreptul de a 
notifica asociaţiei sau sindicatului că se vor opune ca acele colectivităţi care ţin de 
competenţa lor să continue să participe la asociaţie sau la sindicat. Această notifi-
care, motivată în mod corespunzător, va fi considerată o cauză de excludere şi va fi 
specificată ca atare în statute. Autorităţile vizate la paragrafele 1 şi 2 din prezentul 
articol au, de asemenea, dreptul de a fi reprezentate printr-un delegat pe lângă organele 
de gestiune ale asociaţiei sau ale sindicatului, acest delegat având competenţa de a 
asista la toate reuniunile organelor sus-menţionate şi de a primi agendele reuniunilor 
şi procesele lor verbale. 
Articolul 8 
Prestaţiile sau furnizările cu care asociaţia sau sindicatul vor fi însărcinate pe teritoriul 
membrilor lor, în conformitate cu statutele respective, vor fi efectuate sub responsa-
bilitatea lor şi cu exonerarea completă de răspundere a membrilor lor. Asociaţia sau 
sindicatul vor fi răspunzători faţă de beneficiari şi terţi. Totuşi aceştia vor conserva 
faţă de autorităţile locale, în locurile în care au fost efectuate prestările sau furnizările, 
toate drepturile, acţiunile şi recursurile de care ar beneficia faţă de autorităţile men-
ţionate, dacă acestea ar fi păstrat, în ceea ce le priveşte, sarcina de a efectua prestări 
sau furnizări. Autorităţile care vor fi făcut obiectul unor astfel de acţiuni sau recursuri 
vor putea face ele însele recursuri împotriva asociaţiei sau sindicatului. 
Articolul 9 
1. În lipsa concilierii, contestaţiile referitoare la funcţionarea asociaţiei sau a sindica-
tului, cele ce îl opun pe acesta membrilor săi sau care opun doi sau mai mulţi membri 
între ei sunt aduse în faţa autorităţilor administrative şi judiciare ale statului în care 
asociaţia sau sindicatul îşi are sediul. 
2. Orice alte litigii în afara celor prevăzute la paragraful 1 sunt aduse în faţa autori-
tăţilor administrative şi  judiciare competente, conform regulilor obişnuite aplicabile 
pe teritoriul statelor-părţi contractante, în afara cazului în care cei interesaţi nu convin 
să încredinţeze soluţionarea litigiului unei instanţe arbitrale desemnate de ele. 
3. Statele-părţi vor lua măsurile necesare pentru a asigura pe teritoriul lor executarea 
hotărârilor şi sentinţelor relative la dispoziţiile de mai sus.
Articolul 10 
Sindicatele şi asociaţiile constituite conform prezentului acord subzistă şi după de-
nunţarea lui, fără să prejudicieze totuşi dispoziţiile art. 7 paragraful 3.
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2. Scheme de acorduri, de statute şi de contracte între autorităţile locale

Notă introductivă:
Scheme de acorduri, contracte şi statute destinate autorităţilor locale. 

La fel ca şi pentru state, colectivităţile locale ar trebui să dispună de o culegere de 
acorduri şi contracte, selecţie care există deja astăzi într-un anumit număr de state, 
aşa cum o demonstrează documentaţia destul de numeroasă în materia acordurilor.

Sistemul propus comportă şase scheme de acorduri, de contracte şi statute, ce co-
respund unor grade şi formule diferite de cooperare transfrontalieră locală. Aceste 
scheme sunt, după obiectul şi situaţia legislaţiilor naţionale, fie susceptibile de o 
utilizare imediată, fie subordonate adoptării unui acord interstatal care reglementează 
utilizarea lor.

De o manieră generală, încheierea de acorduri interstatale, chiar acolo unde ea nu 
pare absolut indispensabilă, ar putea contribui la precizarea condiţiilor de recurgere 
la aceste acorduri din partea colectivităţilor locale. Încheierea de acorduri interstatale 
pare să se impună, în orice caz, pentru recurgerea la acordul vizat la pct. 2.6 (organe 
de cooperare transfrontalieră).

Sistemul acestor scheme de acorduri destinate colectivităţilor locale corespunde 
modelelor de acorduri interstatale. Se va face referire la acordurile interstatale în 
notele introductive care preced fiecare schemă.

Este, de asemenea, posibil să se integreze acordurile şi organismele create la nivel 
local şi structurile de concertare transfrontalieră, care ar fi stabilite la nivel regional 
sau naţional. Astfel, grupurile locale de concertare (schema 2.1) ar putea să se inte-
greze în structura comisiilor, comitetelor şi grupurilor de lucru prevăzute în modelul 
de acord interstatal privind  concertarea  regională transfrontalieră (modelul 1.2). 

Este cazul totodată să se menţioneze ca aceste modele au fost concepute pe o bază 
schematică, deoarece nu este posibil să se imagineze ansamblul de probleme care 
se pot pune în fiecare caz aparte. Aceste scheme constituie un îndrumar preţios, dar 
ele vor putea fi modificate în funcţie de necesităţile întâlnite de colectivităţile locale 
care le-ar putea folosi. 

Tot colectivităţile locale vor avea rolul de a determina modul în care ele înţeleg să-i 
facă pe cetăţeni să participe la concertarea transfrontalieră, în special în domeniul 
sociocultural. O asemenea participare ar contribui, fără nici o îndoială, la eliminarea 
anumitor obstacole în calea cooperării transfrontaliere. Concertarea sprijinită pe in-
teresul cetăţenilor ar beneficia astfel de o bază solidă. Unul dintre mijloacele de a 
instaura participarea publicului ar putea fi acela de a recurge la o asociaţie. În acest 
fel, una dintre schemele de acorduri (schema 2.3) se referă la crearea unei asociaţii 
de drept privat. 
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2.1. Schema de acord pentru crearea unui grup de concertare între 
autorităţile locale 

Notă introductivă: 
În mod normal este posibil să se creeze acest tip de grup fără a se fi recurs la acorduri 
interstatale. Numeroase exemple probează această posibilitate. Totuşi, dacă persistă 
incertitudini cu caracter juridic sau de altă natură, ar trebui fixate condiţiile de recur-
gere la acest gen de concertare printr-un acord interstatal (modelul 1.3). 

Scopul şi sediul grupului de concertare 
Articolul 1 
Autorităţile locale (părţile) se angajează să se concerteze în următoarele domenii 
care ţin de competenţa lor (a se specifica domeniul sau domeniile de competenţă 
sau, eventual, a se face referire la ‘problemele locale de vecinătate’). În acest scop 
ele vor institui un grup de concertare, denumit mai jos grup, al cărui sediu va fi la 
............................................. . 
Misiunea grupului este de a asigura schimbul de informaţii, concertarea şi consultarea 
între membrii săi în domeniile definite la alineatul precedent. Autorităţile-membre 
se angajează să-i transmită toate informaţiile necesare îndeplinirii misiunii sale şi 
să se consulte, în prealabil, în cadrul său, la adoptarea hotărârilor sau măsurilor ce 
interesează domeniile sus-menţionate. 
Membrii grupului 
Articolul 2 
Fiecare autoritate locală-parte este reprezentată în grup printr-o delegaţie de ..... mem-
bri, delegaţi de către ea. Fiecare delegaţie poate, de acord cu grupul, să fie însoţită 
de reprezentanţi ai organismelor socioeconomice particulare şi de experţi (această 
variantă exclude participarea cu titlu de membri ai altor entităţi decât autorităţile 
locale, ceea ce ar diferenţia această formulă de asociaţia de drept prevăzută la 2.3). 
Varianta posibilă: numărul membrilor fiecărei delegaţii poate varia. Pot deveni membri 
ai grupului autorităţile locale şi regionale, grupurile socioeconomice şi persoanele 
fizice care vor subscrie la prezentul acord. Grupul este acela care hotărăşte admiterea 
de noi membri. Fiecare delegaţie poate, de comun acord cu grupul, să fie însoţită de 
reprezentanţi ai unor organisme private sau de experţi. 
Atribuţiile grupului
Articolul 3
Grupul poate delibera referitor la toate chestiunile indicate la art. 1. Procesul-verbal 
va înregistra toate problemele în legătură cu care s-a desprins un consens, precum şi 
recomandările asupra cărora s-a convenit să fie adresate autorităţilor sau grupărilor 
interesate. Grupul este abilitat să procedeze la studii şi la anchete privind problemele 
de competenţa sa.
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Articolul 4
Membrii grupului pot conveni să încredinţeze acestuia executarea unor sarcini de 
ordin practic bine delimitate. De asemenea, grupul poate îndeplini toate misiunile 
care îi sunt încredinţate de alte instituţii. 

Funcţionarea grupului
Articolul 5. Grupul adoptă regulamentul său interior.
Articolul 6 
Ca regulă generală, grupul este convocat de două ori pe an sau la cererea unei treimi 
din numărul membrilor săi, care propun înscrierea unui punct pe ordinea de zi. 
Convocarea şi trimiterea ordinii de zi trebuie să intervină cu cel puţin 15 zile înainte, 
pentru a permite pregătirea deliberărilor în cadrul fiecărei instituţii reprezentate. 
Articolul 7 
Grupul desemnează din rândul membrilor săi un birou permanent, căruia îi determină 
atribuţiile şi componenţa. 
Preşedinţia este exercitată conform regulamentului interior şi, în lipsa acestuia, de 
către decanul de vârstă.

Relaţiile cu persoanele terţe şi cu autorităţile superioare 
Articolul 8 
În raporturile sale cu persoanele terţe, grupul este reprezentat de către preşedintele 
sau, în afara cazului în care dispoziţiile regulamentului interior prevăd altfel. Auto-
rităţile superioare de care depind membrii grupului pot obţine de la acesta, la cererea 
lor, orice informaţie privind lucrările grupului şi sunt abilitate să trimită acolo un 
observator. 

Secretariat şi  finanţare 
Articolul 9
Secretariatul este asigurat de una dintre instituţiile membre (cu sau fără un sistem 
de reînnoire, în fiecare an). 
Fiecare colectivitate este obligată să contribuie la cheltuielile de secretariat după 
modalităţile fixate mai jos: 
................................................................................ 
În principiu, expedierea informaţiilor şi a documentaţiei se face în limba statului din 
care provin. 

Adeziuni şi retrageri
Articolul 10 
Pot deveni membri ai grupului autorităţile locale şi regionale care vor subscrie la 
prezentul acord. Grupul hotărăşte asupra admiterii de noi membri. 
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Articolul 11 
Orice membru se poate retrage din grup prin simplă notificare a hotărârii sale către 
preşedinte. Retragerea unui membru nu afectează funcţionarea grupului, cu excepţia 
cazului în care grupul decide altfel. 
Articolul 12 
Părţile vor informa secretarul general al Consiliului Europei despre încheierea acestui 
acord şi îi vor transmite textul acestuia. 

2.2. Schema de acord pentru coordonare în gestiunea afacerilor publice 
locale transfrontaliere

Notă introductivă:
În mai multe state acest tip de acord de coordonare transfrontalieră este deja posibil. 
Dacă acest lucru nu se întâmpla, condiţiile de recurgere la acest tip de acord ar trebui 
fixate în cadrul unui aranjament interstatal prealabil (modelul 1.3). 

Scopul acordului
Articolul 1
Articolul 1 defineşte scopul şi obiectul acordului (de exemplu, dezvoltarea armonioasă 
a regiunii frontaliere), precum şi domeniile aferente. 
Teritoriul vizat de acord 
Articolul 2
Este cazul să se precizeze, la art. 2, teritoriile vizate de acord de ambele (sau de cele 
trei) părţi ale frontierei. 
Angajament
Articolul 3
Acest articol defineşte condiţiile care permit realizarea scopurilor acordului (art. 1). 
În funcţie de obiectul acordului, pot fi prevăzute următoarele angajamente: 

− părţile se angajează să se supună unei proceduri de consultare prealabilă îna-
intea luării unor decizii pentru un anumit număr de măsuri pe care trebuie să 
le ia în limitele atribuţiilor lor şi ale teritoriului pe care îl administrează; 

− părţile se angajează să întreprindă, pe teritoriul lor şi în limitele atribuţiilor 
lor, măsurile necesare realizării obiectivelor vizate în acord; 

− părţile se angajează să nu întreprindă nici o acţiune care ar putea fi contrară 
obiectivelor comune vizate de prezentul acord. 

Coordonare
Articolul 4
Articolul 4 ar trebui să precizeze, potrivit circumstanţelor şi necesităţilor specifice 
fiecărui acord, condiţiile în care decurge coordonarea: 
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− fie desemnând drept grup de concentrare grupul având competenţă generală, 
vizat de schema de acord 2.1; 

− fie prevăzând crearea unui grup de consultare specific pentru obiectivul acestui 
acord; 

− fie pe calea unor simple contacte bilaterale la nivelul autorităţilor interesate. 

Conciliere
Articolul 5
Fiecare membru al grupului de concentrare (fiecare parte, dacă nu există un grup) 
poate sesiza grupul (cealaltă parte, dacă nu există un grup) ori de câte ori consideră 
că acordul n-a fost aplicat: 

− fie că n-a avut loc consultarea prealabilă;
− fie că măsurile luate nu sunt conforme cu acordul; 
− fie că măsurile necesare realizării obiectivului stabilit prin acord n-au fost 

luate. 
Dacă părţile nu consimt la un acord, ele pot recurge la o comisie de conciliere man-
datată să controleze respectarea angajamentelor.

Instanţa de control
Articolul 6 
Părţile pot conveni crearea unei instanţe specifice pentru controlul respectării an-
gajamentelor asumate, compusă dintr-un număr egal de experţi desemnaţi de cele 
două părţi şi dintr-un expert neutru, a cărui desemnare sau mod de desemnare este 
dinainte prevăzut.
Instanţa de control exprimă avizul său cu privire la respectarea sau nerespectarea 
acordului. Ea este abilitată să facă public avizul său. 
Articolul 7 
Părţile îl vor informa pe secretarul general al Consiliului Europei despre încheierea 
acestui acord şi îi vor transmite textul. 

2.3. Schema pentru crearea de asociaţii transfrontaliere de drept privat

Notă introductivă:
Se presupune că participarea unei colectivităţi locale a unui stat la o asociaţie de drept 
privat a unui alt stat este posibilă potrivit aceloraşi reguli şi aceloraşi condiţii care se 
aplică participării acelei colectivităţi locale la o asociaţie de drept privat în propriul 
său stat. Dacă lucrurile nu stau aşa, această posibilitate ar trebui să fie prevăzută în 
mod expres în cadrul unui aranjament internaţional între statele interesate (modelele 
de acorduri interstatale 1.3 şi 1.4).
În mod normal, asociaţiile de drept privat trebuie să se supună regulilor prevăzute 
de legea ţării în care asociaţia îşi are sediul. Lista care urmează indică dispoziţiile 
pe care statutul lor ar trebui să le fixeze, în măsura în care legea aplicabilă nu le pre-
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vede. Dispoziţiile relative la grupul de concertare (schema 2.1) pot fi, de asemenea, 
aplicate, mutatis mutandis, acestui tip de asociaţii. 
Statutele determină, în special: 

1. membrii fondatori ai asociaţiei şi condiţiile de adeziune a noi membri;
2. numele, sediul şi forma juridică ale asociaţiei (cu referire la legea naţională); 
3. obiectul asociaţiei, condiţiile de realizare a obiectivelor sale şi mijloacele pe 

care ea le are la dispoziţie;
4. organele asociaţiei şi, în special, funcţiile şi modul de funcţionare a adunării 

generale (modalităţi de reprezentare şi vot);
5. desemnarea administratorilor sau a giranţilor şi puterile lor;
6. dimensiunea angajamentului asociaţilor faţă de terţi; 
7. condiţiile de modificare a statutelor şi de dizolvare a asociaţiei; 
8. angajamentul părţilor de a-l informa pe secretarul general al Consiliului Eu-

ropei despre crearea unei asociaţii transfrontaliere şi de a-i comunica statutele 
acesteia.

2.4. Schema de contract de furnizare sau prestare de servicii între  
colectivităţile locale frontaliere (de tip „drept privat”) 

Notă introductivă: 
Se presupune că aceste colectivităţi locale sunt abilitate să încheie un astfel de tip 
de contract cu autorităţile locale din alte ţări. Dacă nu acesta este cazul, posibilitatea 
respectivă ar trebui prevăzută în cadrul unui acord interstatal (modelul 1.4).
Este vorba de un tip de contract la care pot recurge colectivităţile locale pentru vânzare, 
închiriere, piaţa muncii, furnizare de bunuri sau de prestaţii, cesiunea de drepturi de 
exploatare etc. Recurgerea colectivităţilor locale la contracte de tip „drept privat” 
este mai mult sau mai puţin admisă conform legislaţiilor şi practicilor naţionale, iar 
distincţia dintre contracte de tipul „drept privat” şi „drept public” este dificil de tra-
sat. Se admite totuşi că acest tip de contract poate fi utilizat ori de cate ori, conform 
interpretării ce prevalează în fiecare ţară, este vorba mai curând de o operaţiune de 
tip comercial sau economic pe care o persoană fizică sau juridică de drept privat ar fi 
putut, de asemenea, să o încheie. Pentru orice operaţiune care comportă intervenţia 
colectivităţilor locale care exercită atribuţii ce nu pot fi rezervate decât puterii publice, 
este cazul să se ia în considerare, în plus faţă de dispoziţiile evocate mai jos, regulile 
suplimentare dezvoltate în contractul-model de tip „drept public” (schema 2.5).
Părţile
Articolul 1 desemnează părţile şi precizează dacă acordul este deschis sau nu altor 
colectivităţi locale. 
Articolul 2 precizează problemele legate de facultatea generală de a contracta în 
mod deosebit beneficiarii şi, de asemenea, modalităţile şi condiţiile. Dacă este ca-
zul, el specifică, de asemenea, rezervele necesare referitoare la acordarea autorizării 
de către autorităţile superioare, în măsura în care aceasta afectează aplicabilitatea 
contractului. 
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Obiectul contractului
Articolul 3 fixează obiectul contractului, cu referire la: 

− domenii determinate;
− zone geografice;
− persoane (comune, organisme naţionale cu competenţa locală etc.);
−  forme juridice determinate.

Articolul 4 stipulează durata contractului, condiţiile de reînnoire şi termenele even-
tuale de realizare. 

Regimul juridic şi  economic al contractului 
Articolul 5 indică locul de semnare şi de executare a contractului şi precizează regimul 
juridic al contractului (drept internaţional privat) şi dreptul aplicabil.
Articolul 6 tratează, dacă este necesar, chestiunile legate de regimul monetar (moneda 
în care trebuie efectuate plăţile, precum şi modul de reevaluare pentru prestaţiile de 
lungă durată) şi problemele de asigurare.

Procedura de arbitraj
Articolul 7 prevede, dacă este cazul, o procedură de conciliere şi o procedură de 
arbitraj.
În această ultimă eventualitate, comisia de arbitraj este compusă după cum urmează:

− fiecare parte cu un interes opus desemnează (varianta: preşedinţii instanţelor 
competente în materie administrativă, de care depinde fiecare dintre părţi) o 
persoană ca membru al comisiei de arbitraj şi părţile împreună procedează 
la desemnarea unuia sau a doi membri independenţi, în aşa fel încât să se 
ajungă la un număr impar de membri;

− în caz de număr par al membrilor comisiei de arbitraj şi de partajare a votu-
rilor, votul membrului independent este preponderent.

Modificarea şi rezilierea contractului 
Articolul 8 fixează regulile care se aplică în caz de modificare sau de reziliere a 
contractului. 
Articolul 9 prevede că părţile îl vor informa pe secretarul general al Consiliului Eu-
ropei despre încheierea acestui acord şi îi vor transmite textul lui. 

2.5. Schema de contract de furnizare sau de prestare de servicii între 
colectivităţile locale frontaliere (de tip „drept public”)

Notă introductivă: 
Această categorie de contracte se apropie de cea prevăzută la schema 2.4 (contracte 
încheiate într-un scop determinat). Această categorie vizează, în special, concesionarea 
unor servicii publice sau lucrări publice (sau în orice caz considerate „publice” de 
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una din ţările în cauză) sau acordarea unui concurs financiar6*) de la o comună la 
alta sau către un alt organism de cealaltă parte a frontierei. Concesionarea unor astfel 
de prestaţii cu caracter public comportă responsabilităţi şi riscuri deosebite legate 
de serviciile publice, care necesită, în consecinţă, introducerea în contract a unor 
dispoziţii suplimentare faţă de cele prevăzute prin contractul de tip „drept privat”.
Contractele „transfrontaliere” de acest tip nu sunt neapărat admise de toate ţările 
şi, drept urmare, o asemenea posibilitate şi determinarea condiţiilor de recurgere la 
astfel de contracte ar trebui adeseori să fie reglementate în prealabil într-un acord 
interstatal (a se vedea modelul de acord 1.4).
Recurgerea la un asemenea contract, care este destul de simplu de conceput şi de reali-
zat, ar putea în anumite cazuri să evite crearea unui organism comun de tipul „sindicat 
intercomunal transfrontalier” (schema 2.6), care pune alte probleme juridice.
Dispoziţii contractuale care urmează a fi prevăzute
În cazul în care contractul implică, cel puţin într-una din ţări, stabilirea sau gestiunea 
domeniului public, a unui serviciu public sau a unei lucrări publice aparţinând unei 
colectivităţi locale, este necesar să se prevadă garanţii contractuale conform regulilor 
în vigoare în ţara sau ţările interesate.
Dacă va fi nevoie, contractul va face, de asemenea, referire la următoarele condiţii 
deosebite:

1. regulamentul care fixează condiţiile de stabilire sau funcţionare a lucrării sau 
serviciului respectiv (de exemplu: orare, tarif, condiţii de utilizare etc.);

2. condiţiile deosebite ale realizării întreprinderii sau exploatării, de exemplu, 
abilitări şi  autorizaţii cerute, procedura etc.;

3. caietul de sarcini al întreprinderii sau exploatării;
4. procedurile de ajustare a contractului în curs de executare care decurg din 

exigenţele interesului public şi compensaţiile financiare care rezultă din 
aceasta;

5. relaţiile pe care le implică întreprinderea sau exploatarea respectivă, pe de 
o parte, între utilizatorii lucrării sau serviciilor şi, pe de altă parte, cel care 
exploatează (de exemplu, condiţii de acces, redevenţe etc.);

6. modalităţile de retragere, răscumpărare sau denunţare a contractului.
În afara acestor condiţii deosebite, se aplică dispoziţiile evocate pentru schema de 
contract (tip „drept privat”) 2.4.

2.6. Schema de acord pentru crearea de organisme de cooperare 
intercomunală transfrontalieră

Notă introductivă:
Se presupune că mai multe autorităţi locale sunt admise să creeze împreună un or-
ganism cu personalitate juridică, în vederea creării şi exploatării unei lucrări sau a 
unui echipament sau serviciu public.
6 Această formulă ar putea aduce servicii colectivităţilor frontaliere, în special în materie de poluare: o 
colectivitate ar putea oferi un concurs financiar alteia, pentru ca aceasta din urmă să realizeze anumite 
lucrări ce ţin de competenţa sa, dar prezentând un anumit interes pentru prima.
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Crearea şi funcţionarea acestei asociaţii sau acestui sindicat vor depinde, în mod 
esenţial, de legislaţia aplicabilă şi de eventualele precizări pe care le va aduce un acord 
interstatal prealabil care autorizează această formă de cooperare (modelul 1.5). 
Mai jos figurează lista dispoziţiilor pe care statutele ar trebui să le fixeze, în măsura 
în care legea aplicabilă nu le prevede.

