
Rezumat pentru cetăţeni  
 

Propunere - Grupările europene de cooperare teritorială 
(GECT) 

DESPRE CE ESTE VORBA? 

• Promovarea cooperării teritoriale (sprijinul acordat regiunilor din diverse ţări ale UE, astfel 
încât acestea să lucreze împreună pentru binele comun) este un vechi obiectiv al UE, 
beneficiind de fonduri semnificative. 

• Începând din 2006, partenerii locali şi regionali au fost în măsură să creeze grupări europene 
de cooperare teritorială (GECT). Acestea le oferă cadrul juridic comun necesar pentru a 
depăşi dificultăţile legate de diferenţele dintre normele şi reglementările naţionale. 

• Comisia Europeană a publicat un raport privind modul în care lucrează aceste grupări şi 
posibilităţile de optimizare a activităţii lor, de exemplu prin: 

o facilitarea procedurii de constituire a unei grupări 

o revizuirea gamei de activităţi 

o deschiderea grupărilor către regiuni din afara UE 

o clarificarea unora dintre normele de funcţionare (ex. normele privind recrutarea 
personalului, alocarea de resurse financiare şi protecţia creditorilor). 

CINE AR BENEFICIA ŞI ÎN CE MOD? 

• Persoanele din regiunile implicate – normele comune cresc eficienţa. De exemplu, grupările 
pot contribui cu: 

o planificări coerente pentru obţinerea creşterii economice  

o o mai bună integrare a sistemelor de transport  

o strategii de inovare coordonate şi complementare 

o cooperare reală în furnizarea de servicii publice şi locale 

CE AR URMA SĂ SE SCHIMBE? 

• Numeroase grupări sunt deja constituite şi operaţionale. Modificările propuse ar simplifica 
sistemul şi ar extinde domeniile de acţiune. 

• Grupările existente nu au obligaţia să implementeze schimbările - adoptarea lor este 
facultativă. 

• Constituirea noilor grupări se va face mai rapid şi mai eficient. 

• Nu vor fi necesare fonduri suplimentare, europene sau naţionale. 

 DE CE ESTE NECESARĂ INTERVENŢIA UE? 

• Grupările GECT s-au constituit special pentru a ajuta regiunile din ţări diferite să colaboreze. 

• Legislaţia europeană le furnizează regiunilor o bază comună pentru colaborare. 

• Implementarea proiectelor de îmbunătăţire a cooperării teritoriale în Europa este un proces 
complex, îngreunat de diferenţele existente la nivel juridic, contabil şi managerial. 



• Regiunile nu sunt obligate să se alăture niciunei grupări GECT, dacă nu consideră că acest 
pas este necesar. 

CÂND VA INTRA ÎN VIGOARE PROPUNEREA? 

• Cel mai probabil în 2013. 

Detalii 
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