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Introducere 
 
Programul de cooperare transfrontalieră ENPI Ungaria-Slovacia-România-Ucraina 2007-2013, va fi 
implementat, în decursul perioadei de programare a Uniunii Europene 2007-2013. Programul Operaţional 
Comun (POC) este fundamentat pe eforturile comune de planificare ale celor patru ţări participante şi are 
ca scop asigurarea unui cadru pentru activităţile ce vor conduce la intensificarea şi adâncirea cooperării 
sociale şi economice, între regiunile Ucrainei şi cele ale Statelor Membre, care împart graniţe comune. 
 
Baza legală a POC este reprezentată de Regulamentul (CE) Nr. 1638/2006 al Parlamentului European şi al 
Consiliului din 24 Octombrie 2006, care include criteriile de determinare a unităţilor teritoriale din Statele 
Membre şi ţările partenere, ce vor face parte din programele de cooperare teritorială. Articolul stipulează 
şi faptul că, participarea regiunilor adiacente la aria programului, este condiţionată de continuarea unei 
cooperări existente sau în alte cazuri justificate, cum este şi cazul diferitelor regiuni din prezentul POC. 
Alte prevederi importante – precum Documentul Strategic pentru cooperare transfrontalieră  în perioada 
2007-2013 Instrumentul European de Vecinătate şi Parteneriat, acordurile de finanţare încheiate cu ţările 
partenere cu respectarea prevederilor aplicabile din Regulamentul Consiliului Nr. 1605/2002 din 25 Iunie 
2002, privind Regulamentul Financiar, Regulamentul Comisiei (CE) Nr. 951/2007, privind stabilirea 
regulilor de implementare ENPI CBC în cazul Programelor CBC, finanţate în baza cadrului legal al ENPI 
precum şi Ghidul Practic al procedurilor de contractare în contextul acţiunilor externe ale CE (prevederile 
“PRAG”) – au fost luate în considerare în cadrul procesului de planificare şi încorporate în prezentul POC. 
 
Documentul Strategic ENPI CBC 2007-2013, stabileşte politicile generale ale UE şi obiectivele 
activităţilor de cooperare transfrontalieră. Acestea sunt: 

o Promovarea dezvoltării economice şi sociale durabile, în zonele de graniţă; 
o Abordarea comună a provocărilor comune, în domenii precum mediul, sănătate publică şi 

prevenirea şi lupta împotriva crimei organizate; 
o Asigurarea de graniţe sigure şi eficiente; 
o Promovarea locală a acţiunilor de tip “people-to-people”. 

 
Obiectivele prezentului POC, după cum au fost propuse de parteneri, au fost formulate în deplină 
concordanţă cu obiectivele sus menţionate şi au avut în vedere necesităţile şi oportunităţile specifice ale 
ariei programului. 
 
Elaborarea POC a fost condusă şi controlată de Grupul Comun de Coordonare, alcătuit din reprezentanţii 
organismelor guvernamentale centrale şi ai unităţilor administrativ teritoriale NUTS III, din fiecare ţară 
participantă. Coordonarea procesul de programare a fost asigurată de către Autoritatea Comună de 
Management şi Secretariatul Tehnic Comun. 
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1. Descriere, Obiective şi  Priorit ăţi 
 
1.1. Prezentare generală a programului 
 
1.1.1. Procesul de programare 

Procesul de programare a debutat în Iulie 2006 şi a fost încheiat cu prilejul discuţiilor finale şi aprobării 
POC, în cadrul întâlnirii Grupului de Coordonare de la Prešov, din 5 Septembrie 2007. 
 
Pe parcursul procesului, diferitele interese ale actorilor participanţi – autorităţi naţionale şi regionale 
precum şi reprezentanţi ai societăţii civile - au fost armonizate în cadrul Grupului de Coordonare. 
Strategia programului a fost discutată şi negociată, în mod regulat, la nivelul parteneriatului stabilit în 
cadrul Grupului de Coordonare, pe baza propunerilor transmise de STC. A fost organizată şi o întâlnire 
regională, în scopul facilitării exprimării punctelor de vedere şi a ideilor, în direcţia dezvoltării unui 
parteneriat constructiv cu partenerii ucraineni,  ale cărei rezultate au fost au fost utilizate în cadrul 
procesului prin intermediul Grupului de Coordonare. 
 
Principalele etape ale procesului au fost următoarele: 
 

Data/Locaţia Etape 

19 Mai 2006 
Kiev, Ucraina 

Întâlnire preliminară a grupului de lucru Ungaro-Slovaco-Ucrainean cu 
privire la sarcinile aferente procesului de programare şi calendarul 
preliminar al procesului 

20 Iunie 2006  
Bucureşti, România 

Întâlnire tehnică bilaterală România-Ucraina, pentru prezentarea 
activităţilor realizate de partenerii din România, în direcţia demarării 
activităţilor de programare 

13 Iulie 2006 
Uzhgorod, Ucraina 

Prima întâlnire a Grupului Comun de Coordonare dedicată problemelor 
organizatorice 

21 Septembrie 2006  
Nyíregyháza, Ungaria 

A doua  întâlnire a Grupului Comun de Coordonare 

5 Octombrie 2006 
Budapesta, Ungaria Întâlnire a echipei de experţi internaţionali 

14 Noiembrie 2006 
Uzhgorod, Ucraina 

Atelier de lucru regional 

14 Noiembrie 2006 
Košice, Slovacia 

Întâlnire tehnică a Grupului de Lucru dedicată implementării 
15 Noiembrie 2006 
Košice, Slovacia A treia  întâlnire a Grupului Comun de Coordonare 

17 Ianuarie 2007 
Satu-Mare, România A patra  întâlnire a Grupului Comun de Coordonare 

27 Martie 2007 
Uzhgorod, Ucraina 

A cincea  întâlnire a Grupului Comun de Coordonare 

19 Iulie 2007 
Miskolc, Ungaria 

A şasea  întâlnire a Grupului Comun de Coordonare 

5 Septembrie 2007 
Prešov, Slovacia 

A şaptea întâlnire a Grupului Comun de Coordonare 

…Noiembrie 2007 
Baia Mare, România 

A opta  întâlnire a Grupului Comun de Coordonare 
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Cu ocazia întâlnirilor Grupului de Coordonare, au  fost discutate şi aprobate diferite versiuni ale strategiei 
programului precum şi prevederile aferente implementării, rezultatele fiind incluse în prezentul POC. 
 
După aprobarea POC de către Comisia Europeană, va fi constituit Comitetul Comun de 
Monitorizare(CCM) al programului pe baza componenţei GCC, dar cu o participare lărgită, datorată , în 
principal implicării societăţii civile. Potrivit Art. 11 din Regulile de Implementare ENPI CBC consultările 
preliminare vor fi găzduite de ACM, înainte de CCM, pentru a asigura implicarea corespunzătoare a 
societăţii civile. CCM va deţine rolul primar, în ceea ce priveşte selecţia proiectelor şi acordarea finanţării, 
în calitate de principal organism decizional la nivel de Program. Deciziile în cadrul fazei de implementare 
vor fi adoptate, ca şi în cazul procesului de programare, prin consens. Va fi stabilit un sistem comun 
pentru cererile de propuneri, în care se vor aplica aceleaşi condiţii pentru toate cele patru ţări participante. 
 
1.1.2. Rezumat conţinut program 

Programul Operaţional Comun este constituit din următoarele părţi principale: 
- descrierea ariei programului; 
- strategia, care include obiectivele şi priorităţile programului şi activităţile eligibile pentru 

finanţare, finanţarea indicativă şi indicatorii; 
- recomandarea Evaluării Strategice de Mediu; 
- sistemul de management, implementare şi monitorizare al programului. 
 

În prima parte este descrisă întreaga arie a programului, utilizându-se datele socio-economice şi 
geografice disponibile la nivelul ţărilor partenere. Analiza este concentrată pe următoarele aspecte: 
populaţie şi societate, economie (PIB, IMM-uri, infrastructură şi turism), mediu şi natură, educaţie şi 
cercetare. Pe baza necesităţilor locale, a problemelor şi a oportunităţilor identificate a fost realizată şi 
prezentată o analiză SWOT, avându-se în vedere şi natura specifică a programului, spre ex.: ţintele ENPI. 
Au mai fost luate în considerare şi experienţele programelor precedente precum şi tradiţiile cooperării. 
 
Pe aceste baze, a fost formulat obiectivul global al programului, după cum urmează: 
 
” intensificarea şi adâncirea cooperării  de o manieră durabilă din punct de vedere al mediului, social şi 
economic între regiunile Ucrainei Zakarpatska, Ivano-Frankivska şi Chernivetska şi ariile eligibile şi 
adiacente din Ungaria, Slovacia şi România”. 
 
Atingerea obiectivului global al strategiei propuse se va realiza prin măsuri de implementare, care vor 
contribui la atingerea obiectivului, prin intermediul propriilor rezultate preconizate. Măsurile sunt grupate 
în priorităţi, fiecare dintre acestea având stabilită o ţintă proprie, după cum urmează: 
 
Prioritatea 1.: Promovarea dezvoltării economice şi sociale   
 
Transferul de cunoştinţe şi împărtăşirea practicilor în vederea promovării dezvoltării comune a afacerilor 
şi a creşterii atractivităţii turistice a ariei. 
 
Măsurile care se adresează ţintei priorităţii: 

o Dezvoltarea armonizată a turismului 
o Crearea de condiţii mai bune pentru dezvoltarea IMM-urilor şi a afacerilor. 
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Prioritatea 2.: Îmbunătăţirea calităţii mediului 
 
Îmbunătăţirea calităţii aerului, apei, solului şi resurselor forestiere şi reducerea riscurilor de daune 
aduse mediului. 
 
Măsurile care se adresează ţintei priorităţii : 

o Protecţia mediului, managementul şi utilizarea durabilă a resurselor naturale 
o Pregătirea pentru situaţiile de urgenţă. 

 
Prioritatea 3.:Creşterea eficienţei managementului la graniţă 
 
Creşterea eficienţei managementului la graniţa cu Ucraina. 
 
Măsurile care se adresează ţintei priorităţii : 

o Îmbunătăţirea infrastructurii de transport în punctele de graniţă şi a echipamentului pentru control 
la graniţă. 

 
 
Prioritatea 4.: Sprijinirea cooperării “people to people” 
 
Îmbunătăţirea eficienţei serviciilor publice şi creşterea înţelegerii reciproce între diferitele grupuri 
sociale 
 
Măsurile care se adresează ţintei priorităţii : 

o Cooperare instituţională 
o Cooperare “people to people” la scară mică. 

 
Fiecare măsura este de aşteptat să contribuie la atingerea ţintei priorităţii şi, prin aceasta, la atingerea 
obiectivului global al programului. 
 
În ceea ce priveşte alocările financiare, importanţa  acordată diferitelor priorităţi, în cadrul programului, 
reflectă pe de o parte posibilele mijloace care vor fi disponibile prin ENPI şi, pe de altă parte, împărţirea 
problemelor exprimate de către partenerii de program, după cum a fost descrisă mai sus. În general, 
distribuţia fondurilor pe priorităţi urmează o abordare echilibrată, cu toate că, problemele  
managementului - în principal accesibilitatea graniţei - au fost considerate ca fiind cele mai importante 
condiţii pentru dezvoltarea şi cooperarea viitoare, prin urmare, priorităţile aferente se bucură de cele mai 
mari alocări de resurse. 
 
În a doua parte a POC, este definită structura de management a programului şi sistemul de implementare. 
 
Contrar sistemelor precedente de sprijinire de către CE  a cooperării transfrontaliere (CBC) la graniţele 
externe ale Uniunii Europene, cu o separare practică a  implementării financiare la nivel de proiect şi 
realizarea sarcinilor referitoare la finanţarea externă de către serviciile Comisiei Europene, ENPI stabileşte 
o nouă abordare. În cazul programelor ENPI CBC finanţarea internă şi externă este combinată, Autoritatea 
Comună de Management poartă întreaga responsabilitate pentru managementul şi implementarea 
programului faţă de Comisia Europeană, este obligatorie aplicarea principiului Beneficiarului iar 
finanţarea externă este asigurată de către ACM. 
 
Statele participante la Programul ENPI CBC Ungaria-Slovacia-România-Ucraina 2007-2013 au desemnat 
ca ACM a programului, Agenţia Naţională de Dezvoltare din Ungaria. 
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ACM este direct asistată, de către Secretariatul Tehnic Comun (STC), în managementul zilnic al 
activităţilor de la nivelul Programului Operaţional Comun. STC este localizat şi operează în cadrul 
organizaţiei publice non-profit VÁTI, executând sarcinile delegate de către ACM. 
 
Principala structură comună de luare a deciziilor la nivel de Program este Comitetul Comun de 
Monitorizare (CCM), care supervizează şi monitorizează implementarea programului şi este responsabil 
pentru selecţia proiectelor. 
 
Sistemul de implementare al Programului este stabilit în conformitate cu regulamentul ENPI, integrând 
experienţa implementării programelor de vecinătate precedente şi având în vedere regulile PRAG. 
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1.2. Descrierea şi analiza ariilor geografice implicate în program 

 
1.2.1. Informaţii generale 

Aria programului este situată la frontiera dintre Ungaria-Slovacia-România-Ucraina  şi include 
următoarele unităţi teritoriale: Szabolcs-Szatmár-Bereg şi Borsod-Abaúj-Zemplén (Ungaria), Košický şi 
Prešovský (Slovacia), Maramureş, Satu Mare şi  Suceava (România), Zakarpatska, Ivano-Frankivska şi 
Chernivetska (Ucraina). Suceava şi  Chernivetska au fost incluse ca regiuni adiacente, în conformitate cu 
regulile speciale prevăzute în acest sens. Aria programului acoperă 32% din teritoriul Republicii Slovace, 
14% din Ungaria, 8% din România şi 6% din Ucraina.  
 
Aria programul cuprinde aproximativ 598.9 km de frontieră comună cu Ucraina şi acoperă în întregime 
frontiera Slovaco-Ucraineană (97.9 km), Ungaro-Ucraineană (134.6 km) şi parţial frontiera Româno-
Ucraineană (366.4 km).  
 

 
1. Hartă: Aria programului 

 
Legislaţia europeană aplicabilă - la care se face referire în  capitolul de “Introducere” a prezentului 
program, cu referire în special la Documentul Strategic de Cooperare Transfrontalieră ENPI - stabileşte 
aria programului, luând în considerare, în primul rând experienţa programelor precedente precum şi scopul 
furnizării unui puternic caracter geografic programului, promovând astfel întărirea cooperării la nivel 
local. Aria programului reuneşte, în realitate,  puternice  legături istorice şi culturale. Este caracterizată şi 
de multe trăsături geografice şi ecologice comune, cum ar fi importanţa râurilor precum şi prezenţa 
coridoarelor ecologice care traversează graniţele administrative. Acest program de cooperare - precum şi 
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celelalte de aceeaşi natură - au fost introduse cu scopul de a elimina disparităţile sociale şi economice şi de 
a apropia populaţiile acestor ţări învecinate. Locuitorii acestor regiuni separate, sunt legaţi de o moştenire 
culturală comună şi de tradiţii religioase comune. 
 
Cu toate acestea, existenţa certă a tradiţiilor comune precum şi a problemelor şi a provocărilor nu conduc 
la justificarea acestora de către datele statistice disponibile, datorită unei disponibilităţi şi structuri diferite 
la nivelul ţărilor şi teritoriilor partenere. Totuşi, toate datele statistice disponibile şi comparabile au fost 
furnizate de către reprezentanţii ţărilor partenere în scopul  planificării, pentru a sprijini pe cât posibil 
capitolul de analiză. 
 
Datele statistice care stau la baza analizei precum şi rezumatul analizei SWOT, ambele justificând 
strategia desemnată la nivel de Program, sunt ataşate în Anexe.  
 
Pe baza puternicelor legături istorice şi având în vedere îngrijorarea ca graniţele UE să nu devină o 
barieră, obiectivele ENPI, promovând cooperarea şi dezvoltarea de-a lungul graniţelor externe ale UE, 
oferă importante oportunităţi pentru întărirea cooperării economice şi sociale în aria programului. 
 
1.Tabel : Participanţi şi tipul eligibilit ăţii  

 
Tipul eligibilităţii a fost stabilit pe baza regulamentului aplicabil – ENPI şi a deciziei grupului Comun de 
Coordonare, după cum este descris mai jos: 
 
• “Arie adiacentă cu participare nelimitată” organizaţiile situate în această arie au dreptul de a 

desfăşura cooperări, la nivel de program, fără nici o restricţie; 

Ţara Unităţile teritoriale 
Tipul unit ăţii 
teritoriale  

Tipul eligibilit ăţii 

Ungaria 

Szabolcs-Szatmár-Bereg 
megye 

Judeţul Szabolcs-
Szatmár-Bereg  

Aria eligibilă 

Borsod-Abaúj-Zemplén 
megye 

Judeţul Borsod-
Abaúj-Zemplén  

Adiacentă cu participare 
nelimitată 

Slovacia 
Košický kraj Regiunea Košický  Aria eligibilă 

Prešovský kraj Regiunea Prešovský  Aria eligibilă 

România 

Judeţul Maramureş Judeţul Maramureş  Aria eligibilă 

Judeţul Satu-Mare Judeţul Satu Mare  Aria eligibilă 

Judeţul Suceava Judeţul Suceava  
Adiacentă cu participare 
limitată 

Ucraina 

Zakarpatska oblast 
Regiunea 
Zakarpatska  

Aria eligibilă 

Ivano-Frankivska oblast 
Regiunea Ivano-
Frankivska  

Aria eligibilă 

Chernivetska oblast 
Regiunea 
Chernivetska  

Adiacentă cu participare 
limitată 
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• Condiţiile stabilite de Grupul Comun de Coordonare pentru “Ariile adiacente cu participare 
limitată” sunt următoarele: 

- Organizaţiile din ariile adiacente nu pot avea calitatea de Beneficiari, la nivel de proiect 
(doar parteneri); 

- Este necesară participarea partenerilor din Ungaria şi/sau Slovacia; 
- Suma maximă alocată, în cazul proiectelor cu participarea partenerilor din ariile adiacente 

este de 100.000 Euro; 
- Partenerii din ariile adiacente pot participa doar la proiecte de tip “soft”. 

 
1.2.2 Populaţia 

Aria programului cuprinde 8 012 259 locuitori. Mai mult de 44% din populaţie sunt cetăţeni ucraineni, 
16% maghiari, 19% slovaci şi aproximativ 20% români. Densitatea medie a populaţiei variază de la  82 
loc/Km² (Maramureş) până la  114 loc/Km² (regiunea Košice ). Aceasta reprezintă o medie de 94 loc/Km², 
care nu diferă semnificativ faţă de media europeană.     
 
Cifra medie pune în evidenţă doar o majoritate nesemnificativă a populaţiei rurale (51,4%), în întreaga 
regiune. La o analiză mai detaliată a statisticilor, se poate afirma, că, structura populaţiei din aria 
programului este una echilibrată. Majoritatea populaţiei trăieşte în mediul rural în regiunile din Ucraina 
(cifra medie până la 60%) şi în Suceava (56.7%); în mediul urban în Maramureş (58.8%), regiunea Košice 
şi judeţul Borsod-Abaúj-Zemplén (fiecare 56.2%).  
 
Structura de vârstă 

În ceea ce priveşte structura de vârstă a populaţiei se poate afirma că, în cea mai mare parte a ariei 
programului, proporţia  locuitorilor de vârstă pre-productivă este mai mare decât proporţia locuitorilor de 
vârsta post-productivă (vezi Anexa 1). Singurele excepţii sunt  Chernivetska şi Ivano-Frankivska unde 
trăiesc mai mulţi locuitori de vârstă post-productivă decât de vârstă pre-productivă. Cu toate acestea, 
indicele de vârstă al populaţiei la nivelul ariei programului este relativ ridicat ( în medie 81.2% , variind 
de la 59.4% până la 114.2%), ceea ce arată că proporţia populaţiei  pre-productive este mult mai ridicată 
decât populaţia post-productivă. Cea mai mică proporţie de populaţie post-productivă este înregistrată în 
regiunile Košický,  Prešov, Maramureş şi Satu Mare (11-12%). 
 
Cea mai ridicată proporţie a populaţiei de vârstă pre-productivă este înregistrată în regiunea Zakarpatska şi 
cea mai mică în regiunea Košický iar, în totalitate, proporţia populaţiei de vârstă pre-productivă în aria 
programului este de 18,17%. Există o mică variaţie a proporţiei populaţiei productive între 59% (Ivano-
Frankivska) până la aproape 71% (Košický, Maramureş şi Satu Mare).   
     
Cea mai mare parte a ariei programului poate fi caracterizată printr-o tendinţă de scădere a populaţiei (vezi 
Anexa 2), cauzată de pierderile naturale şi cota foarte ridicată a pierderilor prin migraţie (69,7% din totalul 
pierderilor). Un nivel extrem de ridicat al pierderilor prin migraţie este înregistrat în Maramureş (83% din 
totalul pierderilor) şi Zakarpatska (77% din totalul pierderilor). Singurele excepţii sunt regiunile din 
Slovacia şi Suceava, unde indicatorul de creştere naturală atinge valori pozitive ridicate, dar chiar şi în 
aceste regiuni, pierderile datorate migraţiei sunt considerabile. Nivelul ridicat al migraţiei este foarte 
periculos, având în vedere faptul că, cea mai mare parte a locuitorilor care părăsesc zona, sunt de vârstă 
productivă. El poate cauza o criză a forţei de muncă şi o îmbătrânire semnificativă a societăţii în viitor. 
  
Naţionalităţile 

În ceea ce priveşte identitatea naţională, în Ungaria mai mult de 90% din populaţie sunt maghiari. Grupul 
minoritar cel mai mare este reprezentat de etnia romă (5,36% din totalul populaţiei situate în  aria eligibilă 
din Ungaria se declară  a fi de această etnie). 
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În partea slovacă 86% dintre locuitori sunt slovaci. Minorităţile principale sunt  reprezentate  de maghiari 
6,37%, romi 5,02%, ruteni 1,71% şi ucraineni 0,65%.  
 
În partea română a ariei programului, în medie, 83% din populaţie sunt români (96% în Suceava). Cel mai 
important grup minoritar este reprezentat de maghiari 11,2% (în Satu Mare 35,2%), printre celelalte 
grupuri minoritare importante fiind ucrainenii 2,8% şi romii 2%. 
 
Partea ucraineană din aria programului este locuită în cea mai mare parte de ucraineni: 86%.  Minorităţile 
importante sunt cea maghiară 4,26%, română 4,14% şi rusă 2,62%. Regiunile ucrainene diferă în mod 
semnificativ, în ceea ce priveşte minorităţile. Două, din cele trei regiuni care participă la program, sunt 
locuite de minorităţi în proporţie mai mare, şi anume: Zakarpatska (maghiari 12,1 %, români  2,6%) şi  
Chernivetska (români  12,5%).  
 
Barierele lingvistice pot afecta contactele şi cooperarea transfrontalieră din aria eligibilă a programului. 
Uneori, sunt utilizate în scopul comunicării limbile străine (cel mai frecvent limba engleză).  
 
Structura aşezărilor umane 

Principalele centre urbane ale regiunii transfrontaliere sunt Košice, Prešov, Miskolc, Nyíregyháza, Satu-
Mare, Suceava şi Baia-Mare, Uzhgorod, Chernivtsy şi  Ivano-Frankivsk. Oraşele  principale joacă un rol 
important la nivel naţional şi au un impact transfrontalier în privinţa consumului, culturii, traficului şi a 
ocupării forţei de muncă.    
 
La nivel regional există mai multe centre. Aceste oraşe furnizează diferite servicii microregiunilor. Cu 
toate acestea, nivelul serviciilor furnizate este scăzut, iar mediul instituţional şi economic este mai sărac 
decât în marile oraşe vest-europene.  
 
Micile oraşe nu au cunoscut acelaşi ritm de dezvoltare şi au căpătat alură de oraşe reprezentative la nivel 
de judeţ în ultimii zece ani. În anii ’90, cea mai mare parte dintre ele şi-au pierdut baza economică; 
actualmente, piaţa forţei de muncă depinde de condiţiile economice oferite de marile oraşe  sau  în viitor 
de existenţa  IMM-urilor locale. Multe dintre aceste oraşe au potenţial pentru dezvoltarea turismului: 
munţii şi sursele termale oferă extraordinare oportunităţi pentru sectorul de turism. 
 
Satele mici din regiunea transfrontalieră (500 – 2 000 de locuitori) sunt tipice ca aşezări umane în regiunea 
transfrontalieră: mai mult de 77% din aceste aşezări au mai puţin de 2000 de locuitori. Multe dintre ele 
sunt situate în teritorii periferice, în munţi sau de-a lungul graniţei. Aceste aşezări şi-au pierdut, în mod 
treptat, o parte din populaţie şi sunt marcate de sărăcie. Situaţia lor economică, socială şi ocupaţională este 
una problematică. 
    
În concluzie, se poate afirma că tendinţa de îmbătrânire a populaţiei şi proporţia ridicată a populaţiei 
rurale, agravată de o situaţie periferică generală a teritoriilor participante, la nivel naţional, reprezintă 
obstacole importante în calea dezvoltării, în vreme ce,  existenţa moştenirii culturale comune şi a 
tradiţiilor unei cooperări paşnice a diverselor naţionalităţi furnizează oportunităţi unice în acelaşi timp.  
 
1.2.3. Natura şi mediul înconjurător  

În termeni geografici unele părţi  din aria programului reprezintă zone de şes, spre ex. părţi din regiunile 
Szabolcs-Szatmár-Bereg, Ivano-Frankivska şi  Zakarpatska, în timp ce aria centrală şi părţile răsăritene 
reprezintă zone de deal şi de munte. 
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La începutul anilor ’90, situaţia mediului înconjurător în aria programului s-a îmbunătăţit ca urmare a 
scăderii activităţilor industriale, care au deteriorat în mare măsură mediul înconjurător. 
Rezervoarele de apă ale teritoriului descris, aparţin bazinelor Dunării şi Tisei. Debitul mediu anual al celor 
mai multor râuri scoate în evidenţă diferenţe semnificative pe parcursul unui an iar inundaţiile reprezintă 
un real pericol pentru populaţia din regiune, care nu a putut fi prevenit de mai multe ori în ultimii ani, ca şi 
consecinţă, printre altele, a unei utilizări non-durabile a principalelor resurse forestiere din zona de 
captare. Astfel, controlul inundaţiilor rămâne una dintre problemele majore în partea  răsăriteană a 
bazinului Tisei (regiunea de graniţă Ungaria-Ucraina). În România, pe lângă problema inundaţiilor, 
alunecările de pământ sunt considerate ca fiind principala sursă pentru situaţiile de urgenţă. Ca şi rezultat 
al puternicelor eroziuni fluviale a malurilor sunt puse în pericol multe dintre teritoriile locuite. 
 
Activităţile miniere - cele în desfăşurare şi minele abandonate - reprezintă o altă ameninţare importantă la 
adresa calităţii apei la nivel local dar şi la scară regională. 
 
Aria programului dispune de o bogată biodiversitate, cu ecosisteme bine conservate. Arii protejate cu 
valori naturale şi culturale semnificative, pot fi identificate  pe mai multe nivele. În aria descrisă sunt 
situate mai multe parcuri naturale. Munţii Carpaţi care acoperă cea mai mare parte din teritoriu oferă un 
ecosistem natural unic, de valoare europeană. Au fost create numeroase sisteme de parcuri naturale, pentru 
conservarea şi protejarea peisajelor. Parcul Naţional Aggtelek, situat în judeţul Borsod-Abaúj-Zemplén, a 
fost creat pentru a proteja formaţiunile geomorfologice, fenomenele carstice şi peşterile. Peştera carstică 
de la Aggtelek şi carsturile din Slovacia sunt parte a patrimoniului mondial. Munţii Carpaţi găzduiesc 
zone de pădure preistorică renumite în Europa, zone alpine de floră şi faună  unice, etc. Ecosistemul 
Rezervaţia Biosferei Carpaţilor (Zakarpatska), face parte din categoria celor mai valoroase ecosisteme de 
pe glob şi este inclusă în reţeaua internaţională UNESCO, de rezervaţii ale biosferei. În acelaşi timp, 
regiunea este caracterizată de un nivel ridicat al proceselor geologice periculoase, cum ar fi alunecările de 
teren, peşteri, eroziuni laterale fluviale şi planare, carsturi, etc.    
 
Aria programului este acoperită de Convenţia pentru Protecţia Fluviului Dunărea, care furnizează un cadru 
lărgit, pentru cooperare, în sectorul protecţiei mediului şi naturii. 
 
În cadrul ariei programului sunt avute în vedere trei regiuni biogeografice: Panonia, Continentală şi 
Alpină1. 
 
În Statele Membre participante Directivele  “Păsări” şi “Habitate” pentru ariile NATURA 2000 se 
constituie într-o bază legală solidă, pentru protejarea speciilor rare şi pe cale de dispariţie şi a habitatelor 
naturale. În aria programului mai multe arii special protejate şi  importante zone populate de păsări, 
precum şi Site-uri de Interes Comunitar, sunt destinate protejării plantelor şi animalelor şi habitatelor 
acestora.  
 
Pe lângă acestea, relativa izolare a zonelor din imediata vecinătate a frontierelor asigură condiţii favorabile 
pentru numeroase specii rare şi vulnerabile. Până în prezent, singurele habitate pentru aceste plante şi 
specii de animale pe cale de dispariţie sunt acelea în care mişcarea bunurilor şi a populaţiei este supusă 
restricţiilor (“efectul zonei de graniţă”). 
 