Statutele vor determina în special: 
1. membrii fondatori ai asociaţiei şi condiţiile de aderare de noi membri;
2. numele, sediul, durata şi forma juridică ale asociaţiei (cu referire la legea 

care-i conferă personalitate juridică);
3. obiectul asociaţiei, condiţiile de realizare a acestuia şi mijloacele de care ea 

dispune;
4. modalitatea în care este format capitalul social;
5. valoarea angajamentelor asociaţiilor şi limitele lor;
6. modul de numire şi de revocare a administratorilor sau a giranţilor asociaţiei, 

precum şi puterile lor;
7. raporturile asociaţiei cu membrii săi, terţii şi autorităţile superioare, în special 

în ceea ce priveşte comunicarea bugetelor, bilanţurilor şi conturilor;
8. persoanele care sunt însărcinate să exercite controalele tehnice şi financiare 

cu privire la activitatea asociaţiei şi comunicările pe care le antrenează veri-
ficările lor;

9. condiţiile de modificare a statutelor şi de dizolvare;
10. regulile aplicabile în materie de personal; 
11. regulile aplicabile în materie de limbă.
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ANEXA 3 

Protocolul Adiţional al Convenţiei-cadru europene asupra cooperării 
transfrontaliere a colectivităţilor sau autorităţilor teritoriale, 
Strasbourg, 9.XI.1995

Statele-membre ale Consiliului Europei, semnatare ale prezentului Protocol adiţional 
al Convenţiei-cadru europene asupra cooperării transfrontaliere a colectivităţilor sau 
autorităţilor teritoriale (numită mai departe „Convenţia-cadru”); 
Afirmând importanţa cooperării transfrontaliere a colectivităţilor sau autorităţilor 
teritoriale din regiunile frontaliere; 
Hotărâte să ia noi măsuri pentru a asigura cooperarea transfrontalieră a colectivităţilor 
sau autorităţilor teritoriale; 
Doritoare să faciliteze şi să dezvolte cooperarea transfrontalieră a colectivităţilor sau 
autorităţilor teritoriale ale regiunilor frontaliere; 
Recunoscând necesitatea de a adapta Convenţia-cadru la realitatea europeană; 
Considerând că este oportun să se completeze Convenţia-cadru în vederea întăririi 
cooperării transfrontaliere între colectivităţile sau autorităţile teritoriale; 
Invocând Carta Europeană a autonomiei locale; 
În spiritul Declaraţiei Comitetului de Miniştri asupra cooperării transfrontaliere în 
Europa cu ocazia celei de-a 40 aniversări a Consiliului Europei care încuraja, între 
altele, urmărirea acţiunii de ridicare progresivă a obstacolelor de orice ordin – ad-
ministrative, juridice, politice sau psihologice – care ar putea frâna dezvoltarea de 
proiecte transfrontaliere, 
Au convenit asupra următoarelor dispoziţii suplimentare: 
Articolul 1 
1. Fiecare Parte Contractantă recunoaşte şi respectă dreptul colectivităţilor sau auto-
rităţilor teritoriale supuse jurisdicţiei sale şi avute în vedere la Articolele 1 şi 2 ale 
Convenţiei-cadru de a încheia, în domenii comune de competenţă, de acorduri de 
cooperare transfrontalieră cu colectivităţile sau autorităţile teritoriale ale altor state, 
conform procedurilor prevăzute de statutele lor, în conformitate cu legislaţia naţională 
şi cu respectarea angajamentelor naţionale luate de către Partea în chestiune. 
2. Un acord de cooperare transfrontalieră angajează numai responsabilitatea colec-
tivităţilor sau autorităţilor teritoriale care l-au încheiat. 
Articolul 2 
Deciziile convenite în cadrul unui acord de cooperare transfrontalieră sunt puse în 
practică de colectivităţile sau autorităţile teritoriale în ordinea lor juridică naţională în 
conformitate cu dreptul lor naţional. Deciziile astfel puse în practică sunt considerate 
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ca având valoarea juridică şi ca producând efectele care decurg din actele acestor 
colectivităţi sau autorităţi teritoriale în ordinea lor juridică naţională. 
Articolul 3 
Acordurile de cooperare transfrontalieră încheiate de colectivităţile sau autorităţile 
teritoriale pot crea un organism de cooperare transfrontalieră, acesta putând avea 
sau nu personalitate juridică. Acordul va indica, respectând legislaţia naţională, dacă 
organismul, ţinând cont de sarcinile care îi sunt atribuite, trebuie să fie considerat, 
în ordinea juridică de care depind colectivităţile sau autorităţile teritoriale care au 
încheiat acordul, ca un organism de drept public sau de drept privat.
Articolul 4 
1. Atunci când organismul de cooperare transfrontalieră are personalitate juridică, 
acesta este definit prin legea Părţii Contractante în care el îşi are sediul. Celelalte 
Parţi Contractante de care depind colectivităţile sau autorităţile teritoriale parţi ale 
acordului recunosc personalitatea juridică a organismului sus-menţionat, conform 
dreptului lor naţional. 
2. Organismul de cooperare transfrontalieră execută misiunile care îi sunt încredinţate 
de către colectivităţile sau autorităţile teritoriale în conformitate cu obiectul său şi în 
condiţiile prevăzute de către dreptul naţional de care depinde. Astfel: 

a) actele organismului de cooperare transfrontalieră sunt guvernate de statutul 
său şi de dreptul statului în care îşi are sediul; 

b) organismul de cooperare transfrontalieră nu este totuşi abilitat să emită acte 
cu aplicare generală sau susceptibile de a afecta drepturile şi libertăţile per-
soanelor; 

c) organismul de cooperare transfrontalieră este finanţat prin participări bugetare 
ale colectivităţilor sau autorităţilor teritoriale. El nu are capacitatea de a de-
cide prelevări fiscale. El poate, dacă este cazul, să primească încasări pentru 
servicii pe care el le realizează colectivităţilor sau autorităţilor teritoriale, 
pentru beneficiari sau pentru terţi; 

d) organismul de cooperare transfrontalieră stabileşte un buget anual previzional 
şi un cont de închidere certificat de experţi independenţi de colectivităţile sau 
autorităţile teritoriale-părţi ale acordului. 

Articolul 5 
1. Părţile Contractante pot, dacă legislaţia lor naţională le permite, să decidă dacă 
organismul de cooperare transfrontalieră este un organism de drept public şi dacă 
actele sale au, în ordinea juridică a fiecăreia din Părţile Contractante, aceeaşi valoare 
juridică şi produc aceleaşi efecte precum că ele ar fi fost luate de către colectivităţile 
sau autorităţile teritoriale care au încheiat acordul. 
2. Totuşi, acordul poate să prevadă ca execuţia actelor să revină colectivităţilor sau 
autorităţilor teritoriale care au încheiat acordul, în special atunci când aceste acte sunt 
susceptibile să afecteze drepturile, libertăţile şi interesele individuale. În plus, o Parte 
Contractantă poate prevedea ca organismul de cooperare transfrontalieră să nu poată 
avea un mandat general şi nici să fie abilitat să emită acte cu aplicare generală. 
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Articolul 6 
1. Actele emise de către colectivităţile sau autorităţile teritoriale, în virtutea unui 
acord de cooperare transfrontalieră, sunt supuse unor controale asemănătoare celor 
prevăzute de către dreptul fiecărei Parţi Contractante să se exercite asupra actelor 
colectivităţilor sau autorităţilor teritoriale care au încheiat acordul. 
2. Actele emise de către organismele de cooperare transfrontalieră, create în virtutea 
unui acord, sunt supuse controalelor prevăzute de dreptul statului în care îşi are se-
diul organismul fără a se neglija de altfel interesele colectivităţilor sau autorităţilor 
teritoriale ale altor state. Organismul de cooperare transfrontalieră trebuie să satisfacă 
cerinţele de informare emise de autorităţile de stat de care depind colectivităţile sau 
autorităţile teritoriale. Autorităţile de control ale Parţilor Contractante caută mijloacele 
unei coordonări şi ale unei informări adaptate. 
3. Actele emise de către organismele prevăzute la paragraful 1 al articolului 5 sunt 
supuse aceloraşi controale ca cele prevăzute de către dreptul fiecărei Părţi Contrac-
tante asupra actelor colectivităţilor sau autorităţilor teritoriale care au încheiat acest 
acord. 
Articolul 7 
Eventualele litigii care rezultă din funcţionarea organismului de cooperare transfron-
talieră sunt aduse înaintea jurisdicţiilor competente în virtutea dreptului naţional sau 
în virtutea unui acord internaţional. 
Articolul 8 
1. Fiecare Parte Contractantă indică, în momentul semnării prezentului Protocol 
sau la depunerea instrumentului de ratificare, acceptare sau aprobare, dacă ea aplică 
dispoziţiile articolelor 4 şi 5 sau numai ale unuia din aceste articole. 
2. Această declaraţie va putea fi modificată în orice moment ulterior. 
Articolul 9 
Nu este admisă nici o rezervă care să vizeze dispoziţiile prezentului Protocol. 
Articolul 10 
1. Prezentul Protocol este deschis semnării statelor semnatare ale Convenţiei-cadru 
care pot să-şi exprime consimţământul de a fi legate prin: 

a) semnătură fără rezervă de ratificare, acceptare sau aprobare; sau 
b) semnătură, sub rezerva ratificării, acceptării sau aprobării, urmată de ratificare, 

acceptare sau aprobare. 
2. Un stat-membru al Consiliului Europei nu poate semna prezentul Protocol fără 
rezerva ratificării, acceptării sau aprobării, sau depune un instrument de ratificare, 
acceptare sau aprobare dacă el nu a depus deja sau el nu depune simultan un instru-
ment de ratificare, acceptare sau aprobare a Convenţiei-cadru.
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ANEXA 4

Euroregiunile din Uniunea Europeană, ţările ECE şi Scandinavia

A. Euroregiunile din Uniunea Europeană

Denumirea Data fondării* Frontiera**
EUROREGIO 1958 GER/OL
Euroregiunea Rhein-Waal 1973 GER/OL
Euroregiunea Maas-Rhein 1976 GER/OL
Regiunea Ems – Dollart 1977/1997 GER/OL
Euroregiunea Rhein-Maas-Nord 1978 GER/OL
Zukunft SaarMoselle-Avenir 1979 GER/F
Benelux-Middengebied 1984 B/OL
Scheldemond 1989 B/OL
Euroregiunea SaarLorLuxRhein 1989 GER/F/LUX
Euroregiunea Nestos-Mesta 1990 GR/BUL
Euroregiunea Neiesse/Nisa/Nysa 1991 GER/PL/CEH
Euroregiunea Elbe/Labe 1992 GER/CEH
Euroregiunea Erzgebirge 1992 GER/CEH
Euroregiunea Pro Europa Viadrina 1992 GER/PL 
Euroregiunea EGRENSIS 1993 GER/CEH
Euroregiunea Bayerischer Wald/Böhmerwald 1993 A/GER/CEH
Euroregiunea Spree-Neisse-Bober 1993 GER/PL
Euroregiunea Inn-Salzach 1994 GER/A
Euroregiunea BODENSEE 1994 A/ELV/GER
Euroregiunea Pomerania 1994 GER/PL
Euroregiunea TriRhena 1995 GER/F/ELV
Euroregiunea Salzburg-Berchtesgadener Land-
Traunstein

1995 GER/A

Euroregiunea Via Salina 1997 GER/A
Euroregiunea Sønderjylland-Schleswig 1997 DK/GER
Euroregiunea Inntal 1998 GER/A
Euroregiunea Zugspitze-Wetterstein-Karwendel 1998 GER/A
Midi-Pyrénées, Lanĝuedoc-Roussillion, Catalunya 1998 SP/F

CENTRU 1999 GER/F
Euroregiunea Karelia 1999 FIN/RUS
Euroregiunea Watteninseln 1999 GER/DK/OL
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B. Euroregiunile care s-au stabilit în anii 1990 - 2000 în ţările ECE 

Denumirea Frontiera**

Euroregiunea Bug PL/UKR/BY
Euroregiunea Pro Europa Viadina GER/PL
Euroregiunea Spree-Neisse-Boder GER/PL
Euroregiunea Neisse-Nisa-Nysa GER/PL/CEH
Euroregiunea Glacensis CEH/PL
Euroregiunea Praded-Pradziad CEH/PL
Euroregiunea Silesia/Slezsko CEH/PL
Euroregiunea Tesinske Slezsko-Slask Ciezyriski CEH/PL
Euroregiunea ELBE/LABE CEH/GER
Euroregiunea Erzgebierge Krusnohori GER/CEH
Euroregiunea Egrensis CEH/GER
Euroregiunea Bayrischer Wald/Sumava-Muhlviertel-Böhmerrwald GER/CEH/A
Euroregiunea Waldviertel-Budowice-Jizni-Cechy A/CEH
Euroregiunea Weinviertel-Südmahren-Jižni-Morava-Zahórie A/CEH/SK
Euroregiunea Bile-Biele Karpaty SK/CEH
Euroregiunea Beskidy PL/SK/Y
Euroregiunea TATRY PL/SK
Euroregiunea Istria HR/SLO
Euroregiunea Vagus-Danubius-Ipolia SK/UNG
Euroregiunea Ipelsky-Ipoly SK/UNG
Euroregiunea Neogradiensis SK/UNG
Euroregiunea Sajo-Rima-Slaná-Rimava SK/UNG
Euroregiunea Koљice-Miscolc SK/UNG
Euroregiunea Hajdu-Bihar/Bihor UNG/RO
Euroregiunea Danube-Körös-Maros-Tisza UNG/RO/BiH
Euroregiunea Danube-Drava-Sawa UNG/HV/BiH
Euroregiunea Prutul de Sus RO/MD/UKR
Euroregiunea Dunărea de Jos RO/MD/UKR
Euroregiunea Siret-Prut-Nistru RO/MD
Euroregiunea Dunărea de Est RO/BG
Euroregiunea Dunărea de Sud RO/BG
Euroregiunea Dunăre Sec. XXI RO/BG/BiH
Euroregiunea Nestos-Mesta GR/BUL
Euroregiunea Reţeaua Polis-Kent GR/TR
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C. Structurile de tip Euroregional în Scandinavia şi Ţările Baltice

Euroregiunea Anul Frontiera**
Consiliul Øresund
Comisia Øresund

1964
1994 GER/S

Consiliul Nord-Colotte 1971 S/FIN/N
Consiliul Kvarken 1972 FIN/S
Mittskandia 1977 FIN/S/N
Storstroms Amt/Kreis Ostholstein - Lübeck 1977 DK/GER
Insulele/Archipelago Cooperarea - Skärgarden 1978 S/FIN
Cooperarea ARKO 1978 S/N
Bornholm-Southeastern Skäne 1980 DK/S
Oestfold/Bohuslän/Dalsland 1980 S/N
Tornedalsrädet 1987 FIN/N/S
Cooperarea Regională Estonă-Finlandeză 3+3 1995 E/FIN/RUS

Euroregiunea Baltică 1996 PL/S/LT/LET/
DK/RUS

Consiliul Cooperăriirii Regiunilor frontaliere Vöru-
Alüksne-Pskov 1996 E/LT/RUS

Euroregiunea Pomerania 1995/97 GER/PL/ S

Euroregiunea NEMUNAS-NIEMEN-HEMAH 1997 LT/PL/BEL/
RUS

Euroregio Helsinki-Tallinn 1999 E/FIN
Euroregiunea SAULE 1999 LET/LT/RUS
Euregio Karelia 1999 FIN/RUS
Euroregiunea Country of Lakes-Ezaru Zeme 2000 LT/BEL

*în cele mai multe cazuri, cooperarea neformală a început mai devreme
** codurile ţărilor
A – Austria DK – Danemarca MD – Moldova 
BG – Bulgaria F – Franţa RO – România 
B – Belgia E – Estonia OL – Olanda
BiH – Bosnia Herţegovina FIN – Finlanda SK – Slovacia 
IT – Italia LIH – Liechtenstein AND – Andora 
N – Norvegia RUS – Federaţia Rusă SLO – Slovenia 
BEL – Belarusi 
CEH-Cehia
ELV – Elveţia 
GER – Germania 
SP – Spania 
S – Suedia 

GR – Grecia 
UNG – Ungaria 
HV – Croaţia 
LUX – Luxemburg 
AL – Albania 
PL – Polonia 

UKR – Ucraina 
TR – Turcia 
Y – Iugoslavia 
LT – Lituania 
MK – Macedonia 
LET – Letonia  
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ANEXA 5 

Structuri de cooperare transfrontalieră

A. Euroregiuni, Comunităţi de Lucru şi structuri de tip euroregional

EUREGIO Germania/Olanda

Tipul de organizare:
Organizarea: 128 de membri (districte, oraşe şi municipii) 
Anul fondării: 1958
Structură şi competenţe: Membrii reprezentanţi ai celor două părţi sunt întotdeauna 
implicaţi integral.
Adunarea membrilor: Este formată din reprezentanţii tuturor membrilor şi se re-
uneşte o dată pe an.
Consiliul EUREGIO: Este format dintr-o Adunare parlamentară transfrontalieră 
(compusă din grupuri parlamentare transfrontaliere) şi din organismul politic superior 
al EUREGIO.
Comisia:   Formată din funcţionari administrativi principali şi funcţionari superiori 
ai EUREGIO; este responsabilă de implementarea deciziilor Colegiului Membrilor, 
pregătirea şi implementarea  deciziilor Consiliului EUREGIO.
Grupuri de lucru: Se preocupă de diferite domenii tematice, cum ar fi planificarea 
administrării teritoriului şi transporturi, afaceri, piaţa forţei de muncă, mediu şi 
agricultură, cultură, sănătate, proceduri în cazul calamităţilor naturale şi operaţii de 
salvare etc. Oferă asistenţă tehnică programelor şi proiectelor transfrontaliere, in-
clusiv celor finanţate prin intermediul INTERREG. Sunt formate din reprezentanţi 
ai sectoarelor privat şi public de pe ambele părţi ale frontierei.
Secretariat: Se ocupă de problemele administrative caracteristice regiunii transfron-
taliere (de exemplu, informaţii şi consultanţă), de publicitate şi ridicare a nivelului 
de conştientizare şi furnizează sprijin profesional, de secretariat şi coordonare gru-
purilor de lucru şi organismelor EUREGIO. Contribuie cu noi idei la desfăşurarea 
proiectelor, la implementarea lor, identificarea şi medierea dintre potenţialii parteneri 
de proiect.
Competenţe în cadrul INTERREG:
Programele operaţionale pentru INTERREG I, II şi IIIA au fost pregătite de EU-
REGIO în baza strategiilor de dezvoltare a cooperării transfrontaliere. În vederea 
implementării INTERREG se semnează de fiecare dată un acord special cu guvernele 
naţionale şi autorităţile regionale responsabile din ambele părţi ale frontierei. Acest 
acord transferă EUREGIO responsabilitatea pentru toate ariile de implementare a 
programelor. Propunerile de proiect sunt prezentate secretariatului EUREGIO în 
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vederea evaluării gradului de îndeplinire a cerinţelor UE, a criteriilor specifice de 
cooperare transfrontalieră, a scopurilor propuse şi necesarul de co-finanţare. Consiliul 
EUREGIO şi Comisia evaluează proiectele. EUREGIO este membră a Comisiei de 
Coordonare şi Monitorizare Programe UE. 
Responsabilitatea tehnică pentru administrarea financiară este efectuată de Banca de 
Investiţii North-Rhein Westphalia. Aceasta administrează fondurile UE şi cofinanţările 
corespunzătoare la nivel naţional pe o bază transfrontalieră, într-un singur cont bancar 
pentru întregul program şi încheie acorduri directe cu partenerii de proiect.
Puncte forte în cooperarea transfrontalieră:
Structura EUREGIO este un bun exemplu de structură integrată cu un grad ridicat de 
descentralizare, bazată pe principiul unui parteneriat orizontal şi vertical în planificarea 
şi implementarea programelor transfrontaliere, în special a programului INTERREG. 
EUREGIO cuprinde toate ariile de cooperare transfrontalieră.
Contact: 

EUREGIO, Enscheder Str. 362, D-48599 Gronau 
Tel.:+49 25 62 70 20; 
Fax: +49 25 62 702 59; 
e-mail: info@euregionet.de

Rhein-Waal Euregio (Olanda /Germania)
Tip de organizare:
Euroregiune, instituită pe baza Acordului Olanda /Germania. În prezent dispune de 54 
de membri (comunităţi şi organisme regionale aflate sub regimul dreptului public).
Anul fondării: 1963
Structură şi competenţe:
Consiliul Euroregiunii:  Organismul superior în componenţa căruia intră repre-
zentanţi ai tuturor membrilor. Este responsabil de alegerea preşedintelui Consiliului 
Euroregiunii şi a membrilor Comitetului Executiv care se face o dată la patru ani.
Comitetul executiv: Este format din şapte membri (un procent egal de membri ger-
mani şi olandezi). Acesta pregăteşte şi execută deciziile Consiliului Euroregiunii.
Secretariat: Răspunde de sarcinile administrative, de organizarea şi de întrunirile 
Consiliului Euroregiunii, Comitetului Executiv şi ale Grupurilor de Lucru, de orga-
nizarea cooperării, activităţilor şi proiectelor transfrontaliere. Furnizează informaţii 
organizaţiilor membre, organismelor externe, firmelor şi cetăţenilor. Este condus de 
16 colaboratori full-time.
Competenţe cu privire la INTERREG:
Definirea şi realizările programului INTERREG în zona Rhein-Waal sunt coordonate 
de organismul de stat Euregio Rhein-Waal, ce se ocupă şi de sarcinile de secretariat 
pentru comisia de monitorizare comună pentru Euregio, Rhein-Maas-Nord Euregio 
şi Rhein-Waal Euregio.
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Propunerile de proiect sunt înaintate secretariatului Euregio, care le evaluează din 
punctul de vedere al conţinutului relaţiei lor cu programul Rhein-Waal şi criteriilor 
formale INTERREG. Comisia Euregio respectivă oferă sugestii. Comitetul Executiv 
formulează o propunere pe care o înaintează Consiliului Euregio. Acesta decide care 
dintre proiecte va fi recomandat pentru finanţare INTERREG. Secretariatul prezintă 
această propunere Comisiei Coordonatoare INTERREG care hotărăşte, la rândul 
său, necesarul de fonduri ce urmează a fi alocat. Euregio numeşte preşedintele şi 
răspunde de sarcinile de secretariat pentru Comisia Coordonatoare. Secretariatul 
coordonează implementarea programului şi întocmeşte o serie de proiecte importante 
pentru întreaga regiune. Euregio Rhein-Waal reprezintă o structură transfrontalieră 
independentă, de drept public, cu autoritate şi personal propriu, fiind abilitată de 
implementarea programului INTERREG în zona sa de activitate.
Contact: 

Euregio Rhein-Waal 
Emmericher Str. 
D-47533 Kleve 
Tel.:+49-28 21-79 300 
Fax:+49-2821-79 30 30 
e-mail: info@euregio.org
www.euregio.org

ARGE ALP (Austria/Germania/Italia/Elveţia)
Tip de organizare:
Comunitate de Lucru a Ţărilor Alpine. Include: trei provincii austriece (Salzburg, 
Tirol şi Vorarlberg), două landuri germane (Baden-Württemberg, Bavaria), trei 
autorităţi regionale italiene (provinciile autonome Alto Adige-Sud Tirol, Trentino şi 
regiunea Lombardiei) şi trei cantoane elveţiene (Grisons, Sf. Gallen şi Tessin).
Anul fondării: 12 octombrie 1972, la Tyrol
Structură şi competente:
Colegiul Şefilor de Guverne: Colegiul Şefilor de Guverne dezbate probleme şi 
obiective comune, întocmeşte programe de lucru în funcţie de priorităţi şi adoptă 
recomandări pentru ţările-membre şi rezoluţii pentru guvernele centrale şi federale 
ca şi pentru instituţiile de cooperare europeană.
Preşedinte: Prim-ministrul unei ţări-membre deţine funcţia de preşedinte timp de 
doi ani. Preşedintele reprezintă regiunea în afara graniţelor şi asigură orientarea 
activităţii către realizarea obiectivului comun, continuitatea ei şi rezolvarea proble-
melor curente.
Comisii:     Patru comisii pregătesc şi implementează deciziile Colegiului Şefilor de 
Guverne în domeniile: cultură şi societate, mediu, planificare regională şi agricultură, 
economie şi piaţa forţei de muncă, transport.
Comisia de coordonare: Este formată din experţi ai ţărilor-membre şi directorul 
Secretariatului. Aceasta se ocupă de problemele cele mai importante referitoare la 
conţinutul, organizarea, coordonarea şi finanţarea activităţilor Asociaţiei Arge Alp.
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Secretariat: Sprijină organismele Asociaţiei în îndeplinirea sarcinilor şi răspunde cu 
precădere de supravegherea organizării întrunirilor, administrarea financiară, docu-
mentaţia de bază şi informarea, ca şi de cooperarea cu secretariatele altor organizaţii 
regionale europene.
Competenţe cu privire la INTERREG:
Arge Alp este reţeaua de bază pentru membrii implicaţi în programe bilaterale sub 
egida INTERREG IIIA. Aceasta contribuie şi la întocmirea şi aplicarea programului 
de amenajare a teritoriului alpin al INTERREG IIIB. Ţările-membre participă activ 
la proiectele aflate sub egida INTERREG IIIB.
Contact:

Geschaftsstelle ARGE ALP
Amt der Tiroler Landesregierung, Landhausplatz
A-6010 Insburck
Tel: +43-512-508.2340
Fax: +43-512-508.2345
Email: fstaudigl@tirol.gv.at
www.argealp.org

ARGE ALPEN-ADRIA (Austria/Elveţia/Germania/Ungaria/Croaţia/
Italia/Slovenia)

