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I. INTRODUCERE 

 

Cooperarea în cadrul programelor regionale este un element esenţial pentru parteneriatele strategice 

precum România – Republica Moldova. Programele regionale sunt însă puţin cunoscute deşi, există în 

cadrul acestora proiecte de mare amploare, cu impact concret.  

Raportul de faţă analizează derularea unor proiecte extrem de importante pentru relația România – 

Republica Moldova și Ucraina pornind de la angajamentele și rezultatele proiectelor trilaterale în cadrul 

cărora există şapte proiecte mari de investiţii destinate provocărilor de securitate, de la cele ale Strategiei 

Uniunii Europene pentru Regiunea Dunăreană (SUERD) și ale proiectelor din cadrul Euroregiunilor şi 

Programului Operațional comun Bazinul Marii Negre. 

 

Acest raport cuprinde observații și opinii culese în cadrul dezbaterii dedicate cooperării regionale care a 

avut loc la Chișinău, pe 29 mai 2013, și la care au participat reprezentanți ai Ministerelor Dezvoltării 

Regionale din România și Republica Moldova, reprezentanți ai Agențiilor de Dezvoltare Regională, ai 

euroregiunilor și unităților de implementare. Elementul comun al acestor proiecte este logica și componenta 

transnațională însă ele sunt formate europene în care se manifestă și cooperarea bilaterală unde România 

este donator direct.   

   

Potrivit estimarilor oficialilor români prezenți la dezbaterea dedicată cooperării regionale de la Chișinău, 

România a alocat peste 90 de milioane de euro începând din 1993 până în 2012 ca volum de 

asistenţă destinată Republicii Moldova concentrată în ultimii ani (în special după 2009). Trebuie 

subliniate însă câteva caracteristici esenţiale ale asistenţei oferite de România Republicii Moldova: în 

primul rând există o logică europeană în care aceasta este concepută; a fost asigurată posibilitatea utilizării 

unor instrumente de aplicare în domenii diverse: educaţie, cercetare, dezvoltare, tineret, comunicare.  

 

Există în implementare în acest moment proiecte a căror valoare este de 2,7 milioane de euro care 

se desfăşoară prin mecanismul ODA administrat de Ministerul Afacerilor Externe de la Bucureşti, cum de 

altfel există o serie de programe de cooperare – în logica şi sub procedurile europene menţionate – şi care 

vor fi descrise şi analizate în cadrul acestui raport. România este însă dependentă de un climat politic stabil 

în Republica Moldova.  

Prezentul raport analizează aşadar atât rezultatele proiectelor în cadrul programelor de cooperare 

regională cât şi dificultăţile de implementare semnalate de partenerii din cadru proiectelor ori de autorităţile 

naţionale. Evaluarea acestor elemente este cu atât mai importantă în contextul pregătirii viitoarelor 

programe finanţate de Uniunea Europeană în perioada 2014 - 2020.  

Raportul evidenţiază bunele practici – programe ale căror proceduri au făcut mai eficientă absorbţia 

fondurilor alocate, dar şi sincopele generate de unele construcţii de finanţare complexe care necesită 

armonizări legislative, un management comun şi o colaborare mult mai strânsă între parteneri.  
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Acest raport apare în contextul proiectului ”Contribuții la parteneriatul pentru dezvoltare dintre 

România și Republica Moldova”, co-finanțat de United States Agency for International Development 

și Unitatea Asistență pentru Dezvoltare din cadrul Ministerului Afacerilor Externe. O parte din 

concluziile şi recomandările incluse în prezentul raport au rezultat din discuțiile  purtate în cadrul mesei 

rotunde „Cooperarea regională între România și Republica Moldova”, organizată în data de 29 mai 2013 în 

Chișinău, Republica Moldova.  
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II. ROMÂNIA-REPUBLICA MOLDOVA: GEOPOLITICA COOPERĂRII 

TRANSFRONTALIERE 

Cooperarea transfrontalieră între Republica Moldova și România are deja un trecut consistent şi  

înregistrează o dinamică ce merită analizată și evaluată pentru a răspunde actualelor deficienţe, dar şi  

provocărilor viitoare. 

 

Relațiile transfrontaliere dintre Republica Moldova și România au avut inițial un caracter sporadic cu 

numeroase blocaje instituționale. Ele s-au transformat însă treptat în relații instituționale mult mai eficiente. 

O analiză în timp a etapelor cooperării transfrontaliere arată zonele și perioadele în care au existat sincope 

ca de altfel și momentele relansării și evoluției relațiilor pe această zonă.   

 

Astfel, la începutul anilor „90 relațiile de cooperare transfrontalieră aveau mai degrabă un caracter cultural 

(înfrățiri, schimburi de carte), fără a fi instituționalizate într-o formă sau alta. A urmat apoi perioada în care 

cooperarea transfrontalieră, influențată de factorul politic din cele două țări, a avut un caracter sporadic.  

Cooperarea s-a menținut, în principiu, prin diverse canale de dialog susținute de autoritățile locale de pe 

cele două maluri ale Prutului. Acest lucru a permis crearea, în 1997, a primei Euroregiuni Dunărea de Jos, 

considerată un cadru necesar și încurajator pentru relațiile transfrontaliere în spațiul dunărean. Trasarea 

acestui cadru  nu a impulsionat creșterea schimburilor  comerciale între regiunile de frontieră, în principal 

din cauza lipsei proiectelor care să pună în valoare avantajele competitive ale actorilor transfrontalieri. Cea 

mai recentă perioadă a relațiilor transfrontaliere dintre Republica Moldova și România se caracterizează 

printr-un grad de interdependență tot mai accentuat, determinat atât de factorul politic din ambele țări, cât și 

de regulile procesului de negociere în vederea integrării în Uniunea Europeană. 

Începând cu anul 2007, Uniunea Europeană a lansat o serie de programe de cooperare transfrontalieră în 

cadrul noului Instrument European de Parteneriat şi Vecinătate (ENPI) 2007-2013. Republica Moldova a 

fost eligibilă pentru a participa câteva dintre ele: 

 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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2.1.Programul Operațional Comun România-Ucraina-Moldova 2007- 2013- proiecte de 

interes strategic aflate pe agenda comună, stadiu, obstacole în implementare 

 

Programul  Operațional Comun România-Ucraina-Moldova 2007 a fost  succesorul programelor de 

vecinătate bilaterale Romania-Moldova și Romania-Ucraina,  având o arie de acoperire ce a inclus 

următoarele localități:România – județele Botoșani, Galați, Iași, Suceava, Tulcea și Vaslui; Republica 

Moldova-întreg teritoriul;Ucraina, oblasturile: Odessa și Cernăuți.  