Utilizarea, în scop agricol a pământului, este caracteristică pentru aria programului. Perspectivele şi 
scenariile actuale de dezvoltare ale sectorului agricol vor avea,  prin urmare, un impact important asupra 
calităţii mediului natural şi în consecinţă, şi asupra atractivităţii zonei, în general. 
 
 
1(Harta indicativă a regiunilor biogeografice pan-europene poate fi accesată în cadrul următorului link: 
http://www.natura.org/biogeographicregions.html) 
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În concluzie, se poarte afirma că regiunea dispune de resurse naturale unice, a căror exploatare poate 
contribui în mod considerabil la dezvoltarea economică a zonei, în principal prin dezvoltarea sectorului de 
turism. Cu toate acestea, vulnerabilitatea sistemelor necesită o abordare precaută şi o aplicare strictă a 
principiilor durabilităţii.  
 
1.2.4. Structura economică 

PIB 
În general, dezvoltarea economică în aria programului este deficitară. Statisticile arată că PIB-ul, în fiecare 
dintre regiuni, este situat sub media naţională din fiecare ţară iar PIB/locuitor este sub 30 % din media 
europeană. Cel mai ridicat nivel al PIB/locuitor a fost înregistrat în Košice, 26% din media UE. Un nivel 
extrem de coborât este înregistrat în regiunile din Ucraina, cu o medie de numai 3,7% din media UE 
(Ivano-Frankivska). Contribuţia regiunilor Košický şi Prešovský în Republica Slovacă este de 21,9% din 
totalul naţional. Contribuţia celorlalte regiuni partenere  la propriile bugete naţionale este scăzută (8,1% în 
Ungaria, 4,7% în Ucraina şi  5,5% în  România).   
 
Structura economică diferă de la o regiune la alta. Defalcarea valorii adăugate de sectoarele de piaţă la 
PIB, arată faptul că, sectorul de servicii are cea mai importantă contribuţie în cadrul PIB-ului ariei 
programului, variind de la  41.8% (Suceava) până la 55.2% (Zakarpatska). Valoarea adăugată a sectorului 
industrial este în jur de 30% din PIB-ul fiecărui participant, cu excepţia Zakarpatska unde proporţia este 
de 18.5%. Valoarea adăugată a sectorului agricol variază de la 2.7% (Ivano-Frankivska) până la 21.4% 
(Suceava). 

 
 
2. Hartă: PIB / locuitor în aria programului, 2004 
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Piaţa forţei de muncă 

Situaţia ocupării forţei de muncă în aria programului nu este echilibrată: nivelul ocupaţional este mai 
ridicat în oraşele mari din regiune. Structura ocupaţională în judeţele ungare, regiunile slovace şi judeţul 
Suceava se potriveşte structurii economice moderne, mai mult de 50% dintre angajaţi reprezentând 
sectorul terţiar (vezi Anexa 5). Totuşi, există regiuni în care proporţia celor angajaţi în sectorul industrial 
este ridicată: de la 37.5% în regiunea Prešov până la  48.4% în judeţul Satu-Mare.  În ceea ce priveşte 
ocuparea forţei de muncă în agricultură cifra medie pentru majoritatea ariei se situează aproape de media 
UE15 şi UE25 – partea română (3%), slovacă(5,2%), maghiară(3,6%), Ivano-Frankivska în Ucraina 
(5,1%). Singurele excepţii sunt Zakarpatska şi  Chernivetska 28,6% respectiv 29,2%. 
 
Şomajul în aria eligibilă a crescut în timpul perioadei de tranziţie. Majoritatea industriilor au dat faliment; 
drept urmare şomajul a crescut rapid. Rata medie a şomajului în aria programului este de aproximativ 10-
11%. Există mari diferenţe din punctul de vedere al ratei şomajului între ţările participante. Rata ridicată a 
şomajului pune în evidenţă una dintre problemele majore pentru  partea maghiară şi slovacă şi în unele 
părţi din regiunile ucrainene (media de 11,6% şi 23,1%, respectiv 10,2 şi 9,8 în Ivano-Frankivska şi 
Chernivetska). Şomajul în aceste regiuni reprezintă o reală problemă. În România şi Ucraina situaţia din 
această perspectivă este diferită. În cele trei judeţe din România şi Zakarpatska rata şomajului este mai 
scăzută 7,8% şi 7% în Suceava şi Zakarpatska, coborând la 4,6% în Maramureş şi numai 2% în Satu-
Mare. 
 
Industriile principale, structura produselor şi a companiilor   

Organizaţiile private şi cele orientate spre profit, din aria programului, au o contribuţie ridicată la venitul 
naţional. Există diferenţe semnificative în ceea ce priveşte numărul de întreprinderi/1000 locuitori. În 
regiunile ungare, este înregistrat cel mai mare număr de IMM-uri iar cel mai mic în Ucraina. În regiunile 
slovace numărul IMM-urilor/1000 locuitori diferă, de la 13 în Košice până la 11 în Prešov. În regiunile din 
România numărul de IMM-uri/1000 locuitori diferă de la 17 în Satu Mare şi Maramureş, până la 12 în 
Suceava (vezi Anexa 6).  
 
Numărul şi activităţile IMM-urilor joacă un rol important în ceea ce priveşte nivelul ocupaţional la nivel 
local şi, indirect, asupra dezvoltării economice locale a regiunilor respective. Cu toate acestea, există o 
serie de bariere, spre ex. dezvoltarea insuficientă a infrastructurii de sprijinire a afacerilor, lipsa 
parteneriatelor între actorii economici şi nivelul scăzut al investiţiilor. 
 
Cele mai frecvente domenii de activitate ale întreprinderilor din Ungaria sunt agricultura, turismul şi 
industria. În regiunea de graniţă a Slovaciei unul din elementele de bază, care sprijină dezvoltarea 
economică, este creşterea dinamică a întreprinderilor mici şi mijlocii. Activit ăţile întreprinderilor din 
România sunt orientate spre turism, transport şi industrie. Numărul mare al muncitorilor necalificaţi 
dovedeşte potenţialul şi creşterea importanţei întreprinderilor mici şi mijlocii, în ceea ce priveşte, ocuparea 
forţei de muncă la nivel local.  
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       3. Hartă: Număr IMM/1000 locuitori  
 

Turismul 

Principalele atracţii turistice în regiunea de frontieră sunt peisajele naturale. De-a lungul Tisei este 
răspândit turismul fluvial. Fiecare parte din regiunile programului are destinaţii turistice în zonele 
montane (munţii Carpaţi şi Oaş). Frumoasele arii protejate situate în partea din România a ariei 
programului, Parcul Natural Munţii Rodna (46,399 ha) şi Parcul Naţional Munţii Maramureş(148,850 ha) 
sunt considerate ca destinaţii turistice atractive.  
 
Alături de acest aspect se poate vorbi de o importantă moştenire culturală. Bisericile româneşti din lemn, 
din Maramureş, au fost incluse de către UNESCO, în patrimonial cultural mondial din 1999. Suceava are 
cele mai întinse suprafeţe acoperite cu păduri din România. Aria programului este foarte bogată în resurse 
de ape minerale şi termale. Există numeroase centre de sănătate în Ungaria şi în Slovacia. Slovacia şi 
Ucraina sunt bogate în ape minerale (ex.: minele Solotvyno). 
 
Peisajele naturale precum munţii, râurile, pădurile, peşterile; bogata biodiversitate, moştenirea culturală şi 
numeroasele centre de sănătate localizate în aria programului servesc ca o bună bază pentru dezvoltarea 
diferitelor tipuri de turism, spre ex. ecoturismul, turismul termal, turismul rural, etc. În ceea ce priveşte 
capacităţile de cazare, mai mult de 60% din totalul capacităţilor de cazare ale ariei sunt localizate în trei 
(Borsod-Abaúj-Zemplén, Prešov şi Ivano-Frankivska) din cei zece participanţi. În celelalte regiuni 
participante se înregistrează un număr redus de locuri de cazare. 
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Numărul de cazări comparativ cu capacităţile de cazare arată o utilizare a acestora sub potenţialul existent 
şi variază de la 8.4% în judeţul Szabolcs-Szatmár-Bereg până la  67.8% în Chernivetska. Numărul mediu 
al cazărilor, în aria programului, este de 2.3 nopţi/turist ceea ce este sub potenţialul existent. Cea mai mare 
cifră medie este înregistrată în Ivano-Fankisvka (5.6 cazări peste noapte) şi cea mai mică în Satu-Mare 
(1.6 cazări peste noapte). Subutilizarea potenţialului este datorată, în parte, unei slabe promovări a zonei 
de graniţă ca şi destinaţie turistică dar şi unui sistem de informare turistică deficitar (vezi Anexa 7). 
 
Întrucât, dezvoltarea sectorului de turism prezintă un important potenţial pentru scăderea procentului 
migraţiei prin crearea de noi locuri de muncă şi a veniturilor, este foarte importantă satisfacerea 
aşteptărilor turiştilor şi atragerea unui număr mai mare de vizitatori în zonă. 
 
În concluzie, se poate afirma că principalele trăsături ale structurii economice sunt dezechilibrate, în acest 
sens fiind de notat, în primul rând, marile diferenţe în ceea ce priveşte PIB-ul. Lipsa inovării, şomajul în 
multe arii precum şi ponderea ridicată a agriculturii în general, reprezintă serioase blocaje în calea 
dezvoltării, în vreme ce, existenţa unui potenţial turistic ridicat, a unor oraşe dezvoltate şi a forţei de 
muncă poate constitui baza unei îmbunătăţiri treptate a performanţelor economice generale ale regiunii.  
 
1.2.5. Infrastructura 

Transport 
Datorită amplasării geografice a ariei de frontieră, accesibilitatea  acesteia depinde de numărul şi calitatea 
drumurilor. Drumurile sunt relativ bine dezvoltate, dar calitatea drumurilor principale şi secundare diferă.  
Nu sunt construite legături de transport de nivel calitativ ridicat (autostrăzi sau drumuri expres). În 
Ungaria, accesibilitatea este mai bună. Autostrada M3 între Budapesta şi Debreţin asigură accesibilitatea 
Est-Vest a părţii estice a regiunii. Autostrada face parte din Coridorul Nr. V (Veneţia-Trieste-Ljubljana-
Uzhgorod-Lvov). În întreaga arie a programului starea drumurilor nu îndeplineşte cerinţele standardelor 
europene. În partea ucraineană a frontierei, în particular în ariile de munte şi în sezonul de iarnă, condiţiile 
de drum sunt inadecvate. 
  
Transportul pe căile ferate pentru marile oraşe este bine dezvoltat, dar populaţia din mai multe mici 
aşezări din Slovacia şi Ungaria nu beneficiază de legături de cale ferată. Legăturile de transport pe cale 
ferată la graniţele ucraineano-slovacă, ungaro-ucraineană şi româno-ucraineană pot fi caracterizate prin 
existenţa a două sisteme de cale ferată  cu ecartament diferit, care se întind până la Košice în partea 
slovacă.  
 
Pentru partea română a graniţei, Satu-Mare este legat de Ungaria şi Ucraina prin intermediul drumului 
european E81 iar Suceava de Ucraina, prin drumul european E85. În Maramureş, drumurile secundare 
permit accesul către Ucraina şi Ungaria prin intermediul drumurilor europene E81 şi E85. În vreme ce, 
Suceava este legată de Ucraina prin căi ferate principale, Maramureş şi Satu-Mare au acces către Ungaria 
şi Ucraina prin căi ferate secundare. 
 
Transportul aerian în regiune se bazează pe aeroportul internaţional din Košice şi aeroporturi importante, 
la nivel regional, în Uzhgorod, Ivano-Frankivska, Chernivtsy, Miskolc, Nyiregyhaza, Satu-Mare şi Baia 
Mare. Aeroportul internaţional de la Satu-Mare este localizat într-o zonă densă de aeroporturi, cu multe 
aeroporturi pe o rază de 150 km şi este situat la 60 km de aeroportul din  Baia-Mare, care este în curs de 
modernizare pentru a deveni aeroport internaţional; facilităţile aeroportului din Suceava au fost 
îmbunătăţite, pentru a putea primi curse internaţionale. Numărul zborurilor şi al pasagerilor este dependent 
de traficul regional. 
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Trecerile la frontier ă 

În medie, densitatea punctelor de trecere a frontierei pare să fie relativ bună la graniţa ucraineană precum 
şi între statele membre (în medie 1 punct de trecere a frontierei la fiecare 28 km).Totuşi, densitatea 
punctelor de trecere a frontierei diferă semnificativ de la o graniţă la alta. Spre exemplu, la graniţa ungaro-
ucraineană există un punct de trecere a graniţei (cale ferată, drum sau pedestru) la fiecare 22.4 km, însă la 
graniţa ungaro-slovacă la fiecare 49.6 km. Între România şi Ucraina există o posibilitate de trecere a 
frontierei la fiecare 31 km. La nivel judeţean, în Suceava, la fiecare 15.9 km se poate găsi un punct de 
trecere a frontierei, în Maramureş la fiecare 54.4 km. La graniţa slovaco-ucraineană (lungime 97.6 km ) 
există cinci puncte de trecere a frontierei, toate disponibile pentru pasageri (media 19.6 km)  
 
Numărul drumurilor publice cu acces la frontieră şi punctele de trecere pietonale precum şi capacitatea 
acestora continuă să lase de dorit (1 la 48 km). Condiţiile tehnice din dotare şi capacitatea disponibilă 
pentru formalităţile vamale sunt inadecvate gestionării volumului traficului. Cozile şi orele de aşteptare 
sunt semnificative pentru dezvoltarea turismului în aria programului precum şi pentru cooperarea între 
locuitorii acesteia. Regimul de viză care continuă să existe pentru Ucraina, reprezintă o povară 
suplimentară pentru ţările participante la acest program.   
 
Infrastructura de mediu 

Cei mai importanţi factori, care afectează starea mediului în aria programului, sunt: 
• managementul deficitar al apei (capacitatea insuficientă a sistemului de canalizare şi a staţiilor de 

tratare a apelor uzate); 
• managementul inadecvat al apei; 
• transportul auto; 
• emisiile industriale (termocentrale). 

 
În regiunea de frontieră ungară, conectarea aşezărilor la reţelele de apă potabilă este aproape completă. Cu 
toate acestea, dezvoltarea sistemelor de canalizare este deficitară. Situaţia în zonele rurale, în special în 
sate este chiar mai rea. Sistemul de canalizare necesită o dezvoltare suplimentară. Condiţiile sunt 
alarmante, în special, în satele mici situate de-a lungul graniţelor. Chiar şi în aşezările unde canalizările 
sunt construite, numărul gospodăriilor conectate la sistem este foarte mic.   
 
Partea română nu diferă în mod semnificativ. Cu toate că aproape 80% din populaţia urbană are acces la 
reţelele publice de apă potabilă şi de canalizare, situaţia în zonele rurale este de-a dreptul critică. Sistemul 
de utilităţi publice se prezint in condiţii precare, astfel, referitor la furnizarea apei potabile (accesibilitatea 
medie 20%) şi la canalizare, populaţia rurală este conectată la serviciile publice, după cum urmează: în 
Satu-Mare numai 2,4%, în Suceava 3,1% şi în Maramureş 5,6%. Sunt necesare investiţii pentru 
conservarea ecosistemului, de vreme ce, producerea de deşeuri de către gospodării şi instituţii, activităţile 
de despădurire şi poluare sunt factori, care, încă deteriorează mediul. 
 
În regiunea de frontieră slovacă, dezvoltarea sistemului public de canalizare a rămas de o manieră 
semnificativă, în urma dezvoltării sistemului public de alimentare cu apă. Un număr mare de oraşe mari, 
dispun de un sistem de canalizare incomplet sau de un sistem de canalizare fără staţii de tratare a apelor 
uzate, prin urmare mai mult de jumătate din populaţie este conectată la sistemul de canalizare publică.   
 
În Zakarpatska, Ivano-Frankivska şi Chernivetska canalizarea şi tratarea apelor uzate este prevăzută numai 
în oraşe şi în câteva comune. În aşezările rurale, problema comună importantă, este lipsa  canalizării 
precum şi a tratării apelor uzate. În domeniul alimentării cu apă potabilă sarcina de bază este protejarea 
resurselor şi construirea sistemului public de alimentare cu apă. În Zakarpatska poluarea industrială scade, 
însă poluarea cu ape comunale uzate este semnificativă în oraşele principale. Apele freatice sunt puternic 
contaminate, fapt care pune în pericol potenţialul turistic. 



 18

Managementul deşeurilor pe arii extinse reprezintă încă o problemă la nivelul ariei programului. Satele 
mici amplasate de-a lungul frontierei se găsesc în cea mai proastă situaţie, din punctul de vedere al 
managementului deşeurilor. Cu toate că se înregistrează o tendinţă pozitivă datorită  implementării 
sistemelor de reciclare a deşeurilor comunale problema este încă nerezolvată, întrucât, există în continuare 
probleme referitoare la procesare. 
 
Reţelele de telecomunicaţii 
În aria programului situaţia telecomunicaţiilor s-a îmbunătăţit foarte repede, în ultima decadă. Astfel, 
utilizarea telefoanelor mobile şi a serviciilor de internet a crescut în mod considerabil în regiune, în ultima 
vreme. 
 
În medie, în aria maghiară în jur de 250 de locuitori din 1000 dispun de linii telefonice fixe. În Prešov şi 
Košice sunt întâlnite statistici similare, respectiv 180 şi 220 de locuitori din 1000 dispun de abonamente 
telefonice, în vreme ce, în judeţele din România media este de numai 140. În ciuda statisticilor care în 
Szabolcs-Szatmár-Bereg, Borsod-Abaúj-Zemplén şi în România înregistrează: 14, 13,8 şi 15 abonaţi la 
internet la 100 de locuitori, accesul la internet diferă în mod semnificativ faţă de standardele UE. În restul 
ariei eligibile, accesul la internet este foarte coborât (1,41 persoane din 100 în Slovacia şi mai puţin de o 
persoană din 100 în Ucraina). 
 

În concluzie, se poate afirma că 
o în vreme ce, marile valori de trafic pe direcţia “est-vest”  în aria programului poate iniţia o 

anumită dezvoltare economică, cel mai important obstacol în calea unei mai bune cooperări este 
supraîncărcarea şi dezvoltarea deficitară a infrastructurii de transport, în principal gravele blocaje 
de circulaţie de la graniţa ucraineană 

o toate tipurile de infrastructură de mediu sunt mult rămase în urmă, comparativ cu standardele 
europene  

 
Ambii factori sus menţionaţi sunt de o importanţă extremă, în ceea ce priveşte planurile regionale cu 
privire la industria turistică. 

    
1.2.6. Educaţie şi cercetare 

În ceea ce priveşte nivelul de educaţie, majoritatea populaţiei din aria programului a absolvit învăţământul 
secundar. Aproximativ 7% dintre locuitori sunt absolvenţi de facultate. 
 
Cele mai importante centre universitare în partea ucraineană sunt localizate  în Chernivtsy şi Ivano-
Frankivska. Alături de acestea sunt de menţionat, Mukachevo şi Uzhgorod, fiecare cu câte două instituţii 
de învăţământ superior.  
 
În aria din România, învăţământul superior este asigurat de “Universitatea de Vest Vasile Goldiş” în 
judeţul Satu-Mare, 3 instituţii de învăţământ superior (Universitatea “Spiru Haret”, Universitatea de 
“Nord”, Universitatea “Vasile Goldiş”) în judeţul Maramureş şi Universitatea “Ştefan cel Mare” în judeţul 
Suceava. 
 
În  Košice  Universitatea Pavol Jozef Šafárik, Universitatea Tehnică, Universitatea de Medicină 
Veterinară şi în  Prešov, Universitatea Prešov, reprezintă importante centre de cercetare şi de învăţământ 
superior pentru partea estică a Slovaciei. 
  
Cel mai important centru de învăţământ superior, din partea ungară a ariei programului, este Universitatea 
din Miskolc. Alături de departamentele tradiţionale (tehnic, industrial) au fost introduse cursuri noi 
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(economice, juridice) pentru a întâmpina noile provocări. Separat de Miskolc, alt centru educaţional 
tradiţional din regiune este Nyíregyháza, unde se află colegiul pedagogic. Ambele instituţii oferă, de 
asemenea şi cursuri de ştiinţe ale naturii. 
 
În Borsod-Abaúj-Zemplén şi  Szabolcs-Szatmár-Bereg sunt localizate mai multe centre de cercetare-
dezvoltare (24, respectiv 21). Cheltuielile aferente activităţilor de cercetare şi dezvoltare în judeţul 
Borsod-Abaúj-Zemplén şi regiunea Košice, se situează peste media ariei programului: mai mult de 16 
milioane de euro au fost cheltuiţi pentru activităţile de cercetare şi dezvoltare, în ambele arii, în anul 2005. 
 
Cel mai mare număr de persoane angajate în domeniul cercetării şi dezvoltării este înregistrat în Košice 
(2990 de persoane); 9 centre de cercetare-dezvoltare sunt situate în Ivano-Frankivska, Chernivetska şi 
Suceava, cu un număr ridicat de cercetători şi ingineri angajaţi şi funcţionând cu un nivel ridicat al 
cheltuielilor de capital. În aria din România există mai multe proiecte de cercetare-dezvoltare în derulare: 
333 în Suceava, 103 în Satu-Mare şi 71 în Maramureş. Chernivetska este cea mai avansată în privinţa 
implementării proiectelor de cercetare-dezvoltare (726 unităţi). Aceste date pun în evidenţă faptul că, 
există un potenţial real pentru dezvoltarea cooperării transfrontaliere în sectorul de cercetare-dezvoltare. 
 
În concluzie se poate afirma că - deşi capacităţile actuale de inovare sunt reduse - existenţa unor 
universităţi prospere şi a proiectelor la nivel regional, poate constitui baza unei îmbunătăţiri treptate a 
performanţelor în acest sector. Concordanţa între rezultatele sistemului educaţional şi cerinţele economiei 
este departe de a fi perfectă, prin urmare îmbunătăţirea corelării între cerinţele industriei şi rezultatele 
sistemului educaţional poate aduce beneficii efective pentru economia regională.  
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1.3. Coerenţa cu alte programe şi strategii existente 

Programul Operaţional Comun ENPI CBC Ungaria-Slovacia-România-Ucraina se află într-o legătură 
strânsă cu o gamă largă de strategii, care se aplică în prezent la nivelul UE, naţional, regional şi local în 
cadrul ariei Programului. POC, în definirea propriei strategii, are în vedere orientările politicilor aplicabile 
precum şi activităţile finanţate prin alte programe şi iniţiative, pentru a asigura coerenţa propriilor 
priorităţi cu cadrul regional de cooperare. 
 
Pe parcursul fazei de implementare a Programului Operaţional Comun, ACM/STC vor avea în vedere 
complementarităţile şi oportunităţile de sinergie cu alte iniţiative şi vor acorda atenţie concentrării 
fondurilor disponibile, în direcţia furnizării celei mai consistente valori adăugate. 
 
1.3.1. Coerenţa cu politicile şi programele UE 

a) Alte programe de cooperare transfrontalieră şi regională în aria programului 

În aria eligibilă a Programului Operaţional Comun ENPI CBC Ungaria-Slovacia-România-Ucraina, UE 
sprijină şi alte programe de cooperare transfrontalieră şi regională la o largă scară regională (Regional 
estic, Interreg IVC, Europa de Sud-Est) şi încă finanţează proiecte implementate în cadrul Programelor de 
Vecinătate. Se va acorda o atenţie specială acestor programe, pe parcursul fazei de implementare a 
Programului Operaţional Comun prezent, pentru a lua în considerare potenţialul de sinergie şi a evita 
suprapunerea. 
 

� Programul de Vecinătate Ungaria-Slovacia-Ucraina  2004-2006 

Programul de Vecinătate Ungaria-Slovacia-Ucraina 2004-2006 este implementat, în prezent, cu un buget 
de aproximativ 32 milioane euro, provenind din Fondul European de Dezvoltare Regională pentru Ungaria 
şi Slovacia şi din TACIS pentru Ucraina. Acest Program Operaţional Comun serveşte ca şi baza, a unei 
utilizări eficiente a fondurilor alocate de către UE, cooperării transfrontaliere, în zona de graniţă 
respectivă. 
 
Obiectivul strategic global al Programului este de a întări nivelul integrării economice şi sociale a 
regiunilor transfrontaliere. 
 
Ţinta Programului de Vecinătate Ungaria-Slovacia-Ucraina 2004-2006 a fost promovarea dezvoltării 
zonei trilaterale de graniţă, în direcţia unui spaţiu de locuit comun, orientat economic spre viitor, de 
îmbunătăţire a competitivităţii în context european, de îmbunătăţire a condiţiilor durabile de locuit a 
rezidenţilor din zonele eligibile şi de a sprijini depăşirea dezavantajelor dezvoltării regionale cauzate de 
separarea graniţelor naţionale. Ca urmare, este necesar ca proiectele finanţate prin intermediul 
Programului de Vecinătate să facă dovada existenţei cooperării între partenerii situaţi în regiunile de 
graniţă şi trebuie să demonstreze impactul transfrontalier în aria eligibilă. 
 
Deşi au avut loc anumite schimbări de la momentul pregătirii programului, obiectivele principale rămân, 
în continuare, valabile. De aceea, strategia propusă pentru perioada 2007-2013 poate fi considerată ca o 
evoluţie a strategiei care stă la baza Programului de Vecinătate Ungaria-Slovacia-Ucraina 2004-2006. 
 

� Programul de Vecinătate PHARE/TACIS România-Ucraina 2004-2006 

Programul de Vecinătate România-Ucraina finanţează proiecte care au ca ţintă dezvoltarea economică şi 
socială, dezvoltarea unui sistem de infrastructură integrat în zona de graniţă precum şi cooperarea “people 
to people”. 
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Aceste două programe bilaterale/trilaterale de cooperare transfrontalieră sunt precursoarele prezentului 
POC şi sunt importante, întrucât, implementarea acestora va continua până în 2010. ACM şi CCM vor 
acorda o atenţie specială riscului duplicării, suprapunerii sau dublei finanţări a proiectelor în această 
perioadă, în particular, sincronizării şi definirii priorităţilor cu ocazia cererilor de propuneri. 
 
POC a fost construit şi pe experienţa Programelor de Vecinătate. Evaluarea efectuată în August 2006 a 
subliniat importanţa proiectelor dezvoltate la nivel local, bazate pe iniţiative locale şi în concordanţă cu 
programele de dezvoltare naţionale şi regionale. Lecţiile învăţate din viitoarele evaluări vor fi luate în 
considerare la implementarea Programului Operaţional Comun. 
 

� Programul Regional Estic ENPI  2007-2013 

Programul Estic Regional ENPI 2007-2013 acoperă şapte ţări est europene şi din Caucazul sudic, inclusiv 
Ucraina. Va sprijini cooperarea pe probleme regionale fundamentale, identificate în Documentul Strategic 
2007-2013 şi programul indicativ 2007-2010. Este construit pe Programele Regionale Tacis (2004-2006), 
care sunt concentrate pe diferite tematici zonale cum ar fi managementul durabil al resurselor naturale, 
promovarea schimburilor şi a investiţiilor ( în particular în transport - prin programul TRACECA- şi 
energie - prin programul INOGATE), justiţie şi afaceri interne. 
 
Complementaritatea între sprijinul furnizat prin Programul Regional Estic ENPI şi POC este similară cu 
majoritatea priorităţilor programelor regionale: Prioritatea 1, concentrată pe legăturile de transport, energie 
şi cooperarea la nivel regional al IMM-urilor; Prioritatea 2, concentrată pe mediu; Prioritatea 3, 
concentrată pe frontiere, managementul migraţiei şi vămi; şi Prioritatea 4 pe sprijinirea contactelor 
“people to people”. 
 

� Programul Interregional Interreg IV/C 2007-2013 

Aria programului Ungaria-Slovacia-România-Ucraina este inclusă şi în Programul de Cooperare 
Interregional Interreg IV/C, un program al UE  care sprijină cooperarea teritorială, ce va fi implementat pe 
parcursul unei perioade identice. Având în vedere priorităţile şi tipurile de proiecte eligibile, care sunt 
similare cu cele ale prezentului POC, dar ţinând seama de faptul că programul Interreg se concentrează 
asupra sprijinirii partenerilor UE, potenţialul sinergiei între programul Interreg şi prezentul POC este unul 
ridicat. 
 
Programul Interregional îşi direcţionează sprijinul către autorităţile locale şi regionale şi către organizaţiile 
guvernate de dreptul public. Proiectele trebuie să implice parteneri din cel puţin trei ţări diferite, din care 
cel puţin doi trebuie să provină din State Membre UE. Programul este construit pe baza a două priorităţi 
tematice: inovaţie şi economie bazată pe cunoaştere şi mediu şi prevenirea riscurilor. O serie dintre măsuri 
(spre ex. promovarea dezvoltării IMM-urilor, cercetare-dezvoltare şi inovare, dezvoltarea resurselor 
umane, protecţia mediului, managementul apelor, managementul deşeurilor) pot fi sprijinite prin urmare, 
în mod complementar, în zona eligibilă, în cadrul ambelor programe: Interreg IV/C  şi POC. 
 