Tip de organizare:
Comunitate de Lucru ce are la bază o declaraţie comună semnată de regiunile mem-
bre în 1978, care a permis Colegiului Şefilor de Guverne să adopte, la 24 noiembrie 
2000, varianta reactualizată a „Regulamentului de organizare şi procedurilor de 
funcţionare a Asociaţiei Alpen-Adria”. 
Asociaţia este formată din 17 membri: Baranya, Bavaria, Burgenland, Friulia-Ve-
nezia Giulia, Györ-Moson-Sopron, Hrvatska, Carintia, Lombardia, nordul Austriei, 
Slovenia, Somogia, Stiria, Ticino, Trentino Alto Adige, Vas, Veneto, Zala. Asociaţia 
nu deţine birouri comune de administraţie şi nu are un statut juridic. Serviciile de 
administraţie şi organizare sunt furnizate de Secretariatul General, care funcţionează 
în cadrul Biroului guvernului provinciei Carintia, Klagenfurt. Regiunea autonomă 
Trentino din sudul regiunii Alto Adige răspunde în cadrul Asociaţiei de relaţiile cu 
publicul. 
Negocierile sunt purtate în limbile germană, croată, italiană, slovacă şi maghiară. Or-
ganismele euroregiunii Alpen-Adria adoptă decizii prin consens, cu drept de veto.
Anul fondării: 20 noiembrie 1978, la Veneţia.
Structură şi competente:
Colegiu:   Colegiul Şefilor de Guverne este organismul superior de luare a deciziilor. 
Preşedinţia este deţinută timp de doi ani, în ordine alfabetică. Colegiul se reuneşte 
în plen o dată pe an şi stabileşte priorităţile strategice. Secretariatul regiunii coordo-
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natoare Alpen-Adria răspunde de convocarea şi organizarea întâlnirilor Colegiului 
Şefilor de Guverne şi ale Comisiei experţilor. S-au creat secretariate pentru regiunea 
Alpen-Adria în toate ţările-membre.
Comisia de experţi: Comisia de Experţi reprezintă organismul coordonator al Co-
legiului Şefilor de Guvern. 
Cinci comisii de lucru: Comisiile existente sunt organisme cu orientare specifică 
ale Colegiului coordonat de Comisia de Experţi. Acestea se ocupă de: (1) planifica-
rea amenajării teritoriului şi mediu; (2) economie, transport şi turism; (3) cultură şi 
societate; (4) sănătate şi probleme sociale; (5) agricultură şi silvicultură. Grupurile 
de lucru existente şi cele de proiect stabilite ad-hoc funcţionează în cadrul celor cinci 
comisii de lucru. Funcţia de preşedinte în cadrul comisiilor este deţinută timp de trei 
ani, iar în cadrul grupurilor de lucru, timp de cinci ani, cu posibilitate de prelungire 
automată.
Obiectivul Asociaţiei este de a furniza instrumente tehnice şi de informare comune 
şi rezolvarea problemelor de interes pentru membri. Domeniile principale se axează 
pe transportul transalpin, traficul portuar, producerea şi furnizarea energiei electrice, 
agricultură, silvicultură, turism, protecţia mediului, conservarea naturii şi a spaţiilor 
de agrement şi culturale, planificarea amenajării teritoriului, dezvoltarea reţelei de 
locuinţe, relaţii culturale şi contacte între universităţi. Asociaţia constituie baza schim-
bului reciproc de informaţii între membrii şi non-membrii UE şi încearcă stabilirea 
de legături în afara graniţelor externe ale UE. Organismele Alpen-Adria prezintă 
propunerile de proiect şi iniţiativele conexe referitoare la programul INTERREG. Din 
1978 s-au întocmit aproximativ 170 de rapoarte şi publicaţii referitoare la dezvoltarea 
amenajării teritoriale, la planificarea transportului, mediu, reziduuri industriale şi 
menajere, distrugerea pădurilor ca urmare a poluării, protecţia solului etc. Anual au 
loc evenimente sportive şi culturale ale tineretului, simpozioane şi expoziţii.
Contact:

ARGE Alpen Adria
Amt der Kamter Landesregierung, Völkermarkterring 21 
A-9020 Klagenfurt
Tel: +43 463 536 28 21
Fax: +43 463 536 28 20  
e-mail: post.alpeadria@ktn.gv.at
http://www.alpeadria.org
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B. Structuri de cooperare transfrontalieră la nivel de program

PAMINA (Germania /Franţa)

Tip de organizare:
PAMINA este o structură integrată flexibilă, creată pentru a coordona programul 
INTERREG. Un punct forte al acestei structuri este secretariatul său cu un veritabil 
caracter transfrontalier şi cu personal din fiecare regiune parteneră, localizate la graniţa 
Franţa/Germania. Pe lângă regiunile pe care le implică în titlul său, PAMINA mai 
cuprinde părţi din landul german Rheinland-Pfalz, Baden-Wurttemberg şi regiunea 
franceză Alsacia. În prezent se pregăteşte instituirea unei asociaţii transfrontaliere 
specifice „Regio Pamina”. Scopul acesteia este de a plasa cooperarea anterioară 
informală pe o bază juridică permanentă, crescând astfel eficienţa şi transparenţa 
organismelor şi activităţilor în regiunea PAMINA.
Anul fondării: 1988
Structuri şi competenţe:
Comisia de coordonare: Instituită în 1988 pentru a monitoriza programele de dezvol-
tare. Este formată din reprezentanţi ai guvernelor regionale ai regiunii transfrontaliere 
şi răspunde de orientarea politicilor generale, precum şi de luarea deciziilor.
Secretariat: Stabilit în Lauterbourg (Franţa), în 1991. Îndeplineşte o serie de sarcini, 
printre care generarea şi propagarea informaţiilor despre regiunile partenere şi func-
ţia de coordonator între diferitele instituţii implicate de pe ambele părţi ale graniţei, 
Comisia de Coordonare şi grupul de lucru activează ca organisme ce supraveghează 
secretariatul finanţat în comun de către parteneri.
Asociaţia PAMINA: Asociaţia are la bază un acord de cooperare semnat pe 18 aprilie 
1997 şi este formată din câte zece reprezentanţi ai administraţiei municipale/regionale 
din fiecare cele trei subregiuni PAMINA. Aceştia au ca sarcină realizarea schimbului 
de informaţii şi furnizarea de consultanţă referitor la problemele transfrontaliere 
importante la nivel regional, axându-se mai ales pe planificare regională, transport şi 
economie; discutarea în comun a planurilor şi măsurilor, adoptarea de poziţii comune, 
iniţierea de măsuri comune.
Competenţe cu privire la INTERREG:
Pentru implementarea programului a fost instituită o Comisie de Monitorizare in-
dependentă, care include reprezentanţi la nivel de guvern naţional, la nivel regional 
şi local şi reprezentanţi ai Comisiei CE. Comisia de Monitorizare se întruneşte de 
două ori pe an, aprobă proiecte şi menţine controlul general referitor la modificările 
în ceea ce priveşte implementarea programului. Grupul de lucru susţine activitatea 
Comisiei de Monitorizare, efectuând evaluarea şi preselecţia proiectelor prezentate 
spre finanţare sub egida INTERREG. Coordonatorii de proiect locali răspund de 
implementarea proiectelor, pe când asistenţa tehnică şi de coordonare generală este 
furnizată de organismele mai sus menţionate şi de Secretariatul PAMINA. Toate 
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propunerile de proiect sunt prezentate direct Secretariatului, unde sunt evaluate din 
punctul de vedere al respectării criteriilor naţionale, regionale şi transfrontaliere, şi 
înaintate Comisiei pentru aprobarea finală. Regiunea de frontieră deţine un cont comun 
cu Departement Bas Rhin (Rinul inferior), unde se plăteşte grantul UE. Cofinanţarea 
la nivel naţional şi regional se plăteşte direct coordonatorilor de proiect.
Puncte forte în cooperarea transfrontalieră:
Această structură a înlesnit stabilirea de contacte directe între autorităţile naţionale 
şi regionale din ambele părţi ale regiunii de graniţă; ea asigură un nivel ridicat de 
transparenţă. S-a dovedit că Secretariatul a avut succes în furnizarea şi propagarea 
unor informaţii specifice, legate de o gamă largă de probleme frontaliere, ca şi în 
facilitarea/coordonarea contactelor între diferiţi parteneri în regiunea de graniţă, 
asigurând totodată implementarea practică a programului INTERREG.
Contact:

Informations-und Beratungsstelle fur grenztiberschreitende Fragen Im alten 
Zollhaus 

F-67630 Lauterbourg 
Tel: +33 88 94 67 20
Fax: +33 88 54 68 90
 www.pamina.com

STORSTRØMS AMT / OSTHOLSTEIN (Danemarca/Germania)

Tip de organizare:
Structură administrativă aplicată în prezent ca instrument de planificare şi implemen-
tare a programului INTERREG. Se bazează pe o Comisie germano-daneză, fondată 
în 1970, în vederea promovării cooperării transfrontaliere. În 1977, regiunile de 
frontieră au încheiat un acord de cooperare culturală care a condus la adoptarea, în 
1989, a unei rezoluţii ce stipula: a) eforturi comune în vederea stabilirii unei legături 
fixe (pod/tunel) între cele două ţări şi b) elaborarea proiectelor comune în vederea 
îmbunătăţirii situaţiei pe piaţa  forţei de muncă.
În 1991, Comisia Europeană a aprobat alocarea de fonduri pentru dezvoltarea coope-
rării transfrontaliere din iniţiativa comunitară INTERREG pentru euroregiune care 
include în prezent şi oraşul autonom Lubeck. În conformitate cu deciziile grupului 
de lucru “Danisch-Deutsche Vogelfluglinie Region”, care este în prezent Comisie 
de monitorizare, acest fond a fost utilizat pentru cofinanţarea primelor proiecte 
transfrontaliere sub egida INTERREG şi pentru instituirea unui secretariat comun 
danezo-german. Datorită finanţării primite prin INTERREG IIA procesul de cooperare 
s-a extins, cuprinzând un număr mult mai mare de participanţi. 
Structuri şi competenţe cu privire la INTERREG:
Comisie de monitorizare: Comisia de monitorizare danezo-germană este formată 
din reprezentanţi danezi şi germani ai autorităţilor naţionale, regionale şi locale, 
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camere de comerţ, parteneri sociali şi oficiali responsabili cu problemele mediului. 
Din comisie face parte şi un reprezentant al Comisiei Europene, având calitatea de 
consultant. Comisia de monitorizare adoptă decizii prin consens, supraveghează şi 
monitorizează aplicarea programului.
Comisie coordonatoare:  Este formată din Storstrøms Amt, districtul Ostholstein 
şi oraşul Lubeck şi se ocupă de administrarea programului şi de coordonarea secre-
tariatului INTERREG. La lucrările Comisiei participă şi un reprezentant al Comi-
siei Europene în calitate de observator. Sunt invitaţi să ia parte şi reprezentanţi ai 
guvernelor naţionale şi guvernului de stat al Schleswig-Holstein, parteneri sociali 
şi de afaceri, în calitate de consultanţi. Comisia coordonatoare decide, prin acordul 
ambelor părţi, asistarea unor proiecte individuale. 
Secretariat/Birou tehnic comun: Secretariatul comun INTERREG este format din 
coordonatori de program din Storstrøms Amt, din Agenţia de dezvoltare din Osthol-
stein a districtului Ostholstems şi autoritatea responsabilă cu desfăşurarea programului 
din Lubeck GmbH, ca birou specific în vederea facilitării contactului cu sponsorii 
de proiect din Lubeck. Aceasta îşi desfăşoară activităţile în strânsă cooperare, prin 
acord mutual şi pe o bază transfrontalieră. Printre altele, Secretariatul coordonează 
întrunirile Comisiei de Monitorizare şi de Coordonare, ideile de proiect în zona res-
pectivă, răspunde de coordonarea de zi cu zi a proiectelor, administrează fondurile 
INTERREG prin intermediul unui cont bancar comun şi îndeplineşte funcţia de in-
formare şi relaţii cu publicul.
Puncte forte în cooperarea transfrontalieră:
Această structură reprezintă un bun exemplu de structură flexibilă, descentralizată 
şi integrată, pentru coordonarea în mod democratic a activităţilor transfrontaliere. 
Guvernele regionale şi locale se ocupă, într-o mare măsură, de controlarea şi luarea 
de decizii, asigurându-se astfel un parteneriat vertical solid şi „o metodă bottom-up” 
în ceea ce priveşte definirea domeniilor de cooperare. Întrunirile periodice ale mem-
brilor Secretariatului, alături de numeroşii ani de experienţă acumulaţi, structurile 
administrative bine definite şi contactul zilnic, strâns, prin intermediul tehnologiilor 
de comunicaţie moderne conduc la depăşirea problemelor create de distantă, ce ar 
putea apare în implementarea programului.
Contact:

Storstrems Amt Internationalt Sekretariat Marienbergvej 80 DK-4760 Vording-
borg 

Tel: +45 55 34 01 55
Fax +45 55 34 03 55
Entwicklungsgesellschaft Ostholstein INTERREG-Sekretariat Rontgenstrabe 1 

D-23701 Eutin 
Tel:+494521 808 10
Fax +49 04521 808 11
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C. Structuri de cooperare la nivel de proiect

EEIG ECOM (Irlanda de Nord/Irlanda)

Modul de organizare:
Cameră Europeană de Comerţ bazată pe interese economice.
Anul fondării:  1993 
Structură şi competenţe: Organizaţia există în forma unei Societăţi Economice 
Mixte înfiinţată de Camera de Industrie şi Comerţ Derry (Irlanda de Nord/GB) şi 
structura similară Letterkenny (IRL).
Colegiul director: Fiecare Cameră de Comerţ numeşte membrii acestui forum.
Colegiul executiv: Este responsabil pentru afacerile curente. Componenţă: Preşedinte 
şi Vicepreşedinte ai Colegiului director şi Directorul executiv (responsabil pentru 
ambele birouri din Derry şi Letterkenny). Colegiul executiv stabileşte priorităţile şi 
strategiile, conduce proiecte şi finanţările acestora şi numeşte şefii departamentelor 
de dezvoltare.
Birourile filialelor: Atât în Derry, cât şi în Letterkenny s-au întemeiat filiale cu 
conducere proprie (şefi ai departamentelor de dezvoltare).
Subcomitete: Conduse de către şefii departamentelor de dezvoltare, responsabili 
pentru cercetare, finanţare, reţele, personal şi conducerea grupurilor de interese 
speciale pe domenii.
Comitetul tehnic: Cu participarea reprezentanţilor altor parteneri europeni.
Finanţarea pentru ECOM a fost oferită de către o serie de sponsori naţionali şi inter-
naţionali cum ar fi: British Telecom, Telecom Eiram, International Fund of Irland/IFI, 
Allied Irish Bank, Industrial Development Authority, Údaras na Gaeltachta.
Competenţe cu privire la INTERREG:
ECOM a fost sprijinit substanţial prin Programul INTERREG. Pentru diferite proiecte 
ECOM a solicitat o finanţare nemijlocită de la INTERREG, pentru diferite domenii 
precum numirea unui manager de proiect; pregătirea unui buletin informativ, elabo-
rarea unei analize SWOT a regiunii; pregătirea unui seminar INTERREG şi lansarea 
acţiunii „European Success Award”. Alte proiecte transfrontaliere sunt finanţate cu o 
participare INTERREG mai redusă în domenii sectoriale (de exemplu: identificarea 
nişelor de piaţă pentru firme transfrontaliere specializate în domeniul produselor 
alimentare şi băuturi răcoritoare, instruire şi tehnici de ambalare avantajoase pentru 
firmele de artizanat din regiunea de frontieră, evaluarea necesităţilor transfrontaliere 
în telecomunicaţii şi conectarea la reţele digitale de comunicaţie).
Puncte forte în cooperarea transfrontalieră:
Companiile locale importante formează baza activităţilor ECOM-EEIG. Astfel, 
responsabilitatea pentru cooperarea transfrontalieră aparţine comunităţii locale de 
afaceri. Sunt înfiinţate cinci grupuri de lucru transfrontaliere responsabile pentru 
anumite domenii (îmbrăcăminte şi textile, alimente şi băuturi, tehnologie de infor-
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maţii şi telecomunicaţii, artizanat, prestări de servicii juridice) în scopul de a facilita 
participarea companiilor locale în activităţile transfrontaliere.
Contact: IT Centre

Ard O’Donnel
Letterkenny  
IRL - County Donegal 
Tel: +353 74 247 95, Fax: +353 74 248 11

EEIG INSTITUTE POUR LA COOPERATION REGIONALE ET 
D’ADMINISTRATION EUROPEENNE (EURO-INSTITUT EWIG/
GEIE) (Germania /Franţa)

Tipul de organizare:
Institutul de Cooperare Regională şi Administraţie Europeană (EEIG) este o asociaţie 
europeană germano-franceză de interes economic.
Acest Euro-institut a fost întemeiat de o serie de autorităţi publice şi instituţii franceze 
şi germane: landul Baden-Württemberg, administraţia franceză, regiunea Alsacia, 
departamentul Bas-Rhin (Lowe Rhine), municipalitatea Strasbourg, oraşul Kehl, 
Universitatea Robert Schumann din Strasbourg, Academia Kehler şi Universitatea 
de Administraţie Publică din Kehl.
Sarcina institutului Euro EEIG este de a oferi şi promova instruirea, cercetarea şi 
activităţile de consultanţă pentru încurajarea cooperării transfrontaliere dintre Franţa, 
Germania şi ţările învecinate din regiunea superioară a Rinului. Instruirea teoretică 
şi practică include cooperarea transfrontalieră şi teme generale legate de integrarea 
europeană.
Anul fondării:  1993 
Structură şi competenţe:
Management:  Euro-institutul este condus de un manager german şi unul francez (care 
se găsesc unul în Franţa şi unul în Germania), ambii având competenţe de decizie. 
Colegiul membrilor: Reprezintă membrii EEIG (cu competenţe privind statutul 
juridic, finanţarea şi bugetele). 
Preşedintele: Conduce colegiul membrilor. 
Consiliul consultativ: Este un organism ştiinţific şi de instruire responsabil pentru 
stabilirea obiectivelor EEIG în ceea ce priveşte instruirea şi cercetarea. Este compus 
din reprezentanţi ai şcolilor şi universităţilor membre şi şase reprezentanţi ai insti-
tuţiilor publice teritoriale.
Competenţe cu privire la INTERREG: Cofinanţarea prin INTERREG a proiectului 
Euro-institut s-a ridicat la 919.551 Euro. 50% din costurile totale au fost acoperite 
de către regiuni (landul Baden-Württemberg, administraţia franceză, regiunea Al-
sacia, departamentul Du Bas-Rhin). Bugetul a cuprins cheltuielile administrative şi 
de amenajare.
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Puncte forte în cooperarea transfrontalieră:
Acesta este primul exemplu pentru EEIG care s-a orientat în special spre instruire, 
cercetare şi cooperarea dintre autorităţile publice dintr-o regiune transfrontalieră. 
Este prevăzut ca activitatea Euro-institutului să formeze baza pentru o cooperare 
transfrontalieră extinsă între organismele care vor beneficia de serviciile acestuia.
Contact: 

Euro-Institut
Institut für regionale Zusammenarbeit und Europäische Verwaltung-EWIV 
Fachhochschule für öffentliche Verwaltung Kehl 
Kinzigallee, 1 D-77694 Kehl
Tel.: +49-7851-89 413
Fax.: +49-7851-89 474

SOCIETATEA ECONOMICĂ MIXTĂ MENTON-VENTIMIGLIA 
(Franţa/Italia)

Tip de organizare:
Societatea economică mixtă (Societe d’Économie Mixte des Aples Maritime, sau 
SEMAM) a fost înfiinţată de oraşele Menton, regiunea PACA (Franţa), şi Ventimiglia, 
Liguria (Italia) cu scopul de a dezvolta cooperarea şi acţiunile transfrontaliere.
Anul fondării: 1990 (Acordul Menton/SEMAM) 
Structură şi competenţe:
Comisia comună: Formată de două oraşe cu sprijinul SEMAM, cu autoritate de 
consultanţă incluzând reprezentanţii aleşi ai ambelor oraşe, dar şi din funcţionari 
municipali. Funcţia ei constă în adoptarea unui program de lucru şi în cooperarea 
transfrontalieră cu vecinii direcţi (Coopération Transfrontalière de Promixté, CTP) 
cu scopul de a constitui un spaţiu transfrontalier prin planificare şi dezvoltare comună 
de iniţiative.
Consilii municipale:  Hotărârile sunt luate de către consiliile ambelor oraşe.
SEMAM:  Această organizaţie este instrumentul de management şi dezvoltare al 
ambelor oraşe pentru cooperarea transfrontalieră.
Competenţe cu privire la INTERREG:
Societatea economică mixtă are o funcţie de supraveghere şi consultanţă în legătură 
cu proiectele INTERREG 1, pregătite pentru regiunea de frontieră. Propunerile 
de proiect sunt prezentate comitetului unic care poartă responsabilitatea pentru 
programul operaţional francez-italian INTERREG (frontiera de vest). Proiectele în-
tocmite de ambele MEC cuprind: formarea unui „centru transfrontalier de inovaţii 
pentru economie” (Trans BIC Riviera); înfiinţarea unui centru universitar şi a unui 
institut tehnologic francez-italian pe lângă universitate; procedură comună pentru 
combaterea poluării urbane; armonizarea planurilor franceze/italiene de dezvoltare 
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a oraşelor, precum şi realizarea şi coordonarea unui ghişeu transfrontalier EURES 
(Euroguichet-social)*.
Puncte forte în cooperarea transfrontalieră:
Proiectele transfrontaliere Menton-Ventimiglia sunt implementate conform metodei 
„proiect-cu-proiect”. Societatea economică mixtă sprijină şi proiecte care sunt puse 
în aplicare de către alţi actori din zona de frontieră (primării, autorităţi regionale şi 
provinciale, camere de comerţ, investitori privaţi).
Contact:   

SEMAM        
Agence de Menton, Agora, Rue de la Republique  
Bureau de Ventimiglia, Via Manzzini
12 A F-06500 Menton      
I - Ventimiglia
Tel. :+33 93 285 836; Fax:+33 93 413357
Tel. /Fax +39 184 35 77

D. Structuri de cooperare ad-hoc

Storstrøms Amt/Ostholstein (Danemarca/Germania)

Programele Operaţionale INTERREG I şi II cuprind relativ puţine proiecte pentru 
zona de frontieră germano-daneză. Pentru fiecare proiect aprobat se formează un 
grup de lucru germano-danez, a cărui sarcină principală este sprijinirea şi moni-
torizarea proiectului. Acestea cuprind reprezentanţi ai instituţiilor locale şi regionale 
care participă la proiect şi / sau cad sub incidenţa lui.
Oberrhein Mitte Süd (Germania/Franţa/Elveţia)
În regiunea de frontieră germano-francezo-elveţiană au fost constituite grupuri de 
lucru similare pentru toate proiectele din cadrul INTERREG I şi II. Într-o serie de 
cazuri au existat aceste grupe de proiect în forma unor reţele/grupe de interes, multe 
iniţiind astfel de proiecte. Sarcinile specifice depind foarte mult de tipul proiectului, 
deşi în toate cazurile planificarea proiectului şi realizarea sa cad în sarcina acelor 
grupuri de proiect care au lucrat în strânsă legătură cu secretariatul.

Flandra de Vest/Nord-Pas de Calais (Belgia/Franţa)

O structură ceva mai evoluată la nivel de proiect a fost înfiinţată în regiunea transfron-
talieră Flandra de Vest/Nord-Pas de Calais, unde a fost creată o structură specializată 
de management pentru „cercetarea aplicată” în cooperarea din domeniul ocrotirii 
sănătăţii. Proiectul cuprinde cercetări aprofundate ale următoarelor trei probleme:
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• Aspectele juridice ale ocrotirii sănătăţii în zona transfrontalieră
• Existenţa/asigurarea infrastructurii conexe
• Necesitatea actuală pentru servicii de ocrotire a sănătăţii.

Proiectul a fost derulat de mai mulţi parteneri, astfel că, pentru coordonarea efectivă 
a diferitor interese/necesităţi, a fost dezvoltată o structură cuprinzătoare care constă 
din comitet director (Comite du Pilotage), compus din diferiţii actori implicaţi în 
studiu. Comitetul are misiunea de a asigura coerenţa generală a desfăşurării lucrărilor 
şi a capitolelor bugetare (implementarea şi bugetul se compun din trei faze de lucru). 
Adiţional a fost înfiinţat un comitet de monitorizare responsabil de coordonarea 
lucrării şi supravegherea comitetului director. Activitatea/cercetarea curentă este 
efectuată de către două „nuclee de cercetare” (Cellules de Recherche), cuprinzând 
un cercetător, un coordonator şi experţi în specialitatea respectivă (care lucrează 
împreună cu partenerii respectivi şi sunt disponibili la cerere).

Agenţia germano-poloneză de dezvoltare (Germania/Polonia)

Agenţia de dezvoltare germano-poloneză este o societate pe acţiuni cu sediul în 
Gorzow (Polonia). Acţionari sunt landuri federale din Germania şi voievodate de la 
frontiera germano-poloneză.
Printre domeniile de acţiune se numără:

• Promovarea şi monitorizarea proiectelor concrete de cooperare şi investiţii 
de pe ambele părţi ale frontierei

• Consultanţă şi informare asupra afacerilor germano-poloneze, de exemplu: 
legislaţie specifică

• Participare la crearea condiţiilor-cadru infrastructurale ale cooperării tran-
sfrontaliere

• Culegerea de date privind amplasarea afacerilor, date statistice şi oferte
• Organizarea de expoziţii, burse pentru stabilirea de contacte şi cooperare, 

precum şi organizarea de manifestări dedicate instruirii întreprinzătorilor şi 
managerilor.

De la debut au fost desfăşurate cu succes circa 50 de proiecte de cooperare, precum:
• Proiect-model „textile”: primul proiect de cooperare germano-polonez cu-

prinzând activităţi de design, marketing, vânzări şi servicii pentru o colecţie 
elaborată în comun (îmbrăcăminte de înaltă calitate, pentru femei)

• Proiect-model „bancă de date economice”: informaţii importante pentru 
decizii de cooperare şi investiţii ale IMM.