Programul a avut un buget total de 137,4 milioane, din care fonduri nerambursabile furnizate de Uniunea 

Europeană prin Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat au fost de aproximativ 126 milioane 

euro. Statele partenere trebuia să participe  la finanțarea proiectelor cu suma de aproximativ 11, 4 milioane 

euro. 

 

Programul și-a propus ca, în contextul unor granițe sigure, să realizeze ca obiectiv:  stimularea potenţialul 

de dezvoltare al zonei de frontieră, prin favorizarea contactelor între parteneri de pe ambele părţi ale 

graniţei, în scopul îmbunătăţirii situaţiei economico-sociale, infrastructurii şi a mediului înconjurător. 

Prima licitaţie în cadrul programului a fost anunţată la 1 iulie 2009. Per total au fost recepţionate 422 

propuneri de proiecte, bugetul solicitat fiind de 320 milioanede Euro, dintre care 112 de aplicanți din 

Republica Moldova. La  licitația din 2009 au participat 382 de parteneri din Moldova (comparativ cu 375 din 

România și 247 din Ucraina).  Republica Moldova a înregistrat practic cea mai mare performanță ca 

participare la program și la indicatorul privind calitatea aplicațiilor.  Urmare a unei îndelungate perioade de 

evaluare au fost selectate 25 de proiecte în valoare de 44,4 milioanede Euro (dintre care 13 milioane Euro 

accesate de beneficiarii/partenerii din Republica Moldova – circa 30% din valoarea licitației în cadrul a 16 

proiecte). La momentul actual, majoritatea proiectelor sunt la finalul perioadei de implementare.   

 

Cea de a doua licitație a fost lansata la data de 14 noiembrie 2011. În cadrul acesteia,  numărul 

propunerilor s-a fost dublat (1.060 propuneri de proiecte recepționate) dintre care  272 au fost prezentate 

de aplicanți din Republica Moldova, comparativ cu 637 din România și 141 din Ucraina. În prezent, 

proiectele selectate sunt în proces de contractare. Tot în cadrul programului au mai fost selectate, și parțial 

contractate, proiecte de investiții majore sau proiecte strategice, agreate în comun de statele participante. 

Valoarea acestora este de 37.9 milioane de Euro.   
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Interconexiunea pentru conducta de 
transport de gaze direcția Iași-Ungheni 

Buget:7 milioane euro (3 milioane 
Republica Moldova și 4 milioane 
România) 

Durata: 17 luni 

Beneficiar: Ministerul Economiei, 
Comerțului și Mediului de Afaceri din 
România 

Parteneri: Ministerul Economiei din 
Republica Moldova 

 

 

ENTSO E  

Buget: 6.360.639 Euro 

Durata: 30 de luni 

Beneficiar: Ministerul Economiei RM 

Parteneri: Ministerul 
Economiei,Comerțului și Mediului de 
Afaceri din România, Ministerul Energeticii 
și Cărbunelui din UA 

Proiecte strategice România-Republica Moldova 

Interconectorul Iaşi - Ungheni este unul dintre 

proiectele majore de infrastructura energetică 

pentru Republica Moldova, fiind un factor-cheie în 

strategia Chișinăului de a-și reduce dependenţa 

față de importurile de gaze naturale din Rusia. 

Lungimea gazoductului va fi de 43,2 kilometri, din 

care 32,8 pe teritoriul României. Valoarea totală a 

proiectului este 19,2 milioane de euro și va putea 

transporta anual 1,5 miliarde metri cubi de gaz. 

Cele 7 milioane de euro oferite prin programul 

operațional comun România-Ucraina-Moldova 

reprezintă 35% din totalul bugetului prevăzut. 

Astfel, potrivit ultimelor declarații făcute de 

președintele României, Traian Băsescu, celelalte 

lucrări de construcții vor fi suportate din contul 

ajutorului nerambursabil de 100 de milioane oferit Moldovei de către România1.  

 

Lucrările celui mai important proiect comun, ce 

reprezintă o ”declarație de independență„ 

energetică a Republicii Moldova2, urmează a fi 

lansate pe 27 august 2013, întâmplător sau nu, de 

Ziua Independenței Republicii Moldova. Finalizarea 

proiectului este preconizată la  sfârșitul anului 2013. 

La ora actuală este aşteptată soluționarea 

problemei privind  exproprierea a 40 de proprietari 

pentru a plasa conducta ce duce spre Republica 

Moldova.  

Un alt proiect de importanță  strategică este 

proiectul ENTSO E.Proiectul, în valoare de 7 

milioane euro, va acoperi costurile cu elaborarea unui studiu de fezabilitate privind interconectarea în bloc 

a celor două sisteme electroenergetice ale Republicii Moldova și Ucrainei la sistemul european continental 

de transport. Interconectarea la ENTSO-E presupune integrarea fizică în sistemul energetic european, 

ceea ce ar permite diversificarea surselor de aprovizionare cu energie electrică și sporirea securităţii 

energetice a țări. Crearea unei punţi de legătură între cele trei state partenere are drept scop  susținerea 

populației din zonele de frontieră în găsirea unor soluţii comune la problemele similare cu care se 

confruntă. 

                                                      
1
Lucrările de constricţie ale gazoductului Ungheni-Iaşi vor fi suportate integral de partea română, din contul 

ajutorului de 100 de milioane de euro nerambursabili acordat de România ţării noastre. Declaraţia a fost de către 
preşedintele Traian Băsescu, în timpul întrevederii cu premierul Iurie Leancă, adev.ro/mq31ma, 17 iulie 2013 

2
”Cooperarea energetică România-Republica Moldova. Noile provocări de securitate energetică”, Policy Memo 37, 

CRPE Februarie2013 

http://adev.ro/mq31ma
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SMURD 

Buget: 6,03 milioane euro 

Durata: 24 luni 

Beneficiar: Ministerul 
Administrației și Internelor din 
România 

Parteneri: Inspectoratul General 
de Aviație România, Ministerul 
Afacerilor de Interne Republica 
Moldova 

 

Crearea unei infrastructuri 
transfrontaliere de comunicații-factor al 

unei dezvoltări-social economice 
durabile și planificării spațiale complexe 

Buget: 4.7 milioane euro  

Durata: 36 de luni 

Beneficiar: Ministerul Transportului și 
Infrastructurii 

Parteneri: Ministerul de Interne (RM), 
Ministerul Administrației și 
Internelor(RO), Ministerul Tehnologiei 
Informației și Comunicațiilor (RM). 