� Programul de Cooperare Transnaţională Europa de Sud-Est 2007-2013 

Aria eligibilă a prezentului POC este parte şi a ariei programului de Cooperare Transnaţională Europa de 
Sud-Est (SEE), care include regiuni din 17 ţări. O serie dintre măsuri (spre ex. facilitarea inovaţiei, 
protecţia mediului şi îmbunătăţirea accesibilităţii) pot fi sprijinite de către SEE dar şi de POC prezent. Prin 
urmare poate fi obţinută sinergia acţiunilor şi trebuie evitată dubla finanţare. 
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b) Coerenţa cu programele şi strategiile naţionale 

POC concentrându-se asupra actorilor locali şi regionali şi asupra aspectelor transfrontaliere este coerent 
şi complementar cu fondurile alocate de către UE programelor şi strategiilor din Ungaria, Slovacia şi 
România. 
 
Aceste trei State Membre UE au elaborat propriile Cadre Naţionale Strategice de Referinţă, care servesc 
ca bază pentru sprijinul primit din fondurile structurale, în vreme sprijinul UE pentru Ucraina este alocat 
prin  Politica Europeană de Vecinătate şi a Planurilor de Acţiune stabilite de comun acord. 
 

� Cadrul Naţional Strategic de Referinţă al Ungariei pentru perioada 2007 - 2013 

Obiectivul general al Noului Plan de Dezvoltare al Ungariei, asimilat Cadrului Naţional de Referinţă al 
Ungariei este “de a creşte rata de ocupare şi de a crea condiţii pentru realizarea unei creşteri economice pe 
termen lung”. Pentru realizarea acestui obiectiv, au fost identificate un număr de şase axe pentru următorii 
şapte ani:  
           

- Dezvoltare economică; 
- Dezvoltarea sistemului de transport; 
- Reînnoirea societăţii; 
- Dezvoltare în domeniul mediului şi energiei; 
- Dezvoltare regională; 
- Reforma administrativă. 

Cadrul Naţional Strategic de Referinţă al Ungariei are ca scop consolidarea coeziunii regionale şi sociale 
prin eliminarea inechităţilor considerate ca fiind principalele premise pentru reînnoirea societăţii. Aceasta 
se poate realiza prin intermediul unei coeziuni pe mai multe nivele. Există necesitatea reducerii 
diferenţelor între regiuni în ceea ce priveşte nivelul de dezvoltare; CSNR al Ungariei trebuie să contribuie 
la  coeziunea Europei regiunilor privită ca un tot, prin aprofundarea contactelor  dintre regiunile Ungariei 
şi ale Europei şi prin promovarea cooperării între acestea şi prin armonizarea măsurilor din regiunile 
vecine. 
 

� Cadrul Naţional Strategic de Referinţa al României pentru perioada 2007 - 2013 

Principalele obiective ale Cadrului Naţional Strategic de Referinţă al României pentru perioada 2007 – 
2013 (CNSR) sunt de a întări coeziunea economică şi socială, de a reduce disparităţile regionale şi de a 
face o conexiune corectă şi adecvată cu politicile Comisiei Europene, în special Strategia de la Lisabona, 
care se referă la politici destinate creşterii economice şi creării de locuri de muncă. CNSR se bazează pe 
Planul Naţional de Dezvoltare (PND), care a fost elaborat SUB pentru a servi ca instrument de orientare, 
în ceea ce priveşte sursele de finanţare naţionale, ale Uniunii Europene şi de alt tip la care România are 
acces. 
 
Ţinta obiectivelor CNSR: “reducerea disparităţilor sociale şi de dezvoltare economică dintre România şi 
statele membre ale Uniunii Europene prin generarea unei creşteri suplimentare de 15-20% a PIB”. 
 
Au fost stabilite următoarele patru priorităţi tematice: 

- dezvoltarea infrastructurii de bază la standarde europene; 
- creşterea pe termen lung a competitivităţii economiei din România; 
- dezvoltarea şi folosirea mai eficientă a capitalului uman din România; 
- construirea unei capacităţi administrative eficiente. 
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Planificarea integrată şi implementarea coordonată a acestor priorităţi prin programe operaţionale 
sectoriale şi regionale vor avea în vedere obţinerea celui mai mare impact al Fondurilor Structurale şi de 
Coeziune şi vor promova o dezvoltare teritorială echilibrată, ca şi o prioritate teritorială. 
 
Au fost luate în considerare şi legăturile strânse şi cooperarea, în diverse activităţi, între regiunile de 
graniţă din ţările  învecinate, având ca scop abordarea provocărilor comune. Autorităţile de la nivelul 
unităţilor administrativ teritoriale NUTS III au depus eforturi pentru a asigura coerenţa şi realizarea unei 
separări clare între obiectivele finanţate prin prezentul program şi obiectivele finanţate prin  Obiectivul de 
Cooperare Teritorială Europeană şi acelea din cadrul Obiectivului de Convergenţă, precum şi cu cele 
prevăzute în Programul Naţional de Dezvoltare Rurală şi Programele Operaţionale pentru Piscicultură. 
 
Corelarea între strategia prevăzută de Programul Operaţional Comun şi strategiile altor Programe 
Operaţionale de Cooperare Transfrontalieră, care se adresează unor părţi din aria eligibilă a României, a 
fost verificată de Autoritatea Naţională din România. În scopul asigurării coerenţei, strategia a fost 
dezvoltată în parteneriat cu actorii cheie de la nivel naţional şi local, a fost analizată pe parcursul 
consultărilor cu Autorităţile de Management ale Programelor Operaţionale corespunzătoare Obiectivelor 
de Convergenţă şi de Cooperare Teritorială Europeană şi împreună cu ministerele de linie din România, 
fiind supuse apoi dezbaterii publice în cadrul unui exerciţiu de consultare. 
 

� Cadrul Naţional Strategic de Referinţă al Republicii Slovacia 2007-2013 

Cadrul Naţional Strategic de Referinţă al Slovaciei furnizează cadrul de realizare a programelor 
operaţionale comune cu reflectarea obiectivelor stabilite prin Strategia de la Lisabona şi Consiliul de la 
Göteborg. 
 
CNSR al Republicii Slovacia, valabil pentru perioada de programare 2007 – 2013 se referă la obiectivele 
UE “Convergenţă” şi “Competitivitate regională şi angajare”. 
 
Obiectivul strategic al Slovaciei pentru perioada de programare 2007 – 2013 este formulat după cum 
urmează: 
 
“Creşterea semnificativă a competitivităţii şi eficienţei regiunilor, a economiei slovace şi a ratei de 
ocupare de o manieră durabilă, până în 2013”. 
 
În ceea ce priveşte disparităţile identificate şi factorii de dezvoltare, CNSR se axează pe următoarele 
priorităţi tematice strategice: 
 

- Gradul de accesibilitate la nivel de infrastructură şi regional; 
- Economia bazată pe cunoaştere; 
- Resurse umane. 

 
� Strategia Naţională  de Dezvoltare Regională a Ucrainei în perioada 2004 - 2015 

POC se află în concordanţă cu politicile naţionale din Ucraina. Guvernul din Ucraina a adoptat o lege cu 
privire la cooperarea transfrontalieră, prin care au fost înlăturate barierele instituţionale legale şi financiare 
din calea cooperării. De  asemenea a fost redactată Strategia Naţională pentru Dezvoltare Regională a 
Ucrainei, în perioada 2004-2015. 
 
Localizarea Ucrainei, din punct de vedere geografic, este favorabilă dezvoltării unor legături inter-statale 
în domeniile politic, comerţ, economic şi cultural cu ţările vecine. Strategiile de dezvoltare regională şi 
socio-economică, având componente transfrontaliere specifice au fost elaborate de către administraţiile 
regionale responsabile pentru programele transfrontaliere. 
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Scopul Strategiei Naţionale pentru Dezvoltare Regională a Ucrainei este acela de a stabili condiţii pentru 
realizarea unui potenţial competitiv al regiunilor, menţinerea unui nivel constant de dezvoltare bazat pe 
noi tehnologii, o înaltă capacitate productivă a industriei şi ocuparea populaţiei. 
 
Obiectivul strategic este reprezentat de  crearea premiselor pentru ca Ucraina să obţină statutul de membru 
al Uniunii Europene, asigurarea dezvoltării economice durabile, stabilirea unui model de dezvoltare 
inovativ şi o reorientare a politicii economice. 
 
Direcţiile prioritare pentru dezvoltarea strategică sunt: 

1. Crearea şi modernizarea infrastructurii, pentru a îmbunătăţi gradul de atractivitate al Ucrainei şi al 
regiunilor acesteia, în vederea atragerii de investiţii;  

2. Restructurarea resurselor economice ale regiunilor şi promovarea diversificării pe baza noilor 
tehnologii; 

3. Dezvoltarea resurselor umane; 
4. Dezvoltarea cooperării regionale. 

 
� Finanţările din cadrul Fondului European Agricol pentru Dezvoltare Rurală pentru Ungaria, 

Slovacia şi România 
 
Toate statele membre ale UE au elaborat propriile Planuri Naţionale Strategice (PNS) pentru Dezvoltare 
Rurală, care vor fi implementate prin Programele Naţionale pentru Dezvoltare Rurală (PNDR). Scopul 
acestor programe este de a îmbunătăţi competitivitatea sectorului agro-alimentar şi  a silviculturii prin 
creşterea eficienţei şi calităţii producţiei în condiţiile respectării principiilor dezvoltării durabile şi a unui 
management ecologic în zonele rurale . 
 
Prin urmare sunt avute în vedere, în mod fundamental, următoarele axe prioritate, fiecare cu prioritatea 
corespunzătoare:  
 
Axa 1: Îmbunătăţirea competitivităţii agriculturii şi silviculturii – obiectivul este de a îmbunătăţi 
competitivitatea sectoarelor agro-alimentar şi de silvicultură. 
Axa 2: Îmbunătăţirea calităţii mediului şi a peisajelor - obiectivul global este de a  crea sisteme agricole şi 
forestiere multifuncţionale cu un impact pozitiv asupra mediului, naturii şi peisajelor. 
Axa 3: Calitatea vieţii în zonele rurale şi diversificarea economiilor rurale – priorităţile definite în cadrul 
axei vor contribui la creşterea ratei ocupaţionale în zonele rurale şi a sprijinului acordat municipalităţilor. 
Axa 4: Beneficiarul - obiectivul este de a sprijini construirea şi dezvoltarea de parteneriate locale  şi de a 
utiliza potenţialul local de dezvoltare a ariilor rurale.  
 

� Politica Europeană de Vecinătate şi Ucraina 

În contextul Politicii Europene de Vecinătate, asistenţa către Ucraina, începând cu 2007 va fi furnizată în 
cea mai mare parte prin Instrumentul European de Vecinătate şi Parteneriat (IEVP),  care înlocuieşte 
programul Tacis şi o serie de finanţări tematice. Asistenţa furnizată în cadrul ENPI este determinată în 
funcţie de obiectivele politicii stipulate în Planul de Acţiune UE-Ucraina, adoptat în 2005, şi în ariile 
prioritare identificate în Documentul Strategic de Ţară 2007-2013 şi Programul Naţional Indicativ 2007-
2010. 
 
POC este coerent cu obiectivele politicii din Planul de Acţiune , precum reformele economice şi sociale, 
îmbunătăţirea reţelelor energetice şi de transport, intensificarea cooperării pe probleme de mediu şi 
promovarea contactelor “people to people”, Referitor la cooperarea transfrontalieră, aceasta va completa şi 
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va beneficia  ca urmare a obiectivului de dezvoltare şi implementare a unei legislaţii eficiente  în domeniul 
cooperării transfrontaliere şi regionale. 
 
POC va respecta obiectivele stipulate în Documentul Strategic de Ţară 2007-2013 pentru cooperare 
teritorială, care prevede faptul că programele ENPI CBC  vor sprijini o gamă largă de proiecte, de la 
iniţiative locale la scară mică cu participarea administraţiilor locale şi ONG-uri/societatea civilă la 
proiecte la scară largă cu implicarea unui număr mare de parteneri şi, de asemenea, care să permită 
investiţii în context transfrontalier. 
 
c) Alte programe şi politici ale UE relevante 

POC, în identificarea propriilor priorităţi, a luat în considerare şi celelalte programe şi politici ale UE care 
se adresează eficientizării graniţelor şi îmbunătăţirii infrastructurilor. 
 

� Sprijinirea infrastructurilor (Banca Europeană de Investiţii) 
Banca Europeană de Investiţii (BEI) sprijină prin credite pe termen lung, acordate în condiţii avantajoase 
integrarea, dezvoltarea echilibrată şi coeziunea economică şi socială a statelor membre ale UE. 
 
Mandatul BEI de autorizare a operaţiunilor de împrumut către Ucraina a fost aprobat de către Consiliul 
Europei în decembrie 2004 pentru sectoarele de mediu, transport, infrastructurile de telecomunicaţii şi 
energetice prioritare fiind legăturile Trans-Europene (“TEN”) care au impact transfrontalier cu UE.  
 
În cadrul noului său mandat extern BEI dispune de un mandat de un buget de 3.7 de miliarde de euro 
disponibil pentru “Vecinătate Estică” şi Rusia. 
 
Pentru Ucraina, se lucrează la stabilirea unui portofoliu pentru împrumuturi viabil iar primele operaţiuni 
de creditare au debutat în prima jumătate a anului 2006. 
 
d) Coerenţa cu alte iniţiative şi programe internaţionale  

În definirea propriilor strategii şi priorităţi, POC a luat în considerare şi activităţile sprijinite de alţi donori 
şi instituţii financiare internaţionale, după cum este descris în cele ce urmează: 
  

� Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) 

În România, BERD sprijină investiţiile în infrastructură, atragerea investiţiilor străine directe şi sprijinirea 
sectorului financiar. Sprijină întărirea capacităţii administraţiei publice şi a autorităţilor locale în utilizarea 
fondurilor UE. 
 
În Ucraina, BERD sprijină îmbunătăţirea climatului de afaceri şi a competitivităţii sectorului privat, 
creşterea capacităţii instituţionale a sectorului financiar şi a nivelului de finanţare a IMM-urilor, 
modernizarea drumurilor, a căilor ferate, a porturilor şi a infrastructurii aeroporturilor şi a sectoarelor 
energetice, de petrol şi gaze naturale. 
 

� Banca Mondială   

Banca Mondială a activat şi în Ucraina şi a finanţat activităţi ce au implicat reforma sectorului public, 
reforma financiară, dezvoltarea sectorului privat şi a celui de mediu. Proiectele cu o semnificaţie deosebită 
au fost cele de stimulare a IMM-urilor şi de informatizare a Ucrainei. În ceea ce priveşte protejarea 
mediului, Banca Mondială a asistat Ucraina la programul de securizare a apei potabile, recent lansat. 
Fondurile provenite de la Banca Mondială au fost utilizate şi pentru reducerea poluării aerului şi a 
agriculturii. 
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e) Alţi donori bilaterali 

� USAID 

În Ucraina, USAID îşi concentrează ajutorul pe trei arii majore: creştere economică; democraţie şi 
guvernare; tranziţie socială şi sănătate.  
 

� SIDA 

În Ucraina, SIDA sprijină proiectele de combatere a sărăciei şi de armonizare cu UE. 
 
f) Alte programe 

A devenit clar, pe parcursul negocierilor desfăşurate pe perioada programării prezentului Program 
Operaţional (vezi “Descrierea procesului de programare”) faptul că, nici un alt program – nici alt 
“program donor” din partea unui alt stat sau organizaţii şi nici un alt program finanţat de UE, nu se 
adresează necesităţilor specifice şi oportunităţilor exprimate în prezentul program ENPI, nici pentru 
Ucraina şi nici pentru un alt stat membru participant. 
 
1.3.2. Experienţa programelor anterioare 

Programele CBC au reuşit să pună bazele şi să îmbunătăţească condiţiile necesare unei cooperări pe 
termen lung, în special în domeniul cooperării instituţionale şi a conştientizării actorilor locali cu privire la 
potenţialele beneficii ale cooperării transfrontaliere. 
 
Experienţa câştigată pe parcursul implementării programelor anterioare arată faptul că “proiectele comune 
la scară mică” au cunoscut un real succes în Ungaria şi România. Proiectele selectate au fost concentrate, 
în principal, pe măsuri “soft” şi “people to people” (organizarea de întâlniri, evenimente, instruiri, etc.). 
Deşi aceste proiecte au fost foarte populare printre aplicanţi, au fost foarte puţine cele care au avut un 
potenţial cu adevărat inovativ iar cooperarea între parteneri, stabilită prin proiectele respective, a fost greu 
de menţinut (întrucât proiectele au fost concentrate pe unul sau pe o serie de evenimente). 
 
Pe lângă acestea, datorită unei capacităţi limitate a infrastructurii de sprijinire a afacerilor, care să permită 
sprijinirea reţelelor întreprinderilor şi a cooperării în domeniul afacerilor proiectele care au avut ca bază 
cooperarea au putut fi implementatte doar într-un număr restrâns. Ca urmare, este recomandabil a fi 
finanţate instituţiile cu atribuţii în domeniul sprijinirii afacerilor. 
 
La nivelul managementului de program, Autoritatea de Management din Ungaria trebuie să facă faţă 
problemei rezultate din dificultatea administrării unui număr mare de proiecte “soft” cu buget redus, în 
condiţiile în care  implementarea acestor tipuri de proiecte necesită resurse umane uriaşe. 
 
În România, drept consecinţă a descentralizării managementului fondurilor UE, Birourile Regionale de 
Cooperare Transfrontalieră au fost stabilite în aria de graniţă, fiind implicate în implementarea schemelor 
de grant. Au fost asigurate astfel cerinţele de informare şi de contact la nivel local, pentru potenţialii 
beneficiari. Datorită instruirilor şi sprijinului primit din fondurile de asistenţă tehnică, a fost realizată o 
divizare a muncii între agenţiile de implementare şi Birourile Regionale de Cooperare Transfrontalieră, 
însă este necesară sprijinirea şi instruirea viitoare a personalului în scopul prevenirii creşterii volumului de 
muncă. 
 
Principalul impediment în calea accesării fondurilor UE a fost şi este considerat în continuare lipsa unui 
implicări puternice din partea actorilor cheie pentru identificarea necesităţilor şi iniţierea de proiecte în 
direcţia beneficiului comun. Iniţierea şi  încurajarea unei cooperări transfrontaliere reale de către 
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autorităţile naţionale responsabile poate fi obţinută şi susţinută prin stabilirea de parteneriate CBC la nivel 
local, bazate pe angajamente solide ale partenerilor. 
 
1.3.3. Concluziile analizei coerenţei pentru capitolele de strategie şi implementare a Programului 
Operaţional Comun Ungaria-Slovacia-România-Ucraina 
 
Considerând descrierea şi analiza cooperării şi programele existente în aria eligibilă a 
Programului Comun de Cooperare, câteva concluzii pot fi trase, în termeni de valoare adăugată a 
Programului Comun de Cooperare Ungaria-Slovacia-România-Ucraina, comparativ cu 
iniţiativele existente, prin necesitatea promovării sinergiilor, prin evitarea suprapunerii şi prin 
construirea pe baza rezultatelor. 

a) Valoarea adăugată a Programului Comun de Cooperare Ungaria-Slovacia-România-Ucraina 

Programul Comun de Cooperare Ungaria-Slovacia-România-Ucraina are un scop specific care adaugă 
valoare la cadrul şi iniţiativele cooperării existente şi construieşte pe baza experienţei programelor de 
vecinătate: 

- Proiectele au un impact transfrontalier; 
- Priorităţile programului concentrează necesităţile comune ale regiunilor eligibile, 

identificate în comun de Programul Comun de Cooperare Ungaria-Slovacia-România-
Ucraina; 

- Partenerii de proiect sunt actori locali şi regionali, care iniţiază proiectul pe baza 
priorităţilor din program; 

- Proiectele sunt pregătite şi implementate pe baza de parteneriate cu organizaţii similare 
sau instituţii împărtăşind experienţa cu partenerii de pe cealaltă parte a graniţei, lucrând 
împreună pentru rezolvarea problemelor comune sau dezvoltarea potenţialului comun. 

 
b) Promovarea sinergiilor cu alte programe şi ini ţiative - punct de plecare şi multiplicator de efecte  

Promovarea sprijinului complementar şi efectul multiplicator sunt esenţiale pentru asigurarea folosirii 
superioare a resurselor şi rezultatelor pentru regiunile eligibile şi beneficiari. Programul Comun de 
Cooperare Ungaria-Slovacia-România-Ucraina va asigura sinergiile cu alte programe şi iniţiative, cu 
sprijinul proiectelor cu priorităţi similare parţiale sau integrale, în aria eligibilă.  
 
Programul va asigura sprijinul pentru coerenţa de lungă durată prin iniţiativele regionale şi proiecte şi 
promovează sinergiile prin membrii Comitetului Comun de Monitorizare care vor trebui să fie informaţi 
asupra politicilor regionale şi naţionale, asupra proiectelor care sunt sprijinite în ţările lor prin alte 
iniţiative şi cooperări, astfel ca să se asigure că proiectele finanţate prin Programul Comun de Cooperare 
Ungaria-Slovacia-România-Ucraina sunt coerente şi stabilesc sinergii prin ele. In acest scop ei vor fi în 
strâns contact cu autorităţile şi organizaţiile naţionale.  
 
c) Evitarea dublei finanţări şi suprapunerea între proiecte 

Aplicanţii vor fi solicitaţi să stipuleze clar dacă au aplicat pentru finanţări pentru toate sau unele activităţi 
propuse. Acest aspect nu va avea ca efect discriminarea propunerilor lor, dar va fi luat în considerare la 
selecţia finală a proiectelor. Comitetul Comun de Monitorizare şi Autoritatea Comună de Management va 
asigura consultarea corespunzătoare cu alţi donori şi programe înainte de semnarea contratului de 
finanţare, pentru evitarea finanţării duble a activităţilor în cazul proiectelor care vor fi finanţate. 
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d) Impărtăşind experienţa şi construind pe baza rezultatelor 

In perioada de implementare a programului, ACM/STC şi partenerii de program vor promova iniţiativele 
pentru coordonarea şi schimbul de informaţii pe baza strategiei programului între organizaţiile active din 
aria respectivă. Aceasta va permite programului să folosească experienţa şi să obţină rezultate ca urmare a 
derulării altor programe pe baza unor priorităţi similare în aria eligibilă şi să construiască pe baza acestora. 
 
Prin politica activă de informare şi diseminare, ACM/STC va asigura că rezultatele publice ale proiectelor 
şi experienţa acumulată sunt disponibile altor programe şi iniţiative. 
 
1.3.4. Temele orizontale ale Programului 

Faţă de priorităţile/activităţile care sunt tratate în program, sunt menţionate trei criterii orizontale care sunt 
cruciale în cazul oricărei activităţi pe proiect. Aplicanţii pe proiecte trebuie să ia în considerare aceste criterii 
când dezvoltă proiectele. 

a) Oportunităţi egale 

Regulamentul General privind folosirea Fondurilor Structurale si Fondului de Coeziune, Articolul 16, 
stipulează că “Statele Membre şi Comisia vor asigura egalitatea de şanse între bărbaţi şi femei iar 
integrarea acestora este promovată în timpul stadiilor variate de implementare a Fondurilor”. 
 
Oportunităţile egale sunt promovate prin ciclul programului. Principiul a fost din plin respectat în procesul 
de parteneriat al pregătirii programului. Principiul egalităţii şanselor este reflectat în criteriile de 
eligibilitate şi de selecţie ale proiectelor care urmează să fie aplicate pentru toate măsurile incluse în 
documentul complementar al Programului. 
 
Principiul egalităţii şanselor de asemenea sprijină programul şi este important ca toate grupurile din 
societate au acces egal la oportunităţile şi beneficiile programului – în scopul atingerii obiectivelor 
definite prin program. Oportunităţile egale includ femei, copii/tineret, persoane cu handicap, minorităţi 
etnice şi alte grupuri dezavantajate. 
 
Există părţi specifice ale programului desemnate să promoveze egalitatea de şanse. În particular, Prioritatea 4 – 
Sprijin pentru cooperarea tip “people to people”, Măsura 4.2. Cooperarea la scară mică tip “people to people” este 
prevăzută să sprijine proiectele care vizează grupurile dezavantajate (instruire, schimburi de informaţii privind 
sistemul de instruire şi calificare, creşterea nivelului de informare), dar măsura 4.2 este de asemenea direcţionată 
într-o anumită măsură să faciliteze accesul la creşterea calificării, oportunităţile de angajare şi instruire pentru 
femei, persoane cu handicap şi grupuri minoritare. 
 
b) Dezvoltarea durabilă 

Dezvoltarea economico-socială şi integrarea regiunilor de graniţă trebuie direcţionată în aşa măsură ca să 
se asigure dezvoltarea durabilă economico-socială şi de mediu. Cadrul strategic specific, bazat pe analiza 
SWOT cere ca toate măsurile să recunoască şi să utilizeze în mod corespunzător oportunităţile de mediu 
ale regiunilor de graniţă, fără a deteriora aria din punct de vedere al mediului. În cadrul programului, 
intervenţiile sunt menite a răspunde punctelor slabe şi ameninţărilor care sunt identificate în legătura cu 
condiţiile de mediu. 
 
Toate intervenţiile programului sunt create în aşa fel ca prin intermediul obiectivelor, eligibilităţii şi 
sistemelor de selecţie, să evite orice deteriorare a condiţiilor de mediu în regiuni şi să contribuie la 
beneficiul social şi economic. 
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Analiza a arătat ca formarea deşeurilor în aria programului a devenit o problemă în creştere în anii trecuţi. 
Scopul major al Programului este de a intensifica şi adânci cooperarea între regiunile eligibile şi adiacente 
în aria programului într-un mod corespunzător din punct de vedere al mediului, social şi economic urmând 
prevederile Agendei UE Gotheborg. 
 