Agenţia înregistrează o reacţie considerabilă în regiunile de frontieră şi solicitări concrete 
pentru cooperare şi investiţii transfrontaliere. Societăţile mixte au înregistrat succes şi 
este de aşteptat ca aceasta să implice crearea a circa 1075 de noi locuri de muncă.
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Emisiunea TV „Hier-Her” („Aici-Acolo”) - INTERREG IIA (Dane-
marca/Germania)

În regiunea Schleswig / Sønderjylland dezvoltarea cooperării este continuu documen-
tată şi sprijinită printr-o emisiune permanentă de televiziune, neafiliată şi independentă 
a televiziunilor vecine germane şi daneze. Magazinul TV serveşte mai ales la:

• Suscitarea interesului privind cultura, istoria, modul de gândire şi de viaţă 
din ţara vecină

• Promovarea toleranţei în convieţuirea la frontieră
• Lărgirea posibilităţilor de comunicare prin îmbunătăţirea cunoştinţelor reci-

proce de limbă, asupra teritoriului şi regiunii.
Emisiunea TV comună şi bilingvă „Hier-Her” se transmite din 1997 de două ori 
pe lună în programele regionale de pe ambele părţi ale frontierei germano-daneze, 
între orele 18.00 şi 20.00 cu reportaje actuale, interesante şi informative. Costurile 
de producţie au fost acoperite cu asistenţă de la INTERREG IIA. Noile condiţii de 
producţie au condus la crearea de noi locuri de muncă în regiune şi la îmbunătăţirea 
calificării colaboratorilor postului de emisie; numărul telespectatorilor a crescut 
constant. Programul emisiunii este folosit ca material didactic în şcoli. Magazinul 
transfrontalier „Hier-Her” a fost premiat în 1997 cu „Prix Circom Regional” de către 
Direcţia Generală XVI a Uniunii Europene.
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ANEXA 6

Caracteristici ale structurilor de cooperare transfrontalieră 

Aspect Descriere
Compoziţie Autorităţi regionale locale

Autorităţi la nivel naţional
Alte organisme (de exemplu, parteneri sociali)

Organizare Adunare/Consiliu la nivel politic
Comisie/comitet la nivel oficial
Secretariat (comun, localizare unică)
Secretariat (propriu, localizare separată)

Capacităţi Administrative / de secretariat (personal propriu) 
Tehnice (grupuri de lucru cu personal dintre membri)
Tehnice (cu personal propriu)
Resurse financiare proprii (din cotizaţiile/contribuţiile membrilor)
Resurse financiare (din proiecte, prestări servicii etc.) 

Funcţii/
servicii/
competenţe

Adunări de informatizare, cercetare, studii
Pregătirea strategiilor, planurilor, programelor 
Furnizarea de informaţii şi consultanţă, promovare (în general referitoare 
la cooperarea transfrontalieră şi în special referitoare la programe/proiecte)

• Publicitatea programului
• Informaţii către beneficiari
• Asistenţă tehnică

Desfăşurarea proiectelor
• Desfăşurarea de proiecte proprii
• Sprijinirea/coordonarea desfăşurării altor proiecte

Implementarea proiectelor
Secretariat de program

• Primirea şi analizarea propunerilor de proiect
• Pregătirea rapoartelor către comisii etc.

Evaluarea proiectelor, selectarea, notificarea evaluării
• Sprijinirea organismelor de consultanţă (ex. Grupurile de lucru) şi 

de luare a deciziilor
• Aderarea la organisme de consultanţă şi de luare a deciziilor
• Furnizarea componenţei organismelor de luare a deciziilor

Administrarea financiară
• Activitate de autoritate plătitoare
• Susţinerea autorităţii plătitoare

Monitorizarea şi evaluarea
• Colectarea datelor şi întocmirea rapoartelor
• Îndeplinirea sarcinilor de monitorizare
• Organizarea sarcinilor de evaluare
• Aderarea formală a Comisiei de Monitorizare
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ANEXA 7

Acordul cu privire la constituirea Euroregiunii Dunărea de Jos

Comitetul Executiv al Raionului Cahul,
Comitetul Executiv al Raionului Cantemir,
Comitetul Executiv al Raionului Vulcăneşti – reprezentând Partea moldovenească;
Consiliul Judeţului Brăila, 
Consiliul Judeţului Galaţi, 
Consiliul Judeţului Tulcea – reprezentând Partea română;
Administraţia regională de Stat Odesa, 
Consiliul Regional Odesa – reprezentând Partea ucraineană;
convenise ca bună vecinătate, respectul reciproc şi colaborarea dintre comunităţile 
şi autorităţile locale corespund intereselor fundamentale ale cetăţenilor din regiunile 
transfrontaliere;
în conformitate cu prevederile Tratatului cu privire la relaţiile de bună vecinătate şi 
colaborare între România şi Ucraina, ale Protocolului de colaborare trilaterală între 
guvernele României, Republicii Moldova şi Ucrainei, semnat la Izmail la 4 iulie 1997 
şi a Convenţiei-cadru Europene referitoare la cooperarea transfrontalieră a colectivi-
tăţilor sau autorităţilor teritoriale, încheiat la Madrid, la 21 mai1980;
în scopul promovării cooperării transfrontaliere în zona bazinului inferior al Dunării;
au convenit următoarele:

1. Se constituie Euroregiunea Dunărea de Jos cuprinzând următorii membri:
Partea moldovenească: raioanele Cahul, Cantemir, Vulcăneşti;
Partea română: judeţele Brăila, Galaţi, Tulcea;
Partea ucraineană: regiunea Odesa.

2. Se aprobă Statutul Euroregiunii Dunărea de Jos care asigură cadrul juridic 
de organizare şi desfăşurarea activităţii.

3. Se constituie Consiliul Euroregiunii, ca organ de conducere a Euroregiunii, 
în următoarea componenţă:

Preşedintele Comitetului Executiv al Raionului Cahul;
Preşedintele Comitetului Executiv al Raionului Cantemir;
Preşedintele Comitetului Executiv al Raionului Vulcăneşti;
Preşedintele Consiliului Judeţului Brăila;
Preşedintele Consiliului Judeţului Galaţi;
Preşedintele Consiliului Judeţului Tulcea;
Preşedintele Administraţiei Regionale de Stat Odesa;
Vicepreşedintele Consiliului Regional Odesa;
Preşedintele Administraţiei de Stat din raionul Reni – Regiunea Odesa.

4. Prezentul acord lasă deschisă calea aderării şi altor regiuni transfrontaliere 
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care recunosc prevederile Statutului Euroregiunii Dunărea de Jos.
5. Documentele de constituire a Euroregiunii Dunărea de Jos vor fi aduse la cu-

noştinţa: şefilor de state şi de guverne din care fac parte regiunile-membre ale 
Euroregiunii Dunărea de Jos; Secretariatului General al Consiliului Europei.

6. Acordul intră în vigoare în momentul semnării. Încheiat la Galaţi, la data de 
14 august 1998, în 17 exemplare originale: în limba română (4 exemplare), în 
limba moldovenească (3 exemplare), în ucraineană (2 exemplare), în engleză 
(8 exemplare), textele fiind egal autentice.

Preşedintele Comitetului          
Executiv al Raionului 
Cahul 

Vasile Vladarciuc 

      

Preşedintele Consiliului 
Judeţului Brăila     

Aurel Gabriel Simionescu

Preşedintele 
Administraţiei Regionale 
de Stat Odesa

Serghei Grineveţkii

Preşedintele Comitetului 
Executiv al   Raionului 
Cantemir 

Vitalie Antoniu

Preşedintele Consiliului 
Judeţului Galaţi         

Răzvan Angheluţă    

Vicepreşedintele 
Consiliului Regional 
Odesa

Gheorghe Arabadji

Preşedintele Comitetului          
Executiv al Raionului 
Vulcăneşti 

Constantin Caraghiaur             

Preşedintele Consiliului       
Judeţului Tulcea 

Florin Hriţcu
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ANEXA 8

Statutul Euroregiunii Dunărea de Jos
Capitolul 1

1. Euroregiunea Dunărea de Jos, în conformitate cu definiţia generică dată în „Con-
venţia-cadru europeană referitoare la cooperarea transfrontalieră a colectivităţilor 
sau autorităţilor teritoriale”, este o formă de cooperare transfrontalieră între mai 
multe comunităţi sau autorităţi locale din Republica Moldova, România, Ucraina, 
definite în continuare ca Părţi, situate în zona de frontieră, în care acestea participă 
la acţiuni comune, în conformitate cu legislaţia naţională şi normele dreptului 
internaţional.

2. Euroregiunea Dunărea de Jos nu se constituie pentru a înlocui administraţia locală 
sau pentru a forma o nouă administraţie şi nu acţionează împotriva intereselor 
statelor.

3. Euroregiunea Dunărea de Jos cuprinde regiuni frontaliere din Republica Mol-
dova, România şi Ucraina şi are ca scop promovarea cooperării transfrontaliere 
între regiunile de frontieră, în conformitate cu prevederile Tratatului cu privire 
la relaţiile de bună vecinătate şi cooperare între Republica Moldova, România 
şi Ucraina, a Protocolului de colaborare trilaterală între Guvernele Republicii 
Moldova, României şi Ucrainei, semnat la Izmail, la 4 iulie 1997, şi a „Conven-
ţiei-cadru europene referitoare la cooperarea transfrontalieră a colectivităţilor 
sau autorităţilor teritoriale”, încheiat la Madrid, la 21mai 1980.

4. Cadrul juridic de organizare şi desfăşurare a activităţii Euroregiunii Dunărea de 
Jos este asigurat de prezentul Statut, însuşit de Părţi, cu privire la toate clauzele.

5. Euroregiunea Dunărea de Jos nu este organizată şi nu funcţionează ca persoană 
juridică distinctă, fiecare dintre Părţi are personalitate juridică, fiind subiect de 
drept în raporturile juridice.

Capitolul 2. PREVEDERILE GENERALE

1. Statutul corespunde principiilor din tratatele de cooperare stabilite între state şi 
nu afectează vreo altă formă sau tip de cooperare deja existente sau viitoare între 
partenerii actuali.

2. Statutul nu afectează cadrul şi conţinutul componentelor exercitate de către Părţi, 
conform legislaţiei naţionale a fiecărui participant.

3. Părţile, în limitele cadrului stabilit de înţelegerile reciproce, legislaţia şi normele 
dreptului naţional şi internaţional, vor sprijini iniţiativele locale ce privesc coo-
perarea transfrontalieră în zona Euroregiunii Dunărea de Jos.

4. Părţile, prin înţelegere, vor asigura, cu participare egală, mijloacele financiare 
necesare funcţionării euroregiunii din bugetele locale ori din alte surse proprii 
sau atrase.

5. Organismele euroregiunii pot coopera cu organizaţii internaţionale şi agenţii 
interesate în cooperarea internaţională

.
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6. Guvernele ţărilor ce au regiuni membre ale Euroregiunii Dunărea de Jos au 
dreptul să obţină informaţii asupra activităţilor şi deciziilor acestora.

7. Părţile vor colabora în realizarea obiectivelor propuse, atât în sectorul public, cât 
şi cel privat.

8. Părţile vor contacta direct organismele Euroregiunii pentru consultaţii de interes 
comun şi pentru a le informa asupra politicii de cooperare interregională.

Capitolul 3. COMPONENŢA EUROREGIUNII

1. Euroregiunea Dunărea de Jos cuprinde următorii membri:
a. din partea Republicii Moldova: raioanele Cahul, Cantemir şi Vulcăneşti;
b. din partea română: judeţele Galaţi, Brăila şi Tulcea;
c. din partea ucraineană: regiunea Odesa.

2. Componenţa euroregiunii poate fi extinsă prin aderarea altor regiuni frontaliere 
care recunosc prevederile prezentului statut.

3. Calitatea de Parte a Euroregiunii nu exclude posibilitatea ca membrii, în calitate 
de comunitate teritorială sau autoritate publică locală, să stabilească legături 
bilaterale sau multilaterale cu alte comunităţi teritoriale.

4. Toţi membrii euroregiunii vor fi trataţi egal, fără deosebire, indiferent de supra-
faţa unităţii teritorial-administrative sau număr de populaţie.

5. În situaţia schimbării cadrului regional şi administrativ în una din ţări, care afec-
tează şi cadrul regional al euroregiunii, noile unităţi teritorial-administrative vor 
fi identificate potrivit principiului succesiunii şi respectării legislaţiei interne a 
statului în cauză.

6. Euroregiunea nu reprezintă o structură suprastatală sau supranaţională, ci un 
cadru pentru facilitarea colaborării interregionale între membrii săi.

7. Decizia de a lărgi euroregiunea, prin admiterea unor unităţi teritorial-administra-
tive, este luată de Consiliul Euroregiunii în baza unei cereri de aderare, semnată 
de autoritatea publică interesată şi înaintată Centrului de coordonare.

8. Orice membru al euroregiunii poate renunţa la calitatea aceasta printr-o cerere 
de retragere adresată Consiliului Euroregiunii.

Capitolul 4. OBIECTUL Şl SCOPUL ACTIVITĂŢII EUROREGIUNII

Pentru realizarea scopului cooperării, Părţile îşi propun să colaboreze în activităţi 
având ca obiect:
1. Organizarea şi coordonarea unor acţiuni ce promovează colaborarea economică, 

ştiinţifică, ecologică, culturală, educaţională şi sportivă între membrii săi.
2. Elaborarea unor programe de cooperare transfrontalieră în domenii de activitate 

stabilite de comun acord.
3. Promovarea şi facilitarea contactelor dintre agenţii economici, instituţii, organi-

zaţii neguvernamentale, precum şi între experţi pe diferite domenii.
4. Medierea şi facilitatea cooperării membrilor săi cu alte organizaţii, instituţii şi 

agenţii internaţionale.



Anexe243

Capitolul 5. DOMENIILE COOPERĂRI
Pentru realizarea obiectului de cooperare, membrii îşi propun să coopereze în urmă-
toarele domenii:
1. În domeniul ecologiei:

− coordonarea programelor de proiecte a mediului înconjurător in bazinul Du-
nării de Jos, Prutului, Siretului, Nistrului, Delta Dunării, lacurile şi plaiurile 
dunărene;

− elaborarea programelor comune de proiecte ale resurselor piscicole dunărene 
şi nistrene;

− elaborarea şi realizarea acţiunilor comune de înfiinţare a rezervaţiilor naturale 
şi lărgirea celor existente;

− rezolvarea programelor de valorificare raţională a resurselor dunărene, nistrene 
şi ale Mării Negre şi protecţia lor ecologică;

− coordonarea eforturilor comune pentru aprovizionarea populaţiei cu apă 
potabilă;

− coordonarea activităţii comune de protecţie a solului şi atmosferei.
2. În domeniul relaţiilor economice:

− elaborarea de programe comune în domeniul cooperării economice regionale 
pentru valorificarea maximă a resurselor naturale şi de muncă ale Părţilor;

− elaborarea unui sistem informativ comun cu date din sfera ecologică, econo-
mică şi comercială;

− sprijinirea înfiinţării unor societăţi comerciale şi bănci cu capital comun;
− sprijinirea înfiinţării zonelor economice libere (zonelor antreprenoriatului 

liber) cu integrarea lor în viitor în zona comună internaţională economică 
liberă;

− stabilirea relaţiilor de colaborare în domeniul industriei, agriculturii, prelu-
crării producţiei agricole, transportului şi comerţului cu mărfuri industriale, 
agricole şi alimentare;

− coordonarea tarifelor în domeniul transportului de mărfuri în tranzit;
− sprijinirea încheierii de contracte între agenţii comerciali;
− realizarea unor activităţi economice şi financiare comune, pe terţe pieţe;
− colaborarea în domeniul de organizare a odihnei şi recreerii;
− dezvoltarea şi promovarea de oferte turistice şi a traficului turistic;
− participarea în diverse programe economice europene.

3. În domeniul lucrărilor de infrastructură:
− corelarea programelor regionale de dezvoltare a infrastructurii rutiere şi căilor 

de navigaţie fluvială şi maritimă;
− realizarea unor puncte de trecere a frontierei şi modernizarea celor existente;
− dezvoltarea infrastructurii de turism şi recreere.

4. În domeniul demografic:
− elaborarea programelor comune de utilizare a forţei de muncă;
− realizarea schimbului de informaţii privind situaţia pe piaţa de muncă a 

membrilor euroregiunii;
− elaborarea programelor comune în domeniul ocrotirii mamei, copilului, 

precum şi a persoanelor defavorizate.
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5. În domeniul ştiinţei, învăţământului, educaţiei, cercetării, sănătăţii şi sportului:
− stabilirea de relaţii şi legături în domeniul ştiinţei, cercetării şi învăţământului 

între universităţi şi instituţii de profil;
− stabilirea relaţiilor culturale şi elaborarea programelor de colaborare între 

instituţiile specializate;
− stabilirea şi dezvoltarea relaţiilor în domeniul ocrotirii sănătăţii şi în domeniul 

recreerii;
− organizarea manifestaţiilor sportive regionale;
− promovarea de programe de educaţie.

6. În domeniul combaterii calamităţilor naturale şi a criminalităţii:
− coordonarea activităţii comune în caz de incendii, inundaţii şi alte calamităţi 

naturale;
− coordonarea activităţii organelor de drept a Părţilor în lupta contra crimei 

organizate internaţionale în regiunile transfrontaliere.

Capitolul 6. STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

1.  Euroregiunea are următoarea structură organizatorică:
− Consiliul euroregiunii;
− Preşedintele euroregiunii;
− Vicepreşedintele euroregiunii;
− Comisiile pe domenii;
− Centrul de coordonare.

2. Structura euroregiunii poate fi modificată cu acordul membrilor Euroregiunii.
3. Consiliul, Preşedintele şi Vicepreşedintele Euroregiunii reprezintă Euroregiunea 

în exterior în scopul promovării cooperării interregionale între membrii săi. De-
ciziile acestora nu au caracter de acte juridice sau normative; ele produc efecte 
numai în ce priveşte relaţiile de parteneriat dintre membrii euroregiunii, fiind 
acte de recomandare, ce vor fi aduse la îndeplinire după adoptarea, înregistrarea 
şi comunicarea lor Părţilor interesate.

Capitolul 7. ORGANELE DE CONDUCERE

Consiliul Euroregiunii
1. Organul de conducere al Euroregiunii Dunărea de Jos este Consiliul Euroregiunii.
2. Consiliul Euroregiunii este format din câte 3 membri ai Părţilor moldovenească, 

română şi ucraineană, reprezentanţi ai autorităţilor publice regionale.
3. Şedinţele Consiliului se desfăşoară de două ori pe an şi ori de câte ori este ne-

cesar, în ţara care deţine preşedinţia. La aceste şedinţe pot participa, în calitate 
de invitaţi, reprezentanţi ai Guvernelor, ai unor organizaţii neguvernamentale 
interne sau internaţionale, experţi în diferite domenii. La iniţiativa Preşedintelui 
Euroregiunii sau a uneia din Părţi, pot fi convocate şedinţe extraordinare. Toate 
cheltuielile legate de organizarea întâlnirii sunt suportate de gazdă.

4. Şedinţele Consiliului Euroregiunii sunt statutare dacă la acestea participă cel 
puţin doi membri din fiecare parte a Euroregiunii.
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5. Atribuţiile Consiliului Euroregiunii sunt următoarele:
− aprobă, modifică şi completează Statutul;
− aprobă componenţa nominală a Consiliului Euroregiunii, componenţa nomi-

nală a Comisiilor pe domenii şi a centrului de coordonare;
− aprobă programele şi priorităţile de colaborare şi stabileşte măsuri de realizare 

a acestora;
− aprobă aderarea sau retragerea unor membri din euroregiune;
− aprobă cuantumul contribuţiei fiecărei Părţi pentru asigurarea mijloacelor 

financiare necesare funcţionării euroregiunii;
− adoptă bilanţul anual şi darea de seamă financiară şi aprobă bugetul pe anul 

financiar următor;
− alege preşedintele şi vicepreşedintele euroregiunii;
− împuterniceşte şi stabileşte limitele mandatului de reprezentare a Preşedintelui 

Euroregiunii în relaţiile cu terţii, persoanele fizice sau juridice;
− aprobă regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiilor şi centrului 

de coordonare;
− îndeplineşte alte atribuţii în scopul realizării activităţii în domeniul cooperării.

6. Deciziile consiliului se adoptă prin consens şi sunt semnate de Preşedinte şi 
vicepreşedinţii Euroregiunii.

7. Membrii Consiliului nu primesc indemnizaţie şi nu beneficiază de drepturi băneşti 
pentru activitatea desfăşurată.

Preşedintele şi Vicepreşedinţii Euroregiunii
1. Preşedintele Euroregiunii este ales în prima şedinţa a Consiliului, pe durată de 

doi ani, dintre reprezentanţii Părţilor, după principiul rotaţiei.
2. Preşedintele Euroregiunii îndeplineşte următoarele atribuţii principale:

− reprezintă euroregiunea în relaţie cu terţii;
− asigură convocarea şedinţelor Consiliului;
− conduce şedinţele de Consiliu;
− mediază şi facilitează participarea membrilor la discuţii;
− prezintă deciziile rezultate din dezbaterile şedinţei;
− semnează deciziile adoptate de Consiliul Euroregiunii;
− prezintă anual un raport privind stadiul realizării programelor de cooperare;
− coordonează activitatea centrului de coordonare;
− îndeplineşte alte atribuţii stabilite de Consiliul Euroregiunii.

3. Consiliul Euroregiunii alege în prima şedinţă 2 vicepreşedinţi dintre membrii 
săi, câte unul din fiecare parte ce nu deţine preşedinţia.

4. Vicepreşedinţii au următoarele atribuţii:
− înlocuiesc prin rotaţie Preşedintele, atunci când acesta lipseşte;
− coordonează colaborarea membrilor euroregiunii pe domenii de cooperare;
− coordonează activitatea Comisiilor pe domenii;
− semnează, alături de preşedinte, deciziile Consiliului;
− propun, pe baza analizelor efectuate de comisiile pe domenii, temele, programele 

şi proiectele ce urmează a fi supuse aprobării Consiliului Euroregiunii;
− exercită alte atribuţii stabilite de Consiliul Euroregiunii.
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Comisiile pe domenii
1. Comisiile pe domenii sunt constituite pe baza deciziei euroregiunii, nominali-

zându-se componenţa şi stabilindu-se concret atribuţiile fiecăreia.
2. Comisiile pe domenii sunt alese în prima şedinţă a Consiliului Euroregiunii.
3. Comisiile pe domenii sunt coordonate de unul dintre preşedinţi.
4. Comisiile pe domenii întocmesc programe, proiecte, informaţii, rapoarte pe 

domeniile stabilite de Consiliul Euroregiunii care privesc acţiuni ale cooperării 
transfrontaliere.

5. Proiectele şi programele sunt transmise vicepreşedinţilor coordonatori, pentru a 
fi înaintate şi aprobate în şedinţele Consiliului.

6. În cadrul Euroregiunii vor funcţiona următoarele comisii:
− Comisia pentru dezvoltarea regională;
− Comisia pentru economie, comerţ, turism;
− Comisia pentru armonizarea actelor normative privind competenţele auto-

rităţilor locale;
− Comisia pentru transport şi comunicaţii;
− Comisia pentru demografie;
− Comisia pentru mediu;
− Comisia pentru educaţie, ştiinţă, cultură, sănătate şi sport;
− Comisia pentru audit financiar;
− Comisia pentru combaterea calamităţilor naturale şi criminalităţii.

Centrul de coordonare
1. Centrul de coordonare este un organism administrativ din care fac parte persoane 

numite de către Consiliul Euroregiunii pe o perioadă de doi ani.
2. Centrul de coordonare este format din:

− şeful Centrului de coordonare şi doi coordonatori, care asigură activitatea 
Preşedintelui Euroregiunii;

− câte un coordonator care asigură activitatea vicepreşedinţilor.
3. Activitatea Centrului de coordonare este organizată pe baza regulamentului 

aprobat de Consiliul Euroregiunii.
4. Atribuţiile Centrului de coordonare sunt următoarele:

− convoacă şedinţele Consiliului Euroregiunii din dispoziţia Preşedintelui;
− pregăteşte materiale de lucru pentru comisiile pe domenii şi de traduce în 

limbile naţionale ale părţilor;
− colaborează cu alte organisme internaţionale pentru proiecte de colaborare;
− coordonează activitatea de cooperare transfrontalieră, potrivit Programelor 

aprobate;
− realizează legătura dintre Euroregiunile şi organismele internaţionale;
− asigură împreună cu autoritatea publică locală-gazdă, desfăşoară în bune condiţii 

întâlnirile, şedinţele şi colocviile organizate de Consiliul Euroregiunii;
− întocmeşte procesul-verbal al şedinţei;
− transmite la cererea Părţii interesate copii de pe acte care sunt supuse analizei 

Consiliului Euroregiunii;
− înregistrează şi comunică deciziile Consiliului Euroregiunii;
− ţine în evidenţă şi arhivează toate actele şi documentele prezentate şi aprobate 

în şedinţele Consiliului Euroregiunii;
− sprijină comisiile pe domenii în redactarea raporturilor de activitate anual şi 

al altor documente prezentate în cadrul Euroregiunii;
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− îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de Preşedintele sau Vicepreşedintele 
Euroregiunii.