 

IMPEFO 

Buget: 3,097 milioane euro 

Durata: 24 luni 

Beneficiar: Serviciul Vamal RM 

Parteneri:Autoritatea Națională a Vămilor 

 

Strategic pentru Republica Moldova și România este și proiectul ce vizează ”Crearea unei infrastructuri 

transfrontaliere de comunicaţii  – factor al unei 

dezvoltări social- economice durabile şi 

planificării spaţiale complexe”.  

Potrivit obiectivelor proiectului, partea 

moldovenească va utiliza resursele financiare 

alocate pentru crearea magistralei prin fibre optice 

de comunicații care va fi ulterior folosita în comun 

pentru schimb de informații în lupta cu crima 

transfrontalieră între serviciile specializate ale celor 

trei țări. 

 

Implementarea acestui proiect se derulează lent în 

special din cauza complexităţii procedurii de 

expropriere a proprietarilor în vederea construcției 

instalațiilor TETRA. 

Un alt proiect strategic pentru ambele țări este 

și cel legat de ”Îmbunătăţirea serviciilor mobile 

terestre și avia - de intervenţie de urgenţă, descarcerare şi reanimare acordate în consecinţa 

dezastrelor majore în zona transfrontalieră”. 

Proiectul are drept scop creșterea posibilităților de 

intrevenţie în zonele aflate la frontiera dintre România și 

Republica Moldova cu acoperire în  județele româneşti 

Iași, Vaslui, Galați, Tulcea, Brăila și pe întreg teritoriul 

Republicii Moldova.   

Ca rezultat: se va achiziționa de către partenerii români         

unelicopter echipat pentru intervenții rapide, a cărei 

operare va fi asigurată de partea română, o autospecială  

pentru decontaminarea personalului,  tehnica,  respectiv 

echipamente specifice de intervenție, in timp ce   

partenerul moldovean va achiziționa vehicule speciale 

pentru acordarea primului ajutor, îngrijire medicală de 

urgenţă şi descarcerare, vehicule pentru lucrări de investigație radiometrică şi chimică respectiv de 

evacuare a populației în caz de dezastre precum şi mijloace mobile de radio-comunicații. Cele mai mari 

provocări ale proiectului sunt cauzate de diferențele din legislaţiile specifice situațiilor de urgență. Astfel, 

”Aderarea la ENTSO-E în condițiile existenței conexiunilor fizice va consolida securitatea 
energetică și va oferi posibilitatea de a alege oricând și fără constrângeri între alternativa 
de a cumpăra energie din Est sau din Vest, precum și arbitrajul comercial între cele două 
blocuri”. 

Valeriu Lazăr 
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AVERT 

Buget: 8,329 milioane euro 

Durata: 30 luni 

Beneficiar:Ministerul Mediului și 
Pădurilor din România 

Parteneri: Administrația bazinală de 
Apă Prut-Bîrlad RO, Administrația 
bazinală de Apă Siret RO, Institutul 
național de hidrologie și gospodărire a 
apelor RO, Departamentul resurselor de 
apă pentru bazinul Nistru-Prut UA, 
Centrul regional hidrometeorologic din 
Cernăuți UA, Centrul științific și tehnic 
de stat pentru probleme intersectoriale 
și regionale pentru siguranța mediului și 
conservarea resurselor ”EcoResource” 
UA, Agenția Apele Moldovei. 

 

 

este necesară efectuarea unei analize a  cadrului legal în 

vederea elaborării unor proceduri comune de notificare, 

monitorizare și intervenție.  

La data de  4 martie 2013, s-a semnat primul contract 

pentru un Proiect Major de Investiţii ce va fi implementat 

în cadrul Programului Operaţional Comun România 

Ucraina - Republica Moldova 2007-2013: „IMPEFO - 

Îmbunătăţirea cooperării transfrontaliere între 

Republica Moldova şi România privind produsele 

petroliere şi alimentare". Obiectivul general al 

proiectului ține de eficientizarea  managementului 

frontierei prin măsuri de modernizare a punctelor 

comune de trecere a frontierei între România şi 

Republica Moldova şi de stabilirea unei o cooperări 

strânse între autorităţile de resort din ambele state 

pentru asigurarea unui nivel ridicat de transparenţă și 

fiabilitate informaţională, în conformitate cu 

reglementările vamale pentru import şi export şi tranzitul 

de produse petroliere şi alimentare.  Partea 

moldoveneasca  are la dispoziţie 2,35 milioane euro 

pentru procurarea și instalarea a două  laboratoare mobile, precum și pentru construcția Laboratorului 

Vamal Central din Chișinău. Partea română va utiliza resursele financiare pentru procurarea unui  laborator 

mobil. De asemenea se va constitui un grup bilateral de experţi pentru conformitatea reglementărilor 

vamale şi de accizare a produselor petroliere şi alimentare. 

În contextul proiectelor strategice se înscrie și proiectul de mediu  „Crearea sistemului de prevenire  

timpurie  a inundaţiilor şi protecţia împotriva distrugerilor provocate de acestea prin implementarea 

unui sistem de semnalizare şi monitorizare automată şi consolidarea obiectivelor hidraulice majore 

în bazinele hidrografice Siret-Prut – AVERT”.  Acesta este un proiect trilateral.  Rezultatele proiectului 

vizează:  

 instalarea a două staţii hidrometrice de monitorizare şi semnalizare timpurie a pericolelor de 

inundaţii în amontele bazinului râului Prut;   

 executarea celor mai urgente lucrări de consolidare a capacităţilor funcţionale a Nodului 

Hidrografic de la Stânca-Costeşti. Dat fiind faptul că durata de evaluare și contractare a fost lungă 

autoritățile beneficiare ale acestui proiect au inițiat anumite lucrări din fonduri proprii, înainte de 

începerea propriu-zisă a proiectului .  

 

Această situaţie a determinat Autoritatea de management să ceară reevaluarea propunerii, în 

condițiile în care realitățile din momentul depunerii proiectului nu mai erau valabile la startul 

implementării acestuia.  

Proiect de prioritate strategică susținut prin Programul Operaţional Comun România – Ucraina – 

Republica Moldova 2007-2013 este și cel care se referă la ”Inventarierea, evaluarea şi remedierea 

surselor antropogene de poluare a regiunilor Dunării de Jos din Ucraina, România şi Republica 

Moldova„.  
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Inventarierea, evaluarea şi remedierea 
surselor antropogene de poluare a 

regiunilor Dunării de Jos din Ucraina, 
România şi Republica Moldova 

Buget : 5,2 milioane euro 

Durata : 36 luni 

Beneficiar : Departamentul de Stat –
Protecția Mediului din Regiunea Odessa 

Parteneri : Ministerul Mediului Republica 
Moldova, ONG-uri din Moldova și 
România 

 

 

Acest proiect este în derulare din aprilie 2013 şi urmăreşte realizarea următoarelor rezultate: partea 

moldovenească va utiliza cele 0,3 milioane alocate pentru 

inventarierea deșeurilor chimice expirate și pentru 

crearea Centrului pentru Managementul Deșeurilor 

Periculoase; partea română va inventaria sursele 

antropogene de poluare și pentru construcția 

Sistemului de Tratare a Apelor Reziduale de la Chilia 

Veche; partea ucraineană va inventaria sursele 

antropogene, va efectua analiza riscurilor, va construi 

o Stație de tartare a apelor reziduale la Vilcovo.  