Prioritatea 2 va conduce la îmbunătăţiri notabile în mediul înconjurător din Aria Programului. Este de 
asemenea important ca proiectele finanţate prin cele trei priorităţi are efecte sociale şi economice pozitive, 
conform principiilor dezvoltării durabile. 
 
c) Coeziunea teritorială 

Principiul cooperării teritoriale este principiul cheie în multe programe UE. Unul din scopurile 
programului este de a stimula dezvoltarea economico-socială în aria programului în aşa fel încât 
disparităţile regionale să fie diminuate faţă de regiunile eligibile în acest program şi alte regiuni din 
Ungaria, Slovacia, România şi Ucraina. Aceasta ar trebui realizată fără adâncirea disparităţilor din Aria 
Programului. Astfel, unul din scopurile programului este de a promova dezvoltarea spaţială echilibrată a 
Ariei Programului şi a Regiunilor Adiacente. 
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2. Tabel: Coerenţa cu alte programe şi strategii existente 
 

 HU-SK-RO-UA ENPI-CBC  

Coerenţa cu alte programe şi strategii existente 

Prioritatea 
1: 

Dezvoltare 
economică şi socială 

Prioritatea 
2: 

Îmbunătăţi
rea calităţii 
mediului 

Prioritatea 3: 
Creşterea 
eficienţei 

managementu
lui la graniţă 

Prioritatea 4: 
Sprijinirea 
cooperării 
“people to 

people 
CORENŢA CU POLITICILE NA ŢIONALE 

Cadrul Naţional 
Strategic de 
Referinţă al 
Ungariei pentru 
perioada 2007-
2013 

i. Dezvoltare economică �    �  
ii. Dezvoltarea transportului   �   
iii.  Reînnoirea societăţii  �    �  
iv. Dezvoltare în domeniul mediului 

şi energiei; 
�    �  

v. Dezvoltare regională �  �  �  �  
vi. Reforma administrativă �     

Cadrul Naţional 
Strategic de 
Referinţă al 
României pentru 
perioada 2007-
2013 

i. Dezvoltarea infrastructurii de bază 
la standarde europene   

  �   

ii. Creşterea pe termen lung a 
competitivităţii economiei din 
România 

�    �  

iii.  Dezvoltarea şi folosirea eficientă 
a capitalului uman din România 

�    �  

iv. Construirea unei capacităţi 
administrative eficiente 

�    �  

v. Promovarea dezvoltării teritoriale 
echilibrate 

�  �  �   

Cadrul Naţional 
Strategic de 
Referinţă al 
Republicii 
Slovacia 2007-
2013 

i. Gradul de accesibilitate la nivel 
de infrastructură şi regional 

�   �   

ii. Economie bazată pe cunoaştere �    �  

iii.  Resurse umane  �    �  

Strategia 
Naţională de 
Dezvoltare 
Regională a 
Ucrainei în 
perioada 2004 - 
2015 

i. Crearea şi modernizarea 
infrastructurii pentru a 
îmbunătăţi gradul de atractivitate 
al Ucrainei şi al regiunilor 
acesteia, în vederea atragerii de 
investiţii;  

�    �  

ii. Restructurarea resurselor 
economice ale regiunilor şi 
promovarea diversificării pe baza 
noilor tehnologii 

�     

iii.  Dezvoltarea resurselor umane  �    �  

iv. Dezvoltarea cooperării regionale �  �  �  �  

Planul Naţional 
Strategic (PNS) 
pentru Dezvoltare 
Rurală (Ungaria, 
Slovacia, 
România) 

i. Îmbunătăţirea competitivităţii 
agriculturii şi silviculturii 

    

ii. Îmbunătăţirea calităţii mediului 
şi a peisajelor  

 �    

iii.  Calitatea vieţii în zonele rurale şi 
diversificarea economiilor rurale 

�    �  

iv. Beneficiarul 
 

�    �  
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 HU-SK-RO-UA ENPI-CBC  

Coerenţa cu alte programe şi strategii existente 

Prioritatea 
1: 

Dezvoltare 
economică şi socială 

Prioritatea 
2: 

Îmbunătăţi
rea calităţii 
mediului 

Prioritatea 3: 
Creşterea 
eficienţei 

managementu
lui la graniţă 

Prioritatea 4: 
Sprijinirea 
cooperării 
“people to 

people 
PROGRAME DE COOPERARE TRANSFRONTALIER Ă ŞI REGIONAL Ă 

Programul de 
Vecinătate 
Ungaria-Slovacia-
Ucraina 2004-2006 

i. Cooperare socială şi economică 
transfrontalieră �    �  

 
ii. Mediu şi transport transfrontalier 
 

 �  �   

Programul de 
Vecinătate 
România-Ucraina 
2004-2006 

i. Întărirea atuurilor comune 
existente în vederea iniţierii unui 
nou ciclu integrat de dezvoltare 
durabilă 

 �    

ii. Sprijinirea unui nou ciclu de 
dezvoltare durabilă a 
infrastructurii cheie 

    

iii.  Dezvoltarea cooperării 
transfrontaliere în vederea 
conservării moştenirii socio-
culturale comune legate de istoria 
locală şi mediu 

�  �    

iv. Întărirea cooperării 
transfrontaliere la nivel 
operaţional  

�   �  �  

Programul 
Regional Estic 
ENPI  
 2007-2013 
 

i. Reţelele, în special reţelele de 
transport şi energie 

    

ii. Mediu şi silvicultură  �    
iii.  Managementul graniţei şi 

migraţiei, lupta împotriva crimei 
internaţionale şi vămi 

  �   

iv. Activităţi people-to-people, de 
informare şi sprijin 

�    �  

v. Câmpuri de mine antipersonal, 
rămăşiţe explozive, arme uşoare 

    

Programul de 
Cooperare 
Transnaţională 
Europa de Sud-
Est 2007-2013 

vi. Facilitarea inovării şi a 
antreprenoriatului 

�    �  

vii.  Protecţia şi îmbunătăţirea calităţii 
mediului 

 �    

viii.  Îmbunătăţirea accesibilităţii    �  �  
ix. Dezvoltarea sinergiilor 

transnaţionale pentru asigurarea 
de arii de dezvoltare durabilă 

�    �  

ŢĂRILE PARTENERE CARE COOPEREAZ Ă CU UE  

 
 
Planul de Acţiune 
ENPI şi Ucraina 
 
 

i. Consolidarea statului de drept      
ii. Îmbunătăţirea climatului de 

investiţii şi afaceri 
�    �  

iii.  Încurajarea dezvoltării 
economice şi sporirea eforturilor 
de reducere a sărăciei 

�    �  
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 HU-SK-RO-UA ENPI-CBC  

Coerenţa cu alte programe şi strategii existente 

Prioritatea 
1: 

Dezvoltare 
economică şi socială 

Prioritatea 
2: 

Îmbunătăţi
rea calităţii 
mediului 

Prioritatea 3: 
Creşterea 
eficienţei 

managementu
lui la graniţă 

Prioritatea 4: 
Sprijinirea 
cooperării 
“people to 

people 
 
Planul de Acţiune 
ENPI şi Ucraina 

iv. Întensificarea cooperării în 
domeniile justiţiei, libertăţii şi 
securităţii 

    

v. Consolidarea capacităţii 
administrative 

�    �  

vi. Întărirea cooperării regionale �  �  �  �  
vii.  Promovarea rezolvării paşnice a 

conflictelor 
�     

viii.  Transport şi energie  �    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
. 
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1.4. Obiectivele, priorităţile şi măsurile programului 
 
1.4.1. Obiectivul  global 

Obiectivul global al programului este de a intensifica şi adânci cooperarea  de o manieră durabilă din 
punct de vedere al mediului, social şi economic între regiunile Ucrainei Zakarpatska, Ivano-Frankivska şi 
Chernivetska şi ariile eligibile şi adiacente din Ungaria, Slovacia şi România. 
 
Argumentarea obiectivului global 
Elementul principal al strategiei prevăzute de Politica Europeană de Vecinătate este de a “conferi 
stimulente cât se poate de puternice pentru cooperarea între statele membre şi ţările partenere”. 
 
În general, ENPI va avea ca scop dezvoltarea durabilă şi alinierea la politicile şi legislaţia UE, şi este de 
aşteptat să aducă o îmbunătăţire esenţială în ceea ce priveşte capacitatea UE de a sprijini cooperarea 
transfrontalieră de-a lungul graniţelor externe ale UE, conferind astfel substanţă obiectivului global de 
evitare a unor noi linii de demarcaţie. 
 
În cadrul ariei programului – aşa cum este argumentat în analiza SWOT – nivelul cooperării este scăzut,  
deşi pot fi identificate practici acoperind un spectru larg de activităţi. Pornind de la aceasta, strategia are 
ca scop atât crearea de activităţi de cooperare, în sensul implicării unui număr mai mare de actori, pe de o 
parte, în timp ce, pe de altă parte are ca scop intensificarea substanţială a eficienţei cooperării prin 
extinderea scopului şi a categoriilor de activităţi şi sectoare.  
 
Prin urmare, strategia programului abordează probleme care sunt, în general, acoperite de obiectivele 
ENPI, dar pentru a realiza un impact real intenţia este de a menţine un accent specific puternic, acesta 
având originea în caracteristicile geografice, sociale şi economice ale ariei programului. 
 
Strategia se concentrează pe aspecte care: 

o se bazează pe necesităţile şi oportunităţile locale, în conformitate cu analiza regiunii (rezumată 
prin SWOT); 

o impactul aşteptat al intervenţiilor strategiei, poate contribui, în mod real, la soluţiile pe termen 
lung pentru problemele identificate sau la valorificarea oportunităţilor. Astfel, sunt avute în vedere 
problemele care necesită soluţii la nivel local sau regional, în locul acelor probleme care ar 
necesita decizii sau schimbări ale politicii la nivel naţional. 

 
Aspectele strategice principale, care corespund în sens larg setului de criterii menţionat anterior, sunt: 

o Cooperarea actorilor economici, municipalităţilor, instituţiilor de la nivel regional şi organizaţiilor 
societăţii civile, în scopul valorificării transferului de cunoştinţe şi al evenimentelor comune; 

o Protejarea şi stimularea cadrului natural, ca unul dintre avantajele majore ale ariei  programului; 
o Accelerarea şi simplificarea procedurilor de trecere a frontierei cu menţinerea securităţii la 

frontieră; 
o Îmbunătăţirea accesibilităţii în cadrul zonei de graniţă; 
o Intensificarea cooperării între actorii societăţii civile locale şi autorităţile municipale. 

 
Programele care au la bază obiectivele ENPI (ENPI…”este de aşteptat să producă o îmbunătăţire majoră a 
capacităţii UE de a sprijini cooperarea transfrontalieră de-a lungul graniţelor externe ale UE) trebuie să 
aibă un caracter durabil, dincolo de semnificaţia de mediu al acestui principiu, să stimuleze capacităţile pe 
termen lung astfel încât să poată servi ca punct de pornire pentru intervenţiile viitoare. Astfel, 
implementarea principiului durabilităţii pe termen lung, în sensul său cel mai larg, are o importanţă 
crucială pentru toate activităţile programului. 
 



 34

Atingerea obiectivului global 
Realizarea obiectivului global al strategiei este prevăzută prin implementarea măsurilor, care vor contribui 
la realizarea obiectivului global, prin rezultatele aşteptate. Măsurile avute în vedere sunt grupate în 
priorităţi; pentru fiecare prioritate este stabilit “un obiectiv specific”. Obiectivul global este de aşteptat să 
se îndeplinească prin realizarea obiectivelor specifice. 
 
Strategia este implementată prin furnizarea de sprijin către beneficiarii din unul sau mai multe state 
membre şi partenerii acestora din Ucraina, în vederea implementării proiectelor comune, care pot fi de 
împărţite în următoarele categorii: 
 
• Proiecte integrate (cu un efect transfrontalier evident), în cadrul cărora partenerii desfăşoară parte 

din acţiuni a unui proiect comun, pentru partea lor de graniţă; 
• Proiectele simple cu efect transfrontalier, care au loc în special sau chiar exclusiv pe una din 

părţile graniţei, dar în beneficiul tuturor partenerilor. Fondurile pentru astfel de proiecte pot fi 
furnizate în mod excepţional şi necesită o justificare temeinică în ceea ce priveşte impactul lor 
real, din punct de vedere al unei cooperări durabile şi contribuţia acestora la obiectivele 
programului şi în cadrul măsurii respective. 

Proiectele selectate pentru asistenţă trebuie să demonstreze obligaţia aplicării principiilor orizontale, cum 
ar fi: 
 
• Asigurarea de oportunităţi egale pentru femei şi bărbaţi; 
• Luarea în considerare a nevoilor particulare pentru grupurile dezavantajate, cele ale persoanelor 

cu handicap sau provenind din cadrul minorităţilor etnice; 
• Asigurarea durabilităţii sociale şi de mediu a  activităţilor, cu un accent special pe protecţia naturii 

şi a valorilor culturale. 
 

1.4.2. Identificarea ţintelor priorit ăţilor 

Pentru a atinge obiectivul global al programului, este necesar să se realizeze următoarele ţinte: 

o Transferul de cunoştinţe şi împărtăşirea practicilor în vederea promovării dezvoltării comune a 
afacerilor şi a creşterii atractivităţii turistice a ariei  

Argumentarea ţintei: 

Obiectivul ENPI “Promovarea dezvoltării economice şi sociale” a fost stabilit  recunoscându-se nevoia de 
a intensifica înţelegerea reciprocă, între organizaţii şi persoane, de pe ambele părţi ale graniţelor statelor 
membre, atât cu scopul de a transfera  cele mai bune practici europene cât şi pentru a valorifica 
oportunităţile economice de cooperare. Se aşteaptă ca îmbunătăţirea relaţiilor economice şi sociale să 
conducă la o îmbunătăţire, pe termen lung, a stabilităţii în aria programului. 
 
Relaţii politice stabile între ţările participante, diversele elemente ale istoriei şi culturii comune precum şi 
experienţele  anterioare, în domeniul cooperării economice şi sociale, constituie baze adecvate pentru ca 
obiectivul să fie atins în mod real. În aria programului cooperarea a cunoscut precedente, cu toate acestea 
legăturile între instituţii şi firme rămân la un nivel scăzut iar nivelul de cooperare este scăzut comparativ 
cu oportunităţile de afaceri şi decalajul dezvoltării economice între Statele Membre şi Ucraina. Situaţia 
este agravată de faptul că zona de graniţă prezintă caracteristici periferice puternice, din punct de vedere 
naţional, în fiecare din ţările participante, astfel încât beneficiile cooperării pot contribui la reducerea 
decalajului de dezvoltare la nivel naţional. 
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Se aşteaptă ca ţinta să fie atinsă prin sprijinirea acţiunilor de cooperare între organizaţiile pentru afaceri, 
diversele niveluri ale administraţiei locale şi regionale şi societatea civilă. 
 
Ţinta este avută în vedere de un set de măsuri, grupate sub Prioritatea  nr. 1: “Promovarea 
dezvoltării economice şi sociale”. 
 

o Îmbunătăţirea calităţii aerului, apei, solului şi resurselor forestiere şi reducerea riscurilor de 
daune aduse mediului 

Argumentarea ţintei:  

Obiectivul ENPI “Abordarea provocărilor comune” are în vedere sprijinirea ţărilor partenere în abordarea 
problemelor specifice, care împiedică sau pun sub semnul îndoielii cooperarea eficientă şi de durată de-a 
lungul graniţei, rezolvarea acestora necesitând acţiuni comune coordonate, din partea partenerilor. În aria 
programului, protejarea mediului şi creşterea gradului de pregătire pentru situaţiile de urgenţă de mediu şi 
cele industriale, reprezintă cele mai importante aspecte. Posibilele activităţi legate de prevenirea 
criminalităţii, traficului de persoane şi migraţiei ilegale nu sunt considerate a fi probleme majore în zonă 
şi, de aceea, deşi prevăzute în regulamentul ENPI, nu beneficiază de o atenţie specială la nivelul 
prezentului program. Totuşi, se aşteaptă ca aceste activităţi să fie sprijinite în calitate de posibile subiecte 
ale cooperării între instituţiile publice, fiind axate pe schimb de informaţii şi considerate ca reprezentând, 
în principal, contribuţii la ţinta Priorităţii nr.1. 
 
Deşi povara asupra mediului s-a mai redus ca urmare a scăderii producţiei industriei grele în zonă, 
revitalizarea este incompletă şi, în unele situaţii, calitatea apei de suprafaţă şi subterane se situează sub 
standarde. Biodiversitatea bogată şi caracteristicile naturale atractive sunt, de asemenea, considerate ca un 
atu în ceea ce priveşte oportunităţile viitoarele de dezvoltare în domeniul turismului ecologic şi activ, în 
vreme ce abundenţa de resurse de apă din zonă, reprezintă o provocare serioasă la adresa protecţiei 
eficiente împotriva inundaţiilor. De asemenea, în alte zone ale programului, relieful montan şi abundenţa 
resurselor forestiere justifică activităţi comune, incluzând dezvoltarea comună a sistemelor şi a structurilor 
şi  schimbul de experienţă în domeniul incendiilor şi al gestionării riscurilor de alunecări de pământ şi de  
avalanşă. 
 
A fost adoptată o abordare ecologică de către prezentul program, pentru problemele din domeniul 
energiei, fiind, astfel promovată cooperarea în utilizarea resurselor de energie regenerabilă cu scopul de a 
contribui la realizarea unui mediu mai “verde”  în zonă de graniţă. 
 
Ţările partenere consideră că zona va avea avantaje ca urmare a existenţei unui mediu bine protejat şi 
divers şi, ca urmare, s-au angajat să pună în aplicare activităţi pe termen lung pentru îmbunătăţirea calităţii 
acestuia. Datorită limitării resurselor prezentului program care nu vor permite implementarea de  investiţii 
majore în acest domeniu, scopul este mai degrabă de a concepe şi dezvolta planuri şi strategii comune de 
cooperare pentru investiţii viitoare, decât realizarea efectivă de investiţii fizice. 
 
Pornind de la aria limitată de competenţă, prezentul program transfrontalier nu este conceput pentru a 
asista legislaţia naţională a  Ucrainei  în sensul îmbunătăţirii, în mod direct, a eficacităţii schemelor de 
investiţii din domeniul mediului şi nici de a asista îmbunătăţirea eficacităţii punerii în aplicare a legislaţiei 
de mediu. 
 
Ţinta este avută în vedere de un set de măsuri, grupate sub Prioritatea nr. 2: “Îmbunătăţirea calităţii 
mediului” 
 

o Creşterea eficienţei managementului la graniţa cu Ucraina 
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Argumentarea ţintei:  

Obiectivul ENPI “Graniţe sigure şi eficiente” are în vedere reducerea problemelor tehnice legate de 
cerinţele la graniţele externe ale Uniunii. În aria programului, activităţile se vor concentra pe realizarea 
unei traversări cât mai facile (reducere a timpului de aşteptare, îmbunătăţirea condiţiilor, etc.) a graniţei cu 
Ucraina pentru toate statele membre participante precum şi pe realizarea mai multor puncte de trecere, în 
vederea rezolvării gravelor blocaje din calea dezvoltării cooperării economice şi sociale în zonă, în 
condiţiile menţinerii securităţii la graniţă. Existenţa TEN nr. V ca şi a aeroporturilor regionale pot servi ca 
bază pentru îmbunătăţirea cooperării economice, cu condiţia disponibilităţii legăturilor de transport. În 
acest scop, obiectivul a fost acela de a creşte eficienţa la traversarea graniţei şi, în măsura în care este 
posibil, să se sprijine deschiderea de noi puncte de trecere a frontierei, dar fără a se tinde la dezvoltarea 
semnificativă a reţelelor de transport regional care leagă oraşele sau zonele specifice în cadrul ariei de 
graniţă. 
 
De asemenea, ca o consecinţă a ariei limitate de competenţă a programului, nu sunt avute în vedere 
problemele de acces general, cauzate în special de situaţia periferică a zonei programului. 
 
Ţinta este avută în vedere de un set de măsuri, grupate sub Prioritatea nr. 3 “Creşterea eficienţei 
managementului la graniţă”. 
 

o Îmbunătăţirea eficienţei serviilor publice şi creşterea înţelegerii reciproce între diferitele 
grupuri sociale  

 
Argumentarea ţintei: 

Obiectivul ENPI “Sprijinirea activităţilor people-to-people” a fost considerată ca o condiţie de bază pentru 
viitoarea creştere şi iniţierea de noi cooperări în aria programului. Pe de o parte, schimbul de experienţe 
poate avea ca rezultat stabilirea de cooperări continue şi pe termen lung a instituţiilor publice, contribuind 
astfel la creşterea eficacităţii prestării serviciilor publice în ariile participante. Pe de altă parte, programul 
încurajează şi micile organizaţii din sectorul civil şi municipal – ONG-uri locale, municipalităţi săteşti şi 
organizaţiile acestora – în direcţia identificării de noi modalităţi şi noi parteneri în domeniul cooperării 
destinate întăririi coeziunii teritoriale, înţelegerii reciproce precum şi a disponibilităţii de cooperare între 
cetăţenii din zona de graniţă. 
 
Ţinta este avută în vedere de un set de măsuri, grupate în cadrul Priorităţii nr. 4 : “Sprijinirea cooperării 
people-to-people”. 
 
1.4.3. Identificarea obiectivelor ENPI aplicabile 

Ţările partenere şi-au propus să abordeze toate cele patru obiective ENPI. Relaţia dintre obiectivele ENPI 
şi priorităţile Programului este prezentată în Tabelul 3. Principalele caracteristici ale programului, cu 
privire la obiectivele ENPI sunt următoarele: 
 
În cadrul obiectivului “Dezvoltare economică şi socială”, măsura separată pentru activităţile turistice este 
justificată de existenţa unui potenţial extrem de ridicat de dezvoltare turistică regională. 
 
Acţiunile “people to people” prezintă o mare importanţă în asigurarea durabilităţii pe termen lung a 
cooperării precum şi în facilitarea iniţierii de noi parteneriate în zona de graniţă. Natura diferită a 
cooperării necesită instrumente diferite de sprijin, astfel, Obiectivul ENPI a fost abordat de două măsuri 
diferite în cadrul Priorităţii 4: 4.1 Cooperare instituţională şi 4.2 Cooperare  “people to people” la scară 
mică. 
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Pentru provocările comune, a fost pus accentul pe protecţia mediului şi a naturii precum şi pe 
managementul riscurilor aferente, datorită vulnerabilităţii şi valorilor de mediu. 
 
În cazul obiectivului “Graniţe sigure şi eficiente” a fost avută în vedere îmbunătăţirea facilităţilor, ca şi 
condiţie esenţială pentru creşterea dezvoltării economice şi a coeziunii transfrontaliere.
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3. Tabel: Relaţia dintre priorit ăţile programului şi obiectivele globale ale ENPI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiectivul global al Programului Opera ţional 
Ungaria-Slovacia-România- Ucraina: 

intensificarea şi adâncirea cooper ării de o 
manier ă durabil ă din punct de vedere al mediului, 

social şi economic între  regiunile Ucrainei 
Zakarpatska, Ivano-Frankivska şi Chernivetska şi 
ariile eligibile şi adiacente din Ungaria, Slovacia 

şi România. 

 
Obiectivul global al ENPI: “…de a contribui la o îm bun ătăţire radical ă în ceea ce 

prive şte capacitatea UE de a sprijini cooperarea transfro ntalier ă de-a lungul 
grani ţelor externe ale UE” 

PRIORITATEA 1: 
Dezvoltare economic ă şi social ă 

Obiectivul 1:  
Promovarea dezvolt ării 
economice şi sociale  

Obiectivul 2: 
Provoc ări comune  

Obiectivul 3:  
Grani ţe sigure şi 
eficiente 

Obiectivul 4:  
Cooperare 
“people to people”  

1.1. Dezvoltarea armonizată a turismului  X    
1.2. Crearea de condiţii mai bune pentru dezvoltarea 
IMM-urilor şi a afacerilor X    

PRIORITATEA 2: 
Îmbun ătăţirea calit ăţii mediului     

2.1. Protecţia mediului, managementul şi utilizarea 
durabilă a resurselor naturale  X  X 

2.2. Pregătirea pentru situaţiile de urgenţă  X   

PRIORITATEA 3: 
Creşterea eficien ţei managementului la grani ţă     
3.1. Îmbunătăţirea infrastructurii de transport în 
punctele de graniţă şi a echipamentului pentru 
control la graniţă 
 

  X  

PRIORITATEA 4: 
Sprijinirea cooper ării “people to people”      

4.1. Cooperare instituţională    X 

4.2. Cooperare “people to people” la scară mică    X 
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Intensificarea şi adâncirea cooperării  de o manieră durabilă din punct de vedere al mediului, 
social şi economic între regiunile Ucrainei Zakarpatska, Ivano-Frankivska şi Chernivetska şi 

ariile eligibile şi adiacente din Ungaria, Slovacia şi România  

PRIORITATEA 1  
Dezvoltare economică şi 
socială 

PRIORITATEA 2  
Îmbunătăţirea calităţii 
mediului 

PRIORITATEA 3  
Creşterea eficienţei 
managementului la graniţă 

PRIORITATEA 4  
Sprijinirea cooperării 
“ people to people”  

Ţinta Priorit ăţii 1. 
Transferul de cunoştinţe şi 
împărtăşirea practicilor în 
vederea promovării dezvoltării 
comune a afacerilor şi a 
creşterii atractivităţii turistice a 
ariei 

Ţinta Priorit ăţii 2. 
Îmbunătăţirea calităţii 
aerului, apei, solului şi 
resurselor forestiere şi 
reducerea riscurilor de 
daune aduse mediului 
 

Ţinta Priorit ăţii 3. 
Creşterea eficienţei 
managementului la graniţa cu 
Ucraina 

Ţinta Priorit ăţii 4. 
Îmbunătăţirea eficienţei 
serviilor publice şi creşterea 
înţelegerii reciproce între 
diferitele grupuri sociale  

o Dezvoltarea armonizată a 
turismului 

o Crearea de condiţii mai 
bune pentru dezvoltarea 
IMM-urilor şi a afacerilor 

o Protecţia mediului, 
managementul şi utilizarea 
durabilă a resurselor 
naturale 

o Pregătirea pentru situaţiile 
de urgenţă 

o Îmbunătăţirea 
infrastructurii de transport 
în punctele de graniţă şi a 
echipamentului pentru 
control la graniţă 

o Cooperare instituţională 
o Cooperare “people to 

people” la scară mică 
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1.4.4. Priorităţile programului 

Prioritatea 1: Dezvoltare economică şi socială 

Măsurile şi activităţile implementate în cadrul acestei priorităţi se aşteaptă a conduce la realizarea 
ţintei descrise în sub-capitolul anterior al programului, contribuind astfel la atingerea obiectivului 
general. 
 
Activităţile de dezvoltare economică sunt avute în vedere de măsurile nr. 1 şi 2. Turismul va fi sprijinit 
printr-o măsură separată, confirmând, pe de o parte, că potenţialul zonei furnizează oportunităţi unice 
pentru această industrie în cadrul dezvoltării economice ca atare şi pe de altă parte, contribuţia 
specifică semnificativă a turismului la înţelegerea şi cooperarea reciprocă în zonă, de-a lungul 
graniţelor. 
 
Strategiile naţionale ale Statelor Membre pentru conservarea biodiversităţii şi utilizarea durabilă a 
resurselor naturale, în conformitate cu Natura 2000 vor fi respectate, în mod obligatoriu, de către 
măsurile de implementare, din cadrul acestei priorităţi. În mod similar, trebuie să fie supuse 
monitorizării şi să facă obiectul studiului impactul preconizatei intensificări a activităţilor economice 
asupra elementelor de mediu, precum pădurile şi speciile de animale pe cale de dispariţie. 
 
Dezvoltarea socială este promovată prin sprijinirea cooperării între instituţii şi organizaţii ale societăţii 
civile, prin intermediul priorităţii 4. 
 
Pornind de la acestea, urmează să se implementeze următoarele măsuri în cadrul acestei priorităţi: 
 
Măsura 1.1.: Dezvoltarea armonizată a turismului 

Ţinta măsurii : Creşterea numărului de vizitatori în zonele de graniţă, prin valorificarea abundenţei de 
valori naturale şi culturale. În acest sens, activităţile bazate pe parteneriat se aşteaptă a fi 
implementate, astfel încât să servească dezvoltării curente şi viitoare a produselor turistice ale zonei. 
 
Argumentare: 

Aspectul deosebit al moştenirii naturale şi culturale ca şi al peisajului, împreună cu mediul politic 
stabil, fac din turism o oportunitate de dezvoltare importantă pentru regiunile învecinate. Turismul, în 
afara creării de noi locuri de muncă şi al furnizării de venituri, poate juca de asemenea, un rol 
important în promovarea suplimentară a disponibilităţii de cooperare, prin realizarea unor activităţi 
atractive, bazate pe iniţiative locale. 
 
Pentru a sprijini cel mai bun impact al măsurilor asupra creşterii gradului de cooperare şi pentru a 
adânci înţelegerea reciprocă între ţările partenere, dezvoltarea produselor de turism se axează pe 
atragerea de vizitatori din ţările care cooperează în zona programului. 
 
Proiectele în care nu se regăseşte cu adevărat valoare adăugată, rezultată ca urmare, a unei abordări 
comune (cum ar fi dezvoltarea individuală de facilităţi de cazare) nu vor obţine sprijin şi nici 
investiţiile majore din transport, chiar dacă pot servi scopurilor activităţilor de turism. Proiectele 
finanţate în cadrul  acestei măsuri, trebuie să respecte abilitatea de conservare a ecosistemelor şi, în 
general, mediul, în vederea asigurării durabilităţii pe termen lung. 
 
Lista indicativă de activităţi: 

o Construcţia şi modernizarea infrastructurii de turism (piste pentru plimbări, piste pentru 
biciclişti, pârtii de schi); 

o Crearea produselor de turism transfrontalier şi implementarea standardelor de servicii (rute 
tematice, sisteme de calitate, etc.); 

o Îmbunătăţirea fluxului de informaţii multilingvistic în turism (dezvoltarea de literatură 
multilingvă, broşuri de informare, site-uri web, semnalizări şi puncte de informare); 
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o Pregătire în domeniul turismului (ex.: management hotelier, igiena alimentară, etc.); 
o Crearea şi dezvoltarea serviciilor bazate pe tehnologia informaţiei, cum ar fi baze de date 

integrate şi interactive, în legătură cu facilităţile şi atracţiile din turism, WLAN-uri (reţea 
locală wireless) cum ar fi accesul “hot spot” on-line pentru turismul rural, etc.; 

o Dezvoltarea şi implementarea strategiilor şi iniţiativelor comune, inclusiv planuri şi acţiuni 
pentru promovarea comună şi marketing precum şi previziuni de impact şi studii. 

 
Tipuri indicative de beneficiari: 

o Entităţi publice cum ar fi administraţiile locale şi regionale, implicate în promovarea 
turismului, asociaţii ale municipalităţilor locale şi administraţii de oraş; 

o Entităţi civile care au ca scop dezvoltarea unui turism durabil în regiunea în care se află; 
o Asociaţii şi organizaţii ale IMM-urilor sau antreprenorilor din sectorul de turism; 

şi parteneriate care cuprind parteneri din cadrul categoriilor menţionate anterior. 
 
Tipuri indicative de costuri finanţate: 

Furnizarea de servicii. Achiziţia de echipament şi lucrări, în mod excepţional şi într-un număr limitat 
de cazuri. 
 
Indicatori  

 

 

Tip Indicator 
Valoare iniţială Ţintă 

Anul  Valoare Anul  Valoare 
Indicator 
rezultate 
imediate  

Numărul de proiecte care dezvoltă 
infrastructura comună de turism 

2007 0 2015 3 

Numărul de proiecte destinate produselor 
turistice transfrontaliere şi serviciilor 
standard 

2007 0 2015 5 

Numărul de materiale informative realizate 2007 0 2015 5 

Numărul de cursuri de instruire 
implementate 

2007 0 2015 10 

Numărul de iniţiative de promovare şi 
marketing organizate 

2007 0 2015 5 

Numărul proiectelor comune în domeniul 
tehnologiilor de informare şi comunicare 

2007 0 2015 2 

Indicatori 
rezultate 
 
 

Numărul infrastructurilor comune de turism 
realizate sau modernizate 

2007 0 2015 3 

Numărul produselor turistice şi a serviciilor 
realizate 

2007 0 2015 5 

Numărul celor informaţi prin intermediul 
materialelor informative realizate 

2007 0 2015 
1,000,00

0 

Numărul persoanelor instruite în turism 2007 0 2015 100 

Numărul serviciilor de tehnologie a 
informării şi comunicării implementate 

2007 0 2015 3 

Indicatori 
impact 

Creşterea nivelului activităţilor de afaceri în 
sectorul de turism 

(Analiză calitativă) 
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Măsura 1.2.: Crearea unor condiţii mai bune pentru dezvoltarea IMM-urilor şi a afacerilor 

Ţinta măsurii : De a accelera performanţa sectorului IMM-urilor, din zona de graniţă, prin creşterea 
volumului de informaţii de piaţă şi prin crearea unor servicii de infrastructură mai bune pentru firmele 
existente ca şi pentru potenţialii investitori.  