5. Partea care deţine preşedinţia asigură finanţarea funcţionării Centrului de 
coordonare.

Capitolul 8. FINANŢAREA ACTIVITĂŢII

1. Mijloacele financiare necesare desfăşurării activităţii Euroregiunii şi funcţionării 
organismelor se asigură cu participarea egală a fiecărei Părţi.

2. Sumele alocate se vor păstra într-un cont special de către fiecare Parte, plăţile fiind 
efectuate în moneda naţională, la cursul de referinţă a dolarului SUA, practicat 
de Banca Naţională.

3. Cuantumul contribuţiei Părţilor, precum şi bugetul euroregiunii sunt stabilite de 
Consiliul Euroregiunii.

4. Sumele alocate din partea unor organisme internaţionale în vederea realizării 
programelor se vor păstra într-un cont special şi vor fi utilizate de Părţile nomi-
nalizate în programe.

5. Execuţia bugetară este controlată de comisia de audit, a cărei componenţă este 
aprobată de Consiliul Euroregiunii.

6. Cheltuielile privind cazarea şi masa membrilor la şedinţa Consiliului, a grupelor 
de experţi şi a invitaţilor sunt suportate de gazdă, iar cheltuielile de deplasare de 
către participanţi.

7. Modalităţile de contribuţie financiară a membrilor vor fi stabilite de către fiecare 
parte, potrivit legislaţiei naţionale.

8. Retragerea unui membru din euroregiune nu-i dă dreptul de restituire a contribuţiei 
financiare.

Capitolul 9. DISPOZIŢII GENERALE

1. În situaţia încetării sau dizolvării euroregiunii, patrimoniul se împarte în funcţie 
de contribuţia fiecărei Părţi, iar centrele se împart în mod egal între membri.

2. Euroregiunea îşi încetează activitatea prin acordul membrilor, ocazie cu care se 
adoptă o decizie în acest scop de către Consiliul Euroregiunii.

3. Euroregiunea se dizolvă în următoarele situaţii:
− când nu a realizat scopul pentru care s-a înfiinţat;
− când nu şi-a finalizat programele şi proiectele propuse;
− când rămâne un singur membru în euroregiune.

Decizia de dizolvare a euroregiunii se adoptă de către Consiliul Euroregiunii pe baza 
unui raport, prezentat de Preşedinte, din care rezultă situaţiile ce conduc la dizolvare.
4. Propunerile de modificare sau completare a Statutului sunt analizate de către 

Comisiile pe domenii şi sunt înaintate de iniţiator – Parte a Euroregiunii – cu cel 
puţin 30 de zile înainte de data desfăşurării şedinţei Consiliului Euroregiunii.

5. După constituirea Euroregiunii, toate documentele vor fi redactate în limba 
moldovenească, română, ucraineană şi în caz de necesitate în engleză.

6. Acest Statut a fost redactat în limbile moldovenească, română, ucraineană şi 
engleză, textele fiind egale autentic.
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ANEXA 9

Harta Euroregiunii Dunărea de Jos
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ANEXA 10

Acord privind crearea Euroregiunii Prutul de Sus 

Pornind de la dorinţa de colaborare transfrontalieră reciproc avantajoasă ca element 
al procesului general-european; 
Având drept scop asigurarea dezvoltării social-economice durabile a regiunilor din 
bazinele râurilor Prut, Nistru şi Siret, integrarea continuă în sferele de colaborare 
existente şi apropierea intereselor comune ale unităţilor administrativ-teritoriale de 
frontieră ale ţărilor noastre;
În baza experienţei acumulate în domeniul colaborării bilaterale a unităţilor admini-
strativ-teritoriale de frontieră în pregătirea şi realizarea proiectelor comune;
Conducându-ne în întreaga activitate după principiile de bază ale Uniunii Europene, 
ţinând cont de prevederile legislaţiilor Republicii Moldova, României şi Ucrainei şi 
ale celor promovate de ţările noastre în relaţiile bilaterale şi multilaterale (conform 
Anexei nr. 1), unităţile administrativ-teritoriale, respectiv judeţele Bălţi şi Edineţ din 
Republica Moldova, judeţele Botoşani şi Suceava din România şi regiunea Cernăuţi 
din Ucraina, acţionând în limitele competenţei lor şi conform împuternicirilor primite 
din partea Guvernelor Republicii Moldova, Ucrainei şi avizelor ministerelor de resort 
din România, care sprijină realizarea proiectelor transfrontaliere şi asigură baza legală 
de colaborare a membrilor Euroregiunii, 
au convenit următoarele:
Articolul 1. Membrii Euroregiunii Prutul de Sus sunt: 

• Judeţul Bălţi – Republica Moldova
• Judeţul Botoşani – România 
• Regiunea Cernăuţi – Ucraina 
• Judeţul Edineţ – Republica Moldova
• Judeţul Suceava – România. 

În cazul unor modificări ale organizării administrativ-teritoriale a unuia sau câtorva 
state ale căror unităţi administrativ-teritoriale sunt membre ale euroregiunii, partici-
parea la ea trece în mod automat asupra noilor unităţi administrativ-teritoriale, dacă 
alte propuneri nu vor fi înaintate spre examinare Consiliului Euroregiunii.
Articolul 2. Conceptele de bază, utilizate de părţi în prezentul Acord, au următoarele 
sensuri: 
Euroregiune – formă de colaborare a unităţilor administrativ-teritoriale ale ţărilor 
limitrofe în conformitate cu acordurile bilaterale şi/sau multilaterale ale statelor 
şi experienţei europene existente în scopul soluţionării problemelor comune prin 
mecanisme coordonate, care sunt nominalizate în Acordul de constituire şi Statutul 
Euroregiunii. 
Ecoeuroregiune – formă de colaborare în cadrul euroregiunii (parte componentă 
a acesteia) între organele de stat şi locale, organizaţiile specializate în domeniul 
protecţiei mediului, securităţii ecologice, monitorizării, protecţiei civile a popula-



Ghid de cooperare transfrontalieră 250

ţiei, controlului sanitar-epidemiologic, precum şi între agenţi economici ai ţărilor 
limitrofe, având ca scop îmbunătăţirea securităţii ecologice în bazinele râurilor şi 
pe anumite teritorii în vederea asigurării dezvoltării social-economice durabile a 
acestor teritorii.
Eurotineret – formă de colaborare transfrontalieră în cadrul Euroregiunii în domeniile 
educaţiei, recreerii şi sportului, adresată direct tineretului care locuieşte în unităţile 
administrativ-teritoriale - membre ale Euroregiunii.
Membru al Euroregiunii – unitate administrativ-teritorială ai cărei reprezentanţi 
împuterniciţi au semnat Acordul privind crearea Euroregiunii şi au aderat la Statutul 
ei conform cerinţelor legislaţiei naţionale şi acordurilor internaţionale ale statelor.
Membri ai Euroregiunii Prutul de Sus pot deveni şi alte unităţi administrativ-teritoriale 
din Republica Moldova, România şi Ucraina, care vor adera şi vor sprijini prevederile 
prezentului Acord şi Statutul Euroregiunii. Admiterea se face în baza unei scrisori de 
intenţie, care va fi aprobată de către Consiliul Euroregiunii Prutul de Sus. 
Partener al Euroregiunii poate deveni o unitate administrativ-teritorială a unei ţări 
din cadrul Uniunii Europene sau altei ţări care are încheiat un acord de Parteneriat 
sau Protocoale de colaborare sau înfrăţire cu unităţi administrativ-teritoriale similare 
din cadrul Euroregiunii Prutul de Sus în baza solicitării oficiale a conducerii sale, 
adresată Consiliului  Euroregiunii, şi îşi exprimă dorinţa de a-şi desfăşura activitatea 
în cadrul euroregiunii, respectând prevederile Acordului şi  Statutului. Reprezentanţii 
ei iau parte la activităţile Consiliului, Comisiilor de Lucru, precum şi în programele 
şi proiectele euroregiunii. Modul de aderare, reprezentare şi participare a partenerului 
în organele de conducere şi de execuţie ale Euroregiunii sunt stabilite prin Statut. 
Partenerii euroregiunii se conduc după principiile stabilite în Acord şi Statut. Parte-
nerul euroregiunii sprijină Consiliul în adoptarea hotărârilor cu vot consultativ.
Cu acordul Consiliului Euroregiunii pot fi introduşi şi alţi termeni de bază care să 
definească forme de colaborare euroregională în domeniile economic, social, cultural, 
de tineret şi altele.
Articolul 3. Scopul creării Euroregiunii Prutul de Sus este de a lărgi legăturile sub-
regionale existente şi favorizarea dezvoltării colaborării transfrontaliere a unităţilor 
administrativ-teritoriale membre ale acesteia, ale administraţiilor publice locale, in-
stituţiilor, agenţilor economici, persoanelor fizice, organizaţiilor nonguvernamentale 
şi publice şi persoanelor  aparţinând minorităţilor naţionale din domeniile economic, 
învăţământ, ştiinţă, cultură şi sport, dezvoltarea noilor mecanisme de colaborare sub-
regională şi asigurarea dezvoltării durabile a regiunii în cadrul integrării în procesul 
general-european contemporan. 
Funcţionarea Euroregiunii Prutul de Sus nu contravine acordurilor încheiate între 
unităţile administrativ-teritoriale componente, nu aduce atingere altor colaborări 
transfrontaliere angajate sau care vor fi decise ulterior şi nu îngrădeşte stabilirea de 
relaţii directe între membri în afara cadrului oferit de euroregiune.
Articolul 4. În conformitate cu politica externă a statelor din care fac parte mem-
brii euroregiunii, obiectivele principale ce urmează să fie realizate prin colaborarea 
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transfrontalieră reciproc avantajoasă şi contacte nemijlocite în cadrul euroregiunii 
sunt:

• Dezvoltarea şi armonizarea relaţiilor comerciale şi economice.
• Noi proiecte de colaborare.
• Dezvoltarea şi aplicarea de tehnologii avansate.
• Securitatea ecologică, prevenirea poluării bazinelor Dunării, Prutului, Sire-

tului, Nistrului şi Mării Negre, preîntâmpinarea şi lichidarea consecinţelor 
avariilor industriale şi calamităţilor naturale, mărirea numărului de procese 
de producţie pure din punct de vedere ecologic.

• Armonizarea dezvoltării infrastructurilor, inclusiv a sistemelor energetice, 
reţelelor de transport şi de comunicaţie.

• Dezvoltarea relaţiilor transfrontaliere şi extinderea cooperării în domeniile 
asigurării cadrului normativ-juridic, ştiinţei, învăţământului, culturii, sportului 
şi tineretului.

• Asigurarea şi promovarea în toate domeniile vieţii economice, sociale, politice 
şi culturale a egalităţii depline şi reale între persoanele aparţinând minorităţilor 
naţionale şi cele aparţinând majorităţii populaţiei.

• Ocrotirea sănătăţii populaţiei, dezvoltarea turismului şi a activităţilor re-
creative.

Articolul 5. Pentru soluţionarea obiectivelor prevăzute în Art. 4, membrii Eurore-
giunii Prutul de Sus proclamă: 

• Adeziunea la principiul interesului comun.
• Adeziunea la principiul solidarităţii atât în cadrul ţărilor lor, cât şi între ele 

prin consolidarea eforturilor comune orientate pentru atingerea scopurilor 
coordonate.

• Adeziunea la principiul dezvoltării echilibrate în scopul formării unui sistem 
de folosire a naturii, care ar permite satisfacerea necesităţilor generaţiei actuale 
fără îngrădirea posibilităţilor potenţiale ale generaţiilor viitoare.

• Adeziunea la principiul prevenirii, conform căruia membrii euroregiunii 
urmează să depună eforturi pentru adoptarea de măsuri necesare în scopul 
prevenirii unei potenţiale influenţe negative asupra mediului şi sănătăţii oa-
menilor.

• Adeziunea la principiul colaborării şi parteneriatului, care trebuie să devină 
dominant la nivel intersectorial şi interregional.

• Membrii Euroregiunii Prutul de Sus preconizează să folosească următoarele 
metode prevăzute în documentele internaţionale de bază la care sunt parte 
Republica Moldova, România şi Ucraina:

• Simplificarea controlului de frontieră şi vamal.
• Lărgirea contactelor directe dintre oamenii de ştiinţă, structurile de producţie 

şi unităţile administrativ-teritoriale conform concepţiei euroregiunilor, coo-
perării şi integrării.

• Asigurarea aplicării ascendente în regiunile respective a standardelor general-
acceptate în sfera securităţii ecologice şi industriale.

• Stabilirea, împreună cu departamentele interesate, la nivel central şi local, a 
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măsurilor concrete în cadrul programelor comune în domeniul financiar-eco-
nomic, precum şi coordonarea, cu participarea reprezentanţilor ministerelor 
respective ale celor trei state, a listei orientative a proiectelor prioritare, faţă 
de care s-a manifestat interesul comun.

• Desfăşurarea de acţiuni comune în cadrul organizaţiilor financiar-economice 
internaţionale cu scopul asigurării finanţării corespunzătoare a proiectelor 
coordonate la nivel trilateral, inclusiv pe calea apelării la programele in-
ternaţionale PHARE şi TACIS din partea Uniunii Europene, precum şi la 
programele corespunzătoare în cadrul CEMN.

• Extinderea cooperării cu alte regiuni ale ţărilor riverane la Dunăre şi Marea 
Neagră, conform mecanismelor ONU şi instituţiilor sale specializate, OSCE, 
Consiliul Europei, Iniţiativa Central Europeană, CEMN etc.

Articolul 6. Pentru realizarea colaborării, membrii euroregiunii vor conlucra având 
şi susţinerea organelor competente ale statelor lor în scopul armonizării procedurilor 
în ceea ce priveşte: 

• Măsuri concrete în cadrul programelor comune.
• Proiecte prioritare de interes comun.
• Acţiuni comune în organizaţiile financiar-economice internaţionale cu scopul 

asigurării finanţării corespunzătoare a proiectelor, asupra cărora s-a căzut de 
acord la nivel trilateral.

• Implementarea treptată a standardelor europene general-acceptate în urmă-
toarele domenii:

A. În domeniul relaţiilor economice prin: 
a) Realizarea de programe comune şi proiecte speciale conform posibilităţilor 

economice ale părţilor.
b) Crearea şi folosirea comună a sistemelor informaţionale moderne.
c) Susţinerea şi stimularea colaborării între camerele de comerţ şi industrie.
d) Favorizarea creării de zone libere economice şi comerciale.
e) Susţinerea creării de asociaţii comerciale şi bancare cu capital mixt.
f) Studierea în comun a potenţialului complexului forestier al regiunii, deter-

minarea priorităţilor generale şi favorizarea dezvoltării activităţii silvice şi a 
industriei de prelucrare a lemnului.

g) Dezvoltarea colaborării în sfera producţiei agricole, prelucrării şi comercia-
lizării ei.

h) Favorizarea încheierii de contracte economice între societăţi comerciale.
i) Studierea capacităţii pieţei trilaterale şi favorizarea activităţii comune eco-

nomice şi financiare în cadrul ei.
B. În domeniul dezvoltării infrastructurii transfrontaliere prin: 

a) Favorizarea construcţiei şi modernizării sistemelor de transport feroviar, auto, 
aerian, prin conducte şi de altă natură în contextul dezvoltării coridoarelor de 
transport transeuropene, cu aplicarea noilor tehnologii de dirijare şi siguranţă 
a traficului.

b) Crearea de condiţii pentru îmbunătăţirea calităţii sistemului de comunicaţii.
c) Dezvoltarea sistemului de asigurare cu energie şi coordonarea modernizării 

reţelei energetice.
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d) Crearea de noi puncte de trecere a frontierei şi modernizarea celor existente.
e) Elaborarea şi susţinerea în comun a proiectelor privind construcţia de dru-

muri, aprovizionarea cu apă şi gaze, construcţia de locuinţe şi alte obiective 
social-culturale.

C. În domeniul activităţii ecoeuroregiunii cu scopul de a asigura dezvoltarea durabilă, 
securitatea ecologică a regiunii şi îmbunătăţirea stării mediului prin:

a) Studierea comună a particularităţilor situaţiei ecologice, nivelului de securitate 
ecologică şi stabilirea priorităţilor generale pentru regiune.

b) Elaborarea de comun acord a programelor şi proiectelor de monitorizare, 
utilizare a resurselor ener getice, protecţie a resurselor de apă, funciare şi a 
aerului atmosferic, administrarea utilizării substanţelor considerate pericu-
loase în conformitate cu legislaţia statelor din care fac parte membrii eurore-
giunii, a deşeurilor industriale, menajere, radioactive şi toxice, economisirea 
resurselor naturii, utilizarea sistemelor de audit şi sprijinirea informaţională 
corespunzătoare a activităţii de conducere.

c) Dezvoltarea comună a sistemului de parcuri naţionale, rezervaţii naturale şi 
a măsurilor de asigurare a biodiversităţii în regiune.

d) Facilitarea introducerii standardelor mondiale, europene şi regionale în sfera 
dirijării ecologizate şi modului de folosire a substanţelor şi deşeurilor peri-
culoase şi prevenirii poluării teritoriului euroregiunii.

e) Coordonarea susţinută a sistemelor de prognozare a situaţiilor excepţionale 
naturale şi industriale şi a planurilor de activitate comună privind lichidarea 
consecinţelor acestora în cadrul colaborării organelor puterii centrale şi pro-
gramelor internaţionale.

f) Elaborarea programelor şi proiectelor transfrontaliere în ceea ce priveşte 
păstrarea resurselor energetice şi reducerea unităţilor de producţie cu un mare 
consum de energie.

D. În domeniul ocrotirii sănătăţii populaţiei, dezvoltării turismului şi activităţii de 
recreere prin: 

a) Studierea comună a problemelor principale privind protecţia şi îmbunătăţirea 
sănătăţii populaţiei regiunii, determinarea priorităţilor generale şi regionale 
şi elaborarea de programe comune medicale şi medico-ecologice.

b) Evaluarea potenţialului recreativ al regiunii şi elaborarea de proiecte comune 
cu valorificarea resurselor de recreere.

c) Contribuţia la dezvoltarea turismului transfrontalier alpin, silvic, agricol, 
istorico-religios, ecologic, speologic şi altor feluri de turism.

E. În domeniile ştiinţei, educaţiei şi învăţământului, culturii şi sportului, relaţiilor 
între organizaţiile neguvernamentale prin: 

a) Aprofundarea relaţiilor reciproce şi simplificarea mecanismelor de conlucrare 
şi schimb între universităţi şi alte instituţii de învăţământ, centre de ştiinţă şi 
cultură şi institute specializate.

b) Crearea de asociaţii comune ale instituţiilor de învăţământ şi sprijinirea re-
laţiilor între asociaţiile culturale.
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c) Aprofundarea legăturilor existente, favorizarea dezvoltării în continuare a 
programelor de schimburi culturale în colaborare cu asociaţiile aparţinând 
minorităţilor naţionale.

d) Asigurarea şi promovarea drepturilor persoanelor aparţinând minorităţilor 
naţionale în conformitate cu legislaţia statelor şi cu convenţiile bilaterale şi 
multilaterale în vigoare în acest domeniu, la care participă Republica Moldova, 
România şi Ucraina.

e) Susţinerea colaborării între organizaţiile şi instituţiile publice, neguverna-
mentale şi sindicate.

f) Colaborarea în domeniul protecţiei sociale a categoriilor dezavantajate ale 
populaţiei.

g) Organizarea de competiţii sportive şi activităţi de agrement la nivel subre-
gional.

h) Sprijinirea dezvoltării relaţiilor în domeniul mijloacelor de informare în 
masă.

Articolul 7. Activitatea euroregiunii va fi transparentă faţă de societatea civilă şi 
faţă de ţările, ale căror unităţi administrativ-teritoriale au aderat la euroregiune. 
Autorităţile centrale ale acestor state pot solicita, conform legii, propriilor unităţi 
administrativ-teritoriale care au aderat, informaţii sau documente privind activitatea, 
proiectele sau deciziile euroregiunii.
Articolul 8. Organismele de conducere şi de lucru ale Euroregiunii Prutul de Sus 
sunt: 

A) Consiliul Euroregiunii – consiliul conducătorilor unităţilor administrativ-
teritoriale ale membrilor Euroregiunii.

B) Preşedintele în Exerciţiu al Consiliului Euroregiunii.
C) Secretariatul Consiliului Euroregiunii.
D) Comisiile de Lucru ale Euroregiunii.

8.1 Deciziile adoptate de organismele de conducere şi de lucru se vor lua prin con-
sens.
A) Consiliul Euroregiunii – consiliul conducătorilor unităţilor administrativ-teri-
toriale 
Consiliul Euroregiunii – consiliul conducătorilor unităţilor administrativ-teritoriale 
– este constituit din persoane de conducere ale autorităţilor unităţilor administrativ-
teritoriale ale membrilor euroregiunii (respectiv 5 persoane). La şedinţele Consiliului 
pot participa, de asemenea, ca observatori, reprezentanţii permanenţi şi consilierii 
unităţilor administrativ-teritoriale ale ţărilor UE, care sunt parteneri permanenţi în 
cadrul programelor şi proiectelor euroregiunii, precum şi ai guvernelor statelor cărora 
le aparţin membrii euroregiunii.
Reprezentarea concretă în Consiliul Euroregiunii se stabileşte conform legislaţiei 
fiecărui stat, respectiv, Republica Moldova – preşedinţii Consiliilor Judeţene Bălţi 
şi Edineţ, România – preşedinţii Consiliilor Judeţene Botoşani şi Suceava şi Ucraina 
– şeful Administraţiei Regionale de Stat Cernăuţi. 



Anexe255

Condiţia de întrunire a cvorumului este prezenţa tuturor conducătorilor unităţilor 
administrativ-teritoriale componente sau a reprezentanţilor acestora din cel puţin 
două state.
Consiliul Euroregiunii se consideră format din momentul semnării prezentului 
Acord. 
Şedinţele ordinare ale Consiliului Euroregiunii au loc semestrial.
Consiliul Euroregiunii Prutul de Sus are următoarele atribuţii:

• Adoptă Statutul Euroregiunii, modificările ulterioare ale acestuia şi asigură 
realizarea Acordului privind Crearea Euroregiunii.

• Adoptă hotărâri privind primirea de noi membri în componenţa euroregiunii 
şi retragerea celor care solicită acest lucru.

• Creează Comisiile de Lucru şi adoptă hotărâri privind orientarea activităţilor, 
organizarea şi finanţarea lor.

• Aprobă programele şi proiectele colaborării în cadrul euroregiunii, pregătite 
de către Comisiile de Lucru.

• Analizează şi aprobă rapoartele Comisiilor de Lucru şi asigură realizarea mă-
surilor privind îndeplinirea soluţiilor propuse, a programelor şi proiectelor.

• Alege Preşedintele în Exerciţiu, analizează şi aprobă rapoartele informative 
anuale, pe care acesta le prezintă Consiliului.

• Aprobă raportul financiar anual asupra activităţii euroregiunii.
• Consimte asupra raportorilor la ordinea de zi.
• Adoptă alte hotărâri şi rezoluţii necesare funcţionării euroregiunii. 

În cazul în care un membru al Consiliului Euroregiunii lipseşte de la o şedinţă, acesta 
va numi un reprezentant, cu drept de vot, care să-l înlocuiască.
De asemenea, la şedinţele Consiliului Euroregiunii pot participa conducătorii Co-
misiilor de Lucru care nu sunt membri ai Consiliului şi secretarii responsabili ai 
Comisiilor de Lucru.
Consiliul Euroregiunii nu poate aproba hotărâri de natură să influenţeze negativ, di-
rect sau indirect, dezvoltarea relaţiilor bilaterale dintre membrii săi sau ale acestora 
cu terţe părţi.
B) Preşedintele în Exerciţiu al Consiliului Euroregiunii:
Preşedintele în Exerciţiu se alege pentru o perioadă de un an, de către membrii 
Consiliului Euroregiunii la constituirea acestuia şi la ultima şedinţă a perioadei de 
activitate, pentru anul următor, pe bază de consens, respectându-se principiul rotaţiei 
statelor din care fac parte membrii euroregiunii.
În cazuri excepţionale, atribuţiile Preşedintelui în Exerciţiu, la solicitarea în scris a 
acestuia, le poate îndeplini reprezentantul său, mandatat în acest sens.
Preşedintele în Exerciţiu al Consiliului Euroregiunii are următoarele atribuţii:

• Duce la îndeplinire hotărârile Consiliului Euroregiunii.
• În numele Consiliului Euroregiunii invită la şedinţe pe membrii permanenţi 

ai Consiliului, persoanele care din însărcinarea membrilor permanenţi ai 
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Consiliului îi reprezintă la şedinţe, reprezentanţii împuterniciţi ai autorităţilor 
centrale ale statelor din care fac parte membrii Euroregiunii, consilierii şi ex-
perţii — reprezentanţi ai partenerilor Euroregiunii în ţările UE, de asemenea 
reprezentanţii altor structuri euroregionale şi pe acei membri ai Comisiilor 
de Lucru a căror prezenţă la şedinţele Consiliului este necesară.