 

Provocările majore sesizate în procesul de 

implementare a proiectului țin de relația partenerilor  

cu beneficiarul proiectului și de rigiditatea cadrului 

legislativ. 

 

 

 

 

2.2. Programul Operațional Comun pentru Bazinul Mării Negre 2007-2013 

Obiectivul global al programului este de a sprijini dezvoltarea economica si socială susţinută în regiunile 

din bazinul Mării Negre, bazată pe parteneriate regionale solide si strânsă cooperare.  

 

Prin acest program se pot finanţa acţiuni din domeniul promovării activităţilor economice, protecţiei 

mediului, cursuri de formare, conferinţe, workshop-uri, crearea de reţele pentru promovarea turismului etc.  

 

Bugetul total al programului pentru 7 ani este de 19.862.000 de Euro (18.035.000 Euro ENPI și 

1.557.000 Euro co-finanţare naţională). Statele participante în program trebuia să asigure 10% din 

finanţare. La acest program participă opt state riverane Bazinului Mării Negre 

Prima licitaţie a fost anunţată la 1 iulie 2009, pentru o anvelopă financiară de 3,3 milioane de  Euro. Per 

total au fost recepţionate 173 propuneri de proiecte. Dintre acestea, zece au fost înaintate de aplicanţi 

(partener leader) din Republica Moldova. Per total, la licitaţie, au participat 69 parteneri moldoveni. Ca 

rezultat al procesului de evaluare, au fost aprobate 19 proiecte cu un buget de 5,7 milioane de Euro. Zece 

parteneri din Republica Moldova participă în proiectele selectate, bugetul accesat fiind de  906.819,57 

Euro, ceea ce plasează Republica Moldova pe locul 3 după volumul bugetului pe ţară, după România şi 

Bulgaria. Rezultatele primei licitaţii arată interesul sporit al aplicanţilor şi partenerilor din Moldova şi mai 

ales capacitatea acestora de a atrage fonduri.  

 

Cea de a doua licitație a fost lansată în iunie 2011, au fost recepționate 195 de propuneri, dintre care 31 au 

fost selectate pentru finanțare cu un buget de 12,5 milioane de Euro. Din aceste 31 de proiecte, 29 includ 

instituții din Republica Moldova care au accesat un buget de 2,5 mil Euro.  



 

 

10 

Beneficiarii acestui program au apreciat în special procedurile rapide și posibilitatea absorbției mari a 

resurselor.  

2.3. Programul de Cooperare Transnațională pentru Europa de Sud Est 2007-2013 

Programul de Cooperare Transnațională pentru Europa de Sud Est acoperă 16 state din Europa de Sud-

est ce se află în diferite raporturi juridice cu statele UE. 

 

Scopul proiectului este crearea de parteneriate transnaţionale în domenii de importanţă strategică în 

scopul îmbunătăţirii procesului de integrare teritorială, economică şi socială şi al sprijinirii coeziunii, 

stabilităţii şi competitivităţii.  

 

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 (pentru un buget de 76,6 milioane de  Euro),  dintre care cinci cu participarea 

partenerilor din Republica Moldova, bugetul accesat de reprezentând circa 300.000 Euro.  

 

Cea de a doua licitaţie a fost lansată în noiembrie 2009, în cadrul căreia au fost transmise 598 de aplicaţii. 

Au fost contractate 21 de proiecte (cu un buget de 37 de milioane de Euro), dintre care doar două implică 

participarea partenerilor din Republica Moldova. Numărul redus al  partenerilor moldoveni în cadrul acestui 

program poate fi explicată de incertitudinea financiară şi dificultăţile de management.  

 

Licitaţia a treia a fost una strategică cu o anvelopă financiară de 30 de milioane de Euro din Fondul 

European de Dezvoltare Regională (FEDR). În cadrul acesteia au fost selectate opt proiecte pentru 

finanțare în trei dintre ele fiind cooptate instituții din Republica Moldova. În luna martie 2011, Comisia 

Europeană(CE) a aprobat bugetul ENPI de două milioanede Euro pentru participarea la acest program ca 

membru deplin a Republicii Moldova şi Ucrainei. Întreaga sumă a revenit Republicii Moldova, deoarece 

Ucraina nu a reușit să parcurgă procedurile interne de aprobare.  

Licitaţia a patra a fost una ordinară, organizată în paralel cu licitaţia a treia, anvelopa financiară fiind de 52 

milioane de Euro. Urmare  rezultatului evaluărilor, instituțiile din R. Moldova participă într-un proiect.  

2.4. Programele de Cooperare Transfrontalieră în cadrul Instrumentului European de 

Vecinătate 2014-2020. Noi provocări în relația România –Republica Moldova 

 

Programele de cooperarea transfrontalieră sunt printre puținele instrumente care oferă opțiuni de 

colaborare pentru autoritățile publice și instituțiile non-guvernamentale din Republica Moldova. 

Implementarea proiectelor în Republica Moldova a pus în evidenţă o serie de impedimente şi dificultăţi. 

Lecţiile învăţate ca urmare a implementării acestora urmează să fie luate în considerarea la definirea noilor 

programe de cooperare transfrontalieră şi transnaţională.  

 

Astfel, la nivel de proiecte, au fost înregistrate următoarele impedimente: 

 Dificultăţi în identificarea partenerilor de proiect; 

 Capacităţi tehnice modeste în vederea aplicării regulilor programelor de cooperare transfrontalieră atât 

în etapa propunerii/conceperii de proiecte cât şi în cea de implementare; 
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 Cofinanţarea de 10% din valoarea proiectului este frecvent o constrângere pentru beneficiari şi un 

impediment important în implementarea cu succes a proiectului; 

 Perioada între depunerea şi contractarea propunerii de proiect este prea lungă, circumstanţele şi 

realităţile suferind deja modificări semnificative; 

 Existenţa unor diferenţe importante între regulile de implementare aplicate în programe şi legislaţia 

naţională,cecea ce a generat dubla raportare şi dubla înregistrare. 