Argumentare: 

Creşterea gradului de cooperare între firme are o importanţă crucială, în ceea ce priveşte, dezvoltarea 
durabilă a potenţialului economic al regiunii. Stabilitatea politică,  numeroşii factori care ţin de 
domeniul afacerilor (cum ar fi existenţa forţei de muncă, a materiei prime şi a altor potenţiale 
nevalorificate a zonelor industriale ca şi existenţa unor universităţi şi a instituţiilor care asigură sprijin 
pentru afaceri în zonă) şi un grad mai mare de cooperare ar asigura o mai bună utilizare a resurselor 
existente şi o mai bună valorificare a potenţialului pieţei. 
 
Cooperarea va conduce la dezvoltarea IMM-urilor în toate sectoarele, furnizând asistenţă în special 
instituţiilor implicate în dezvoltarea afacerilor şi a IMM-urilor, pentru a ajuta perfecţionarea modului 
de implementare a misiunii acestora. 
 
De asemenea, este de aşteptat, ca, acţiunile comune să promoveze oportunităţile regionale pentru 
investitori. 
 
Nu va fi posibil ca activităţile să abordeze în mod direct diminuarea diferenţelor administrative, uneori 
semnificative, dintre Ucraina şi Statele Membre dar pot indirect, prin furnizarea de informaţii, să 
contribuie la îmbunătăţirea climatului de afaceri. Pe de altă parte, lipsa sau performanţa 
necorespunzătoare a schemelor naţionale nu poate fi îmbunătăţită prin prezentul program, având în 
vedere aria limitată de acţiune. 
 
Lista indicativă de activităţi: 

o Înfiin ţarea şi modernizarea facilităţilor infrastructurii de afaceri (activităţi comune de inovare a 
afacerilor, centre de afaceri şi logistice, incubatoare de afaceri, parcuri de afaceri); 

o Modernizarea infrastructurii din domeniul energiei şi telecomunicaţiilor, aflată în legătură cu 
infrastructura de afaceri; 

o Dezvoltarea infrastructurii în domeniul cercetării şi dezvoltării tehnologice (crearea de centre 
de cercetare şi dezvoltare tehnologică şi dezvoltarea celor existente, care servesc scopului 
cooperării transfrontaliere, diseminării rezultatelor cercetării şi utilizării acestora în practică); 

o Promovarea oportunităţilor de investiţii şi cooperare; 
o Analize şi studii de impact; 
o Promovarea activităţilor comune de marketing pentru IMM-uri; 
o Dezvoltarea şi organizarea sistemului de informaţie transfrontalier pentru IMM-uri (sprijinirea 

unei cooperări strânse între reţelele existente de informare); 
o Pregătirea personalului din IMM-uri (ex.: marketing, dezvoltare de produs, contabilitate de 

întreprindere, înregistrări contabile, achiziţii publice, etc.) şi din instituţiile de sprijin a 
acestora; 

o Servicii de consultanţă (cum ar fi pregătirea unui plan de afaceri, sprijin pentru înfiinţarea de 
noi IMM-uri, planuri de marketing, etc.); 

o Acţiuni specifice de sprijinire a înfiinţării de companii de către femei, grupuri dezavantajate şi 
cu dizabilităţi, precum şi dezvoltarea de proiecte ecologice. 

 
Tipuri indicative de beneficiari: 

o Entităţi publice cum ar fi administraţii regionale şi locale, implicate în promovarea IMM-urilor 
şi a investiţiilor, asociaţii a micilor municipalităţi locale şi a administraţiilor de oraş; 

o Entităţi ale societăţii civile care au în vedere dezvoltarea aptitudinilor şi cunoştinţelor în 
domeniul afacerilor; 
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o Asociaţii şi organizaţii ale IMM-urilor sau antreprenorilor şi Camere (de comerţ, industrie); 
o Instituţii şi organizaţii implicate în dezvoltarea afacerilor la nivel local şi regional; 
o Entităţi publice sau de afaceri, care gestionează sau operează infrastructuri sau reţele de 

afaceri; 
o Universităţi. 
 

Tipuri indicative de costuri finanţate: 

Furnizarea de servicii. Achiziţia de echipamente şi lucrări, în mod excepţional şi pe baze limitate. 
 
Indicatori 
 

 

Prioritatea 2: Îmbun ătăţirea calităţii mediului 

Măsurile şi activităţile implementate în cadrul acestei priorităţi se aşteaptă a conduce la realizarea 
ţintei descrise în sub-capitolul anterior al programului, contribuind astfel la atingerea obiectivul 
general. 
 
Pentru a menţine accentul pe ambele arii - îmbunătăţirea calităţii mediului, îmbunătăţirea gradului de 
pregătire pentru urgenţe naturale – vor fi abordate prin măsuri separate, după cum urmează.  
 

 

Tip Indicator 
Valoare iniţială Ţintă 

Anul  Valoare Anul  Valoare 
Indicatori 
rezultate 
imediate 

Numărul proiectelor de dezvoltare a 
afacerilor comune, a cercetării şi dezvoltării 
tehnologice, a facilităţilor infrastructurilor 
de energie şi telecomunicaţii 

2007 0 2015 5 

Numărul proiectelor comune implementate 
cu scopul promovării investiţiilor  în aria 
programului 

2007 0 2015 5 

Numărul proiectelor implementate pentru 
realizarea sistemului de informare 
transfrontalier pentru IMM-uri 

2007 0 2015 5 

Numărul cursurilor de instruire 
implementate 

2007 0 2015 10 

Numărul proiectelor implementate, 
destinate sprijinirii înfiinţării de companii 
de către grupurile dezavantajate 

2007 0 2015 5 

Indicatori 
rezultate 

Numărul afacerilor comune, a cercetărilor şi 
dezvoltărilor tehnologice, a facilităţilor 
infrastructurilor de energie şi 
telecomunicaţii realizate sau modernizate 

2007 0 2015 5 

Numărul de potenţiali investitori atraşi 2007 0 2015 25 
Numărul de IMM-uri, care au accesat 
sistemul de informare 

2007 0 2015 1,000 

Numărul celor instruiţi în IMM-uri 2007 0 2015 100 
Numărul companiilor create de către 
grupurile dezavantajate 

2007 0 2015 5 

Indicatori 
impact 

Creşterea numărului activităţilor de afaceri (Analiză calitativă) 
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Măsura 2.1.: Protecţia mediului, managementul si utilizarea durabilă a resurselor naturale 

Ţinta măsurii:  De a păstra şi a menţine calităţile mediului şi abundenţa ecosistemelor şi promovarea 
acţiunilor şi activităţilor care asigură o utilizare durabilă a mediului, pe termen lung. 

Argumentare: 

Măsura are ca scop sprijinirea proiectelor bazate pe parteneriate, care să contribuie la îmbunătăţirea 
durabilă a mediului sau la păstrarea valorilor acestuia. În conformitate cu obiectivul de utilizare a  
oportunităţilor unice existente la nivelul ariei, în scopul relansării dezvoltării economice prin 
intermediul turismului, măsura are un puternic accent asupra aspectelor de protecţie a naturii. Pe lângă 
acestea, se pune accent pe factori cum ar fi apa şi solul, în vreme ce îmbunătăţirea calităţii aerului este 
restricţionată mai degrabă la ajutorarea reducerii impactului traficului în marile oraşe şi punctele de 
trecere a graniţei şi împărtăşirea experienţelor cu privire la reducerea şi controlarea poluării 
industriale. 
 
Va fi încurajată şi asistată, pe bază de proiecte pilot, utilizarea surselor de energie regenerabilă pentru 
a furniza oportunităţi de noi locuri de muncă pentru populaţia rurală (ex.: utilizarea bio-masei) precum 
şi pentru promovarea ideii de utilizare durabilă a resurselor. 
 
Deşi nevoia de investiţii masive în sisteme de mediu (ex.: staţii de epurarea a apelor, gestionarea 
deşeurilor solide) ar fi justificată în aria acoperită de program, domeniul limitat de acoperire al 
programului nu permite efectuarea unor investiţii substanţiale. În schimb, se pune accent pe sprijinirea 
îmbunătăţirii operaţiilor şi pe performanţa de management, pe stabilirea de sisteme, reţele sau strategii 
şi programe ca şi pe desfăşurarea analizelor de fezabilitate în ceea ce priveşte investiţiile cheie. Totuşi, 
prin intermediul proiectelor pilot se vor furniza unele oportunităţi de investiţii fizice. 
 
Lista indicativă de activităţi: 

o Îmbunătăţirea gestionării resurselor naturale, incluzând parcurile naturale şi gestionarea 
resurselor silvice; 

o Protejarea peisajului, a biodiversităţii şi a ecosistemelor; 
o Promovarea utilizării ecologice durabile a resurselor naturale; 
o Îmbunătăţirea calităţii mediului şi protecţia resurselor de apă; 
o Activităţi de planificare comună şi posibile proiecte pilot în domeniul consolidării malurilor 

erodate; 
o Dezvoltarea tehnologiilor de reabilitare a ecosistemelor, ca urmare a activităţilor de exploatare 

minieră; 
o Activităţi de planificare comună în domeniul managementului şi protecţiei mediului; 
o Stabilirea unei infrastructuri pilot şi a unei reţele pentru producerea energiei regenerabile 

(vânt, biomasă şi surse geotermale); 
o Îmbunătăţirea calităţii aerului; 
o Iniţiative comune de reciclare; 
o Planificarea şi proiectarea unor sisteme eficiente de colectare şi prelucrare a deşeurilor; 
o Planificarea şi proiectarea unei epurări eficiente a apelor uzate, inclusiv căi alternative; 
o Analize şi planificări ale regenerării locului; 
o Acţiuni la scară mică a comunităţilor şi organizaţiilor civile în direcţia creşterii 

responsabilităţii, informării şi conştientizării asupra aspectelor de mediu şi protecţie a 
mediului. 

 
Tipuri indicative de beneficiari: 

o Administraţii regionale şi locale şi instituţiile subordonate acestora, implicate în domeniul 
mediului şi energiei; 
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o Autorităţi naţionale şi instituţiile subordonate acestora, cu responsabilităţi la nivel regional în 
domeniile mediului şi protecţiei naturii (sucursale sau alte organisme cu responsabilităţi 
regionale, ex.: autorităţile parcurilor naţionale); 

o Organizaţii non-profit cu activitate în domeniul mediului; 
o Furnizori de servicii pentru sectorul de  mediu; 
o Universităţi; 

şi parteneriate care cuprind parteneri din categoriile menţionate anterior. 
 
În cazul acţiunilor la scară mică pentru comunităţile şi organizaţiile civile, pot solicita finanţare doar 
organizaţiile civile, guvernările locale şi partenerii acestora. Alte organizaţii non-profit – ex.: 
universităţi – pot participa în proiecte, în calitate de parteneri ai beneficiarilor sus menţionaţi. 
 
Tipuri indicative de costuri finanţate: 

Investiţii (lucrări) pilot (pe baze limitate), furnizarea de servicii şi achiziţia de echipament pe baza 
proiectelor pilot sau pe baze limitate. 

Indicatori 

 

 

Tip Indicator 
Valoare iniţială Ţintă 

Anul  Valoare Anul  Valoare 
Indicatori 
rezultate 
imediate 

Numărul de proiecte care încurajează şi 
îmbunătăţeşte protejarea şi managementul 
comun al mediului 

2007 0 2015 10 

Numărul de activităţi comune de planificare 
în domeniul protecţiei mediului 

2007 0 2015 5 

Numărul de proiecte pentru promovarea 
utilizării durabile a resurselor naturale 

2007 0 2015 5 

Număr proiecte implementate pentru 
producţia de energie regenerabilă 2007 0 2015 3 

Număr proiecte implementate care vizează 
iniţiative comune de reciclare 

2007 0 2015 3 

Număr proiecte implementate care vizează 
colectarea deşeurilor şi sistemele de 
procesare 

2007 0 2015 3 

Numărul de analize şi planificări realizate  
cu privire la regenerarea locală 2007 0 2015 5 

Indicatori 
rezultat 

Numărul de sisteme comune realizate 
pentru protecţia mediului, utilizarea 
durabilă şi managementul resurselor 
naturale 

2007 0 2015 5 

Numărul colaborărilor stabilite pentru 
abordarea problemelor comune legate de 
managementul resurselor naturale 

2007 0 2015 10 

Numărul  celor informaţi prin intermediul 
proiectelor de promovare a utilizării 
durabile a resurselor naturale 

2007 0 2015 500,000 

Numărul de atuuri şi valori de mediu 
conservate sau modernizate 

2007 0 2015 20 

Indicatori 
impact 

Menţinerea abundenţei biodiversităţii (Analiză calitativă) 
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Măsura 2.2.: Pregătirea pentru situaţiile de urgenţă 

Ţinta măsurii : De a îmbunătăţi gradul de pregătire al autorităţilor şi locuitorilor din zona de graniţă, 
în ceea ce priveşte gestionarea situaţiilor de criză cauzate de dezastre naturale cum ar fi inundaţiile, 
incendiile, avalanşele şi alunecările de teren, de accidentele industriale generatoare de poluare la nivel 
transfrontalier ca şi de a îmbunătăţi eficienţa activităţilor de monitorizare în domeniul mediului. 

Argumentare: 

Ca urmare a situaţiei geografice şi naturale – importante resurse forestiere, râuri la care se 
înregistrează diferenţe mari de volum sezonier, arii montane – posibilul impact al dezastrelor de mediu 
reprezintă un risc major pentru populaţia şi firmele din zonă. Emisiile industriale nu sunt supuse unui 
control sistematic, de aceea urgenţele accidentale pot cauza, în mod facil, impact transfrontalier. 
 
Autorităţile competente din ţările participante la program au acumulat experienţă în ceea ce priveşte 
pregătirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă de mediu. Cooperarea între organizaţii, inclusiv 
schimbul de experienţă şi conectarea sistemelor existente va conduce la o creştere considerabilă a 
eficienţei în ceea ce priveşte previziunea, monitorizarea şi sistemele de gestionare, reducând 
substanţial riscurile aferente. 
 
Lista indicativă de activităţi: 

o Armonizarea activităţilor din domeniul prevenirii inundaţiilor (crearea şi/sau armonizarea 
sistemului de previzionare a inundaţiilor, înfiin ţarea sistemelor de captare a apei - sistemelor 
de monitorizarea a nivelului, dezvoltarea comună a personalului, structurilor şi strategiilor); 

o Înfiin ţarea unor sisteme de alertă timpurie cu privire la incendii, avalanşe şi alte dezastre 
naturale; 

o Planificare strategică şi tehnică şi înfiinţarea de sisteme comune de monitorizare a poluării 
mediului (aer, apă, sol). 

 
Tipuri indicative de beneficiari: 

o Administraţii regionale şi locale ca şi instituţiile subordonate acestora, implicate în procesele 
de management şi monitorizare a mediului; 

o Autorităţi naţionale şi instituţiile subordonate lor, cu responsabilităţi în domeniul gestionării şi 
monitorizării mediului; 

o Organizaţii non-profit din domeniul mediului;  
şi parteneriate care cuprind parteneri din categoriile menţionate anterior. 
 
Tipuri indicative de costuri finanţate: 

Furnizarea de servicii şi achiziţia de echipament într-o măsură limitată. 
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Indicatori 

 

Prioritatea 3: Creşterea eficienţei managementului la graniţă 

Măsurile şi activităţile implementate în cadrul acestei priorităţi se aşteaptă a conduce la realizarea 
obiectivului descris în sub-capitolul anterior al programului, contribuind astfel la atingerea obiectivul 
general. 
 
În scopul creşterii eficienţei operaţiilor, sprijinind astfel cooperarea de-a lungul graniţei, sunt necesare 
atât un management mai bun cât şi un sprijin mai bun pentru infrastructură. În paralel cu aceste două 
direcţii de intervenţie este necesar a fi menţinută siguranţa la graniţă. 
 
Managementul frontalier în fiecare din ţările partenere se realizează mai degrabă la scară naţională, în 
cadrul unor sisteme centralizate de management, decât prin responsabilităţi la nivel regional. Ca 
urmare, rezultate reale se pot aştepta doar de la prezentul program, dacă, acesta se axează pe acele 
aspecte care nu necesită schimbări substanţiale nici la nivelul politicilor şi nici la nivelul proceselor şi 
a procedurilor care guvernează procedurile vamale. 
 
În mod similar, cooperarea pe verticală între autorităţi, în mod sistematic, prezintă un grad redus de 
fezabilitate datorită structurii centralizate şi ierarhice a autorităţilor naţionale. Cu toate acestea, 
cooperare la scară mică, evenimentele minore de tip  “ad-hoc” care servesc unei mai bune înţelegeri a 
problemelor comune precum şi coordonării la nivel operativ între cele două părţi de pe graniţă sunt 
fezabile şi de dorit. Numărul punctelor de trecere a frontierei este limitat în mod natural. La punctele 
de trecere co-există necesitatea de îmbunătăţire a infrastructurii cu cea de îmbunătăţire a coordonării şi 
înţelegerii, prin urmare ne putem aştepta la proiecte integrate – care vor cuprinde activităţi “hard” şi 
“soft”. 
 
Astfel, prioritatea va sprijini atât investiţiile “hard” în infrastructura trecerilor la frontieră cât şi acţiuni 
de tip soft”, care vor avea în vedere sporirea coordonării şi a înţelegerii între poliţia de frontieră şi 
autorităţile vamale locale, acestea din urmă cu caracter suplimentar. 
 
Pornind de la aceste considerente, se va urmări implementarea următoarelor măsuri în cadrul acestei 
priorităţi: 
 
 

Tip Indicator 
Valoare iniţială Ţintă 

Anul  Valoare Anul  Valoare 
Indicatori 
rezultate 
imediate 

Numărul de proiecte pentru prevenirea 
inundaţiilor 

2007 0 2015 3 

Număr proiecte activate pentru sisteme de 
avertizare timpurie pentru incendii, avalanşe 
şi alte dezastre naturale 

2007 0 2015 3 

Numărul de sisteme de monitorizare 
realizate 

2007 0 2015 3 

Indicatori 
rezultat 

Numărul de parteneriate sau colaborările 
iniţiate pentru prevenirea inundaţiilor 

2007 0 2015 3 

Numărul de centre implicate în schimburile 
tehnologice cu privire la prevenirea 
riscurilor în zonă 

2007 0 2015 15 

Numărul de sisteme de monitorizare şi 
previzionare înfiinţate sau modernizate 

2007 0 2015 3 

Indicatori 
impact 

Sporirea capacităţii de gestionare a 
situaţiilor de urgenţă de mediu şi industriale  

(Analiză calitativă) 



 

 48

Măsura 3.1.: Îmbunătăţirea infrastructurii de transport în punctele de graniţă şi a 
echipamentului pentru control la graniţă 
 
Ţinta măsurii: Creşterea capacităţii de gestionarea a fluxului prin punctele de trecere a  frontierei cu 
Ucraina, prin dezvoltarea capacităţilor infrastructurii existente, sprijinindu-se realizarea infrastructurii 
necesare pentru noi puncte de trecere a graniţei  precum şi îmbunătăţirea coordonării la punctele de 
trecere a graniţei. 
 
Argumentare:  

Creşterea volumului de trafic ca şi creşterea aşteptată, în ceea ce priveşte intensitatea cooperării 
necesită o mărire a capacităţilor punctelor de trecere a graniţei, atât pentru traficul de pasageri cât şi 
pentru cel de mărfuri. Măsura se axează pe facilitarea transportului la graniţă prin sprijinirea extinderii 
şi, acolo unde este necesar şi iniţiat de autorităţile naţionale, înfiinţarea de noi puncte de trecere a 
frontierei, inclusiv modernizarea accesului direct la punctele de trecere a frontierei. 

Programul are ca scop facilitarea circulaţiei cetăţenilor din zona de frontieră, având în vedere  
resursele financiare limitate ale programului, care nu pot contribui în mod semnificativ la proiectele de 
investiţii la scară mare. De aceea, măsura se axează pe înfiinţarea unor mici puncte de trecere la nivel 
“local”, cu o utilizare limitată (pentru locuitorii din zonă cu condiţia ca reglementările să permită acest 
lucru, transportul de pasageri, etc.) şi, în cazuri temeinic justificate, poate furniza resurse pentru 
planificare şi evaluări de fezabilitate a infrastructurilor care vor fi finanţate din resurse externe. 

Eficienţa gestionării securităţii la graniţă trebuie menţinută în paralel cu creşterea fluxului de mărfuri 
şi persoane, ex.: în scopul îmbunătăţirii cooperării în zonă se va avea în vedere creşterea eficienţei 
controalelor cu privire la mişcarea tipurilor rare de plante şi animale precum şi transportarea 
deşeurilor. În acest scop, sunt de asemenea prevăzute acţiuni de tip “soft” pentru îmbunătăţirea 
circuitului informaţiei şi coordonarea achiziţionării echipamentului necesar. 

Datorită resurselor şi sferei limitate  de competenţă a programului, nu poate fi realizat un impact 
vizibil cu privire la îmbunătăţirea condiţiilor de transport în zona de graniţă, cu excepţia capacităţii 
facilităţilor de trecere a frontierei. Astfel, măsurile se axează pe ultimul aspect, întrucât, de exemplu, 
accesibilitatea zonelor îndepărtate sau interconectarea reţelelor de oraşe nu vor fi abordate. 

Lista indicativă de activităţi: 
o Îmbunătăţirea infrastructurii şi echipamentului de control la frontieră (prin luarea în 

considerare a criteriilor asociate cu “zona Schengen”)-modernizarea facilităţilor de salubritate 
şi recreere, parcări, etc.; 

o Construcţia şi modernizarea drumurilor către punctele de trecere a frontierei; 
o Dezvoltarea transportului public la frontieră; 
o Elaborarea studiilor de fezabilitate, a documentelor de planificare a studiilor tehnice, a 

planurilor de arhitectură şi evaluarea impactului de mediu în domeniul proiectelor de 
infrastructură de transport aferentă accesibilităţii la punctele de trecere a frontierei. 

 
Pot fi finanţate ca şi acţiuni care vor însoţi proiectele de dezvoltare a infrastructurii activităţile comune 
ale personalului din vămi şi autorităţi ale poliţiei de frontieră. Aceste acţiuni au în vedere, printre 
altele: 
 

o Pregătirea de planuri comune cu privire la creşterea eficienţei managementului punctelor de 
trecere a graniţei; 

o Fluidizarea şi coordonarea procedurilor vamale; 
o Schimburi de experienţă şi cunoştinţe între oficiali; 
o Stabilirea facilităţilor şi procedurilor aferente schimburilor de informaţii, la nivel local. 
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Tipuri indicative de beneficiari: 

o Puncte vamale naţionale şi autorităţi de control în vamă; 
o Autorităţi cu responsabilităţi în domeniul drumurilor şi al căilor ferate. 
 

Tipuri indicative de costuri finanţate: 

Investiţii (lucrări), furnizarea de servicii şi achiziţia de echipament, costurile aferente schimburilor de 
informaţii, costurile de călătorie şi cazare. 
 
Indicatori 

 
 
Prioritatea 4: Sprijinirea cooperării “people to people” 

În concordanţă cu scopul programului şi prioritatea corespunzătoare din Strategia ENPI, Prioritatea 4 
sprijină cooperarea generală între diverşii actori din aria de graniţă. Cooperarea durabilă a instituţiilor 
înfiinţate şi activităţile de cooperare la scară mică a micilor organizaţii ale cetăţenilor, sunt încadrate în 
măsurile de mai jos. 
 
Măsura 4.1.: Cooperare instituţională  

Ţinta măsurii:  Îmbunătăţirea eficienţei serviciilor publice prin promovarea activităţilor cooperatiste 
pentru a crea un sistem solid şi cadrul pentru fluxul de informaţii continuu şi împărtăşirea practicilor 
între instituţiile active, în principal în domeniul administraţiei publice şi serviciilor din punct de vedere 
al angajărilor, educaţiei, sănătăţii, culturii, prevenirii crimei şi al procedurilor vamale. 
 
Argumentare: 

Îmbunătăţirea eficienţei şi eficacităţii serviciilor publice, poate juca un rol important, în creşterea 
performanţelor economice şi a stabilităţii sociale. Fiecare ţară parteneră caută modalităţi şi mijloace de 
a creşte performanţele sectorului public. În acest fel, cooperarea, prin schimbul şi împărtăşirea de bune 
practici şi de eşecuri poate sprijini acest proces de dezvoltare în Ucraina şi în Statele Membre. Este de 

Tip Indicator 
Valoare iniţială Ţintă 
Anul  Valoare Anul  Valoare 

Indicatori 
rezultate 
imediate 

Numărul de proiecte destinate îmbunătăţirii 
infrastructurii şi echipamentelor de control 
la graniţă 

2007 0 2015 5 

Număr km de drumuri modernizate sau 
îmbunătăţite 

2007 0 2015 25 

Numărul de reţele de transport public la 
frontieră implementate 

2007 0 2015 5 

Numărul de studii implementate 2007 0 2015 10 
Indicatori 
rezultate 

Numărul punctelor de trecere cu 
accesibilitate îmbunătăţită 2007 0 2015 5 

Numărul punctelor de trecere a graniţei 
modernizate potrivit evaluării necesităţilor 
locale 

2007 0 2015 5 

Reducerea timpului de trecere a graniţei  2007 0 2015 

10 min/ 
persoană/ 

trecere 
graniţă 

Număr călători pentru sistemul public de 
transport la frontieră 

2007 0 2015 500 zilnic 

Indicatori 
impact 

Creşterea numărului de treceri înregistrate (Analiză calitativă) 
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aşteptat ca procesul de cooperarea să contribuie la dezvoltarea capacităţii furnizorilor de servicii 
publice să rezolve diverse probleme şi să exploateze oportunităţile specifice din regiune, cum ar fi o 
mai bună coordonare între necesităţile pieţei forţei de muncă şi rezultatele sistemelor de instruire şi 
educaţie, îmbunătăţirea disponibilităţii informaţiilor privind criminalitatea, etc., contribuind, astfel la 
creşterea disponibilităţii de cooperare economică şi socială, în aria respectivă, precum şi a condiţiilor 
pentru turism şi investiţii interne. Proiectele ce vor fi finanţate în cadrul acestei măsuri se preconizează 
a crea un sistem durabil de cooperare între instituţii, care se va adresa unui management realistic şi clar 
definit al problemelor. În vreme ce prezenta măsura,  precum şi măsura 4.2, au o contribuţie esenţială 
la  obiectivul ENPI “îmbunătăţirea relaţiilor people-to people”, sunt avute în vedere dezvoltări 
sistematice în cadrul prezentei măsuri, prin intermediul acţiunilor la scară mică a grupurilor sociale, 
care se vor desfăşura în cadrul măsurii 4.2, pentru a menţine focalizarea pe crearea pe termen lung a  
cadrului  cooperării instituţiilor cheie din aria respectivă.  
 
Lista indicativă de activităţi: 

o Dezvoltarea de sisteme, planuri şi activităţi pentru promovarea practicilor conceptului de 
“învăţare continuă”; 

o Elaborarea şi furnizarea de programe specializate de instruire cum ar fi învăţământul la 
distanţă, instruirea celor care se confruntă cu problema abandonului şcolar timpuriu, a 
femeilor care se întorc la locul de muncă şi instruiri specifice adaptării calificărilor la cerinţele 
pieţei muncii, inclusiv modernizări minore a facilităţilor aferente;  

o Îmbunătăţirea schimbului de informaţii privind sistemele de formare şi calificare precum şi a 
metodelor de instruire şi evaluare; 

o Dezvoltarea sistemului de informare si monitorizare a problemelor privind piaţa muncii; 
o Dezvoltarea oportunităţilor de muncă la distanţă; 
o Promovarea cercetării, dezvoltării şi inovaţiei prin dezvoltarea legăturilor între universităţi, 

centre de cercetare şi organizaţii care sprijină IMM-urile; 
o Protejarea şi valorificarea moştenirii culturale, crearea şi expunerea noilor produse culturale; 
o Înfiin ţare reţea on-line pentru situaţiile de urgenţă şi utilizarea comună a echipamentelor 

medicale; 
o Dezvoltarea sistemelor pentru un schimb continuu de experienţă şi cunoştinţe precum şi pentru  

iniţiativele viitoare privind problemele de mediu şi de protecţie a naturii; 
o Schimbul de informaţii privind activităţile de natură criminală şi creşterea gradului de 

conştientizare a riscurilor şi a grupurilor criminale; 
o Sprijin pentru dezvoltarea bazei transfrontaliere IT de surse de informaţii.  
 

Tipuri indicative de beneficiari: 

o Entităţi publice cum ar fi autorităţile şi administraţiile regionale şi locale şi instituţiile acestora 
implicate în domeniul educaţiei, formării profesionale, culturii, sănătăţii şi ocupării forţei de 
muncă, mediului şi protecţiei naturii şi prevenirii crimei; 

o Furnizori non-profit de servicii din sectoarele sus-menţionate; 
o Universităţi; 
o Asociaţii şi organizaţii cu rol în dezvoltarea, sprijinirea sau reprezentarea IMM-urilor locale; 

şi parteneriate care cuprind parteneri din categoriile menţionate anterior. 