• Asigură pregătirea şi prezintă Consiliului Euroregiunii raportul anual asupra 
activităţii Euroregiunii Prutul de Sus şi realizării hotărârilor Consiliului Eu-
roregiunii.

• Îndeplineşte alte funcţii prevăzute de Statutul Euroregiunii Prutul de Sus şi 
prin hotărârile Consiliului Euroregiunii.

După expirarea mandatului de preşedinte, predă documentele Euroregiunii noului 
Preşedinte în Exerciţiu.
Preşedintele în Exerciţiu organizează activitatea Consiliului Euroregiunii şi asigură 
realizarea sarcinilor legate de funcţionarea acesteia: 

• Acţionează în calitate de reprezentant general al Euroregiunii Prutul de 
Sus.

• Întreţine legături cu Comisiile de Lucru, constituite conform prezentului 
Acord.

• Îndrumă activitatea Secretariatului în spiritul hotărârilor Consiliului Eurore-
giunii.

Atribuţiile Preşedintelui în Exerciţiu în ceea ce priveşte organizarea şedinţelor Con-
siliului Euroregiunii sunt:
1. În procesul pregătirii şedinţei Consiliului Euroregiunii:

• Asigură pregătirea temelor pentru discutarea lor la şedinţă conform planului 
de lucru al Consiliului Euroregiunii.

• Invită oficial participanţii la şedinţă.
• Asigură pregătirea materialelor şi documentelor referitoare la ordinea de zi 

a şedinţei.
• Asigură trimiterea, cu cel puţin 10 zile înainte de începerea şedinţei, a in-

vitaţiilor, proiectelor de hotărâri şi materialelor preliminare ce urmează a fi 
luate în dezbatere.

• Hotărăşte asupra participării persoanelor invitate la adunare, respectând 
prevederile Statutului.

2. În cadrul şedinţei Consiliului Euroregiunii: 
• Îndeplineşte funcţia de preşedinte al şedinţei Consiliului Euroregiunii.
• Deschide şi închide lucrările şedinţei Consiliului Euroregiunii.
• Are grijă de asigurarea cvorumului necesar votării conform prevederilor 

Statutului luând în calcul persoanele cu împuterniciri în scris.
• Asigură întocmirea proceselor-verbale.
• Anunţă ordinea de zi, supraveghează respectarea regulamentului.
• Prezintă raportul asupra activităţii Consiliului şi evenimentelor legate de Eu-

roregiunea Prutul de Sus, precum şi asupra îndeplinirii rezoluţiilor adoptate 
la şedinţele anterioare ale Consiliului şi în afara ordinii de zi.
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• Deschide dezbaterile, le conduce, trage concluzii şi face rezumate asupra 
dezbaterilor, prezintă soluţii şi propuneri care trebuie votate şi numeşte per-
soanele ce trebuie cooptate în procesul realizării hotărârilor.

• Anunţă rezultatele votării hotărârilor şi rezoluţiilor.
3. După şedinţa Consiliului Euroregiunii, pentru aplicarea documentelor adoptate:

• Asigură pregătirea şi aprobarea proceselor-verbale ale Consiliului Eurore-
giunii în termen de 5 zile după încheierea şedinţei.

• Asigură publicarea textelor şi hotărârilor Consiliului Euroregiunii într-o ediţie 
anuală, începând cu primul număr.

• Îşi desfăşoară activitatea astfel încât rezoluţiile şi hotărârile Consiliului Eu-
roregiunii să fie îndeplinite în termenele prevăzute. 

C) Secretariatul Consiliului Euroregiunii se constituie de către Preşedintele în Exer-
ciţiu şi se formează din specialiştii din aparatul propriu al unităţii administrativ-
teritoriale pe care o conduce.
Atribuţiile şi răspunderile Secretariatului sunt stabilite prin Statutul Euroregiunii.
D) Comisiile de Lucru ale Euroregiunii pe diverse domenii de activitate sunt create 
de către Consiliul Euroregiunii Prutul de Sus.
Atribuţiile şi răspunderile Comisiilor de Lucru sunt stabilite prin Statutul Euroregiunii 
şi Regulamentele de organizare şi funcţionare.
Articolul 9. Toate cheltuielile privind cazarea şi masa participanţilor la şedinţele Consi-
liului Euroregiunii şi ale Comisiilor de Lucru le suportă unitatea administrativ-teritorială 
unde se desfăşoară şedinţa. Cheltuielile de deplasare până la locul desfăşurării şedinţei 
şi retur le suportă participanţii. În cazul pregătirii şi desfăşurării şedinţelor Comisiilor 
de Lucru pentru soluţionarea problemelor din cadrul unor proiecte aflate în derulare, 
care deja sunt finanţate, aceste cheltuieli pot fi acoperite în întregime sau parţial din 
mijloacele prevăzute pentru finanţare.
Articolul 10. Cheltuielile pentru activitatea Secretariatului Consiliului Euroregiunii 
le suportă unitatea administraţiei publice locale al cărei conducător îndeplineşte 
funcţia de Preşedinte în Exerciţiu.
Articolul 11. Consiliul Euroregiunii poate adopta o hotărâre specială privind plata 
de către membrii Euroregiunii a unor cotizaţii anuale pentru finanţarea unor activităţi 
concrete ale Secretariatului şi Comisiilor de Lucru.
Aceste cotizaţii sunt gestionate corespunzător de către fiecare administraţie publică 
locală acolo unde se află Secretariatul, conform hotărârii Consiliului Euroregiunii.
Articolul 12. Euroregiunea Prutul de Sus îşi începe activitatea după semnarea pre-
zentului Acord şi alegerea Preşedintelui în Exerciţiu.
Euroregiunea Prutul de Sus nu are statut de persoană juridică.
Articolul 13. Euroregiunea Prutul de Sus îşi încetează activitatea în cazul hotărârii 
de comun acord a organelor de conducere ale membrilor Euroregiunii.
De asemenea, activitatea Euroregiunii încetează din momentul în care, după luarea 
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hotă rârilor respective, în componenţa ei au rămas doar unităţi administrativ-teritoriale 
ale unei singure ţări.
În cazul retragerii din componenţa Euroregiunii a tuturor unităţilor administrativ-
teritoriale ale unei ţări, pentru continuarea activităţii, Consiliul Euroregiunii adoptă 
modificările necesare la Statut.
Comunicarea despre retragerea din componenţa Euroregiunii trebuie prezentată în 
scris Preşedintelui în Exerciţiu cu cel puţin 90 de zile înainte de şedinţa ordinară a 
Consiliului Euroregiunii.
Articolul 14. Organizarea şi dezvoltarea ulterioară a activităţii Consiliului Euroregiu-
nii vor fi prevăzute în Statutul Euroregiunii Prutul de Sus şi în Regulamentul propriu 
al Consiliului Euroregiunii în conformitate cu prevederile prezentului Acord.
Prezentul Acord a fost încheiat în municipiul Botoşani, la data de 22 septembrie 2000, 
în cinci exemplare originale, toate textele fiind egal autentice. În caz de divergenţă 
în interpretare, textul în limba engleză va prevala.
Nicolae Chirilciuc, Preşedintele Consiliului Judeţean Bălţi, Republica Moldova
Ioan Aniculăese, Preşedintele Consiliului Judeţean Botoşani, România
Teofil Bauer, Şeful Administraţiei Regionale de Stat Cernăuţi, Ucraina
Ion Guţu, Preşedintele Consiliului Judeţean Edineţ, Republica Moldova
Gavril Mârza, Preşedintele Consiliului Judeţean Suceava, România
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ANEXA 11

Statutul Euroregiunii Prutul de Sus 

Prezentul Statut al Euroregiunii Prutul de Sus (în continuare – Statut) este întocmit şi 
aprobat prin Hotă rârea Consiliului Euroregiunii Prutul de Sus (în continuare – Con-
siliul Euroregiunii) nr. 7/2000  din 30 noiembrie 2000, în baza Acordului privind 
crearea Euroregiunii Prutul de Sus (în continuare – Acord), semnat la 22 septembrie 
2000, în municipiul Botoşani, România.
Conform prevederilor articolelor 2, 8, 9, 11, 12, 13 şi 14 din Acord, Statutul regle-
mentează organizarea şi activitatea Euroregiunii Prutul de Sus (în continuare – Eu-
roregiune), după cum urmează:

• Participarea membrilor Euroregiunii la structurile şi activitatea acesteia, 
modul de retragere din componenţa sa, încetarea activităţii Euroregiunii.

• Organizarea activităţii Consiliului Euroregiunii.
• Exercitarea de către Preşedintele în Exerciţiu al Consiliului Euroregiunii a 

funcţiilor sale.
• Funcţiile şi răspunderile Secretariatului Consiliului Euroregiunii.
• Funcţiile şi răspunderile Comisiilor de Lucru ale Euroregiunii.
• Finanţarea activităţii Euroregiunii.
• Simbolurile Euroregiunii.
• Realizarea programelor şi proiectelor comune în cadrul Euroregiunii.

Capitolul 1.  Participarea membrilor Euroregiu nii la structurile şi ac-
tivitatea acesteia

1.1.       Conform articolului 1 din Acord, membrii Euroregiunii sunt:
• Judeţul Bălţi, Republica Moldova
• Judeţul Botoşani, România
• Regiunea Cernăuţi, Ucraina
• Judeţul Edineţ, Republica Moldova
• Judeţul Suceava, România.

1.1.1. În cazul reorganizării administrativ-teritoriale a statelor ale căror unităţi ad-
ministrativ-teritoriale sunt membri ai Euroregiunii, prin hotărârea Consiliului 
Euroregiunii, subcapitolul 1.1. din Statut se modifică conform articolului 1 
din Acord.

1.1.2. Nominalizarea prin enumerare a ţărilor în documente se face pe baza alfabetului 
latin, la fel şi a membrilor Euroregiunii în cadrul ţărilor respective, anume:

• Din Republica Moldova: judeţul Bălţi, Judeţul Edineţ.
• Din România: Judeţul Botoşani, Judeţul Suceava.
• Din Ucraina: Regiunea Cernăuţi. 

1.1.3. Toţi membrii Euroregiunii vor fi trataţi conform principiului egalităţii, fără 
deosebiri, indiferent de mărimea lor teritorială sau numărul populaţiei. Euro-
regiunea nu reprezintă o entitate supranaţională sau suprastatală, ci un cadru 
pentru facilitarea cooperării interregionale între membrii ei.
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1.2. Membrii Euroregiunii formează următoarele organe de conducere şi de lucru 
ale Euroregiunii:

• Consiliul Euroregiunii, a cărui activitate este condusă de Preşedintele în 
Exerciţiu.

• Secretariatul Consiliului Euroregiunii, care coordonează activitatea Consi-
liului şi a organelor de lucru ale Euroregiunii.

• Comisia de Lucru pentru economie, infrastructură şi turism.
• Comisia de Lucru pentru securitatea ecologică, protecţia mediului, dezvoltarea 

durabilă a regiunii şi funcţionarea Ecoeuroregiunii.
• 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.
1.3. Retragerea membrilor din componenţa Euroregiunii se realizează pe baza 

unei cereri scrise a organului puterii administrativ-teritoriale respective, 
înaintată Secretariatului, pe numele Preşedintelui în Exerciţiu al Consiliului 
Euroregiunii, cu cel puţin 90 de zile înainte de şedinţa ordinară a Consiliului 
Euroregiunii.

1.3.1. Având în vedere cererea de retragere din Euroregiune, toţi membrii Euroregiu-
nii şi Comisiilor de Lucru prezintă, în cadrul şedinţei Consiliului Euroregiunii, 
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 2. Organizarea activităţii Euroregiunii

2.1.  Consiliul Euroregiunii este format din 5 membri, respectiv conducătorii Ju-
deţului Bălţi – Republica Moldova, Judeţului Botoşani – România, Regiunii 
Cernăuţi – Ucraina, Judeţului Edineţ – Republica Moldova şi Judeţului Suceava 
– România.

2.2.  Consiliul Euroregiunii ia hotărâri şi elaborează rezoluţii.
1.1.1. Hotărârile privind problemele de bază ale activităţii Euroregiunii (completări 

la Acord, schimbări privind Statutul, alegerea Preşedintelui în Exerciţiu, nu-
mirea conducătorului Secretariatului, aprobarea componenţei Comisiilor de 
Lucru, aprobarea bugetului etc.) se iau de către Consiliu. Hotărârile Consiliu-
lui Euroregiunii se contrasemnează de către Preşedintele în Exerciţiu şi toţi 
membrii Consiliului (sau împuterniciţii acestora), precum şi de conducătorul 
Secretariatului Consiliului Euroregiunii.

1.1.2. Rezoluţiile se adoptă de către Consiliu numai în problemele cu caracter proto-
colar (aprobarea simbolurilor, delegarea anumitor însărcinări, aprobarea ra-
poartelor Comisiilor de Lucru, aprobarea rapoartelor la ordinea de zi şi altele). 
Rezoluţiile Consiliului Euroregiunii se contrasem nează de către Preşedintele 
în Exerciţiu şi conducă torul Secretariatului Consiliului Euroregiunii.

2.3.  Consiliul Euroregiunii întruneşte cvorumul necesar pentru adoptarea hotărâri-
lor şi rezoluţiilor dacă la şedinţă participă cel puţin trei membri ai Consiliului 
sau împuterniciţii lor, având documente scrise în acest sens de la membrii 
Consiliului care absentează.
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1.1.1. Consiliul Euroregiunii adoptă hotărâri şi rezoluţii prin vot deschis. Hotărârile 
şi rezoluţiile se adoptă prin consensul participanţilor la şedinţă, cu drept de 
vot. Oricare dintre membrii Consiliului Euroregiunii are dreptul de a se abţine 
de la vot sau să-şi exprime lipsa de interes faţă de problema supusă votării.

1.1.2. Hotărârile şi rezoluţiile Consiliului, adoptate în lipsa unor membri ai Consi-
liului sau a împuterniciţilor lor, nu pot stabili vreo răspundere părţii absente 
şi nu se pot amesteca în interesele ei, dacă altceva nu prevede mesajul adresat 
de partea absentă pe numele Preşedintelui în Exerciţiu.

1.1.3. Membrii Consiliului absenţi la şedinţă pot comunica, în scris, dezacordul lor 
faţă de hotărârea sau rezoluţia adoptată, în termen de o lună din ziua când le-a 
fost înmânată. În situaţia dată, problema poate fi reluată la şedinţa următoare 
a Consiliului.

2.4.  Şedinţele ordinare ale Consiliului Euroregiunii au loc semestrial, pe teritoriul 
acelui membru al Euroregiunii, al cărui conducător îndeplineşte funcţia de 
Preşedinte în Exerciţiu al Consiliului Euroregiunii.

2.4.1. Cu acordul membrilor Consiliului Euroregiunii, între şedinţele ordinare pot 
avea loc şedinţe extraordinare ale Consiliului. În baza rezoluţiei Consiliului, 
astfel de şedinţe pot avea loc pe teritoriul oricărui membru al Euroregiunii.

2.5. Ordinea de zi a şedinţelor Consiliului este stabilită de Secretariatul său, pe baza 
hotărârilor şi rezoluţiilor anterioare ale Consiliului, a împuternicirilor scrise 
date de Preşedintele în Exerciţiu şi apelului membrilor Consiliului. Proiectul 
ordinii de zi se difuzează prin poştă, fax sau poştă electronică tuturor mem-
brilor Consiliului, sub semnătura conducătorului Secretariatului Consiliului, 
cu cel puţin 10 zile lucrătoare înainte de şedinţa Consiliului.

1.1.1. 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.

2.6.  Completări la Acord şi schimbări ale Statutului se pot aduce pe baza hotărârii 
unanime a Consiliului Euroregiunii.

1.1.1. Propunerile privind introducerea unor completări la Acord şi schimbări în 
Statut se înaintează, în scris, la Secretariat, pe numele Preşedintelui în Exer-
ciţiu al Euroregiunii, nu mai târziu de 30 de zile până la şedinţa nominalizată 
a Consiliului Euroregiunii.

2.7.  Cu cel puţin 10 zile înainte de expirarea împuternicirilor Preşedintelui în Exer-
ciţiu, Consiliul Euroregiunii adoptă o hotărâre specială cu privire la alegerea 
noului Preşedinte şi desemnarea noului conducător al Secretariatului, pentru 
următorul  mandat de un an. Prin aceeaşi Hotărâre a Consiliului se desemnează 
membrul Euroregiunii, al cărui conducător urmează să fie ales ca Preşedinte 
în Exerciţiu al Consiliului ce îşi va începe activitatea peste un an.

2.8.  Cu acordul membrilor Consiliului Euroregiunii, pentru pregătirea şedinţelor 
sale pot avea loc consfătuiri de lucru ale reprezentanţilor împuterniciţi ai 
membrilor Euroregiunii. Procesele-verbale ale unor astfel de consfătuiri se 
contrasemnează de către conducătorul Secretariatului Consiliului Euroregiunii 
şi se difuzează membrilor săi în decursul unei săptămâni.
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Capitolul 3. Exercitarea de către Preşedintele în Exerciţiu al Consiliu-
lui Euroregiunii a funcţiilor sale

3.1.  Preşedintele în Exerciţiu al Consiliului Euroregiunii este ales dintre cei 5 
membri ai Consiliului, pe o perioadă de un an, pe principiul rotaţiei ţărilor, în 
componenţa cărora intră membrii Euroregiunii. Alegerea noului Preşedinte în 
Exerciţiu are loc în cadrul unei şedinţe speciale a Consiliului, înaintea expirării 
mandatului Preşedintelui în Exerciţiu precedent. 

3.2.  Preşedintele în Exerciţiu al Consiliului acţionează ca reprezentant general al 
Euroregiunii în numele Consiliului Euroregiunii, în limitele competenţelor 
sale, stabilite prin Acord, Statut, precum şi prin hotărârile şi rezoluţiile Con-
siliului pe probleme concrete.

3.2.1.  În numele Consiliului Euroregiunii Preşedintele în Exerciţiu are dreptul de a 
se adresa guvernelor ţărilor în componenţa cărora intră membrii Euroregiu-
nii, structurilor corespunzătoare ale U.E., altor organizaţii internaţionale sau 
regionale, cu informaţii privind activitatea Euroregiunii, propuneri legate de 
colaborare, aplicarea hotărârilor şi rezoluţiilor Consiliului Euroregiunii, a 
programelor şi proiectelor Euroregiunii. 

3.3.  După alegere, Preşedintele în Exerciţiu împuterniceşte Secretariatul Consiliului 
să analizeze realizarea: 

• Planului de activitate a Consiliului Euroregiunii.
• Hotărârilor şi rezoluţiilor adoptate anterior.
• Bugetului Euroregiunii.
• Dările de seamă anuale ale Preşedintelui în Exerciţiu precedent şi ale Comi-

siilor de Lucru. 
Pe această bază se pregăteşte, de către Secretariat, proiectul planului anual de activi-
tate a Consiliului Euroregiunii, care urmează a fi aprobat în cadrul şedinţei ordinare 
a Consiliului.
3.4.  În baza planului de lucru al Consiliului, precum şi a propunerilor membrilor 

Consiliului, Comisiilor de Lucru şi Secretariatului Consiliului, având în vedere 
hotărârile corespunzătoare ale guvernelor ţărilor în componenţa cărora intră 
membrii  Euroregiunii, documentele U.E. şi ale altor structuri internaţionale, 
Preşedintele în Exerciţiu:

• Împuterniceşte Secretariatul Consiliului să pregătească problematica pentru 
dezbatere în şedinţele Consiliului.

• Controlează înfăptuirea acestor împuterniciri.
• Stabileşte lista invitaţilor la şedinţa Consiliului.
• Se adresează structurilor guvernamentale şi internaţionale corespunzătoare.

3.5.  Pentru a asigura continuitatea activităţii Consiliului Euroregiunii, Preşedin-
tele în Exerciţiu, în termen de 10 zile după încheierea mandatului său, predă 
următorului Preşedinte în Exerciţiu conducerea activităţilor, documentaţia 
curentă a Euroregiunii, lista materialelor arhivistice ale acesteia.
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Capitolul 4. Funcţiile şi răspunderea Secretaria tului Consiliului Eu-
roregiunii

4.1.  Secretariatul Consiliului Euroregiunii se formează în unitatea administrativ-
teritorială a cărui conducător a fost ales Preşedinte în Exerciţiu al Consiliului 
Euroregiunii.

1.1.1. Secretariatul Consiliului Euroregiunii asigură concordanţa documentaţiei 
Euroregiunii cu normele naţionale şi internaţionale, precum şi cu principiile 
de bază ale Acordului şi ale Statutului.

1.1.2. Activitatea Secretariatului Consiliului Euroregiunii este condusă de conducă-
torul acestuia, numit în această funcţie prin aceeaşi hotărâre a Consiliului prin 
care a fost ales următorul Preşedinte în Exerciţiu, având la bază recomandările 
acestuia.

1.1.3. În componenţa Secretariatului intră colaboratori ai organismelor executive şi 
reprezentative, nominalizaţi de către Preşedintele în Exerciţiu al Consiliului. 
De asemenea, în componenţa Secretariatului intră câte un reprezentant al 
fiecărui membru al Euroregiunii, care sunt desemnaţi în mod corespunzător 
de către membrii Consiliului Euroregiunii. 

4.2.  În decurs de 10 zile de la data hotărârii Consiliului privind alegerea noului 
Preşedinte în Exerciţiu şi nominalizarea conducătorului Secretariatului Con-
siliului, noul Preşedinte în Exerciţiu formează noul Secretariat, care preia pe 
bază de proces-verbal de la Secretariatul Consiliului anterior toată documen-
taţia privind Euroregiunea.

4.3.  Pe baza analizei efectuate, a indicaţiilor Preşedintelui în Exerciţiu al Consi-
liului, Secretariatul pregăteşte proiectul planului de lucru anual al Consiliului 
Euroregiunii, care urmează a fi aprobat la şedinţa ordinară a Consiliului.

4.3.1. Planul anual de lucru al Consiliului Euroregiunii este pregătit de către Se-
cretariatul Consiliului, împreună cu conducătorii şi secretarii responsabili  ai 
Comisiilor de Lucru  ale 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 Euroregiunii.

• Hotărârile şi rezoluţiile adoptate anterior, precum şi planurile de lucru ale 
Consiliului Euroregiunii.

• Hotărârile conducătorilor ţării, în componenţa cărora intră membrii Eurore-
giunii.

• Hotărârile organelor UE, precum şi ale altor structuri internaţionale şi regio-
nale, care privesc activitatea euroregiunilor.

• Propunerile Comisiilor de Lucru.
• Recomandările Preşedintelui în Exerciţiu, precum şi propunerile membrilor 

Consiliului Euroregiunii.
• Problemele organizatorice ale Secretariatului Consiliului.

4.2.2. După aprobarea de către Preşedintele în Exerciţiu a proiectului planului de 
lucru, acesta se contrasemnează de către conducătorul Secretariatului Consiliului şi 
se difuzează tuturor membrilor Euroregiunii.
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4.2.3. Proiectul planului de lucru al Consiliului Euroregiunii  se redactează în limbile 
ţărilor din componenţa cărora fac parte membrii Euroregiunii.

4.2.4. După examinarea şi aprobarea planului de lucru, textul acestuia se prezintă pe 
trei coloane, în trei limbi, din care de bază este cea engleză. După aprobare, 
planul de lucru al Consiliului Euroregiunii, contrasemnat de Preşedintele în 
Exerciţiu şi conducătorul Secretariatului, se trimite în cel mult 10 zile tuturor 
membrilor  Euroregiunii.

4.4. Proiectele ordinii de zi, ale hotărârilor şi rezoluţiilor, listele persoanelor in-
vitate, invitaţiile şi alte documente pentru şedinţa Consiliului sunt pregătite de 
către Secretariat, sub îndrumarea Preşedintelui în Exerciţiu al Consiliului şi 
se trimit membrilor Consiliului,  conducătorilor Comisiilor de Lucru, precum 
şi invitaţilor, cu cel puţin 10 zile lucrătoare înainte de şedinţa Consiliului.

4.4.1.  Documentaţia în limbile ţărilor ale căror unităţi administrativ-teritoriale sunt 
membre ale Euroregiunii se trimit prin poştă, fax sau poştă electronică.

4.5.  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.

4.6.  Până la deschiderea şedinţei Consiliului, Secretariatul centralizează şi predă 
Preşedintelui în Exerciţiu toate propunerile, observaţiile şi completările la do-
cumentele consemnate la subcapitolul 4.4., primite de la membrii Consiliului, 
Comisiile de Lucru ale Euroregiunii, ca şi de la structurile guvernamentale 
şi internaţionale, pentru a fi luate în consideraţie de către acesta cu prilejul 
prezentării Consiliului a ordinii de zi a şedinţei, a invitaţilor şi proiectelor de 
documente.

4.7.  În timpul desfăşurării şedinţei Consiliului, conducătorul şi colaboratorii 
Secretariatului întocmesc procesul-verbal al şedinţei, operează schimbări 
corespunzătoare la proiectele de documente.