 

La nivel de programe, au existat de asemenea unele dificultăți:   

 Partenerii din cadrul programelor ce utilizează mai multe surse de finanţare (IPA, FEDER) se confruntă 

cu reticenţa „vechilor” parteneri de accepta „noilor veniţi”; 

 A fost înregistrată o comunicare insuficientă între statele partenere la program şi autorităţile de 

management ale programelor; 

 Partenerii s-au confruntat cu rigiditatea procedurilor Autorității de Management.  

 

Recomandări de bună practică 

Din experienţele acumulate în implementarea curentă au fost identificate o serie de elemente ce trebuie 

luate în considerare pentru derularea cu succes a viitoarelor programe: 

 Angajamentul partenerilor pentru scopul şi rezultate 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; 

 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 partenerilor); 

 Consolidarea capacităţilor instituţiilor naţionale implicate în managementul programelor. 

 

2.5.Programul de Cooperarea Transfrontalieră în cadrul Instrumentului European de 

Vecinătate (CBC ENI) 2014-2020 

 Începând cu luna ianuarie 2013, Comisia Europeană a invitat statele participante în programe de 

cooperare transfrontalieră să inițieze procesul de consultare pentru noile priorităţi ce vor fi finanțate din 

cadrul Instrumentului European de Vecinătate.  

 Acest exercițiu reprezintă o adevărată provocare pentru statele partenere deoarece se impun o 

serie de noi obligații  care presupun o mai mare implicare şi un grad mai mare de responsabilități prin 

implementarea principiului de Administrare Comună. Astfel, Statele Partenere vor fi parte componentă a 

sistemului de management și control şi vor implementa măsurile necesare pentru asigurarea 

managementului, controlului, auditului și returnării fondurilor incorect utilizate. În acest sens, pe lângă 

Acordurile Financiare semnate de către statele participante cu CE, între Autoritățile de Management și 

Autoritățile Naționale vor fi semnate Memorandumuri de Înțelegere (exemplu: model IPA) în care vor fi 

detaliate responsabilitățile, obligaţiile și drepturile părților. 
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Pentru noile programe CBC ENI vor fi schimbate unele aspecte metodologice majore precum: 

 Impactul transfrontalier al programelor va fi mai proeminent (nu se doresc programe regionale 

separate);  

 Aplicarea în totalitate a principiului de  administrare comună; 

 Armonizarea sistemelor de management IPA, ETC și ENI; 

 Coeziune cu alte instrumente de asistență ale UE; 

 Distribuirea  alocărilor financiare pe programe în dependență de criteriul populației din aria 

programului. 

Una dintre schimbările majore ale Programului Operațional RO-UA-MD pentru noua perioadă de 

programare este revenirea la programe bilaterale separate.  

 

Astfel, pentru perioada 2014-2020 vom avea două programe de cooperare transfrontalieră distincte: 

România-Ucraina și România-  Moldova. Cele două programe  vor fi finanțate prin Instrumentul 

European de Vecinătate, iar Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice din România a fost 

nominalizat ca Autoritate de Management pentru cele două programe, România-Ucraina şiRomânia-

Republica Moldova.  

 

Programul bazinul Mării Negre nu va suferi schimbări. Schimbarea majoră ține de includerea în acest 

program a două state noi: Rusia și Azerbaidjan.  

Programul  de Cooperare Transnațională pentru Europa de Sud Est va fi înlocuit cu Programul 

Transnațional de Cooperare pentru Regiunea Dunării. 

 

III. STRATEGIA UNIUNII EUROPENE PENTRU REGIUNEA DUNĂRII 

3.1. Ce reprezintă  SUERD? Structură. Obiective 

Dezvoltarea durabilă şi integrată a Regiunii Dunărene reprezintă unul dintre obiectivele strategice ale UE. 

Strategia Uniunii Europene pentru Regiunea Dunăreană (SUERD) reprezintă un model de cooperare 

regională la nivel european și este inspirat din Strategia europeană pentru regiunea Mării Baltice. Aceasta 

reprezintă o platformă pentru parteneriate (autorităţile locale, regionale, mediul privat şi sectorul 

neguvernamental) care să genereze proiecte pentru dezvoltarea regiunii Dunării. SUERD are stabilite 

următoarele obiective:   

 Asigurarea şi susţinerea dezvoltării economice, sociale şi culturale a statelor şi regiunilor  

 Diminuarea decalajelor social-economice dintre regiuni 

 Eficientizarea utilizării fondurilor europene şi atragerea de noi fonduri pentru regiunea Dunării 

 SUERD este concepută pe o filozofie aparte: ”principiul 3 de DA” și ” principiul 3 de NU”. Astfel,   se 

dorește „DA” pentru o mai bună coordonare a fondurilor disponibile; „DA” pentru coordonarea 

mecanismelor existente; „DA” pentru idei noi.  În același timp sunt stabiliți și cei 3 de NU care 

caracterizează specificul SUERD – „NU” sunt alocaţi bani suplimentari pentru implementarea 

Strategiei; „NU” sunt create instituții adiţionale; „NU” este elaborată legislaţie complementară. 

 

Din perspectiva CE, SUERD are o importanță cheie în Europa, iar implementarea acesteiareprezintă o 

reală provocare din cauza nivelului complex de cooperare între 14 state (8 statemembre și 6 non -UE), 
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domenii diferite (11 arii prioritare), surse de finanțarediferite și structuri de coordonare complexe (24 de 

coordonatori de Arii Prioritare și 14 PuncteNaționale de Contact).  Pe de altă parte însă SUERD 

reprezintă un exercitiu pentru Republica Moldova în pregătirile pentru integrarea europeană. Fără a 

nega provocările ce ţin de o structura complexă a programului, SUERD este văzut de partea română 

ca un exerciţiu de cooperare, o oportunitate pentru ambele state.   

 

3.2 Relevanța SUERD pentru Republica Moldova 

În plan intern, contribuţia Republicii Moldova la implementarea strategiei este rezultat al colaborării dintre o 

serie de instituţii guvernamentale: Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor (care asigură 

coordonarea inter-instituţională, precum şi reprezentarea externă a Republicii Moldova  pe acest subiect), 

Cancelaria de Stat, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor, Ministerul Mediului, Ministerul 

Educației, Ministerul Tehnologiei Informației și Comuncațiilor, Ministerul de Interne, Ministerul Economiei, 

Ministerul Culturii, Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei, Academia de științe, Agenția Turismului, 

Centrul Național Anticorupție.  

Republica Moldova participă împreună cu Austria, la implementarea Strategiei Dunării în calitate de 

coordonator pe prioritatea 9 ”Învestiția în oameni și capacități„. 