 

Tipuri indicative de costuri finanţate: 

Furnizarea de servicii. Achiziţia de echipament şi lucrări minore pe baze limitate (în special 
tehnologiile de informare şi comunicare, contribuind la întărirea cooperării între instituţii). 
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Indicatori 

 

Măsura 4.2.: Cooperare “people to people” la scară mică 

Ţinta măsurii: Creşterea înţelegerii reciproce între diferitele grupuri sociale şi promovarea 
schimbului de idei privind un larg spectru de activităţi, cu accent special pe promovarea conducerii 
locale, democraţiei şi favorizarea cooperării în domeniile social, educaţional, cultural şi media. 

Argumentare: 

Creşterea nivelului de acceptare a ideii de cooperare şi obligaţia societăţii de a coopera necesită 
activităţi vizibile, direcţionate către necesităţile şi oportunităţile unor mici (şi foarte des informale) 
grupuri sociale. Pe lângă creşterea înţelegerii şi întăririi identităţii regionale, ca rezultat al cooperării, 
acţiunilor comune în domeniul culturii, administraţiei locale, participării civile, protecţiei mediului şi 
conştientizării contribuie, de asemenea, la un mediu de afaceri mai favorabil şi la creşterea coeziunii 
societăţii.  

Tip Indicator 
Valoare iniţială Ţinta 

Anul  Valoare Anul  Valoare 
Indicatori 
rezultate 
imediate 

Numărul proiectelor de cooperare 
implementate în domeniul 
- ocupării forţei de muncă 
- pregătirii profesionale  
- educaţiei 
- culturii 
- conservarea mediului şi a naturii,  
- sănătăţii publice 

2007 0 2015 15 

Numărul de reţele implementate între 
universităţi, centre de cercetare şi 
organizaţii care sprijină IMM-urile  

2007 0 2015 1 

Numărul proiectelor implementate pentru 
schimbul de informaţii în domeniul 
criminalităţii 

2007 0 2015 3 

Numărul de proiecte dezvoltate pentru 
cooperarea transfrontalieră IT bazată pe 
informaţii privind operaţiile de management 
frontalier şi procedurile vamale  

2007 0 2015 1 

Indicatori  
rezultate 

Numărul de instituţii care lucrează 
împreună în domeniul ocupării forţei de 
muncă, pregătirii profesionale, educaţiei, 
culturii şi sănătăţii  

2007 0 2015 10 

Numărul de dezvoltări comune de instituţii 
publice  

2007 0 2015 5 

Numărul de persoane instruite 2007 0 2015 150 
Numărul de universităţi, centre de cercetare 
şi organizaţii care sprijină IMM-urile, 
lucrând împreună 

2007 0 2015 5 

Numărul de bune practici  difuzate, 
referitoare la  informaţiile privind 
criminalitatea 

2007 0 2015 5 

Numărul de colaborări stabilite între 
autorităţile vamale pe diferite graniţe 

2007 0 2015 3 

Indicatori  
impact 

Servicii publice mai eficiente  (Analiză calitativă) 
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Prin implementarea proiectelor comune, participanţii se pot informa şi angaja în direcţia începerii unor 
discuţii continue, prin urmare, proiectele de cooperare la scară mică pot servi şi, ca, primi paşi către 
proiectele de cooperare la scară mare. Pentru a se menţine încurajarea acestor cooperări la scară mică 
în contradicţie cu cooperarea sistematizată şi de lungă durată a instituţiilor publice a fost definită o altă 
măsură. 
 
În vederea promovării eficiente a activităţilor de cooperare la scară mică, pot fi aplicate o serie de 
prevederi specifice de implementare, în cazul proiectele finanţate în cadrul prezentei măsuri. 
 
Lista indicativă de activităţi: 

o Sprijin pentru schimburi de know-how (ex.: programe de schimb de experienţă pentru 
profesori şi oameni de ştiinţă din instituţiile de cercetare şi educaţionale, pentru 
municipalităţile locale, grupurile minoritare etc., inclusiv schimburi între tineri);  

o Diferite tipuri de activităţi comune la scară mică, precum: 
- Activităţi care susţin tradiţiile şi identitatea comună a comunităţilor locale 
- Sprijin pentru arta meşteşugărească şi populară locală  
- Evenimente sportive şi culturale comune  
- Evenimente comune ale organismelor locale de media 
- Campanii comune de conştientizare a problemelor de mediu şi evenimente de transfer de 

cunoştinţe 
- Promovarea practicii parteneriatelor civile în planificarea strategică şi de proiecte. 
 

Tipuri indicative de beneficiari: 

o Entităţi publice precum administraţii locale şi regionale şi instituţiile acestora; 
o Toate tipurile de organizaţii civile; 

şi parteneriate care cuprind parteneri din categoriile menţionate anterior. 
 
Tipuri indicative de costuri finanţate: 

Toate costurile asociate cooperării. 
 
Indicatori 

 
 
 
 
 
 
 

Tip Indicator 
Valoare iniţială Ţinta 

Anul  Valoare Anul  Valoare 
Indicatori 
rezultate 
imediate 

Numărul de proiecte de schimburi de know 
- how implementate 2007 0 2015 10 

Numărul de proiecte de cooperare la scară 
mică implementate 

2007 0 2015 10 

Indicatori 
rezultat 

Numărul de persoane care iau parte la 
schimburi de know-how 

2007 0 2015 1,000 

Indicatori 
impact 

Creşterea cererii de cooperare (Analiză calitativă) 
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1.4.5. Alocarea indicativă a fondurilor 

Pentru determinarea procentului de alocare financiară pe fiecare prioritate şi măsura din program, au 
fost luaţi în considerare de către parteneri următorii factori: 

o Importanţa necesităţilor exprimate de membrii Grupului Comun de Coordonare şi rezultatele 
Consultării regionale din Ucraina, rezumate în Analiza SWOT; 

o Justificarea necesităţilor pe baza analizei datelor statistice disponibile, aşa cum au fost 
prezentate în capitolul de analiză şi în anexe; 

o Impactul aşteptat al intervenţiilor care pot fi, în mod real implementate, în cadrul ENPI; 
o Experienţa programelor anterioare în legătură cu capacitatea de absorbţie a fondurilor din 

partea beneficiarilor de program; 
o Necesităţile de investiţii şi volumul aşteptat, privind anumite tipuri de proiecte. 

 

Pe această bază, următoarele principii generale au fost adaptate: 

o Structura financiară a programului urmează o abordare generală echilibrată la nivelul priorităţilor; 
o Dezvoltarea economică şi socială are o importanţă crucială cu privire la dezvoltarea durabilă a 

ariei. Totuşi, implementarea proiectelor sub această prioritate nu necesită investiţii majore şi în plus 
cererea de proiecte de dezvoltare economică – altele decât cele din sectorul turismului – care 
corespund posibilităţilor financiare ale programului ENPI, a fost limitată în programele anterioare; 

o Necesitatea sprijinirii cooperării între oameni şi organizaţii este imensă. Programele anterioare au 
stabilit şi baza cooperării durabile la nivel instituţional, a căror continuare şi iniţierea de noi 
cooperări a fost considerată de o importanţă deosebită, de către parteneri. Astfel,  obiectivul ENPI 
“sprijin pentru cooperarea people-to-people” a fost avută în vedere de 2 măsuri, fondurile alocate 
de acestea fiind relativ mari; 

o Mediul este privit ca o problemă importantă, în care proiectele corespunzătoare pot include 
investiţii fizice şi achiziţii de echipamente. Experienţele trecute arată o cerere continuă pentru 
aceste tipuri de proiecte; 

o Necesitatea îmbunătăţirii facilit ăţilor de la punctele de trecere a frontierei a fost considerată ca 
o condiţie de bază îmbunătăţirea oricărei cooperări în zonă. Punctele de trecere a frontierei 
necesită dezvoltarea infrastructurii cu cereri mari de investiţii şi beneficiari de fonduri, care să 
deţină capacitatea administrării acestor fonduri. 

Ca rezultat al aplicării principiilor sus menţionate a fost agreată următoarea distribuire a fondurilor:  
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4. Tabel: Alocarea fondurilor ENPI pe priorit ăţi şi măsuri 
 

Priorit ăţi % din buget în € 

PRIORITATEA 1: 
Dezvoltare economică şi socială 

15 10,296,018 

1.1. Dezvoltarea armonizată a turismului 10 6,864,012 

1.2. Crearea unor condiţii mai bune pentru 
dezvoltarea IMM-urilor  

5 3,432,006 

PRIORITATEA 2:  
Îmbunătăţirea calităţii mediului 

25 17,160,030 

2.1. Protecţia mediului, managementul şi utilizarea 
durabilă a resurselor naturale 

10 6,864,012 

2.2. Pregătirea pentru situaţiile de urgenţă 15 10,296,018 

PRIORITATEA 3:  
Creşterea eficienţei managementului la graniţă 

30 20,592,037 

3.1. Îmbunătăţirea infrastructurii de transport în 
punctele de graniţă şi a echipamentului pentru control 
la graniţă 

30 20,592,037 

PRIORITATEA 4: 
Sprijinirea cooperării “people to people” 

20 13,728,024 

1.3. Cooperare instituţională 15 10,296,018 

1.4. Cooperare “people to people” la scară mică 5 3,432,006 

Asistenţă Tehnică 10 6,864,012 

TOTAL 100 68,640,123 
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5. Tabel: Distribuirea indicativă a fondurilor fa ţă de obiectivele ENPI 
 

 
 
 
 
 
2 Distribuirea resurselor alocate măsurii 2.1. între obiectivele ENPI 2 şi 4 are un caracter indicativ şi nu constituie o valoarea 
ţintă pentru faza de implementare  

Priorit ăţile programului Obiectivele ENPI 

PRIORITATEA 1: 
Dezvoltare economică şi socială 

Obiectivul 1: 
Promovarea 
dezvoltării 
economice şi 
sociale 

Obiectivul 2: 
Provocări 
comune 

Obiectivul 3: 
Graniţe 
sigure şi 
eficiente 

Obiectivul 4: 
Cooperarea 
“people to 
people”  

1.1. Dezvoltarea armonizată a 
turismului 10%    

1.2. Crearea unor condiţii mai 
bune pentru dezvoltarea IMM-
urilor  

5%    

PRIORITATEA 2: 
Îmbunătăţirea calităţii 
mediului 

    

2.1. Protecţia mediului, 
managementul şi utilizarea 
durabilă a resurselor naturale2 

 8%  2% 

2.2. Pregătirea pentru situaţiile de 
urgenţă  15%   

PRIORIT ATEA 3:  
Creşterea eficienţei 
managementului la graniţă 

    

3.1. Îmbunătăţirea infrastructurii 
de transport în punctele de 
graniţă şi a echipamentului 
pentru control la graniţă  

  30%  

PRIORITATEA 4:  
Sprijinirea cooperării “people 
to people” 

    

1.3. Cooperare instituţională    15% 

1.4. Cooperare “people to 
people” la scară mică     5% 

Asistenţă Tehnică: 10 %     

TOTAL 15% 23% 30% 22% 
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1.5. Evaluarea de Mediu 

Evaluarea Strategică de Mediu (SEA) a programului s-a desfăşurat în concordanţă cu Directiva CE 
2001/42, Anexa 1., punctul j a evaluării strategice de mediu. 
 
Metodologia Evaluării Strategice de Mediu (SEA) 

Metoda SEA este bazată pe analiza programului operaţional în concordanţă cu principiile dezvoltării 
durabile, după cum urmează: (1) Folosirea durabilă a mediului şi a resurselor naturale, (2) Conservarea 
şi menţinerea valorilor naturale existente, (3) Asigurarea securităţii existenţei comunităţilor locale şi a 
calităţii condiţiilor de viaţă, (4) Folosirea avantajelor dezvoltării tehnologice din perspectiva 
dezvoltării durabile, (5) Dezvoltarea persoanelor şi comunităţilor capabile să îşi asume 
responsabilităţi, (6) Oportunităţi egale şi echivalenţa spaţială, (7) Buna guvernare, (8) Protecţia 
sănătăţii, utilizarea conceptului de prevenire în sistemul sănătăţii publice, dezvoltarea sistemului de 
sănătate. 
 
Procesul Evaluării Strategice de Mediu: 

o Pregătirea scopului SEA de către experţii independenţi şi aprobarea de către parteneri; 
o Anunţ public cu privire la procesul SEA în paralel în Ungaria, Slovacia, România şi Ucraina în 

presa scrisă şi pe un site web, în limbile naţionale, cu respectarea regulilor stabilite prin 
legislaţiile naţionale referitoare la SEA, asigurându-se disponibilitatea documentului în 
engleză pe internet;. 

o Colectarea comentariilor timp de 30 de zile, prin email, de la ţările partenere; 
o Redactare prim Proiect al Raportului de Mediu şi rezumatului non-tehnic, după aprobarea 

scopului SEA, documente care au fost puse la dispoziţia partenerilor şi a publicului conform 
legislaţiilor naţionale; 

o Prezentarea raportului întocmit pe baza primului Proiect al Raportului de Mediu, în cadrul  
Grupului Comun de Coordonare, pentru discuţii şi aprobare; 

o Atelier de Lucru pentru consultarea publicului în Ucraina; 
o Redactarea Raportului Final de Mediu şi a rezumatul non-tehnic final, de către experţi. 

 
Pe parcursul procesului SEA a avut loc un dialog productiv între experţii SEA şi experţii de 
programare. Programul, în general, sprijină acţiuni care îmbunătăţesc calitatea mediului şi reduc 
contaminarea mediului natural. Cu toate acestea, procesul SEA a identificat o serie de arii în care se 
impune un management precaut al intervenţiilor în scopul evitării efectelor adverse, aşa cum sunt 
enumerate mai jos: 
 
Procese identificate ca urmare a posibilelor principale impacturi de mediu ale programului: 

o Crearea dezvoltării durabile este parte a obiectivelor şi a principiilor orizontale ale 
programului. În ceea ce priveşte dezvoltarea durabilă a mediului, procesul de  selectare a 
proiectelor solicită tehnologii sigure şi ecologice, în special în cazul construcţiilor; 

o Ariile NATURA 2000 şi alte Zone vulnerabile vor fi protejate de orice impact advers al 
dezvoltării. Întrucât datele disponibile despre asemenea zone au fost limitate pe perioada 
programării, va fi alocată o atenţie specială acestui aspect, pe parcursul evaluării şi selecţiei 
proiectelor; 

o Asigurarea implicării corespunzătoare a societăţii civile în activităţile Comitetului Comun de 
Monitorizare şi a altor organisme cu rol consultativ a ACM; 

o Dezvoltarea durabilă este privită ca un subiect orizontal cheie pentru evaluarea intermediară şi 
cea  finală a programului; 

o Dezvoltarea turismului - prin atragerea unui mare număr de vizitatori în aria respectivă - poate 
pune în primejdie valorile naturale existente în cazul în care durabilitatea de mediu nu este 
corect evaluată cu ocazia selecţiei proiectelor; 

o Îmbunătăţirea punctelor de trecere a frontierei - dacă nu sunt planificate şi implementate cu 
grijă - pot cauza creşterea traficului şi, implicit, creşterea impactului negativ asupra mediului 
în jurul punctelor de trecere a frontierei; 
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o Vor fi încurajate şi preferate activităţile, care vizează conştientizarea populaţiei, cu privire la 
problemele de protecţie a mediului şi a naturii şi transferul de bune practici, referitor la 
aspectele dezvoltării durabile.  

 
Pentru elementele programului mai sus menţionate vor fi stabilite criterii minime de mediu, 
standardizate, care să sprijine decizia de selectare a proiectelor. 
 
Dacă posibilele problemele listate sunt tratate  în mod corect,  prezentul program poate furniza 
exemple constructive de aplicare a principiului dezvoltării durabile, prin urmare poate fi un instrument 
util  pentru sprijinirea dezvoltării economiei regiunilor de o manieră durabilă.  
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1.6. Plan indicativ financiar  

6. Tabel: Tabel financiar cu descrierea alocărilor anuale previzionate* ale angajamentelor şi plăţilor 
programului (în Euro, preţuri curente) 
 

            

  ANGAJAMENTE PLĂŢI 

  TOTAL (indicativ) TOTAL (indicativ) 
Contribu ţia 
comunitara 
(indicativ )  

Co-finan ţare 
(indicativ)  

Alte finan ţări 
(indicativ) 

2007 

Proiecte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

AT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL 2007 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2008 

Proiecte 6 795 372,21 2 718 148,88 2 471 044,44 247 104,44 0,00 

AT 788 274,33 788 274,33 788 274,33 0,00 0,00 

TOTAL 2008 7 583 646,54 3 506 423,22 3 259 318,77 247 104,44 0,00 

2009 

Proiecte 20 386 116,63 12 231 669,98 11 119 699,98 1 111 970,00 0,00 

AT 917 087,33 917 087,33 917 087,33 0,00 0,00 

TOTAL 2009 21 303 203,96 13 148 757,31 12 036 787,31 1 111 970,00 0,00 

2010 

Proiecte 16 988 430,53 19 027 042,19 17 297 311,08 1 729 731,11 0,00 

AT 942 132,33 942 132,33 942 132,33 0,00 0,00 

TOTAL 2010 17 930 562,86 19 969 174,52 18 239 443,41 1 729 731,11 0,00 

2011 

Proiecte 13 590 744,42 15 629 356,08 14 208 505,53 1 420 850,55 0,00 

AT 966 825,33 966 825,33 966 825,33 0,00 0,00 

TOTAL 2011 14 557 569,75 16 596 181,42 15 175 330,86 1 420 850,55 0,00 

2012 

Proiecte 10 193 058,32 12 231 669,98 11 119 699,98 1 111 970,00 0,00 

AT 958 827,33 958 827,33 958 827,33 0,00 0,00 

TOTAL 2012 11 151 885,65 13 190 497,31 12 078 527,31 1 111 970,00 0,00 
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2013 

Proiecte 0,00 6 115 834,99 5 559 849,99 555 985,00 0,00 

AT 879 842,33 879 842,33 879 842,33 0,00 0,00 

TOTAL 2013 879 842,33 6 995 677,32 6 439 692,32 555 985,00 0,00 

2014 

Proiecte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

AT 668 340,33 668 340,33 668 340,33 0,00 0,00 

TOTAL 2014 668 340,33 668 340,33 668 340,33 0,00 0,00 

2015 

Proiecte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

AT 742 682,33 742 682,33 742 682,33 0,00 0,00 

TOTAL 2015 742 682,33 742 682,33 742 682,33 0,00 0,00 

2016 

Proiecte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

AT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  X X X     

TOTAL 2007-
2016 

74 817 733,77 74 817 734,10 68 640 123,00 6 177 611,10 0,00 

            

TOTAL RATA 
COFINANTARII  

  10%       

* Contribuţiile anuale ale Comisiei sunt supuse reviziei în conformitate cu bugetul anual aprobat de către 
Parlamentul European  
** Subiect al evaluării intermediare a programului    
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7. Tabel: Planul indicativ financiar pe priorit ăţi (în Euro, preţuri curente) 
  

 

Plan indicativ financiar al programului ENPI CBC, p entru întreaga perioadă de programare, 
finanţarea indicativă pe priorit ăţi 

 
      

Priorităţile pe surse de finanţare (în Euro):     
 Finanţare EU (a) * Co-finanţare (b) Rata co-finanţării 

(în %) (c ) ** 
Alte finanţări (dacă e 

cazul) (d)*** 
Total finanţare (e) = 

(a)+(b)+(d) 

 10 296 018,45 1 029 601,85 10% 0,00 11 325 620,30 

Prioritatea 1 
 17 160 030,75 1 716 003,08 10% 0,00 18 876 033,83 

Prioritatea 2 
 20 592 036,90 2 059 203,69 10% 0,00 22 651 240,59 

Prioritatea 3 
 13 728 024,60 1 372 802,46 10% 0,00 15 100 827,06 

Prioritatea 4 
 6 864 012,30 0,00 0% 0,00 6 864 012,30 

Asistenţa tehnică 
 68 640 123,00 6 177 611,08 90% 0,00 74 817 734,08 

Total  

* În conformitate cu Documentul Strategic 
** Rata co-finanţării va fi calculată pe baza contribuţiei Comunitare la programul operaţional comun, fără a lua în considerare asistenţa tehnică, finanţată din contribuţia 
Comunitară ( Art. 20.1, Regulamentul nr. 951/2007) 
*** Finanţarea din alte surse decât contribuţia Comunitară şi co-finanţarea descrise la Art. 19 şi 20.1 din Regulamentul nr. 951/2007 
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8. Tabel: Bugetul estimat al AT* (în Euro, preţuri curente) 
 

Obiective Bugetul planificat 
(ENPI) 

% din bugetul total al AT 
din ENPI 

Costuri personal (10 persoane, 
incluzând 3 funcţionari în 
filialele STC) 

4.081.800 59,47 

Organizarea Comitetelor 
Comune de Monitorizare 

112.000 1,63 

Selectarea proiectelor: comitetele 
de selecţie, asesori, expertiza 
specială, etc. 

250.000 3,64 

Generarea proiectelor şi strategia 
de comunicare (info days, forum 
căutare parteneri, website, 
pliante, etc.) 

570.000 8,30 

Audit-uri anuale  250.000 3,64 
Altele (sistemul de monitorizare, 
echipamente, servicii, costuri 
indirecte, rezerve, etc.) 

1.600.000 23,31 

TOTAL  6.863.800 100% 
 
* Tabelul are valoare indicativă. Modificările de pe parcursul implementării nu vor forma obiectul unei 
modificări a programului. 
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2. Structurile de management ale Programului 
 
2.1. Statele participante 

La Program participă regiuni din patru state: Ungaria, Slovacia, România ca State Membre ale Uniunii 
Europene şi Ucraina ca Stat Ne-membru. Cele patru state vor fi denumite în continuare „state 
participante”, iar Ucraina va fi denumită „Stat Partener/Ţară Parteneră”. Statele participante sunt 
reprezentate în Program de Autorităţile Naţionale. Acestea au desemnat Autoritatea Comună de 
Management din Ungaria ca responsabilă pentru managementul şi implementarea Programului. 
 
2.2. Referire la programele anterioare 

Scurta descriere de mai jos prezintă structurile de management şi implementare ale programelor de 
cooperare transfrontalieră anterioare, finanţate de UE. Scopul acestei scurte descrieri este de a sublinia 
experienţa dobândită pe parcursul implementării programelor menţionate, de a evidenţia diferenţele 
semnificative în privinţa sistemului de cerinţe şi de a demonstra continuitatea coerentă a funcţiilor curente 
în  structurile propuse. 
 

2.2.1. Programele de cooperare transfrontalieră Phare 

În Ungaria, Slovacia şi România Programele de cooperare transfrontalieră Phare, inclusiv Fondul pilot 
pentru proiecte mici din Ungaria şi Fondul comun pentru proiecte mici pentru România şi Ucraina, în 
cadrul Iniţiativei Graniţe Externe 2003, au fost gestionate în conformitate cu procedurile PRAG şi 
Sistemul Descentralizat Extins de Implementare Phare(EDIS). Managementul şi funcţiile de 
implementare au fost similare în toate cele trei ţări, după cum este prezentat mai jos modelul din Ungaria. 
 
Fondul Naţional (NF), structură din cadrul Ministerului de Finanţe, condusă de Ofiţerul Naţional de 
Autorizare (NAO), supervizează managementul financiar al programului şi este responsabil pentru 
raportarea către Comisia Europeană. Fondurile primite de la Comisia Europeană de către Fondul Naţional 
au fost transferate către Agenţia de Implementare (IA) în conformitate cu Acordul de Finanţare, semnat 
între NF şi IA. Agenţia de Implementare din Ungaria este o organizaţie publică non-profit - VÁTI. 
Agenţia de Implementare VÁTI este responsabilă pentru licitaţii şi contractare precum şi pentru toate 
aspectele administrative şi financiare ale implementării. 
 
2.2.2. Programele de vecinătate 2004-2006 

În conformitate cu Ghidul INTERREG, întreaga responsabilitate a programului Ungaria-Slovacia- 
Ucraina o poartă Autoritate de Management (AM), stabilită în Ungaria. Autoritatea de Management 
lucrează în strânsă colaborare cu Secretariatul Tehnic Comun (STC), stabilit în cadrul VÁTI. STC 
prestează  servicii pentru AM, Autoritatea de Plată, membrii Comitetului de Monitorizare şi Coordonare 
si  pentru toţi potenţialii parteneri la nivel de program. 
 
Responsabilitatea generală a managementului operativ la nivel de proiect în Statele Membre o poartă 
Autoritatea de Management (AM) din Ungaria (Agenţia Naţională de Dezvoltare) şi Autoritatea Naţională 
din Slovacia (Ministerul Construcţiilor şi Dezvoltării Regionale al Republicii Slovacia), pe baza unui 
acord încheiat cu AM. Toată responsabilităţile legale cad în sarcina AM şi Autorităţii Naţionale. Totuşi, 
sarcinile legate de coordonarea programului (funcţionarea STC, pregătirea şedinţelor şi deciziilor 
Comitetului de Monitorizare şi Coordonare, managementul administrativ, activităţile de informare, 
elaborarea rapoartelor privind implementarea programului, etc.)  şi implementarea proiectelor (inclusiv 
contractare, management financiar, controlul de prim nivel) au fost delegate Organismului Intermediar, 
stabilit în Ungaria (VÁTI). Baza legală o reprezintă Decretul Guvernamental,  Acordul Cadru încheiat 
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pentru întreaga perioadă de programare şi contractele financiare anuale cu AM, care definesc drepturile şi 
obligaţiile Organismului Intermediar. În Slovacia, Organismul Intermediar este reprezentat de către 
Agenţia de Sprijin pentru Dezvoltare Regională, care desfăşoară activităţi de implementare a proiectelor. 
 
În Ucraina, Delegaţia Comisiei Europene, ca Autoritate Contractantă, este responsabilă pentru 
implementarea proiectelor. O alocare detaliată şi actualizată a responsabilităţilor este stabilită prin 
Memorandumul Anual de Finanţare, întocmit şi aprobat în conformitate cu procedurile TACIS. Ministerul 
Economiei şi Integrării Europene din Ucraina, ca Unitate de Coordonare a Programului (PCU), deţine 
responsabilităţile de coordonare generală, la nivel guvernamental, în Ucraina. 
 
Fiecare Stat Partener şi serviciile relevante ale Comisiei sunt responsabile pentru contractare, asigurarea 
co-finanţării naţionale şi controlul financiar la nivel naţional pe partea de graniţă, în cauză. Între 
beneficiarii finali ai diverselor părţi ale proiectelor pentru partea de graniţă respectivă şi Organismele 
Intermediare/Autoritatea Contractantă a statului în cauză, au fost semnate contracte de finanţare/grant 
separate.  
 
Controlul de prim nivel al proiectelor este asigurat la nivel naţional, pentru 2/3 din proiect. Pentru 
partenerii din Ungaria, controlul de prim nivel este asigurat de VÁTI, pentru partenerii din Slovacia de 
Ministerul Construcţiilor şi Dezvoltării Regionale şi pentru partenerii din Ucraina, de către Delegaţia CE. 
 
În cazul Programului de Vecinătate România-Ucraina 2004-2006, în conformitate cu Ghidul de 
Implementare Phare CBC/Tacis şi Phare CBC/Cards, structura managementului de program este stabilită 
în România şi Ucraina. În România, în contextul Sistemului Descentralizat Extins de Implementare, 
Direcţia de Cooperare Transfrontalieră Phare este desemnată ca Autoritate Contractantă şi Agenţie de 
Implementare. Secretariatul Tehnic Comun este stabilit în cadrul Biroului Regional de Cooperare 
Transfrontalieră Suceava. În Ucraina, împărţirea sarcinilor şi a responsabilităţilor este similară cu cea din 
Programul de Vecinătate Ungaria-Slovacia-Ucraina. Sistemul de contractare şi control este, de asemenea, 
separat în concordanţă cu partea de graniţă respectivă. 
 
2.2.3. Diferenţe şi continuitate  

Principala diferenţă între sistemele anterioare şi cerinţele Regulamentului ENPI este aceea că până în 
prezent, practic nu a existat o implementare comună la nivel de proiect şi că sarcinile privind finanţarea 
externă şi implementarea au fost realizate de către serviciile Comisiei Europene. Managementul financiar 
şi controlul de prim nivel/verificare al fiecărui proiect au fost realizate separat pentru diversele contracte 
de grant, încheiate pentru partenerii de proiect din Ungaria, Slovacia şi Ucraina, în legătură cu plăţile. 
 
În cazul noilor programe ENPI, AMC poartă întreaga responsabilitate pentru managementul şi 
implementarea programului faţă de Comisia Europeană, este solicitată aplicarea practică a principiului 
partenerului principal iar finanţarea externă trebuie asigurată de către AMC (nu în mod direct de serviciile 
Comisiei sau de Delegaţie). 
 
În baza principiului continuităţii, stipulat de articolul 17 din Regulile de Implementare a Programelor de 
Cooperare Transfrontalieră în baza Cadrului Legal ENPI (Regulile de Implementare ENPI CBC), 
structura de implementare a programului, aşa cum este descrisă mai jos, reprezintă o continuare coerentă 
a sistemului de management din cadrul programelor relevante anterioare şi în desfăşurare. Entităţile 
desemnate ca şi Autoritate Comună de Management, Autorităţi Naţionale, Organisme Intermediare 
(Agenţii de Implementare), Secretariat Tehnic Comun sunt instituţii care beneficiază de mecanisme 
agreate pentru managementul programelor prezente şi anterioare. 
 