4.7.1.  Pe timpul şedinţei, Secretariatul asigură pregătirea formei finale numai a hotă-
rârilor Consiliului, care se semnează direct de către participanţii la şedinţă.

4.8.  Textele paralele definitive ale proceselor-verbale de şedinţă, ale rezoluţiilor 
adoptate, precum şi ale altor documente se redactează în termen de o săptă-
mână, în două sau trei limbi şi sub semnătura Preşedintelui în Exerciţiu şi 
conducătorului Secretariatului Consiliului se trimit prin poştă, fax sau poştă 
electronică, tuturor membrilor  Euroregiunii şi conducătorilor Comisiilor de 
Lucru.

4.9.  Secretariatul Consiliului înregistrează şi păstrează toate hotărârile, rezoluţiile, 
actele normative şi alte documente care sunt dezbătute şi aprobate în cadrul 
şedinţelor Consiliului Euroregiunii.

4.10.  Conducătorii Comisiilor de Lucru informează trimestrial Secretariatul Con-
siliului Euroregiunii despre aplicarea şi mersul executării programelor şi 
proiectelor. Secretariatul transmite sinteze cu informaţii membrilor Eurore-
giunii, conducătorilor Comisiilor de Lucru, mijloacelor mass-media.
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Capitolul 5. Funcţiile şi răspunderile Comisiilor de Lucru ale Eurore-
giunii

5.1.  Comisiile de Lucru ale Euroregiunii, nominalizate la subcapitolul 1.2. din 
Statut, sunt principalele organe de execuţie, care organizează şi coordonează 
activitatea pe baza principalelor direcţii de activitate a Euroregiunii, stipulate la 
articolele 4–6 din Acord, precum şi de priorităţile şi mecanismele de aplicare, 
stabilite prin hotărâri ale Consiliului Euroregiunii.

5.1.1. Activitatea fiecărei Comisii de Lucru a Euroregiunii se realizează în confor-
mitate cu prevederile Acordului şi Statutului şi pe baza Regulamentului de 
funcţionare a acestora, aprobate printr-o hotărâre a Consiliului Euroregiunii. 
Până la elaborarea de către Comisii şi aprobarea de către Consiliu a acestor 
Regulamente, pentru toate Comisiile de Lucru este valabil Regulamentul pro-
vizoriu, aprobat prin Hotărârea Consiliului Euroregiunii Nr. 4/2000, punctul 
5, din 22.09.2000.

2.2.2. Fiecare Comisie de Lucru, în cadrul limitelor sale de competenţă, asigură 
coordonarea activităţii membrilor Euroregiunii, instituţiilor şi întreprinderi-
lor concrete ale acestora, precum şi a organizaţiilor de dincolo de frontierele 
Euroregiunii care, pe baza hotărârilor Consiliului Euroregiunii sau pe baza 
programelor şi proiectelor, aderă la activitatea Euroregiunii.

2.2.3. 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 ţărilor-membre ale U.E., precum 
şi cu structuri internaţionale.

5.2.  Fiecare Comisie de Lucru se compune din câte 9 reprezentanţi ai membrilor  
Euroregiunii (câte trei reprezentanţi din fiecare ţară, de care aparţin membrii  
Euroregiunii). 

1.1.1. În componenţa Comisiilor de Lucru pot intra sau pot fi invitaţi la şedinţele 
acestora reprezentanţii împuterniciţi ai ministerelor şi altor instituţii de stat 
ale acestor ţări, a căror participare este necesară pentru realizarea proiectelor 
şi programelor transfrontaliere.

1.1.2. Prin hotărârea Consiliului Euroregiunii, 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 Comisii-
le.

5.3.  Activitatea Comisiilor de Lucru este analizată anual în cadrul şedinţelor Con-
siliului Euroregiunii. Rezultatele analizei în cadrul Consiliului Euroregiunii, 
precum şi în şedinţele Comisiilor de Lucru se consemnează în procesele-ver-
bale corespunzătoare.

5.4.  Pentru realizarea direcţiilor şi mecanismelor de acţiune concrete ale Euro-
regiunii, care se referă la competenţele Comisiei de Lucru, aceasta creează 
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grupuri de experţi pentru analiza problemelor, pregătirea, motivarea proiec-
telor şi programelor comune, precum şi grupuri de lucru pentru executarea 
programelor şi proiectelor.

Capitolul 6. Finanţarea activităţii Euroregiunii

6.1.  Conform articolelor  9 – 11 din Acord, Consiliul Euroregiunii ia anual hotărâri, 
pa baza cărora fiecare membru al Euroregiunii prevede în bugetul local chel-
tuieli fixe echivalente în dolari SUA sau EURO, pentru finanţarea activităţii 
euroregiunii.

6.2.  Până la deschiderea anului financiar, Secretariatul Consiliului, împreună cu 
Comisiile de Lucru ale Euroregiunii, întocmeşte devizul de cheltuieli necesare 
pentru realizarea activităţii Euroregiunii, prevăzute în planurile de lucru ale 
Consiliului Euroregiunii, ale Comisiilor de Lucru, ce nu pot fi finanţate efectiv 
din fondurile proiectelor în desfăşurare în cadrul Euroregiunii.

6.3.  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 activităţi sau transmiterea fondurilor de la un 
membru al Euroregiunii la altul se realizează pe calea încheierii între membrii 
Euroregiunii a acordurilor bilaterale.

6.4.  Pentru finanţarea proiectelor şi programelor concrete din surse diferite, mem-
brii Euroregiunii pot înfiinţa fonduri speciale, conform legislaţiei naţionale a 
ţărilor lor.

Capitolul 7. Simbolurile Euroregiunii

7.1.  Simbolurile Euroregiunii se compun din embleme, steaguri şi imprimate 
pentru corespondenţă, în corelaţie cu anexele la hotărârile şi rezoluţiile 
corespunzătoare ale Consiliului Euroregiunii.

7.2.  Steagul şi emblema Euroregiunii pot fi aplicate: 
• Pentru marcarea sediilor, care în mod oficial sunt destinate utilizării lor per-

manente în scopul desfăşurării activităţilor Euroregiunii şi ale organelor de 
lucru ale acesteia.

• Pentru marcarea activităţilor (consfătuiri, con ferinţe, simpozioane, materiale 
publicitare şi altele), la care participă reprezentanţi ai memb rilor  Euroregiu-
nii din cel puţin două ţări, ale căror unităţi administrativ-teritoriale intră în 
componenţa ei.

• Pentru aplicarea pe documentele Comisiilor de Lucru, pe programele şi proiec-
tele realizate conform hotărârilor Comisiilor de Lucru ale Euroregiunii.

7.3.  Foile cu antet cu emblema Euroregiunii pot fi utilizate pentru corespondenţă, 
de către:

1.1.1. Preşedintele în Exerciţiu al Consiliului Euroregiunii pentru adresări în numele 
Consiliului Euroregiunii, către organele de conducere ale ţărilor ale căror 
unităţi administrativ-teritoriale sunt membre ale Euroregiunii către structurile 
internaţionale şi către alte structuri regionale.
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1.1.2. Membrii Consiliului Euroregiunii şi conducătorul Secretariatului acestuia 
– pentru corespondenţă între ei şi cu guvernele ţărilor lor, referitor la Eurore-
giune.

1.1.3. Conducătorii Comisiilor de Lucru ale Euroregiunii – în cazurile ce urmează 
să fie prevăzute în Regulamentele Comisiilor de Lucru ale Euroregiunii.

1.2. Simbolurile Euroregiunii pot fi utilizate pentru alte scopuri, conform rezolu-
ţiilor speciale ale Consiliului Euroregiunii.

Capitolul 8. Realizarea programelor şi proiec telor comune în cadrul 
Euroregiunii

8.1. Programele şi proiectele bilaterale şi multilaterale, care se realizează în cadrul 
Euroregiunii, trebuie să răspundă tendinţelor şi principiilor activităţii Euro-
regiunii, nominalizate la articolele 4–6  din Acord, precum şi priorităţilor şi 
mecanismelor în realizarea lor, precizate prin hotărârile Consiliului Eurore-
giunii.

8.2.  Programele şi proiectele nominalizate se elaborează de către o Comisie de Lu-
cru a Euroregiunii sau în colaborare, de către mai multe Comisii de Lucru.

8.3.  Prezentarea proiectelor şi programelor comune în numele Euroregiunii pentru 
obţinerea finanţării sau altui sprijin din partea ţărilor în componenţa cărora in-
tră membrii Euroregiunii, precum şi de la instituţii şi programe internaţionale 
se poate realiza pe baza hotărârilor corespunzătoare ale Comisiilor de Lucru 
ale Euroregiunii, aprobate de conducătorii unităţilor administrativ-teritoriale 
componente ale Euroregiunii, iar pentru programe şi proiecte deosebit de im-
portante – în baza hotărârilor Consiliului Euroregiunii, pregătite de Comisiile 
de Lucru corespunzătoare.

8.4.  Scopurile şi obiectivele proiectelor trebuie să aibă în vedere exploatarea la 
maximum a potenţialului intelectual şi economic existent în unităţile admi-
nistrativ-teritoriale componente ale Euroregiunii.

8.5.  Rezultatele programelor şi proiectelor comune trebuie să fie extinse în ţările 
din care provin membrii Euroregiunii.

Statutul Euroregiunii Prutul de Sus a fost întocmit în cinci exemplare originale,  toate 
textele fiind egal autentice. În cazul unor dezacorduri datorate traducerii, textul în 
limba engleză va prevala.
Aprobat prin hotărârea Consiliului Euroregiunii Prutul de Sus nr. 6/2000 din 30 
noiembrie 2000.
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ANEXA 13

STATUTUL 
EUROREGIUNII SIRET- PRUT- NISTRU

În conformitate cu Convenţia-cadru europeană privind colaborarea transfrontalieră 
dintre comunităţile sau autorităţile teritoriale din 21 mai 1980, 
Având în vedere ACORDUL DE COLABORARE ÎNTRE
România şi Republica Moldova
Protocolul privind crearea Euroregiunii Siret-Prut-Nistru, care include unităţi admi-
nistrativ-teritoriale din România şi Republica Moldova,
Consiliul reprezentanţilor legali ai unităţilor administrativ-teritoriale ale membrilor 
Euroregiunii Siret-Prut-Nistru şedinţa ordinară a Forumului Preşedinţilor de pe 18 
noiembrie 2003 a adoptat prezentul Statut al Euroregiunii Siret-Prut-Nistru:
Articolul 1
Membrii Euroregiunii Siret-Prut-Nistru în momentul constituirii sunt:
Din partea României:

Judeţul Iaşi – reprezentat prin domnul Lucian Flaiser, Preşedinte 
Judeţul Neamţ – reprezentat  prin domnul Raul Constantin Bobeanu, Preşe-

dinte
Judeţul Vaslui – reprezentat prin domnul Ion Manole, Preşedinte

Din partea Republicii Moldova:
Raionul Anenii Noi – reprezentat prin domnul Vladimir Vizdoaga, Preşedinte  
Raionul Basarabeasca – reprezentat prin domnul Iurie Plopa, Preşedinte 
Raionul Călăraşi – reprezentat prin domnul Filip Gadimba, Preşedinte
Raionul Cimişlia – reprezentat prin domnul Iovu Bivol, Preşedinte
Raionul Criuleni – reprezentat prin domnul Grigore Sârbu, Preşedinte   
Raionul Dubăsari – reprezentat prin domnul Grigore Policinschi, Preşedinte
Raionul Floreşti – reprezentat prin domnul Mihai Rusu, Preşedinte
Raionul Lăpuşna – reprezentat prin doamna Lidia Lupu, Preşedinte
Raionul Ialoveni – reprezentat prin domnul Vladimir Braga, Preşedinte
Raionul Leova – reprezentat prin domnul Eugen Buraga, Preşedinte
Raionul Nisporeni – reprezentat prin domnul Gheorghe Cibotaru, Preşedinte
Raionul Orhei – reprezentat prin domnul Evgheni Pisov, Preşedinte
Raionul Rezina – reprezentat prin domnul Valeriu Ciorici, Preşedinte
Raionul Soroca – reprezentat prin domnul Anatolii Prisacari, Preşedinte
Raionul Străşeni – reprezentat prin domnul Petru Porcescu, Preşedinte   
Raion Şoldăneşti – reprezentat prin domnul Vasile Savca, Preşedinte
Raionul Teleneşti – reprezentat prin domnul Leonid Turea, Preşedinte
Raionul Ungheni – reprezentat prin domnul Nicolae Gaviuc, Preşedinte
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În cazul modificării organizării administrativ-teritoriale în unul din cele două state 
din care provin membrii Euroregiunii, acest articol va fi modificat prin hotărârea 
Forumului Preşedinţilor.
Sediul Secretariatul Permanent al Euroregiunii Siret-Prut-Nistru este în România, 
Iaşi,   B-dul Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 69.
Emblema Euroregiunii constă în steagul Uniunii Europene, în care se află inscripţio-
nată denumirea acesteia, respectiv Euroregiunea Siret-Prut-Nistru.
Articolul 2
Euroregiunea nu va reprezenta o entitate supranaţională sau suprastatală, ci un cadru 
pentru facilitarea cooperării interregionale între membrii ei cu scopul declarat în art. 3 din 
Protocolul de creare a Euroregiunii Siret-Prut-Nistru denumit, în continuare, Protocol. 
Scopul Euroregiunii Siret-Prut-Nistru constă în extinderea şi îmbunătăţirea relaţiilor 
dintre colectivităţile şi autorităţile locale în domeniile economic, educaţional, cultu-
ral, ştiinţific şi sportiv şi asigurarea unei dezvoltări durabile a regiunii în contextul 
alinierii la standardele în domeniu în plan european. 
Colaborarea membrilor Euroregiunii Siret-Prut-Nistru este coordonată de Forumul 
Preşedinţilor, ale cărui atribuţii sunt stabilite în art. 5 pct. “a” din Protocol, după 
cum urmează:
Forumul Preşedinţilor este constituit din conducătorii autorităţilor publice locale.
a) Atribuţiile

− adoptă protocolul Euroregiunii Siret-Prut-Nistru şi modificările acestuia;
− hotărăşte cu privire la admiterea de noi membri;
− stabileşte grupurile de lucru şi aprobă regulamentul de organizare şi funcţio-

nare a acestora;
− aprobă programele şi proiectele cooperarii;
− primeşte şi analizează rapoartele grupurilor de lucru şi stabileşte măsuri pentru 

realizarea propunerilor formulate;
− alege Preşedintele şi vicepreşedintele în exerciţiu şi analizează informările 

anuale prezentate de acesta;
− stabileşte măsuri cu privire la creşterea eficienţei activităţii Preşedintelui în 

exerciţiu, secretariatului şi grupurilor de lucru;
− primeşte şi hotărăşte cu privire la cererile de retragere a unor membri din 

cadrul Euroregiunii Siret-Prut-Nistru; 
− îndeplineste şi alte atribuţii pentru realizarea scopului cooperării şi armoni-

zarea preocupărilor comune.
Consiliul reprezentanţilor legali ai unităţilor administrativ-teritoriale – Forumul 
Preşedinţilor – este constituit din preşedinţii unităţilor administrativ-teritoriale ale 
judeţelor şi raioanelor Euroregiunii, dintre care membrii cu drept de vot sunt: 3 re-
prezentanţi ai părţii române şi 3 reprezentanţi ai părţii moldovene. 
La şedinţele Forumului pot participa, de asemenea, ca invitaţi: 

− reprezentanţii împuterniciţi ai organelor centrale de conducere ale statelor 
din care provin membrii Euroregiunii;
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− prefecţii, conducătorii sau reprezentanţii împuterniciţi ai oraşelor şi ai altor 
subdiviziuni ale unităţilor  administrativ-teritoriale  ale  membrilor  Euroregiu-
nii,  care  răspund de îndeplinirea programelor şi proiectelor Euroregiunii;

− consilierii  şi  experţii  din  unităţile  administrativ-teritoriale  ale  ţărilor UE  
partenere ale Euroregiunii Siret-Prut-Nistru şi  reprezentanţii organizaţiilor 
internaţionale interesate;

− experţi pe problemele aflate în dezbatere la şedinţa Forumului Preşedinţi-
lor;

− reprezentanţii altor state şi regiuni, invitaţi din iniţiativa Preşedintelui în Exer-
ciţiu sau de oricare dintre membrii permanenţi ai Forumului Preşedinţilor.

Condiţia de întrunire a cvorumului este prezenţa tuturor reprezentanţilor legali ai 
unităţilor administrativ-teritoriale componente sau a reprezentanţilor acestora.
La şedinţele Forumului Preşedinţilor participă reprezentanţii legali ai unităţilor 
administrativ-teritoriale – membre ale   Euroregiunii, împuterniciţi să semneze hotă-
rârile şi documentele Forumului sau reprezentanţii imputerniciţi de ei, conducătorii 
Grupurilor de Lucru care nu sunt membri ai Forumului şi secretarii responsabili ai 
Grupurilor de Lucru.
De asemenea, la şedinţele Forumului Preşedinţilor pot participa conducătorii Grupuri-
lor de Lucru care nu sunt membri ai Forumului şi secretarii responsabili ai Grupurilor 
de Lucru, care nu au drept de vot.
Articolul 3
Activitatea Euroregiunii Siret-Prut-Nistru va fi transparentă faţă de societatea civilă 
şi statele ale căror unităţi  administrativ-teritoriale au aderat. 
Autorităţile centrale ale statelor pot solicita, conform legii, propriilor unităţi ad-
ministrativ-teritoriale care au aderat, informaţii sau documente privind activitatea, 
proiectele sau deciziile Euroregiunii, în conformitate cu Carta Europeană.
Articolul 4
Dacă Preşedintele unităţii administrativ-teritoriale nu poate fi prezent la şedinţa Forumu-
lui Preşedinţilor, el poate desemna un reprezentant la şedinţa care va acţiona în numele 
său. În acest caz, Secretariatului Permanent sau nemijlocit Preşedintelui în Exerciţiu i se 
va transmite, până la începerea  şedinţei,  un  document  oficial  în  care  se  precizează 
împuternicirile reprezentantului respectiv privind examinarea şi semnarea documentelor 
pentru fiecare chestiune inclusă pe ordinea de zi a şedinţei respective.
Articolul 5
Forumul Preşedinţilor adoptă rezoluţiile şi hotărârile sale prin vot deschis.
Rezoluţille şi hotărârile se adoptă prin consensul participanţilor cu drept de vot la 
şedinţă.
Articolul 6
Forumul Preşedinţilor are următoarele atribuţii:

− adoptă Statutul Euroregiunii, completările şi modificările aduse acestuia,  
precum şi asigură respectarea  Protocolului privind crearea Euroregiunii;
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− adoptă hotărâri privind primirea de noi membri în componenţa Euroregiunii 
şi ia act de renunţarea la calitatea de membru al Euroregiunii; 

− creează Grupurile de Lucru şi adoptă hotărâri privind orientarea activităţii 
acestora, structura şi finanţarea lor;

− aprobă programele şi proiectele colaborării în cadrul Euroregiunii, pregătite 
de Grupurile de Lucru;

− analizează şi aprobă rapoartele Grupurilor de Lucru şi stabileşte măsurile 
pentru îndeplinirea rezoluţiilor, programelor şi proiectelor propuse;

− alege Preşedintele în exercitiu, analizează rapoartele informative anuale 
prezentate de acesta;

− aprobă Raportul financiar anual al activităţii Euroregiunii;
− adoptă alte hotărâri şi rezoluţii necesare funcţionării Euroregiunii.

Toţi membrii Euroregiunii vor fi egali în drepturi şi obligaţii. 
Articolul 7
Preşedintele în Exerciţiu şi Vicepreşedintele se aleg de către membrii Forumului 
Preşedinţilor la ultima şedinţă a mandatului de 2 (doi) ani, prin consens, conform 
principiului rotaţiei regiunilor.
În cazuri excepţionale, atribuţiile Preşedintelui în exerciţiu, la solicitarea scrisă a 
acestuia, pot fi îndeplinite de Vicepreşedintele Euroregiunii.
Preşedintele în Exerciţiu al Euroregiunii are urmatoarele atribuţii:

− propune ordinea de zi a şedinţelor ordinare şi extraordinare ale Forumului 
Preşedinţilor;

− coordonează realizarea hotărârilor Forumului Preşedinţilor;
− în numele Forumului Preşedinţilor invită oficial la şedinţe pe membrii per-

manenţi ai acestuia, persoanele care din însărcinarea membrilor permanenţi 
ai Forumului îi  reprezintă,   reprezentanţii  împuterniciţi  ai  autorităţilor  
centrale  ale  statelor  din care provin  membrii   Euroregiunii,  consilieri  şi  
experţi,  reprezentanţi  ai partenerilor Euroregiunii din ţările UE, precum şi 
ai altor structuri euroregionale şi pe acei membri ai Grupurilor de Lucru, a 
căror prezenţă la şedinţele Forumului este necesară;

− asigură pregatirea şi prezintă Forumului Euroregiunii raportul anual asupra 
activităţii Euroregiunii Siret-Prut-Nistru şi stadiul realizării hotărârilor Fo-
rumului Preşedinţilor;

− acţionează în calitate de reprezentant general al Euroregiunii Siret-Prut-Nistru;
− are dreptul să emită copii oficiale după documentele Euroregiunii, în numele 

Forumului Preşedinţilor Euroregiunii Siret-Prut-Nistru;
− colaborarează cu Grupurile de Lucru constituite conform Protocolului;
− asigură succesiunea în realizarea principiului rotaţiei în îndeplinirea sarcinilor 

Forumului;
− răspunde pentru lucrările de secretariat şi conducerea Euroregiunii Siret-Prut-

Nistru;
− îndrumă activitatea Secretariatului Permanent în spiritul hotărârilor Forumului 

Preşedinţilor;
− propune raportorii la ordinea de zi;
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− asigură pregătirea materialelor şi documentelor referitoare la ordinea de zi a 
şedinţei;

− asigură trimiterea, cu cel puţin 2 săptămâni înainte de începerea şedinţei, a 
invitaţiilor, proiectelor de hotărâri şi materialelor preliminare ce urmează a 
fi luate în dezbatere;

− urmăreşte asigurarea cvorumului  necesar conform prevederilor Statutului 
Euroregiunii, luând în calcul persoanele cu împuterniciri în scris;

− prezintă  raportul asupra  activităţii  Forumului  şi  evenimentelor  legate  de 
Euroregiunea Siret-Prut-Nistru, asupra îndeplinirii rezoluţiilor adoptate la 
şedinţele anterioare ale Forumului;

− deschide dezbaterile, le conduce, trage concluzii asupra acestora,  prezintă 
soluţii şi propuneri ce urmează a fi votate stabilind persoanele care răspund 
de realizarea hotărârilor;

− are dreptul să limiteze timpul discursurilor pe marginea rezoluţiei Forumului 
Preşedinţilor;

− anunţă rezultatele votării;
− asigură pregătirea şi aprobarea proceselor-verbale ale Forumului Preşedinţilor 

în termen de 5 zile după încheierea şedinţei;
− asigură publicarea textelor rezoluţiilor Forumului Preşedinţilor într-o ediţie 

anuală;
− conduce activitatea în aşa fel încât hotăririle Forumului Preşedinţilor să fie 

îndeplinite în termenele prevăzute;
− îndeplineşte alte funcţii prevăzute de Statutul Euroregiunii Siret-Prut-Nistru 

şi prin hotărârile Forumul Preşedintelor;
− la încheierea mandatului de Preşedinte al Euroregiunii, predă toate documen-

tele Euroregiunii noului Preşedinte în Exerciţiu.
Articolul 8
Activitatea Forumului Preşedinţilor se desfăşoară în sedinţele ordinare, care au loc 
semestrial. Pentru soluţionarea urgentă a unor chestiuni de importanţă majoră şi/sau 
la cererea a cel puţin  o treime din numărul membrilor Forumului Preşedinţilor, Pre-
şedintele în Exerciţiu poate convoca şedinţe extraordinare ale Forumului Preşedinţilor 
Euroregiunii Siret-Prut-Nistru.
Preşedintele în Exerciţiu trimite invitaţii tuturor membrilor Forumului la şedinţa 
extraordinară cu cel puţin 7 zile înainte de desfăşurarea ei.
Toţi cei prezenţi la şedinţa extraordinară a Forumului Preşedinţilor vor vota numai 
acele hotărâri a căror dezbatere a fost inclusă pe ordinea de zi şi care au fost trimise 
în prealabil tuturor membrilor Forumului.              
Articolul 9
Pentru a garanta continuitatea activităţii Forumului Preşedinţilor Siret-Prut-Nistru, Pre-
şedintele în Exerciţiu, la încheierea mandatului său, predă, prin declaraţie oficială, după 
principiul rotaţiei, conducerea activităţii noului Preşedinte în Exerciţiu, documentaţiile 
curente ale Euroregiunii Siret-Prut-Nistru, precum şi lista documentelor arhivate.
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Articolul 10
Secretariatul Permanent se constituie sub conducerea Preşedintelui în exerciţiu şi se 
formează din specialişti ai administraţiei publice judeţene. De asemenea, în compo-
nenţa Secretariatului intră câte un reprezentant al fiecărui membru al Euroregiunii, 
care este desemnat în mod corespunzător de către conducătorul fiecarei unităţi  teri-
toriale membre a Euroregiunii. 
Secretariatul Permanent  are următoarele atribuţii:

− asigură organizarea şedinţelor, inclusiv în cazurile când aceste şedinţe urmează 
să se desfăşoare în alte locuri decât cele stabilite anterior;

− asigură multiplicarea şi difuzarea documentelor prevăzute pentru a fi luate 
în dezbatere la şedinţele Forumului Preşedinţilor;

− elaborează lista participanţilor la şedinţele Forumului Preşedinţilor; 
− împreună cu organele teritoriale ale administraţiei publice locale, asigură 

locul desfăşurării şedinţei, condiţiile necesare de cazare şi masă pentru par-
ticipanţi;

− redactează ordinea de zi şi graficul luărilor de cuvânt în cadrul şedinţelor şi 
asigură definitivarea şi difuzarea hotărârilor adoptate;

− ţine evidenţa şi arhivează toate hotărârile, actele normative şi documentele 
examinate şi aprobate la şedinţele Forumului Preşedinţilor;

− asigură întocmirea proceselor-verbale;
− propune şi numeşte persoanele care urmează să scrie procesele-verbale;
− la cererea Preşedintelui anunţă ordinea de zi, supraveghează respectarea 

regulamentului;
− îndeplineşte alte sarcini stabilite de Forumul Preşedinţilor şi nemijiocit de 

Preşedintele în Exerciţiu.
În  scopul  coordonării  corespunzătoare  a  relaţiilor  subregionale,  membrii Eurore-
giunii creează Secretariate sau numesc o persoană responsabilă cu aceste probleme, 
în fiecare unitate administrativ-teritorială.
Articolul 11
Obligaţiile Secretariatului sunt:

− asigurarea funcţionării Forumului Preşedinţilor şi desfăşurarea în condiţii 
normale a activităţii Preşedintelui în Exerciţiu:

− stabilirea şi întreţinerea legăturilor cu Grupurile de Lucru, cu alte Euroregiuni 
şi cu structurile internaţionale:

− culegerea şi prelucrarea informaţiilor în problemele pe care le soluţionează 
Grupurile de Lucru.