 

Propunerile Republicii Moldova pe domeniile de cooperare ale SUERD au vizat: 

 Îmbunătăţirea conectivităţii în regiunea Dunării;  

 Protecţia mediului şi gestionarea apelor; 

 Dezvoltarea socio-economică;3 

Principalele cauze ce explică dificultatea participării Republicii Moldova la implementarea SUERD sunt de 

ordin economic, politic și instituțional.  

 

La nivel economic se poate constata că Republica Moldova are acces limitat la fondurile UE (programe 

operaționale, investiții, împrumuturi) iar fondurile alocate nu pot acoperi necesitățile naționale, cele 

transnaționale și transfrontaliere fiind îndepărtate ca viziune și capacități.  Astfel, experții naționali, membri 

ai Grupului Coordonator nu au fonduralocate pentru activitățile lor.Această realitate are un impact direct 

asupra implementării priorităților stabilite în SUERD. În acest context, Republica Moldova a fost capabilă să 

deruleze doar activități soft ce țin de  comunicare și organizarea evenimentelor de informare (elaborarea 

Planului de acțiuni, stabilirea platformei pentru comunicarea interinstituțională, organizarea Zilei Dunăre 

etc.).  

 

Mai mult decât atât, membri Grupului de coordonatori nu au resurse suficiente pentru a participa la 

întâlnirile Grupului Director, responsabil de implementarea SUERD.   

 

La nivel politic, procesul de integrare la UE manifestă unele incertitudini, în timp ce strategia Europa 2020 

nu este o prioritate pentru Republica Moldova. La acestea se mai adaugă și capacitățile instituționale 

reduse. În Republica Moldova nu există entitate SUERD distinctă care s-ar ocupa de implementarea 

strategiei, membri grupului național de implementare a SUERD au alte responsabilități de bază în cadrul 

                                                      
3
HG nr. 694 din 04.08.2010 cu privire la aprobarea Contribuţiei (propunerilor) Republicii Moldova la SUERD 
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instituției care o reprezintă, iar participarea la implementarea SUERD este una adițională. Suportul redus 

pentru implementare este una din deficienţele semnalate de experţi din cadrul instituţiilor implicate în acest 

program. De asemenea, din punct de vedere la nivel legal, HG 694 din 04.08.10 cu privire la aprobarea 

Contribuțiilor la SUERD necesită revizuire, dat fiind faptul că nu mai este de actualitate, condițiile în care 

această hotărâre de Guvern  a fost aprobată nu mai corespund realității.  

Partea moldovenească a avansat autorităţilor române propunerea dezvoltării, în cadrul ODA, a unei 

subcomponente/proiect care să susţină SUERD prin sprijin pentru experţi tehnici, analişti sau chiar un 

comitet de lucru comun, aratând că asistenţa tehnică a Bucureştiului este absolut necesară pe această 

direcţie.   

 

În aşteptarea noului ciclu de finanţare UE 2014-2020, în care accentul va cădea pe reducerea decalajelor 

economice, prin inovare, ca şi pe aplicarea noilor politici agricole comunitare, Republica Moldova se 

confruntă cu o dublă provocare. Este vitală formarea/consolidarea expertizei naţionale de tip interdisciplinar 

pe următoarele domenii: planificare strategică şi spaţială, dezvoltare instituţională durabilă, management 

coerent, la nivel micro şi macro, formarea unei identităţi dunărene. 

 

Pe de altă parte, participarea Republicii Moldova la implementarea SUERD este dificilă (relevant și pentru 

celelalte cinci state non-UE, dar mai ales pentru cele din Politica de Vecinătate-Ucraina, Moldova) dat fiind 

faptul că există acces la un număr limitat de instrumente financiare. Astfel, punctul de pornire pentru 

implementarea Strategiei nu este egal pentru toate statele (discrepanțe economice, sociale, 

politice/normative). 

 

IV. EUROREGIUNILE ȘI IMPACTUL LOR 

Stabilirea Euroregiunilor Dunărea de Jos, Prutul de Sus și Siret-Prut Nistru constituie instrumente 

importante de intensificare a cooperării transfrontaliere în diverse domenii dintre unitățile administrativ-

teritoriale de frontieră ale Republicii Moldova cu structuri similare din România și Ucraina.  

4.1. Euroregiunea Dunărea de Jos 

Inițiativa privind promovarea cooperării transfrontaliere între Republica Moldova, România și Ucraina a fost 

lansată de Președintele României la începutul anului 1997. Intențiile au fost materializate în cadrul summit-

ului de la de la Ismail din 3-4 iulie 1997 prin semnarea de către Președinții Republicii Moldova, României și 

Ucrainei a „Declarației privind cooperarea transfrontalieră”. La 14 august 1998, la Galați, în cadrul reuniunii 

conducătorilor regiunilor frontaliere ale Republicii Moldova, României și Ucrainei, a fost semnat Acordul 

privind crearea Euroregiunii Dunărea de Jos4. În baza Acordului de constituire, Euroregiunea Dunărea de 

Jos are următorii membri: 

 Din partea Republicii Moldova: raioanele Cahul și Cantemir 

 Din partea României:județele Brăila,Galați, Tulcea 

 Din partea Ucrainei: regiunea Odessa  

Scopul principal al constituirii Euroregiunii Dunărea de Jos este promovarea cooperării transfrontaliere în 

regiunea bazinului inferior al Dunării. Obiectivele: organizarea și coordonarea acțiunilor ce promovează 

                                                      
4
www.actedj.ro, accesat pe 15 iulie 2013 

http://www.actedj.ro/
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colaborarea economică, științifică, ecologică, culturală, educațională și sportive; elaborarea programelor de 

cooperare transfrontalieră în domenii de activitate stabilite de comun acord. În decursul celor 15 ani de 

activitate în cadrul Euroregiunii au fost implementate peste 70 de proiecte. 

4.2. Euroregiunea Prutul de Sus 

Relațiile de colaborare stabilite între regiunile frontaliere de nord ale Republicii Moldova, României și 

Ucrainei  au fost reglementate prima data odată cu semnarea tratatului de bază româno- ucrainean la 2 

iunie 1997, care a pus bazele unei cooperări mai strânse între România și Ucraina în diferite domenii, 

inclusiv în cel al cooperării transfrontaliere.  

Activitățile concrete privind crearea acestei euroregiuni au început în august 1997 la întâlnirea 

vicepreședinților regiunii Cernăuți și Județelor Suceava și Botoșani. Au avut loc mai multe runde de 

negocieri  pe parcursul anului  1997 la care ulterior a fost invitată și partea moldovenească. Procesul de 

constituire al acestei Euroregiuni a fost unul complex, inclusive suspendări, fiind influențat de mai mulți 

factori.  