VATI, organizaţie publică non-profit include Secretariatul Tehnic Comun şi îndeplineşte sarcinile 
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orizontale pentru toate programele de cooperare transfrontaliera, în care participă Ungaria şi care sunt 
administrate de Agenţia Naţională de Dezvoltare din Ungaria, ca Autoritate de Management. În 
conformitate cu practica implementării programelor în Ungaria, în cazul acestor programe, este emis un 
Decret Guvernamental, care deleagă anumite funcţii ale Autorităţii Comune de Management către 
Secretariatul Tehnic Comun, aşa cum sunt descrise în prezentul Program Operaţional Comun. 
 
2.3. Structuri de management şi implementare 

În scopul asigurării coordonării şi managementului programului au fost instituite următoarele structuri: 
a) Structuri comune 

• Comitetul Comun de Monitorizare (CCM):  supervizează şi monitorizează implementarea 
programului şi este  responsabil pentru  selecţia proiectelor; 

• Autoritatea Comună de Management (ACM): deţine responsabilitatea generală în ceea ce 
priveşte managementul şi implementarea programului faţă de  Comisia Europeană; 

• Secretariatul Tehnic Comun (STC): reprezintă organismul de implementare şi de coordonare a 
programului şi asistă Autoritatea de Management, Comitetul de Monitorizare şi Autorităţile 
Naţionale în realizarea  sarcinilor pe care acestea le deţin; 

 

STRUCTURI COMUNE 

Autoritatea Comună de Management  Agenţia Naţională de Dezvoltare, Ungaria 

Secretariatul Tehnic Comun VÁTI organizaţie publică non-profit, Ungaria 

Filiale ale Secretariatul Tehnic Comun 

Administraţia Regională de Stat Zakarpatska 
(Ucraina) 

Košice - administraţia regională (Slovacia) 

Consiliul Judeţean Satu-Mare (România) 
 
b) Structuri na ţionale 

Autorit ăţile Naţionale (AN), co-partenere ale Autorităţii Comune de Management în perioada 
de pregătire şi implementare a programului, în decursul căreia sunt responsabile pentru 
coordonarea procesului de programare în ţările respective, poartă responsabilitatea recuperării 
fondurilor cheltuite eronat, în conformitate cu art. 27, al Regulilor de Implementare (în Statele 
Membre), nominalizării controlorilor (în Statele Membre), şi asigurării co-finanţării, dacă este 
cazul; 
 

STRUCTURI NAŢIONALE  

Autorit ăţi Naţionale 

Agenţia Naţională de Dezvoltare (Ungaria) 

Ministerul Construcţiilor şi Dezvoltării Regionale al 
Republicii Slovacia (Slovacia) 

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi 
Locuinţelor (România) 

Ministerul Economiei (Ucraina) 
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2.3.1. Comitetul Comun de Monitorizare (CCM) 

Comitetul Comun de Monitorizare  va reprezenta principala structură decizională a programului. Conform 
Articolelor 11, 12, 13 ale Regulilor de Implementare ENPI CBC  alcătuirea, procedurile de lucru şi 
responsabilităţile Comitetului de Monitorizare vor fi descrise în cele ce urmează. 
 
a) Componenţa  

Ungaria, Slovacia, România şi Ucraina sunt membri cu drept de vot ai Comitetului Comun de 
Monitorizare, fiecare ţară, având dreptul la un singur vot. Comitetul de Monitorizare este alcătuit din 
reprezentanţii numiţi de către fiecare ţară participantă, după cum urmează: un reprezentant din fiecare 
regiune eligibilă şi adiacentă şi până la două persoane din partea autorităţilor guvernamentale ale ţărilor 
partenere. Este de preferat ca unul din cei doi reprezentanţi guvernamentali ai fiecărei ţări participante să 
fie delegat de către ministerul responsabil cu dezvoltarea teritorială şi având în vedere importanţa 
relaţiilor externe care se vor dezvolta pe parcursul desfăşurării programului, al doilea reprezentant 
guvernamental va fi delegat de către Ministerul Afacerilor Externe. Membrii Comitetului Comun de 
Monitorizare au mandatul de a adopta toate deciziile referitoare la programul operaţional comun, cu 
respectarea limitelor de competenţe. Desemnarea reprezentanţilor este una funcţională şi nu  personală. 
Prin decizie comună, ţările partenere pot decide să asocieze şi alţi participanţi în calitate de observatori. 
Comitetul va include un preşedinte şi un secretar. Secretarul va fi nominalizat de către ACM. 
 
Pe lângă membrii nominalizaţi pot fi invitaţi în calitate de consultanţi, la întâlnirile Comitetului Comun 
de Monitorizare, reprezentanţi ai ministerelor de finanţe din ţările participante şi alţi participanţi.  
 
Reprezentanţii Autorităţii Comune de Management şi cei ai Secretariatului Tehnic Comun participă la 
şedinţele Comitetului Comun de Monitorizare, fără drept de vot. 
 
Comisia Europeană va fi invitată la fiecare întâlnire a Comitetului Comun de Monitorizare, ca şi ceilalţi 
participanţi şi va fi informată cu privire la concluziile fiecărei întâlniri a CCM. Comisia poate participa 
din propria iniţiativă la întrunirile Comitetului de Monitorizare dar, numai, în calitate de observator fără a 
avea putere de decizie. 
 
Conform Art. 11.2 din Regulile de Implementare ENPI CBC, consultările preliminare vor fi găzduite de 
ACM, înainte de întâlnirile CCM, pentru a asigura implicarea corespunzătoare a societăţii civile. 
 
b) Proceduri operaţionale  

Membrii Comitetului de Monitorizare vor adopta în unanimitate regulile de lucru ale Comitetului. 
 
Comitetul va decide pe bază de consens. Cu toate acestea, în  cazuri limitate pot fi utilizate anumite 
proceduri de vot, în special atunci când se impune decizii cu privire la selecţia proiectelor sau referitoare 
la bugetele alocate acestora. În cadrul procedurii de vot, fiecare ţară deţine un singur vot, indiferent de 
numărul reprezentanţilor. 
 
Membrii CCM vor alege un preşedinte. Comitetul poate decide să aleagă în funcţia de preşedinte un 
reprezentant sau o persoană nominalizată de ACM sau o altă persoană. Preşedintele CCM va acţiona ca 
mediator şi va conduce discuţiile. Preşedintele păstrează dreptul de vot, în afara cazului în care preşedinte 
a fost ales un reprezentant al ACM sau altă persoană, caz în care acesta nu va avea drept de vot. 
 
Comitetul Comun de Monitorizare sa va reuni ori de câte ori este necesar şi cel puţin o dată pe an. Va fi 
convocat de către preşedinte, la cererea ACM sau ca urmare a unei cereri justificate, a unuia dintre 
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membrii Comisiei. Poate lua decizii prin procedura scrisă la iniţiativa preşedintelui, a ACM sau a unei ţări 
participante. În caz de dezacord, orice membru poate cere rediscutarea deciziei cu ocazia altei reuniuni. 
 
Minutele vor fi redactate după fiecare întâlnire a Comitetului Comun de Monitorizare şi vor fi semnate de 
către preşedinte şi secretar. Minutele vor fi transmise fiecărui membru al comitetului şi Comisiei. 
 
c) Responsabilităţi 
Ca parte a funcţiilor sale, în legătură cu programul operaţional comun: 

a) aprobă programul de lucru al AMC; 
b) decide asupra  alocării resurselor programului pentru asistenţa tehnică şi resursele umane; 
c) la fiecare întâlnire, analizează deciziile manageriale adoptate de către ACM; 
d) numeşte comitetele de selecţie a proiectelor; 
e) decide asupra criteriilor de selecţie a proiectelor şi adoptă deciziile finale cu privire la proiecte şi 

la  sumele alocate acestora;  
f) evaluează şi monitorizează la fiecare întâlnire, pe baza documentelor înaintate de ACM, 

progresele înregistrate în direcţia îndeplinirii obiectivelor programului operaţional comun; 
g) revizuieşte toate rapoartele înaintate de ACM şi, dacă este necesar, adoptă măsurile 

corespunzătoare; 
h) examinează cazurile polemice privind recuperarea sumelor, supuse atenţiei de către ACM. 
 

Dacă în luarea deciziilor la care se refera punctul (e), CCM decide să nu urmeze în totalitate sau parţial 
recomandările comitetelor de selecţie, decizia va fi explicată în scris. Apoi, decizia va fi transmisă de 
ACM către CE pentru o aprobare preliminară. Comisia va comunica opinia sa  în termen de 15 zile 
lucrătoare. 
 
Sarcinile ACM trebuie îndeplinite în conformitate cu prevederile şi regulamentele aflate în vigoare. ACM 
este responsabilă pentru asigurarea conformităţii deciziilor  CCM cu aceste reguli. 
 
2.3.2. Autoritatea Comună de Management (ACM) 

ACM este desemnata Agenţia Naţionala de Dezvoltare din Ungaria. 

National Development Agency (Hungary) 
H - 1133 Budapest 
Pozsonyi út 56. 
Hungary 

Autoritatea Comună de Management (ACM) este responsabilă pentru managementul şi implementarea 
programului operaţional comun, inclusiv a asistenţei financiare, în conformitate cu principiul 
managementului financiar sănătos şi principiilor economiei, eficienţei şi eficacităţii şi va efectua 
controalele necesare în acest sens, cu respectarea regulilor şi procedurilor stipulate în regulamentele 
aplicabile. 
 
În conformitate cu Art. 15 din Regulile de Implementare ENPI CBC, responsabilităţile ACM cu privire la 
program sunt următoarele: 

a) organizarea şi desfăşurarea activităţilor de secretariat pentru reuniunile CCM, inclusiv redactarea 
minutelor întâlnirilor; 

b) pregătirea bugetelor anuale detaliate pentru program şi a cererilor de plată pentru Comisie; 
c) întocmirea rapoartelor financiare şi operaţionale anuale şi trimiterea acestora către CCM şi 

Comisie; 
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d) implementarea, prin serviciul de audit intern, a unui program de audit pentru verificarea fluxului 
intern şi pentru asigurarea aplicării corespunzătoare a procedurilor în cadrul ACM; rapoartele 
anuale de audit intern trebuie transmise către CCM şi Comisiei; 

e) lansarea, în urma aprobării primite din partea CCM, a cererilor de oferte şi a cererilor de 
propuneri pentru  selecţia proiectelor; 

f) primeşte aplicaţiile de proiect, organizează, prezidează şi acţionează ca şi secretariat pentru 
comitetele de selecţie şi trimite rapoartele incluzând recomandările comitetelor de selecţie către  
CCM şi Comisie; 

g) în urma selecţiei proiectelor de către CCM, semnează contractele pentru diferitele proiecte cu 
beneficiarii şi contractorii; 

h) realizarea părţii operative  şi a managementului financiar al proiectelor; 
i) notificarea imediată către CCM, a cazurilor polemice de recuperare a fondurilor; 
j) implementarea studiilor de evaluare a impactului asupra mediului, la nivel de program; 
k) implementarea planului de informare şi vizibilitate, cu respectarea Art. 42 din Regulile de 

Implementare ENPI CBC. 
 

În conformitate cu Art 14.5 şi 14.6 din Regulile de Implementare ENPI CBC, separarea managementului 
operaţional, managementului financiar şi a funcţiilor de audit în cadrul ACM va fi următoarea: 
- secţiunea operaţională a Departamentului de Programe de Cooperare Internaţională, din cadrul 

Agenţiei Naţionale de Dezvoltare (ACM), este responsabilă pentru supervizarea globală a 
implementării programului, pentru asigurarea managementului operaţional al programului, 
participarea în Comitete şi prezentarea rapoartelor către CCM şi CE; 

- secţiunea financiară a Departamentului de Programe de Cooperare Internaţională, din cadrul 
Agenţiei Naţionale de Dezvoltare (ACM), este responsabilă pentru managementul financiar, 
pregătirea bugetelor anuale ale programului şi a cererilor de plată pentru Comisie, plăţile pentru 
proiecte prin Unitatea de Transfer Financiar a organizaţiei publice non-profit VÁTI şi pentru 
ordinele de recuperare a fondurilor, redactarea raportului financiar anual şi primirea fondurilor de 
la Comisie; 

- Unitatea de Audit Intern a Agenţiei Naţionale de Dezvoltare (ACM) va activa ca serviciu de 
audit intern, în conformitate cu Art. 14, 15 şi 29 din Regulile de Implementare ENPI CBC. 

 
Deşi ACM poartă întreaga responsabilitate pentru program, având în vedere experienţa programelor 
anterioare şi în conformitate cu principiului continuităţii stipulat în Art. 17 din Regulile de Implementare 
ENPI CBC, ACM poate delega Secretariatului Tehnic Comun (STC), care activează ca unitate separată a 
organizaţiei publice non-profit VÁTI, coordonarea programului şi implementarea sarcinilor definite în 
cele ce urmează (secţiunea 2.3.3.), în special sarcinile definite la literele a), e), f), g), h) şi k) ale prezentei 
secţiuni. 
 
Conform principiului continuităţii şi legislaţiei naţionale, Unitatea de Management a organizaţiei publice 
non-profit VÁTI, îndeplinind sarcinile orizontale legate de programele de cooperare transfrontalieră cu 
participarea Ungariei, independentă orizontal de STC, poate îndeplini următoarele funcţii delegate de 
către ACM: 
 
• punerea în funcţiune şi întreţinerea Sistemului de Monitorizare şi Informare al Programului; 
• asigurarea calităţii; 
• transferul fondurilor ENPI către beneficiari (Unitatea de Transfer Financiar descrisă în secţiunea 

5.1.4 a programului operaţional comun). 
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ACM semnează Memorandumul de Înţelegere cu Autorităţile Naţionale din Slovacia şi România şi poate 
contrasemna Acordul de Finanţare dintre Comisia Europeană şi Ucraina.  
 
În conformitate cu Regulile de Implementare ENPI CBC, ACM îndeplineşte la nivel de program  
următoarele trei tipuri de audit: 
 
A. Audit intern . Serviciul de audit intern al ACM va efectua controale anuale asupra programului, pentru 
verificarea circuitului intern al documentelor şi a aplicării corecte a procedurilor în cadrul ACM, 
organizaţiei publice non-profit VÁTI şi STC. Acesta va întocmi un raport anual pe care îl va trimite 
reprezentanţilor ACM. Raportul anual al serviciului de audit intern va fi transmis de ACM  către 
Comitetul Comun de Monitorizare şi Comisia Europeană, ca anexă a raportului anual menţionat în Art. 28 
din Regulile de Implementare ENPI CBC.  
 
Auditul intern are în vedere asigurarea unui sistem de verificare a faptului că sistemul stabilit pentru 
managementul financiar al programului: 
 
- funcţionează în conformitate cu principiile managementului financiar sănătos; 
- respectă prevederile legale aflate în vigoare; 
- previne, identifică şi corectează potenţialele iregularităţi şi fraude după un calendar prestabilit. 

        
Auditorii interni emit opinii de audit independente, cu privire la calitatea managementului şi a sistemului 
de control intern şi formulează recomandări menite să asigure eficienţa şi eficacitatea realizării 
obiectivelor ACM.  
 
B. Auditul extern. Independent de auditul extern, întreprins de către administraţia ţării în care este 
stabilită ACM, aceasta va solicita un organism public independent sau va contracta un auditor 
independent acreditat, membru al unui organism de audit recunoscut internaţional, pentru a realiza în 
fiecare an, o verificare ex-post a veniturilor şi cheltuielilor prezentate de ACM în raportul financiar anual, 
în conformitate cu standardele şi etica Federaţiei Internaţionale a Contabililor.  

 
Auditul extern trebuie să verifice cheltuielile directe ale ACM pentru asistenţă tehnică şi managementul 
proiectelor (plăţile). Raportul de audit extern va certifica veniturile şi cheltuielile, prezentate de către 
ACM în raportul financiar anual, certificând în special faptul că respectivele cheltuieli au fost efectuate şi 
sunt corecte şi eligibile. 
 
ACM va trimite raportul de audit extern Comisiei şi Comitetului Comun de Monitorizare, ca anexă a 
raportului anual menţionat în Art. 28 din Regulile de Implementare ENPI CBC. 
 
C. Auditul pe eşantioane de proiecte. ACM va stabili la sfârşitul anului în care se situează data 
începerii programului, pentru fiecare an, un plan de audit a proiectelor finanţate. Controalele vor fi 
efectuate prin examinarea documentelor sau prin verificări la faţa locului, a unui eşantion din proiectele 
selectate de către ACM, utilizându-se metoda selecţionării statistice şi având în vedere standardele de 
audit internaţionale, în special factorii de risc în legătura cu valoarea proiectelor, tipurile operaţiunilor, 
tipurile beneficiarilor sau alte elemente relevante. Proiectele selectate trebuie să fie suficient de 
reprezentative, pentru a asigura un nivel edificator de încredere în ceea ce priveşte controalele directe ale 
ACM asupra existenţei, exactităţii şi eligibilit ăţii cheltuielilor efectuate la nivel de proiecte. Auditul pe 
eşantion de proiecte va fi efectuat de către auditori externi independenţi, contractaţi de ACM, cu 
respectarea planului de audit întocmit de către  ACM/STC. 
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Raportul asupra anului precedent, referitor la implementarea planului de audit pe proiecte va descrie, în 
detaliu, metodologia folosită de ACM pentru selectarea unui eşantion reprezentativ de proiecte, precum şi 
controalele efectuate, recomandările formulate şi concluziile rezultate în legătură cu managementul 
financiar al proiectelor în cauză. 
 
ACM va trimite un raport anual, cu privire la implementarea planului de audit pe eşantion de proiecte 
către Comisie şi CCM, ca anexă a raportului anual menţionat în Art. 28 din Regulile de Implementare 
ENPI CBC. 
 
2.3.3. Secretariatul Tehnic Comun (STC) 

Potrivit articolului 16 din Regulile de Implementare ENPI CBC, ACM stabileşte un Secretariat Tehnic 
Comun (STC), aprobat în prealabil de către Comitetul Comun de Monitorizare şi care va dispune de 
resursele necesare sprijinirii ACM, în ceea ce priveşte managementul zilnic al programului. ACM este 
asistată direct de către STC în privinţa îndeplinirii atribuţiilor anterior menţionate, fiind însărcinat cu 
realizarea activităţilor aferente managementului operaţional zilnic al întregului program. STC este stabilit 
şi funcţionează ca o unitate separată a organizaţiei publice non-profit VÁTI, îndeplinind sarcinile delegate  
de către ACM. 
 
VÁTI Public Non-profit Company for Regional Development and Town Planning 
(VÁTI Hungarian Public Non-profit Company) 
H - 1016 Budapest 
Gellérthegy u. 30-32. 
Hungary 

 
STC va sprijini ACM pe parcursul coordonării şi implementării programului. STC poate îndeplini 
următoarele sarcini definite în Art. 15 din Regulile de Implementare ENPI CBC şi delegate de ACM: 
 

a) organizează şi acţionează ca şi secretariat pentru întâlnirile CCM, inclusiv pregătirea şi trimiterea 
documentelor precum şi redactarea minutelor întâlnirilor; 

b) în urma aprobării primite din partea CCM, în numele ACM, lansează cererile de oferte şi cererile 
de propuneri pentru  selecţia proiectelor; 

c) primeşte şi înregistrează aplicaţiile de proiect, organizează în numele ACM , conducerea şi 
activitatea de secretariat a comitetelor de selecţie şi trimite  rapoartele incluzând recomandările 
comitetelor de selecţie către CCM şi Comisie; 

d) în urma selecţiei proiectelor de către Comitetul Comun de Monitorizare, va fi responsabil în 
numele AMC, pentru semnarea contractelor pentru diferitele proiecte cu beneficiarii şi 
contractorii; 

e) asigură managementului financiar şi operaţional al proiectelor; 
f) implementează planul de informare şi vizibilitate, în conformitate cu Art. 42 din Regulile de 

Implementare ENPI CBC. 
 

Alte sarcini ale STC : 

a) coordonarea şi desfăşurarea activităţilor legate de generarea proiectelor şi procedurile de aplicare, 
pregătirea deciziilor CCM privind selecţia proiectelor; 

b) pregăteşte şi pune la dispoziţie formulare standardizate de cereri de finanţare şi de evaluare de 
proiect pentru toate tipurile de proiecte; 

c) pregătirea documentaţiei de proiect, contribuind la evaluarea eligibilităţii şi calităţii aplicaţiilor; 
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d) realizează activităţile de informare şi publicitate şi de relaţii publice (ex.: programul de 
publicitate, crearea, întreţinerea şi actualizarea web-site-ului) în acord cu Autoritatea Comună de 
Management şi Comitetul Comun de Monitorizare;  

e) cooperează cu organismele naţionale; 
f) cooperează cu organizaţiile, instituţiile şi structurile relevante pentru obiectivele programului; 
g) organizează monitorizarea şi evaluarea programului; 
h) operează Sistemul de Monitorizare şi Informare al Programului;  
i) este responsabil pentru implementarea proiectelor de Asistenţă Tehnică. 
 

Planul anual de lucru al Secretariatului Tehnic Comun trebuie să fie supus aprobării Comitetul Comun de 
Monitorizare. 
 
STC asigură coordonarea între actorii de program. 
 
STC va avea personal internaţional din toate ţările participante. Numărul şi calificarea personalului va 
corespunde sarcinilor definite mai sus. STC va fi finanţat din bugetul de asistenţă tehnică. 
 
STC stabileşte filiale în Ucraina, Slovacia şi România, care au sarcina de a informa potenţialii beneficiari 
asupra activităţilor planificate în cadrul programului. Responsabilitatea filialelor STC este de a face 
publice activităţile din program şi să informeze pe oricine este interesat. 
 
2.3.4. Autorităţile Naţionale 

Autorităţile Naţionale sunt partenere ale Autorităţii Comune de Management, responsabile pentru 
coordonarea procesului de programare în ţările respective, în perioada de pregătire a programului şi 
coordonează programul în ţările participante, în perioada implementării. Responsabilităţile Autorităţilor 
Naţionale sunt următoarele: 
 
• participă la întâlnirile CCM; 
• propune candidaţii spre aprobarea CCM, ca membrii în comitetele de selecţie; 
• are responsabilitatea pentru recuperarea fondurilor, în conformitate cu Art. 27 din Regulile de 

Implementare (în Statele Membre); 
• numeşte controlorii (în Statele Membre), în conformitate cu Art. 39 din Regulile de Implementare 

(în Statele Membre); 
• asigură co-finanţarea naţională pentru  Slovacia/România/Ungaria, dacă este cazul; 
• semnează Acordul de Finanţare (Ucraina) cu CE; 
• semnează acordul bilateral sau memorandumul de înţelegere (Slovacia, România) cu ACM, prin 

care sunt stabilite responsabilităţile între statele participante. 
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3. Dezvoltarea şi selecţia proiectelor 
 
Ţinta programului este de a co-finanţa proiecte de o înaltă calitate, orientate spre atingerea rezultatelor 
scontate, contribuind astfel la atingerea obiectivelor strategice definite în prezentul program. Metoda de 
dezvoltare şi de selecţie a proiectelor este astfel concepută încât să asigure o procedură de selecţie a celor 
mai bune proiecte din punctul de vedere al cooperării transfrontaliere, cu un real caracter inovativ şi care 
să sprijine caracterul strategic al procesului de selecţie a proiectelor, să asigure competiţia între 
propunerile de proiecte în acelaşi timp cu evitarea supraîncărcării structurilor de management ale 
programului şi a solicitanţilor. 
 
Generarea de proiecte de cooperare bilaterale/multilaterale va fi sprijinită de către Secretariatul Tehnic 
Comun. 
  
Programul defineşte domeniile specifice de intervenţie care pot contribui, în mod real, la atingerea 
obiectivelor generale ale programului. Comitetul Comun de Monitorizare  are posibilitatea de a 
îmbunătăţi activităţile cuprinse în  priorităţile stabilite la nivelul programului, atunci când implementarea 
cu succes a programului reclamă acest lucru şi este necesară detalierea activităţilor. Aceasta va fi inclusă 
în cererile specifice de propuneri de proiecte, aprobate de către Comitetul Comun de Monitorizare. 
Aceasta asigură crearea unui punct de intervenţie la nivelul generării de proiecte, care va permite: 

 
• Focalizarea priorităţilor programului (dezvoltarea de criterii detaliate cu privire la    conţinutul 

proiectelor); 
• Limitarea grupurilor ţintă de posibili parteneri de proiect. 

 
Decizia finală referitoare la aprobarea/respingerea proiectelor este responsabilitatea Comitetului Comun 
de Monitorizare. 
 
În principiu, selecţia proiectelor va fi realizată în conformitate cu procedurile descrise în Ghidul Practic al 
procedurilor de contractare pentru acţiunile externe (PRAG). Grila de Evaluare pentru procesul de selecţie 
a proiectelor va fi întocmită de către ACM/STC şi aprobată de  Comitetul Comun de Monitorizare, ţinând 
seama de aspectele specifice ale programului. 
 
Proceduri detaliate referitoare la generarea proiectelor, solicitarea şi selecţia acestora vor fi dezvoltate de 
STC, aprobate de CCM şi comunicate potenţialilor solicitanţi sub forma Pachetelor de Aplicaţie detaliate. 
 
3.1. Generarea proiectelor 

Activităţile de asistenţă şi suport vor fi acordate acelor proiecte în curs de dezvoltare. Activităţile suport 
vor cuprinde următoarele elemente: 

- Secretariatul Tehnic Comun (STC) şi Filialele sale vor avea sarcina de a informa potenţialii 
solicitanţi. Toate activităţile de acest gen vor fi incluse în Planul de Comunicare, în special dacă 
vor fi utilizate fonduri din Asistenţa Tehnică; 

- răspunsuri la întrebările adresate de  către beneficiari cu privire la elaborarea cererilor de proiecte 
vor fi oferite, în principiu , de către Secretariatul  Tehnic Comun (STC) şi filialele sale cu 
respectarea separării funcţiilor în cadrul STC. 

 
STC va fi responsabil pentru informarea autorităţilor naţionale implicate în program, cu privire la 
oportunităţile de a dezvolta proiecte comune. 
 
Pe parcursul procesului de generare a proiectelor trebuie să se asigure următoarele: 
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- toţi potenţialii aplicanţi şi partenerii de proiect să obţină aceleaşi informaţii indiferent de 
localizarea lor; 

- sprijinirea stabilirii de parteneriate prin facilitarea interacţiunii actorilor interesaţi, ex.: 
organizarea de baze de date şi de manifestări în acest scop; 

- furnizarea de asistenţă tehnică pentru proiecte (ex.: sub forma de contracte-model, etc.). 
 
3.2. Selecţia proiectelor 

Procesul de selecţie a proiectelor va respecta regulile PRAG şi va constitui responsabilitatea Comitetului 
de Monitorizare potrivit Regulilor de Implementare ENPI CBC. 
 
Formularele de cerere de finanţare şi grilele de evaluare se vor baza (sub aspectul capitolelor principale) 
pe standardele detaliate în PRAG, având în vedere aspectele specifice ale Programului. Documentele 
finale ale pachetelor de aplicaţie vor constitui subiectul aprobării de către Comitetul Comun de 
Monitorizare.  
 
3.3. Solicitanţi eligibili 

Potrivit Articolului 14 din Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului pentru stabilirea 
regulilor generale privind înfiinţarea Instrumentului European de Vecinătate şi Parteneriat (Regulamentul 
ENPI), următoarele categorii de beneficiari pot fi consideraţi ca posibili parteneri de proiect pentru toate 
priorităţile definite la nivelul programului. 
 
Persoane juridice stabilite de dreptul public sau privat pentru a servi interesul public sau a satisface 
necesităţile de interes general, aparţinând unuia din următoarele grupuri: 

1) organizaţii locale, regionale şi naţionale care implementează politici în domeniile definite ca 
priorităţi de program; 

2) instituţii de utilitate publică precum asociaţiile şi promotorii  dezvoltării regionale, agenţii de 
dezvoltare şi inovare, instituţii de cercetare şi universităţi; 

3) asociaţii regionale şi locale ale întreprinderilor (camere de comerţ, sindicate), organizaţii 
profesionale; 

4) structuri regionale şi locale de guvernare şi organizaţiile acestora constituite ca entităţi legale, 
consilii regionale; 

5) instituţii private precum partenerii sociali şi economici, fundaţii; 
6) organizaţii internaţionale (euroregiuni). 
 

În afară acestor reguli generale de eligibilitate, Comitetul Comun de Monitorizare va identifica solicitanţii 
eligibili cu ocazia diferitelor Cereri de Propuneri de Proiecte, în conformitate cu Măsurile definite la 
nivelul Programului şi ţinând seama de aspectele specifice ale cooperării transfrontaliere. 
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4. Informare şi publicitate 
 
Strategia de informare şi publicitate a programului trebuie realizată în conformitate cu ghidul CE de 
vizibilitate aplicabil acţiunilor externe ale CE. 
 
4.1. Obiective 

• să disemineze informaţiile cu privire la oportunităţile oferite prezentul program şi asigurarea 
transparenţei pentru grupurile ţintă ale programului; 

 
• să crească gradul de conştientizare a publicului general cu privire la rezultatele şi beneficiile obţinute 

de pe urma proiectelor transfrontaliere. 
 
4.2. Grupurile ţintă 

Activităţile de comunicare vor viza, în primul rând, pe potenţialii solicitanţi de finanţare asigurându-se 
astfel că aceştia sunt informaţi la timp şi în mod corespunzător în legătură cu oportunităţile de finanţare şi 
cererile de propuneri de proiecte şi în acelaşi timp să se asigure faptul că înţeleg procesul administrativ. 
 