Articolul 12
Forumul Preşedinţilor şi Grupurile de Lucru sunt obligate să predea Secretariatului 
Permanent pentru păstrare toate procesele-verbale şi documentele oficiale destinate 
publicării.
Articolul 13
Forumul Preşedinţilor, conform Articolului 5 din Acord, este constituit din conducă-
torii autorităţilor publice locale. 
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a) Atribuţiile:
− adoptă protocolul Euroregiunii Siret-Prut-Nistru şi modificarile acestuia;
− hotărăşte cu privire la admiterea de noi membri;
− stabileşte grupurile de lucru şi aprobă regulamentul de organizare şi funcţio-

nare a acestora;
− aprobă programele şi proiectele cooperării;
− primeşte şi analizează rapoartele grupurilor de lucru şi stabileşte măsuri pentru 

realizarea propunerilor formulate;
− alege Preşedintele şi vicepreşedintele în exerciţiu şi analizează informările 

anuale prezentate de acesta;
− stabileşte măsuri cu privire la creşterea eficienţei activităţii preşedintelui în 

exerciţiu, secretariatului şi grupurilor de lucru;
− primeşte şi hotărăşte cu privire la cererile de retragere a unor membri din 

Euroregiunea Siret-Prut-Nistru; 
− îndeplineşte şi alte atribuţii pentru realizarea scopului cooperării şi armoni-

zarea preocupărilor comune;
− va infiinţa următoarele Grupuri de Lucru pe domenii de activitate:
• Grupul de Lucru pentru economie, infrastructură şi turism;
• Grupul de Lucru pentru securitatea ecologică, protecţia mediului, dezvoltarea 

durabilă a Euroregiunii şi funcţionarea Ecoeuroregiunii;
• Grupul de Lucru pentru ştiinţă, învăţământ, cultură, sănătate, sport şi tineret;
• Grupul de Lucru pentru dezvoltarea legăturilor interregionale şi interetnice;
• Grupul de Lucru administraţie locală şi mass-media;
• Grupul de Lucru sănătate, protecţie socială şi ocuparea forţei de muncă.

Proiectul Regulamentului de organizare şi funcţionare a Grupurilor de Lucru va fi
elaborat în termen de o lună, după crearea acestora şi va fi transmis Secretariatului 
pentru a  fi  înaintat  spre  examinare  şi  coordonare  Forumului  Preşedinţilor. 
Până la elaborarea de către Grupurile de Lucru a Regulamentelor proprii şi aproba-
rea lor, activitatea acestora se va desfăşura conform Regulamentului-cadru privind 
Grupurile de Lucru ale Euroregiunii Siret-Prut-Nistru, adoptat de către Forum.
Articolul 14
Grupurile de Lucru, în conformitate cu competenţele lor, vor elabora propuneri legate 
de activitatea Euroregiunii Siret-Prut-Nistru, vor pregăti proiectele de rezoluţie şi cele 
ale altor documente şi hotărâri ale Forumului Preşedinţilor, vor asigura îndeplinirea 
hotărârilor şi pregătirea rapoartelor asupra modului cum acestea au fost realizate şi 
a direcţiilor privind activitatea Euroregiunii.
Forumul Preşedinţilor poate împuternici Grupurile de Lucru şi pentru îndeplinirea 
altor sarcini concrete.
Articolul 15
Grupurile de Lucru îşi îndeplinesc atribuţiile  în conformitate cu hotărârile Forumului 
Preşedinţilor.
Conducătorii Grupurilor de Lucru sau reprezentanţii împuterniciţi ai acestora prezintă, 
în cadrul şedinţetor Forumului Preşedinţilor, rapoarte asupra îndeplinirii proiectetor 
şi asupra rezultatelor activităţii Grupurilor.
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Articolul 16
Activitatea Grupurilor de Lucru este examinată anual  în  şedinţele Forumului. Re-
zultatele examinării în Forumul Preşedinţilor şi în şedinţele Grupurilor de Lucru sunt 
consemnate în procese-verbale întocmite în şedinţe.
Articolul 17
Grupurile de experţi, create în baza hotărârilor Forumului Preşedinţilor sau Grupurilor 
de Lucru respective în scopul îndeplinirii proiectelor, programelor sau a unor sarcini 
concrete, prezintă acestuia, periodic, rapoarte asupra activităţii desfăşurate.
Activitatea Grupurilor de Lucru şi Grupurile de experţi poartă un caracter permanent 
până în momentul când Grupul de experţi va fi dizolvat după terminarea activităţii.
Supravegherea activităţii Grupurilor de experţi intră în atribuţiile Grupurilor de 
Lucru.
Grupurile de experţi sunt răspunzătoare de prezentarea rapoartelor asupra rezultatelor 
activităţii lor şi de elaborarea recomandărilor pentru Grupurile de Lucru, care le împu-
ternicesc să pregatească propuneri şi să caute mijioace de finanţare pentru realizarea 
unor programe şi proiecte concrete în cadrul Euroregiunii Siret-Prut-Nistru.
În baza hotărârilor Forumului, pentru membrii Grupurilor de lucru, ai Grupurilor 
de experţi şi executanţii proiectelor comune din statele din care provin membrii 
Euroregiunii se stabileşte o ordine de trecere simplificată a frontierelor pe teritoriile 
membrilor Euroregiunii Siret-Prut-Nistru, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
Articolul 18
Componenţa fiecărui Grup de Lucru, prevazută în Art.14 al Statutului, se stabileşte prin 
hotărârea Forumului Preşedinţilor, în baza propunerilor făcute de fiecare membru.
Conducătorii Grupurilor de Lucru sunt numiţi de către Forumul Preşedinţilor din 
rândul membrilor Forumului său, la propunerea lor, din rândul reprezentanţilor legali 
ai unităţilor administrativ-teritoriale. Conducătorii Grupurilor de Lucru sunt numiţi 
anual de către Forumul Preşedinţilor după principiul rotaţiei.
Articolul 19
Adjuncţii conducătorilor Grupurilor de Lucru, secretarii responsabili şi conducătorii 
Grupurilor de Experţi (de lucru) îşi continuă îndeplinirea funcţiilor până la îndepli-
nirea programului concret, a proiectului, a hotărârii Forumului Preşedinţilor sau a 
Grupurilor de Lucru. 
Conducătorii Grupurilor de Lucru şi ai Grupurilor de Experţi asigură calitatea şi 
rapiditatea realizării activităţii şi susţinerea relaţiilor de colaborare cu celelalte Gru-
puri de Lucru şi Grupuri de Experţi (de lucru) în scopul prevenirii dublării parţiale 
a activităţii lor.
Articolul 20
Relaţiile reciproce cu alte structuri regionale şi cu alte Euroregiuni sunt reglementate 
prin hotărârile Forumului Preşedinţilor Euroregiunii Siret-Prut-Nistru.
Articolul 21
Pentru reprezentarea Euroregiunii Siret-Prut-Nistru poate fi folosită numai simbo-
listica aprobată prin hotărârea Forumului Preşedinţilor.
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Articolul 22
Membrii Forumului Preşedinţilor Euroregiunii Siret-Prut-Nistru informează opinia 
publică cu privire la activitatea sa prin mass-media.
Articolul 23
Limba oficială folosită de către Secretariatul Euroregiunii şi la şedinţele Forumului 
Preşedinţilor Euroregiunii Siret-Prut-Nistru este limba română. În cazul prezenţei 
la şedinţe a reprezentanţilor UE se asigură traducerea materialelor şi interpretarea 
în limba engleză.
Articolul 24
Cheltuielile legate de organizarea şi desfăşurarea şedinţelor Forumului Preşedinţilor 
se decontează de către participanţi conform Articolelor 6-8 din Protocol.
Mijioacele financiare necesare desfăşurării activităţii Euroregiunii se asigură cu 
participarea egală a fiecărei părţi şi prin atragerea altor surse.
Fiecare membru al Euroregiunii va prevedea lunar în bugetul local o sumă de 1 
eurocent pentru fiecare cetăţean cu reşedinţa pe teritoriul unităţii administrativ-te-
ritoriale. 
Mijloacele financiare vor fi gestionate de către un Trezorier, care işi va desfăşura 
activitatea conform unui Regulament stabilit de către Forumul Preşedinţilor.
Articolul 25
Forumul Preşedinţilor va numi o Comisie de Cenzori, în care va fi numită câte o 
persoană din fiecare unitate administrativ-teritorială, membră a Euroregiunii, care va 
verifica modul de utilizare a resurselor financiare şi va prezenta, periodic, rapoarte 
Forumului Preşedinţilor.
Articolul 26
Propunerile privind introducerea amendamentelor sau modificărilor la prezentul 
Statut se vor înainta în scris şi argumentat Secretariatului, pe numele Preşedintelui 
în Exerciţiu al Forumului Preşedinţilor, cu cel puţin  20 de zile înainte de şedinţa 
ordinară a Forumului Preşedinţilor.
Prezentul Statut poate fi modificat sau completat pe baza hotărârii adoptate prin 
consens de către Forumul Preşedinţilor Euroregiunii Siret-Prut-Nistru.
Articolul 27
Eventualele litigii ce decurg din funcţionarea Euroregiunii Siret-Prut-Nistru vor fi 
aduse în faţa curţilor europene competente în virtutea dreptului naţional sau a unui 
acord internaţional.
Articolul 28
Statutul Euroregiunii Siret-Prut-Nistru intră în vigoare din momentul semnării acestuia 
de către Forumul Preşedinţilor, în baza Protocolului privind crearea Euroregiunii.
Prezentul statut a fost semnat la Orhei, în 18/11/2003 în 21 (douăzeci şi unu) de 
exemplare originale, în limba română, toate textele fiind egal autentice.
Aprobat:
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ANEXA 15 

Proiecte contractate în cadrul Programului de Vecinătate România-
Moldova 2004-2006

Nr. Titlul proiectului Obiectivul  proiectului Beneficiarul Bugetul 
proiectu-
lui, Euro

1. Îmbunătăţirea situaţiei 
social-economice şi ma-
jorarea activităţii inves-
tiţionale a localităţilor 
dezavantajate din lunca 
râului Prut a raionului 
Hânceşti prin renovarea 
drumului M1 Ivanovca-
Obileni-Cotul Morii

Realizarea lucrărilor fizice de 
renovare a drumului Ivanovca-
Obileni-Cotul Morii cu poduri 
rigole şi trotuare (10.2 km)

Consiliul raio-
nal Hânceşti

750.716

2. Dezvoltarea şi diversifi-
carea serviciilor sociale 
comunitare pentru copiii 
cu dizabilităţi şi familiile 
acestora în RM

Reducerea numărului de copii 
cu dizabilităţi ce cresc separat de 
familie prin prevenirea institu-
ţionalizării şi reintegrarea lor în 
familii, ca rezultat al construirii 
unui centru de servicii sociale 
comunitare şi de reabilitare 
pentru copii cu handicap în mu-
nicipiul Chişinău

C e n t r u l  d e 
Plasament şi 
R e a b i l i t a r e 
pentru copiii 
de vârstă fra-
geda, Munici-
piul Chişinau

291.930

3. Crearea condiţiilor so-
cioeconomice optime prin 
aprovizionarea cu apă po-
tabilă din izvoare naturale 

Construcţia sistemului de apro-
vizionare cu apă în satul Ciuciu-
leni pentru crearea condiţiilor 
social-economice optime.

A O  “ A S D 
Ciuciuleni”, 
raionul  Hân-
ceşti

738.337,9

4. Parteneriate sociale tran-
sfrontaliere pentru benefi-
ciul bătrânilor solitari

Reabilitarea şi reamenajarea 
Centrului de Îngrijire şi Asisten-
ţă pentru persoane vârstnice din 
satul Bădiceni

Consiliul raio-
nal Soroca

293.990

5. Un mediu transfrontalier 
curat prin crearea unui 
sistem de colectare se-
lectivă şi a unei staţii de 
colectare pentru deşeuri 
în zona Anenii Noi 

Întreprinderea 
Municipală de 
Gestionare a 
Gospodăriei 
Locale Comu-
nale,  oraşul 
Anenii Noi

293.259,2

6. Activităţi culturale tran-
sfrontaliere – premise ale 
cooperării multilaterale 
durabile

Asigurarea infrastructurii, logis-
ticii şi resurselor necesare iniţie-
rii şi dezvoltării unor relaţii de 
cooperare culturale transfronta-
liere durabile intre comunităţile 
locale din cele două ţări

Consiliul local 
Feştiliţa,   ra-
ionul Ştefan-
Vodă

318.660
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Nr. Titlul proiectului Obiectivul  proiectului Beneficiarul Bugetul 
proiectu-
lui, Euro

7. Stabilirea managementu-
lui adecvat al deşeurilor 
menajere solide în raionul 
Făleşti

Îmbunătăţirea managementului 
deşeurilor menajere solide în 
raionul Făleşti. Plasarea a 50 
platforme de colectare a deşeuri-
lor în 9 localităţi ale raionului

Consiliul raio-
nal Făleşti

282.173

8. Dezvoltarea traseelor tu-
ristice în zona transfron-
talieră Nisporeni-Prut

Intensificarea cooperării tran-
sfrontaliere dintre comunităţile 
regionale în domeniul pro-
movării turismului în zona de 
frontieră şi în creşterea nive-
lului de eficienţă de utilizare a 
patrimoniului turistic local şi 
regional.

Consiliul raio-
nal Nisporeni

293.428

9. O familie pentru orice 
copil 

Crearea unor servicii sociale 
de tip familial pentru 25 de 
copii din familiile defavorizate 
din raionul Leova, cu vârsta 
cuprinsă între 7 şi 12 ani, prin 
înfiinţarea unui Centru de zi în 
baza modelului de bună practică 
preluat de la Judeţul Vaslui

Consiliul raio-
nal Leova

223.058

10. Crearea unui centru de 
îngrijire la domiciliu pen-
tru adulţii imobilizaţi din 
zona Hânceşti

Crearea efectivă a unui Centru 
de Îngrijire la Domiciliu, asigu-
rarea unui mod de viaţă demn 
şi autonom pentru un număr 
larg de persoane aflate în in-
capacitate

Consiliul raio-
nal Hânceşti

298.598

11. Colaborarea transfronta-
lieră pentru îmbunătăţirea 
condiţiilor de mediu

Crearea serviciului de colec-
tare a deşeurilor pentru 5939 
locuitori ai satului Şireţi, r-nul 
Străşeni

Consiliul local 
Sireţi, raionul 
Străşeni

237.682

12 Asigurarea dezvoltării 
economice în  regiunea de 
frontieră între România şi 
Moldova prin îmbunătăţi-
rea aprovizionării cu apă 
potabilă

Construirea şi montarea unui 
sistem de aprovizionare cu apă 
potabilă (apeduct), sistem de 
canalizare şi forare a fântâni-
lor în comuna Mingir, raionul 
Hânceşti

Primăria co-
munei Mingir, 
raionul Hân-
ceşti

820.000

13 Dezvoltarea capacităţii 
investiţionale în zona tu-
ristică Hânceşti-Vaslui

Crearea oportunităţilor pentru 
investiţii în sectorul de turism  în 
regiunile de frontieră localizate 
în regiunea traseului Hânceşti-
Leuşeni

Consiliul raio-
nal Hânceşti

418.830,1 
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ANEXA 16 

Repartizarea proiectelor finanţate din cadrul Programului de 
Vecinătate România-Moldova 2004-2006

Dez-
voltarea 
econo-
mică

Infra-
struc-
tura

Promo-
varea 
turis-
mului

Provo-
cări de 
mediu

Pro-
bleme 
sociale

Promo-
varea 

relaţiilor 
culturale

Total

Făleşti 0 0 0 1 0 0 1
Hânceşti 0 1 1 2 1 0 5
Leova 0 0 0 0 1 0 1
Nisporeni 0 0 1 0 0 0 1
Soroca 0 0 0 0 1 0 1
Străşeni 0 0 0 1 0 0 1
Chişinău 0 0 0 0 1 0 1
Anenii Noi 0 0 0 1 0 0 1
Ştefan-Vodă 0 0 0 0 0 1 1
Total 0 1 2 5 4 1 13
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ANEXA 17 

Distribuţia geografică şi după acţiuni a propunerilor de proiecte 
prezentate în cadrul Programului de Vecinătate România-Moldova 
2004-2006

Dez-
vol-

tarea 
econo-
mică

Infra-
struc-
tura

Pro-
mo-

varea 
turis-
mului

Pro-
vocări 

de 
mediu

Pro-
ble-
me 
so-

ciale

Promo-
varea 

relaţiilor 
educa-
ţionale

Promo-
varea 
relaţii-
lor cul-
turale

Dez-
vol-

tarea 
dura-
bilă

To-
tal

Anenii-Noi 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Bălţi 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Chişinău 11 0 1 2 5 2 0 1 22
Cahul 4 0 1 2 1 0 0 0 8
Căuşeni 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Călăraşi 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Ceadâr-Lunga 0 0 0 2 0 0 0 0 2
Cimişlia 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Criuleni 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Drochia 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Edineţ 1 0 0 1 0 0 0 0 2
Făleşti 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Hânceşti 0 1 1 3 2 0 0 0 7
Leova 1 0 0 0 1 0 0 0 2
Nisporeni 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Soroca 0 0 0 0 2 0 0 0 2
Străşeni 0 0 0 1 0 1 0 0 2
Ştefan-Vodă 0 0 0 0 0 0 2 0 2
Tighina 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Ungheni 2 1 1 0 0 0 0 0 4
U.A.G 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Total 23 2 5 16 11 4 2 1 64
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ANEXA 18 

Domeniile de acţiune ale propunerilor de proiecte înaintate în cadrul 
Programului de Vecinătate 2004-2006 din partea Republicii Moldova 

 Domeniul, acţiunea
Nr. 
de 

apli-
caţii

Ponde-
rea în 
totalul 
propu-
nerilor 

Localitatea 
Tipul 
apli-

cantu-
lui 

Nr. 
propu-
nerilor 
apro-
bate 

Ponderea 
în totalul 
propu-
nerilor 

aprobate
 1. Dezvoltarea economică 

1.1 Dezvoltarea infra-
structurii de afaceri 5 7,8%

Leova,  Un-
gheni, Chişi-
nău, Cimişlia 

A P L , 
ONG 0 0,0%

1.2 Dezvoltarea unor acti-
vităţi economice noi 3 4,6% C h i ş i n ă u , 

Edineţ AO 0 0,0%

1.3
Crearea de reţele de 
afaceri transfronta-
liere 

3 4,6% Cahul, Chişi-
nău, Tighina  

CCI, 
IÎS 0 0,0%

1.4

Dezvoltarea acţiuni-
lor transfrontaliere de 
formare a personalu-
lui din IMM

8 12,6%
Căuşeni, Chi-
şinău, Cahul, 
Ungheni

ONG, 
IÎS, 
APL

0 0,0%

1.5

Cooperări în vederea 
producţiei şi marke-
tingului produselor 
agricole 

2 3,1% Chişinău AO 0 0,0%

1.6

Coordonarea produc-
ţiei, etichetării şi stan-
dardelor de calitate 
ale UE 

2 3,1% Chişinău, Ca-
hul ONG 0 0,0%

 Total 23 35,8%   0 0%

 2. Infrastructura (transport, energie, gaz)

2.1. Reabilitarea drumuri-
lor secundare 2 3,1% Hânceşti, Un-

gheni APL 1 1,6%

 Total 2 3,1%   1 1,6%

 3. Turism

3.1

Dezvoltarea infra-
structurii şi serviciilor 
turismului transfron-
talier 

2 3,1% Hânceşti, Nis-
poreni APL 2 3,1%

3.2
Cercetarea comună a 
noilor activităţi turis-
tice transfrontaliere 

2 3,1% Chişinău, Ca-
hul ONG 0 0,0%
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 Domeniul, acţiunea
Nr. 
de 

apli-
caţii

Ponde-
rea în 
totalul 
propu-
nerilor 

Localitatea 
Tipul 
apli-

cantu-
lui 

Nr. 
propu-
nerilor 
apro-
bate 

Ponderea 
în totalul 
propu-
nerilor 

aprobate
 Total 4 6,2%   2 3,1%

 4. Provăcări de mediu 

4.3

Dezvoltarea la nivel 
local a sistemelor pen-
tru furnizarea apei 
şi/sau purificare a apei 
şi canalizare 

5 7,8%
H â n c e ş t i , 
Drochia, Cri-
uleni

 2 3,1%

4.4

Dezvoltarea şi îmbu-
nătăţirea depozitării 
deşeurilor la nivel 
transfrontalier

10

Ciadâr-Lun-
ga ,  Edine ţ , 
Făleşti, Cahul, 
Anenii-Noi, 
Străşeni, Chi-
şinău, Cahul

APL 3 4,6%

4.5

Dezvoltarea de reţele 
transfrontaliere create 
pentru îmbunătăţirea 
mediului

1 1,6% Ungheni APL 0 0,0%

4.7 

Măsuri pentru îmbu-
nătăţirea şi restaura-
rea zonelor protejate 
naţionale 

1 1,6% Chişinău ONG 0 0,0%

 Total 17 26,6%   5 7,7%
 5. Probleme sociale 

5.1

Prestarea şi dezvolta-
rea serviciilor pentru 
grupurile dezavan-
tajate

9 14,1%
C h i ş i n ă u , 
Leova, Hân-
ceşti, Soroca

IP, APL, 
ONG 4 6,3%

5.2
Instruirea personalu-
lui, inclusiv formarea 
instructorilor 

2 3,1% Străşeni, Chi-
şinău ONG 0 0,0%

5.3

Seminare informative 
tematice, elaborarea 
materialului informa-
tiv 

1 1,6% Călăraşi APL 0 0,0%

 Total 12 18,8%   4 6,3%

 6. Promovarea relaţiilor educaţionale 

6.2

Schimburile între 
grupuri educaţionale,  
grupurile de tineri şi 
grupuri la nivelul co-
munităţii

1 1,6% Cahul ONG 0 0,0%
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 Domeniul, acţiunea
Nr. 
de 

apli-
caţii

Ponde-
rea în 
totalul 
propu-
nerilor 

Localitatea 
Tipul 
apli-

cantu-
lui 

Nr. 
propu-
nerilor 
apro-
bate 

Ponderea 
în totalul 
propu-
nerilor 

aprobate

6.3

Constituirea şi îm-
bunătăţirea locaţiilor 
sau serviciilor de în-
văţământ şi instruire 
profesională 

1 1,6% Chişinău IÎS 0 0,0%

6.4

Proiecte între spe-
cialişti din domeniul 
educaţional şi al pieţei 
forţei de muncă 

1 1,6% Chişinău ONG 0 0,0%

 Total 3 4,8%   0 0%

 7. Promovarea relaţiilor culturale 

 
Îmbunătăţirea locaţii-
lor pentru a dezvolta 
iniţiative culturale 

2 3,1% Ştefan-Vodă APL 1 1,6%

 Total 2 3,1%   1 1,6%

 8. Dezvoltarea durabilă

 Dezvoltarea habitatu-
lui urban 1 1,6% Chişinău ICŞ 0 0,0%

 Total 1 1,6%   0 0%

 Total program 64 100,0%   13 20,3%