Astfel, în octombrie 1997 relațiile moldo – române s-au înrăutățit din cauza că delegația din Suceava nu a 

fost acceptată la ceremonia consacrată comemorării a 500 de ani de la victoria lui Ștefan cel Mare în Codrii 

Cosminului. La aceasta se mai adaugă și desfășurarea campaniei electorale pentru alegerile parlamentare 

și locale în Ucraina, fapt ce dus la suspendarea procesului de creare a Euroregiunii.  

Relațiile de cooperare au fost preluate in martie 1999, atunci când Acordul de constituire era finisat  și se 

preconiza să fie semnat la întâlnirea Președinților României și Republicii Moldova în cadrul vizitei lor în 

Ucraina. Evenimentul a fost însă amânat din cauza nefinisării reformei Administrației Locale în Republica 

Moldova. În cele din urmă, Euroregiunea s-a constitui în 2000 la 22 septembrie, când a fost semnat 

Acordul privind crearea Euroregiunii Prutului de Sus.În baza Acordului de constituire, membrii acestei 

Euroregiuni sunt: 

 Din partea Republicii Moldova - Municipiul Bălți și raioanele Briceni, Edineț, Rîșcani, Glodeni, 

Fălești, Sîngerei, Dondușeni, Ocnița; 

 Din România- Județele Botoșani și Suceava 

 Regiunea Cernăuți din Ucraina 

Comparativ cu celelalte două Euroregiuni, Euroregiunea Prutul de Sus are mai puține proiecte realizate și 

implementate.  

4.3. Euroregiunea Siret-Prut-Nistru 

Ideea constituirii unei euroregiuni moldo-române a figurat mai mult timp pe agenda cooperării naționale a 

celor două state. Realizarea acestei idei a fost tergiversată însă din motive politice și sub influența unor 

factori obiectivi și subiectivi. Ca rezultat, crearea euroregiunii a fost finalizată după lungi negocieri și 

discuții. Astfel, Euroregiunea ”Siret-Prut –Nistru” s-a constituit la 18 septembrie 2002, prin semnarea 

”Protocolul cooperării Transfrontaliere la Iași. La 4 decembrie se organiza, la Ungheni, Reuniunea 

Forumului Președinților, ocazie cu care a fost semnat Statutul de funcționare a Euroregiunii Siret – Prut - 

Nistru. 

În 2005 s-a înființat Asociația Euroregiunii Siret-Prut-Nistru, entitate cu personalitate juridică al cărei 

obiectiv îl reprezintă absorbția de fonduri pentru implementarea de proiecte comune. Euroregiunea 

cuprinde județele Iași, Neamț și Vaslui și 18 raioane din Republica Moldova (Anenii Noi, Basarabeasca, 

Călărași, Cimișlia, Criuleni, Dubăsari, Florești, Hîncești, Ialoveni, Leova, Nisporeni, Orhei, Rezina, Soroca, 
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Strășeni, Șoldănești, Telenești și Ungheni. Președinția Euroregiunii este exercitată de Consiliul Județean 

Iași. 5 

Crearea euroregiunii a avut ca scop accelerarea procesului de transformare a celor două ţări -România și 

Republica Moldova - în state partenere prin cooperarea lor cu regiunile de frontieră din UE sau din Europa 

Centrală și de Est. Prioritatea de bază a Euroregiunii Siret-Prut-Nistru ține de promovarea relațiilor de 

cooperare transfrontalieră. În acest context au fost și sunt realizate mai multe acțiuni pentru dinamizarea 

procesului de cooperare între partenerii din Republica Moldova și România.  

4.4 Necesități și direcții de dezvoltare a cooperării transfrontaliere dintre Republica Moldova 

și România 

 Din momentul constituirii și până la ora actuală, cele trei euroregiuni au reușit să înscrie rezultate pozitive 

nu doar în crearea cadrului instituțional, dar și in implementarea modestă a unor proiecte de cooperare- 

proiecte in domeniul protecției mediului, culturii, transportului, dezvoltării economice etc. Din păcate, cele 

mai multe proiecte care, în mod normal cad în sarcina Euroregiunilor, planificare spațială, crearea de 

coridoare de transport, proiecte economice de anvergură, sunt încă timid abordate, astfel încât influența 

factorilor ce pot contribui efectiv la creșterea avantajelor mutuale ca urmare a cooperării transfrontaliere 

este modestă.  

Care sunt cauzele acestei situații?  Deși a salutat crearea unor euroregiuni între Republica Moldova și 

România, UE nu s-a grăbit să le susțină masiv, asigurând doar strictul necesar pentru formalizarea 

acestora. Chiar dacă cele 3   Euroregiuni  au fost create după modelul unor entități similare din UE, nu 

putem afirma la ora actuală că România și Republica Moldova au învățat pe parcursul ultimilor ani să-și 

utilizeze frontierele sale ca instrumente de mobilizare a resurselor UE pentru dezvoltarea de instituții, 

infrastructuri și capabilități locale (valabil mai ales pentru Republica Moldova). 

Un factor determinant în cooperarea transfrontalieră  Republica Moldova - România este legat de 

capacitățile inegale ale actorilor implicaţi. Spre deosebire de partenerii români și de cei ucraineni, care au 

demarate proiecte complexe de infrastructură și cooperare economică, participarea actorilor moldoveni în 

activitățile din cadrul regiunilor este modestă. Mai mult, în Republica Moldova nu există o structură 

guvernamentală specială care să susțină interesele euroregiunile în structurile centrale de stat. În acelaşi 

timp, unitățile administrativ-teritoriale din România și Ucraina posedă un potențial mai mare în comparație 

cu raioanele minuscule din Republica Moldova. O altă problemă care influențează negativ procesul de 

cooperare transfrontalieră, constă în comunicarea insuficientă dintre parteneri  euroregiunii atât la nivelul 

conducătorilor unităților administrativ teritoriale, cât și la nivelul membrilor grupurilor de lucru.  

La ora actuală, cu excepția Euroregiunii Siret-Prut-Nistru, Euroregiunile nu are structurate strategii de 

dezvoltare care ar permite conjugarea eforturilor și depășirea fragmentării politicilor de amenajare spațială 

și cooperare în cadrul regiunilor.  

 

Dezvoltarea strategiilor va permite conștientizarea problemelor și oportunităților comune și va crea un 

cadru financiar și organizațional pentru implementarea programelor transfrontaliere în contextul noului 

cadru financiar 2014-2020.   

                                                      
5
www.euroregiune.org, accesat 15 iulie, 2013 

http://www.euroregiune.org/
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CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI 

Analiza derulării proiectelor în cadrul programelor de cooperare regională descrise în cadrul acestui raport 

alături de recomandările experţilor direct implicaţi în implementarea lor conturează câteva direcţii strategice 

de acţiune în care eforturile trebuie concetrate pe termen scurt şi mediu. Concluziile acestor analize sunt 

valabile fie doar pentru autorităţile de la Chişinău, fie doar pentru Bucureşti, însă câteva dintre ele arată 

nevoia unor acţiuni comune atât în ambele ţări, cât şi la nivel regional.  

Cooperarea locală, inclusă în strategiile de dezvoltare regională 

Experţi din ambele state sunt de acord că procedurile de selecţie în proiectele transfrontaliere sunt 

complicate şi apreciază că paradigma cooperării transfrontaliere la nivel european a rămas incremenită – în 

special din cauza procesului mult mai lent de extindere. Ca direcție de acțiune, partea română a arătat că 

impactul transfrontalier nu este întotdeauna palpabil astfel că este nevoie de introducerea unor 

condiţionalităţi sau a unui barem minim de activităţi cu caracter transfrontalier (de exemplu, 30%) pentru a 

forţa funcţionarea în mod real a parteneriatului. Este de asemenea nevoie, au indicat experţi români, ca 

strategiile locale să ţină cont de strategiile de dezvoltare regionale din toate statele implicate în 

parteneriatul la nivel de euroregiune.  

Strategie, planificare strategică, coordonare la nivel territorial 

 

Planificarea strategică la nivel naţional prin care trebuie identificate priorităţile naţionale este esenţială. 

Pentru realizarea acestui proces este nevoie de capacitate administrativă consistentă  în Republica 

Moldova, au indicat experţi ai Ministerului Dezvoltării Regionale din România.  La nivel european există aşa 

numita “schema de dezvoltare a spaţiului comunitar”, iar identificarea priorităţilor naţionale este un proces 

care va trebui să se producă şi în Republica Moldova. O altă propunere vizează o strategie de planificare şi 

cooperare comună Chişinau-Bucureşti în care ministerele de linie, implicate în programe, să asigure un 

cadru unitar de acţiune.   

 

Analiza implementării proiectelor strategice arată însă că este nevoie de un set de intervenţii punctuale iar 

principalele recomandări se îndreaptă către:  

 

 Asistenţă tehnică și consolidarea expertizei în domenii cheie: traininguri interdisciplinare pe 

planificare strategică şi spaţială, dezvoltare instituţională durabilă, destinate experților 

guvernamentali, responsabililor cu managementul și implementarea proiectelor din Republica 

Moldova. Utilizarea fondului de mobilitate pentru experţi guvernamentali este, din acest punct de 

vedere, un instrument cheie atât pentru consolidarea expertizei, dar şi pentru acoperirea unor co-

finanţări ce ţin de participarea la grupuri/comitete de coordonare ori de managament – cum au fost 

cele indicate în cazul SUERD. În timp ce agenţiile naţionale din Republica Moldova au nevoi  

urgente legate de resursa umană calificată - sprijinul Cancelariei de stat de la Chişinău este 

esenţial -  elaborarea unor scheme de suport pentru conceperea şi pregătirea de aplicaţii este una 

din cerințele părții moldovene.   

 Partea română a sprijinit și lansat un fond de mobilitate pentru întărirea capacităţii 

institutionale Moldova-Romania în care sunt încurajaţi să aplice cât mai mulţi experţi din 

ambele state.   
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 Strategii pentru dezvoltare. Elaborarea/dezvoltarea unor strategii este importantă nu doar pentru 

a răspunde provocărilor viitoarelor programe de finanţare multianuale ale UE  - Programul de 

Cooperarea Transfrontalieră în cadrul Instrumentului European de Vecinătate (CBC ENI) 2014-

2020 dar şi pentru a permite optimizarea resurselor, evitarea suprapunerilor, identificarea 

oportunităţilor comune şi stabilirea priorităţilor – pregătirea unor proiecte pe zonele deficitare: 

coridoare de transport, proiecte economice strategice - atât la nivel naţional cât şi în abordarea 

programelor-proiectelor de cooperare transfrontalieră.  

 

 Previzionarea bugetară a sumelor destinate co-finanțărilor – autoritățile responsabile de 

implementarea fiecărui proiect finanțat trebuie să se asigure că există cota de cofinațtare 

prevăzută în bugetele aferente exercițiilor bugetare curente pentru a evita blocajele, întârzierile în 

implementare. Previzionarea şi asigurarea cofinanţărilor va fi facilitată de dezvoltarea strategiilor 

de dezvoltare şi de planificarea strategică.   

 

 Managementul proiectelor – presupune un cumul de factori care nu ţin neapărat de autorităţile 

naţionale ale unui singur stat-partener ci de responsabilizarea şi determinarea acelor ajustări 

(legislative, de competenţe, de managementul deciziei, de proceduri, logistică, instrumente şi 

fonduri de co-finanţare) în care trebuie implicaţi toţi partenerii.  De asemenea, sunt necesare 

eforturi pentru pregătirea armonizării sistemelor de management IPA, ETC, ENI. 

 

 Ajustari legislative – partenerii proiectelor de cooperare regionala trebuie să aibă în vedere o 

serie de ajustări legislative care să le permită intervenția eficientă, atribuirea de competențe și 

resposnabilități și fluidizarea proceselor care țin de implementarea unor proiecte strategice în care 

au fost agrenate fonduri publice/europene. 

 

 Implementarea și utilizarea unor sisteme eficiente de informare între parteneri – în special în 

proiecte care implică un număr considerabil de actori și multiple priorități de finanțare este văzută 

de autorităţile din ambele state ca o necesitate imediată de care este nevoie în activităţile de 

planificare şi implementare curente. Realizarea unor întâlniri comune (de exemplu: Forum 

economic cu părţile implicate (raioane din Moldova, Ucraina judeţele din nordul României) pentru 

identificarea necesităţilor şi soluţiilor comune, ca şi consolidarea activităţilor instituţionale 

commune, pe zone de interes majore, trebuie intensificate. 
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Domenii de expertiză: Politici publice/politici educaţionale /dezvoltare regională/eficienţă energetică, 
Soluționarea conflictelor, Politica externă a UE 

 

Bianca Toma – cercetător al CRPE. După doi ani de experienţă la Bruxelles, unde a fost corespondent al 
unuia din cele mai importante ziare centrale, Adevărul, devine policy research fellow al Open Society 
Institute şi se alătură echipei CRPE. Este absolventă a programului de Masterat în Politici Europene şi 
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