Al doilea grup ţintă este reprezentat de către publicul general, în calitatea lor de beneficiari indirecţi care 
trebuie să fie conştienţi de rezultatele şi beneficiile implementării proiectelor transfrontaliere. 
 
Diseminarea informaţiilor cu privire la rezultatele proiectelor trebuie să fie asigurată şi în cazul 
institu ţiilor implicate în redactarea politicilor din domeniile care au legătură cu priorităţile stabilite la 
nivelul programului. 
 
4.3. Atribuţii 
Autoritatea de Management Comună trebuie să  se asigure că programul este diseminat pretutindeni în 
aria programului şi pus la dispoziţia tuturor părţilor interesate. Acţiunile de informare şi publicitate vor fi 
realizate practic, de către Secretariatul Tehnic Comun şi Punctele de Informare în concordanţă cu un Plan 
de Informare şi Publicitate (PPI) - incluzând bugetul indicativ pentru implementare – care va fi dezvoltat 
şi adoptat de către Comitetul de Monitorizare. 
 
4.4. Atribuţiile Secretariatului Tehnic Comun 

• dezvoltarea unui sistem integrat de relaţii publice referitor la program şi elaborarea unei identităţi 
comune a programului care să fie utilizată în toate mijloacele de comunicare; 

• dezvoltarea unui Plan General de Informare şi Publicitate pentru întreaga perioadă de programare, 
care să fie transmis Comisiei în termen de patru luni de la data adoptării programului operaţional; 

• dezvoltarea de materiale informaţionale (suport electronic şi material); 
• crearea, întreţinerea şi actualizarea paginii Internet; 
• organizarea de evenimente publicistice împreună cu partenerii din aria programului; 
• întreţinerea activităţilor de relaţii publice cu mass-media; 
• oferirea de răspunsuri la solicitările de informare; 
• organizarea unei campanii de informare majore, care să asigure publicitatea necesară la lansarea 

programului, chiar şi în cazul în care varianta finală a planului de comunicare nu este finalizată; 
• organizarea unei campanii de informare majore cel puţin o dată pe an, cu prezentarea lansării 

cererii de propuneri de proiecte sau cu realizările programului inclusiv , acolo unde este cazul, a 
proiectelor majore; 
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• publicarea listei beneficiarilor, a denumirii operaţiunilor aprobate şi a sumei din fondurile publice 
alocate operaţiunilor (STC trebuie să asigure că beneficiarul este informat asupra faptului că 
acceptarea finanţării reprezintă şi acceptarea includerii acestora pe lista beneficiarilor). 

 
4.5. Monitorizarea şi evaluarea planului de comunicare 

Comitetul Comun de Monitorizare al programului trebuie să fie informat de către Autoritatea Comună de 
Management/Secretariatul Tehnic Comun cu privire la progresele obţinute în implementarea planului de 
comunicare, asupra măsurilor de informare şi publicitate care au fost întreprinse şi asupra mijloacelor de 
comunicare utilizate. Autoritatea Comună de Management are obligaţia de a furniza Comitetului Comun 
de Monitorizare exemple de asemenea măsuri. 
 
ACM va fi responsabilă de implementarea activităţilor de informare si vizibilitate legate de POC. In 
special, ACM va lua masurile necesare pentru asigurarea vizibilităţii finanţării comunitare şi cofinanţării 
in relaţie cu activităţile sale si cele privind finanţarea proiectelor in cadrul programului. In conformitate 
cu art.42 al Regulilor de Implementare ENPI CBC asemenea măsuri vor fi in concordanţă cu regulile 
corespunzătoare de vizibilitate ale acţiunilor externe publicate de CE. 
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5. Implementarea la nivel de proiect şi managementul financiar la nivel de 
program 
 
5.1  Implementarea la nivel de proiect 

Implementarea proiectului, de la contractarea sa până la încheiere, include raportarea obligaţiilor şi plata 
fondurilor care vor fi realizate conform regulilor şi reglementărilor relevante pentru instrumentele 
financiare ale Programului. 
 
5.1.1. Beneficiarul 

„Principiul partenerului lider de proiect” este o cerinţă de bază pentru toate operaţiunile finanţate în 
cadrul Programului.  
 
Beneficiarul este o structură care semnează un contract de tip grant cu JTS, acţionând ca reprezentant al 
JMA şi îşi asumă întreaga responsabilitate legală şi financiară pentru implementarea proiectului vis-a-vis 
de acea autoritate. El primeşte contribuţia financiară de la JMA şi se asigură că este gestionată şi, după 
caz distribuită potrivit acordurilor întocmite împreună cu partenerii. Este singurul responsabil în faţa JMA 
şi este direct răspunzător în faţa autorităţii în ceea ce priveşte progresul operaţional şi financiar al 
activităţilor.  
 
Pentru fiecare operaţiune va fi desemnat un Beneficiar de către parteneri din rândul lor. Beneficiarul îşi va 
asuma următoarele responsabilităţi : 
 

a) va sistematiza sub forma unui acord (acord de parteneriat) aranjamentele în ceea ce priveşte 
relaţiile cu partenerii participanţi la operaţiune cuprinzând printre altele bunurile care garantează 
managementul financiar al fondurilor alocate operaţiunii, incluzând aranjamentele de recuperare a 
sumelor care nu pot fi justificate; 

b) va fi responsabil cu asigurarea implementării întregii operaţiuni; 
c) se va asigura că cheltuielile prezentate de partenerii participanţi la operaţiune au fost realizate în 

scopul implementării operaţiunii şi corespunde activităţilor convenite de partenerii participanţi; 
d) este responsabil de verificarea cheltuielilor din cadrul proiectului de către un auditor/corp de 

control la nivel naţional potrivit PRAG şi cererilor de plăţi către JTS pe baza contractului ENPI; 
e) va fi responsabil de transferul contribuţiei ENPI partenerilor participanţi la operaţiune. 

 
Proiectul va fi prezentat de către Beneficiar care va acţiona ca şi singurul contact direct între proiect şi 
structurile comune de management ale programului. Beneficiarului îi revine responsabilitatea creării unui 
consorţiu funcţional care să asigure implementarea adecvată a proiectului.  
 
Posibilitatea iniţierii proiectelor şi a statutului de Beneficiar este deschisă tuturor organizaţiilor eligibile. 
 
5.1.2. Proceduri contractuale  

Potrivit articolului 23 al regulilor de implementare ENPI CBC procedurile contractuale vor fi cele 
aplicabile acţiunilor externe conform definiţiilor din articolele 162 până la 170 ale Regulamentului 
Consiliului (EC, Euratom) Nr. 1605 / 2002 şi Articolelor 231 până la 256 ale Regulamentului Comisiei 
(EC, Euratom) Nr. 2342 / 2002. 
 
Procedurile corespunzătoare şi documentele şi contractele standard legate de proceduri vor fi elaborate în 
acord cu Ghidul Practic pentru procedurile de contractare în ceea ce priveşte acţiunile externe EC 
(PRAG) şi aprobate de JMA. 
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Pe baza aprobării formale a proiectului de către JMC, JMA emite declaraţia de angajament. Pe baza 
acesteia şi în favoarea JMA, JTS realizează un contract de grant ENPI cu Beneficiarul. Contractul de 
grant privind proiectul, semnat de ambele părţi, va fi raportat de către JTS Sistemului de Monitorizare al 
Programului. 
 
5.1.3.  Raportarea proiectului  

Beneficiarul poate cere plăţi prin furnizarea de dovezi cu privire la progresul înregistrat în planul de lucru 
al proiectului. Rapoartele de progres vor fi înaintate către JTS . Regulile detaliate pentru raportare vor fi 
definite de către Comitetul Comun de Monitorizare pe baza prevederilor PRAG. 
 
5.4.1 Managementului şi controlului financiar la nivel de proiect 

Managementul financiar al proiectelor va fi realizat potrivit regulilor reglementărilor relevante. 
Implementarea financiară a proiectului va fi controlată pe cele trei nivele descrise mai jos.  
 
Control intern  
 
Controlul intern al fiecărui proiect va fi realizat cu supervizarea Beneficiarului. Acesta împreună cu 
partenerii vor asigura un sistem de control eficient în cadrul proiectului. În particular fiecare proiect va 
avea un manager contabil însărcinat cu asigurarea unui sistem de evidenţă, cu îndosarierea facturilor 
originale, ştampilarea lor cu ştampila proiectului pentru evitarea unei evidenţe contabile duble. Aceste 
sarcini sunt parte a costurilor eligibile pentru timpul dedicat efectiv proiectului. 
 
Verificarea cheltuielilor 
 
Fiecărei cereri de plăţi, cum este ea definită în PRAG ( articolul 15.6 al Anexei 2 a contractului de grant – 
condiţii generale ) îi va fi ataşat un raport asupra verificării cheltuielilor proiectului realizat de către un 
auditor autorizat care este membru al unei structuri de supervizare recunoscute internaţional pentru audit 
statutar (în Ucraina) sau controlori naţionali angajaţi de către Autorităţile Naţionale potrivit Articolului 39 
al regulilor de implementare ENPI CBC (în statele membre respectând principiul partenerului de 
conducere ). Costurile relaţionate vor fi suportate din bugetul proiectului în cazul auditului extern. 
Controlorii naţionali vor fi finanţaţi din fonduri naţionale.  
 
Auditorul / controlorul naţional examinează în ce măsură costurile declarate de către Beneficiar sunt 
reale, exacte şi eligibile în acord cu contractul de grant şi emite un raport de verificare a cheltuielilor 
conform cu modelul definit. 
 
Raportul de verificare al cheltuielilor care însoţeşte cererea de plată, acoperă toate cheltuielile proiectului 
( inclusiv cele ale Beneficiarului şi ale partenerilor săi ) neacoperite de către raportul anterior de verificare 
a cheltuielilor. Pe baza raportului de verificare JMA / JTS stabileşte suma totală a cheltuielilor eligibile 
care poate fi scăzută din suma totală de prefinanţare prevăzută în Contract. 
 
În cazul în care Beneficiarul este un departament guvernamental sau o instituţie publică a unui Stat 
Membru al Comunităţii Europene, JMA poate să îl / o scutească de la verificarea cheltuielilor.  
 
Verificarea şi autorizarea plăţilor de către JTS 
 
Pe baza raporturilor tehnice şi financiare şi a raporturilor de verificare mai sus menţionate, managerii 
contabili / operaţionali ai JTS  se vor asigura că toate verificările sunt realizate corect şi vor trece la 
cererile de plată. În cazul în care vor avea nevoie de clarificări legate de anumite aspecte ale cheltuielilor 
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vor apela în principiu, pentru mai multe informaţii, la Beneficiar (care îşi va contacta la rândul său 
partenerii dacă informaţia are legătură cu aceştia ) 
 
Plata fondurilor ENPI 
 
Plata proiectelor va lua forma plăţilor intermediare şi a plăţii finale. Toate cererile de plată vor fi însoţite 
de rapoarte de progres corespunzătoare activităţilor realizate în perioada de raportare. Cantitatea şi 
numărul maxim de plăţi intermediare vor fi definite în propunerile specifice aprobate de JMC.  
 
Principalii paşi ai plăţii fondurilor ENPI sunt următorii : 
 
• Beneficiarul trebuie să pregătească cererea de plată pentru partea de proiect ENPI pe baza 
rapoartelor de verificare a cheltuielilor 
• Cererile de plată împreună cu rapoartele de progres vor fi înaintate către JTS 
• JTS controlează rapoartele de progres şi cererile de plată indiferent dacă toate verificările sunt 
realizate corect  
• JTS înaintează la rândul său cererea de plată aprobată către Unitatea de Transfer Financiar (UTF), 
care este un departament separat şi independent funcţional al Companiei Publice Non-profit VATI, 
responsabilă cu managementul tehnic al plăţii fondurilor ENPI către Beneficiari 
• În decursul cererilor de finanţare, UTF pregăteşte cererile de plată pentru transferul contribuţiilor 
ENPI prin intermediul Sistemului de Monitorizare a Programului al JMA 
• După aprobarea cererilor de plată, JMA transferă contribuţia ENPI din contul programului către 
contul băncii disponibil deţinut de UTF 
• După aprobarea de către JMA, Unitatea de Transfer Financiar transferă fondurile ENPI direct 
Beneficiarului 
• După primirea fondurilor, Beneficiarul distribuie sumele de bani fiecărui partener de proiect. 
 
Paşii circuitului financiar al ENPI sunt prezentaţi în următoarea schemă : 
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5.2. Co - finanţarea naţională 

Co-finanţarea de către ţările participante se ridică la 10 % din contribuţia la Program a Uniunii Europene 
cu excepţia componentei de Asistenţă Tehnică. Co-finanţarea este pentru întregul program dar pentru a 
simplifica implementarea sa se cere o rată de cofinanţare uniformă (10 % ) pentru fiecare proiect aprobat. 
Co-finanţarea poate proveni de la nivel local, regional şi naţional precum şi din sectoare publice sau 
private. 
 
 
 

Raport de progres, raport de 
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5.3.  Managementul financiar la nivel de Program ( ENPI ) 

Nivelul procedurilor financiare ale Programului sunt în primă instanţă gestionate şi coordonate de către 
Autoritatea Comună de Management. Potrivit Regulilor de Implementare ENPI CBC , JMA este 
responsabilă de managementul financiar al programului şi de rapoartele către Comisie va fi deschis un 
singur cont bancar în euro specific programului şi gestionat de către un angajat ca şi ofiţer de conturi din 
cadrul JMA. Contul va fi realizat în aşa fel încât tranzacţiile să necesite semnătura atât a ofiţerului care 
autorizează ( authorising officer ) şi a ofiţerului de conturi (accounting officer) . În cazul în care contul 
bancar are aferent dobândă, orice dobândă generată de plăţile de prefinanţare va fi transferată 
Programului Operaţional Comun şi va fi declarată Comisiei în raportul final prezentat în Articolul 32 al 
Regulilor de Implementare ENPI CBC . 
 
5.3.1.   Contribuţiile anuale ale Comisiei 

Consecutiv contribuţiei iniţiale care însoţeşte decizia de adoptare a Programului Operaţional Comun, 
Comisia va contribui în fiecare an nu mai târziu de 31 martie a anului respectiv. Suma acestei contribuţii 
va fi determinată potrivit previziunilor financiare care detaliază alocaţiile anuale în cadrul Programului 
Operaţional Comun, şi va depinde de asemenea de progresul programului şi de disponibilitatea fondurilor. 
Comisia va informa JMA privitor la data exactă a furnizării contribuţiei anuale. 
 
5.3.2. Reguli comune pentru plăţi 
Comisia va realiza fiecare plată prin contribuţia Comunităţii în funcţie de disponibilitatea fondurilor. 
Comisia va scădea automat orice plată către JMA de la cea mai veche tranşă a contribuţiei anuale până 
când întreaga sumă a acestei contribuţii a fost cheltuită. Când cea mai veche tranşă a contribuţiei anuale a 
fost cheltuită, următoarea tranşă a contribuţiei poate fi utilizată. Plăţile se vor face în euro în contul bancar 
al Programului Operaţional Comun. Plăţile pot lua forma prefinanţării sau a plăţii finale. 
 

5.3.3 Prefinanţarea  

În fiecare an, odată ce JMA a fost informat cu privire la contribuţia bugetară aceasta poate cere ca 
prefinanţare transferul a până la 80 % din contribuţia Comunităţii la bugetul pentru anul în curs. Din cel 
de-al doilea an al Programului Operaţional Comun, cererile de prefinanţare vor fi însoţite de către un 
raport financiar anual care să acopere toate cheltuielile şi veniturile din anul anterior care nu au fost încă 
certificate în raportul anual de audit extern, şi de către bugetul provizoriu care să detalieze contribuţiile şi 
plăţile JMA-ului pentru anul următor. După revizuirea raportului, evaluarea nevoilor financiare actuale 
pentru program şi verificarea disponibilităţii fondurilor, Comisia va proceda la plata unei părţi sau a 
întregii sume cerute pentru prefinanţare. 
 
În cursul anului JMA poate cere transferul întregului sau a unei părţi din totalul contribuţiei anuale a 
Comunităţii ca şi prefinanţare adiţională. În sprijinul cererii sale,  JMA  va înainta un raport financiar 
intermediar în care să arate că cheltuielile au fost suportate sau vor fi suportate înainte de încheierea 
anului şi că depăşesc suma prefinanţării deja contractată. Aceste transferuri ulterioare vor constitui 
prefinanţări adiţionale în măsura în care nu sunt certificate de un raport de audit extern. 
 
În a doua jumătate a fiecărui an de implementare a programului, Comisia va achita plăţile de prefinanţare 
anterioare pe baza cheltuielilor eligibile suportate după cum se certifică în raportul anual de audit extern 
menţionat în Articolul 31 al Regulilor de Implementare ENPI CBC. Pe baza rezultatelor acestei plăţi, 
Comisia poate realiza ajustările financiare necesare. 
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5.3.4. Recuperarea 

JMA va fi responsabilă de recuperarea oricăror cheltuieli nejustificate sau neeligibile, precum şi pentru 
rambursarea către Comisie a sumelor recuperate proporţional cu contribuţia sa la program. În cazul în 
care cheltuielile neeligibile deja suportate de o plată sunt identificate în raportul final al unui contract sau 
urmează unui control sau audit, JMA va emite ordine de recuperare către contractorii sau beneficiarii 
implicaţi. 
 
În cazul în care recuperarea are legătură cu o plângere împotriva beneficiarului contractorului sau 
partenerului sau stabilit într-un Stat Membru, iar JMA este în imposibilitatea de a recupera datoria în 
intervalul de 1 an după înaintarea ordinului de recuperare, Statul Membru în care beneficiarul, 
contractorul sau partenerul este stabilit va plăti suma datorată JMA , sumă pe care o va pretinde ulterior 
de la beneficiar, contractor sau partener.  
 
În cazul în care recuperarea are legătură cu o plângere împotriva beneficiarului contractorului sau partener 
sau stabilit într-un stat partener, iar JMA este în imposibilitatea de a recupera datoria în intervalul de 1 an 
după înaintarea ordinului de recuperare, JMA va deferi cazul Comisie care, pe baza unui dosar complet va 
prelua sarcina recuperării sumelor datorate de către Beneficiar , contractor sau partener stabilit în ţara 
parteneră sau în statul partener sau direct de la Autorităţile Naţionale ale acelui stat. 
 
Dosarele transferate unui Stat Membru sau Comisiei vor conţine toate documentele necesare recuperării 
precum şi dovezi ale paşilor întreprinşi de JMA în ceea ce îl priveşte pe Beneficiar sau contractor în ceea 
ce priveşte recuperarea sumelor datorate . 
 
JMA va depune toate diligenţele pentru a asigura rambursarea în interval de 1 an de la data emiterii 
ordinului de recuperare. În particular JMA se va asigura că cererea este certă, are o sumă fixă şi plătibilă. 
Atunci când JMA plănuieşte să renunţe la recuperarea unei datorii existente se va asigura că renunţarea va 
fi în regulă şi că se potriveşte cu principiile managementului financiar şi proporţionalităţii. Decizia de 
renunţare va trebui argumentată şi înaintată Comisiei şi Comitetului Comun de Monitorizare pentru 
aprobare prealabilă. 
 
În cazul în care datoria nu a fost recuperată sau un dosar complet după cum a fost descris în paragraful 4 
nu a fost transferat Statului Membru sau Comisiei datorită neglijenţei JMA , JMA va rămâne responsabilă 
cu recuperarea după ce s-a scurs perioada de 1 an iar sumele datorate vor fi declarate neeligibile pentru 
finanţare europeană. 
 
Contractele încheiate de JMA, ca parte a programului, vor conţine o clauză care să permită Comisiei sau 
Statului Membru implicat să realizeze recuperarea de la Beneficiar , contractor sau partener, acolo unde 
plângerea este încă valabilă 1 an după ordinul de recuperare dat de JMA. 
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6. Monitorizare şi Evaluare  
 

6.1. Monitorizare 

6.1.1. Monitorizarea la nivelul programului 

În vederea asigurării calităţii şi eficacităţii implementării programului, trebuie desfăşurate activităţi de 
monitorizare la nivelul programului.  

Administrarea monitorizării la nivelul programului – rol al Comitetului Comun de Monitorizare 

Aşa cum este prezentat în capitolul 1 (Desemnarea organismelor de conducere comune şi a entităţilor 
naţionale) un Comitet Comun de Monitorizare trebuie înfiinţat în termen de trei luni de la decizia de 
finanţare. 

Atribuţia generală a Comitetului Comun de Monitorizare este de a asigura calitatea şi eficacitatea 
implementării programului. Principalele atribuţii ale Comitetului Comun de Monitorizare, referitoare la 
monitorizarea la nivel de program sunt: 

• să inspecteze periodic progresul înregistrat în direcţia atingerii ţintelor specifice programului; 
• să examineze rezultatele implementării ; 
• să studieze şi să aprobe rapoartele anuale şi finale privind implementarea; 
• să propună Autorităţii Comune de Management orice revizuire sau examinare a programului, în 

vederea îmbunătăţirii administrării lui. 

Sistemul de indicatori 

În vederea realizării monitorizării şi evaluării la nivelul programului, trebuie conceput un sistem de 
indicatori bine definit. Indicatorii relevanţi pentru acest Program trebuie identificaţi pe trei nivele diferite: 
nivelul programului, nivelul priorităţii şi nivelul proiectului, în baza indicatorilor definiţi în Secţiunea 1.6. 

6.1.2. Sistemul de Monitorizare şi Informare al Programului  

Autoritatea Comună de Management este responsabilă cu înfiinţarea unui sistem, care să colecteze 
informaţii financiare şi statistice corecte, privind implementarea, pentru monitorizare şi evaluare şi pentru 
transmiterea acestor date, conform acordurilor convenite între ţările participante şi Comisie, utilizând 
sisteme computerizate, care să permită schimbul de date cu Comisia.  

Sistemul de monitorizare al programului va avea la bază un sistem de management al informaţiei, care va 
permite colectarea datelor şi monitorizarea la nivel bilateral. Sistemul are menirea să asigure organismelor 
competente (Comitetul Comun de Monitorizare, Autoritatea Comună de Management, Secretariatul 
Tehnic Comun, Unitatea de Plată a Companiei Publice Non-profit VÁTI şi Autorităţile Naţionale) un 
instrument practic pentru realizarea atribuţiilor pe care le deţin şi, de asemenea, ar trebui să protejeze 
comunicaţiile şi fluxul de informaţii dintre Ţările Participante. Sistemul va sprijini atât ciclul proiectului 
cât şi implementarea programului. 

Dezvoltarea şi implementarea Sistemului de Monitorizare şi Informare al Programului trebuie 
administrată şi coordonată de către Secretariatul Tehnic Comun şi finanţată din bugetul de AT. 

6.2. Evaluare 

Scopul evaluării este să îmbunătăţească calitatea, eficacitatea şi consistenţa utilizării asistenţei, strategia şi 
implementarea programului. Ţările Participante trebuie să asigure resursele necesare pentru realizarea 
evaluărilor, să organizeze emiterea şi colectarea datelor necesare şi să utilizeze diferitele tipuri de 
informaţii furnizate de sistemul de monitorizare. 
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Pe parcursul fazei de implementare, Comisia poate realiza evaluări strategice. Ca parte a finalizării 
programului, Comisia trebuie să realizeze o evaluare ex-post în strânsă colaborare cu Ţările Participante 
şi Autoritatea Comună de Management. Evaluarea ex-post trebuie să fie încheiată până la 31 Decembrie 
2015. Evaluările trebuie finanţate din bugetul  de AT. 

 

7. Reguli specifice de implementare a bugetului de AT  
 
Asistenţa tehnică este necesară pentru a ajuta Ţările Participante în implementarea programului. Luând în 
considerare, mărimea şi diversitatea ariei de programare, 10% din fondurile ENPI, alocate acestui 
program vor fi folosite pentru axa prioritară “Asistenţă Tehnică”. CCM ia deciziile, STC administrează şi 
ACM verifică bugetul AT. 

Bugetul de Asistenţă Tehnică va fi folosit pentru sprijinul cerut în administrarea, monitorizarea, controlul 
şi evaluarea programului. STC trebuie să asigure suport pentru implementarea eficientă a programului 
ajutând la coordonarea cooperării la nivelul programului. 

Mai mult, bugetul de AT trebuie utilizat pentru sarcinile ce urmăresc să îmbunătăţească şi să asigure 
implementarea corespunzătoare a programului la nivelul generării proiectului (de ex. Seminarii tematice, 
măsuri de informare şi publicitate, evaluări) şi să sporească calitatea de ansamblu a proiectelor finanţate. 

Următoarele activităţi trebuie realizate în concordanţă cu scopul AT, pentru a asigura administrarea 
eficientă a programului:  

Atribuţii de bază: 
- activităţi în legătură cu pregătirea, selecţia, evaluarea şi sprijinirea proiectelor; 
- activităţi în legătură cu sprijinirea structurilor comune;  
- administrarea şi activitatea desfăşurată de Secretariatul Tehnic Comun (costurile de personal şi 

cele privind traducerile/interpretarea incluse) incluzând personalul auxiliar ce sprijină îndeplinirea 
atribuţiilor JMA;  

- activităţi ce implică întâlniri ale Comitetului Comun de Monitorizare şi ale comitetului de selecţie 
în legătura cu intervenţiile; 

Atribuţii suplimentare: 

- examinarea şi verificările la faţa locului ale operaţiilor; 
- punerea în aplicare şi utilizarea unui sistem de monitorizare pentru administrarea, sprijinul şi 

evaluarea programului; 
- pregătirea rapoartelor şi a studiilor (de ex.: rapoarte anuale, evaluări pe termen mediu, etc.); 
- activităţi de informare şi publicitate; 
- promovare şi asistenţă pentru potenţialii beneficiari finali. 

Activităţile din sfera AT, vor fi finanţate utilizându-se metoda managementului de proiect. Toate 
activităţile de management ale programului (ex. : activităţile JTS, dezvoltarea şi managementul sistemului 
de monitorizare, activităţile de informare şi publicitate, etc.) ce urmează a fi recuperate din AT, trebuie să 
respecte forma “proiectelor  de AT”. Planurile proiectelor AT trebuie să includă : 

- obiectivele 
- activităţile 
- grupurile ţintă 
- cheltuielile previzionate 
- etc. 

Proiectele AT sunt implementate de către organismele de management (STC, AMC). Propunerile de 
proiecte AT, trebuie aprobate în prealabil de către Comitetul Comun de Monitorizare. Costurile apărute în 
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timpul implementării proiectului vor fi rambursate de către ACM (sau  Compania Publică Non-profit 
VÁTI responsabilă cu plăţile, în numele ACM). Rambursarea se va realiza în baza cheltuielilor efectuate 
care vor face subiectul al validării. În implementarea proiectelor AT, organismele de management ale 
programului  trebuie să respecte şi să urmeze regulile şi procedurile eligibilităţii la nivel de program. 
 
 

8. Limbi utilizate  
 
Întrucât programul este prin definiţie multinaţional, pentru a facilita managementul şi pentru a scurta 
perioada de finalizare, în concordanţă cu Articolul din Regulile de Implementare ENPI CBC limba 
oficiala utilizată în program este Engleza. 
 
Costurile de interpretare şi de traducere vor fi suportate din bugetul de asistenţă tehnică la nivelul 
Programului Operaţional Comun şi din bugetul fiecărui proiect individual la nivel de proiect. 
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Anexe 
 
Anexa 1. – Caracteristici de bază 
 

Unităţi Teritoriale Suprafaţa      
( km2) 

Număr de 
locuitori 

(persoane) 

din care: mediul urban din care: mediul rural 
Densitatea 
populaţiei 

(locuitori / km 
2) 

% din 
populaţia din  

aria 
programului 

persoane (%) persoane (%) 
Szabolcs-Szatmár-Bereg 5 937 578 573 281 898 48.7 296 675 51.3 97.0 7.22 
Borsod-Abaúj-Zemplén 7 247 725 779 407 601 56.2 318 178 43.8 100.0 9.06 
Prešov 8 981 798 596 392 370 49.1 406 226 50.9 89.0 9.97 
Košice 6 752 771 947 433 622 56.2 338 325 43.8 114.0 9.63 
Maramureş 6 304 515 610 303 119 58.8 212 491 41.2 81.8 6.44 
Satu Mare 4 418 368 702 169 597 46.0 199 105 54.0 83.5 4.60 
Suceava 8 554 705 752 305 855 43.3 399 897 56.7 82.5 8.81 
Zakarpatska 12 800 1 245 500 462 081 37.1 825 642 62.9 97.3 15.54 
Chernivetska 8 100 908 200 373270  41.1 534 930  58.9  112 11.34 
Ivano-Frankivska 13 900 1 393 600 590 886 42.4 802 714 57.6 100.0 17.39 
                  
Total 82 993 8 012 259 3 720 299 48.6 4 334 182 51.4 93.9 100 
         
Ungaria 93 030 10 090 330 6 760 521 67.0 3 329 809 33.0 108 125.94 
Slovacia 49 037 5 389 180 2 986 802 55.4 2 402 378 44.6 110.0 67.26 
România 238 392 21 623 849 11 879 897 54.9 9 743 952 45.1 90.7 269.88 
Ucraina 603 700 47 105 200 31 943 400 67.8 15 161 800 32.2 78 587.91 
 
Sursa: Biroul Central de Statistică al Ungariei, Biroul Central de Statistică al Republicii Slovacia, Administraţia Regională de Stat Zakarpatska, Ivano-Frankivska şi Chernivetska, 
STC NP România-Ucraina, Anuarul Statistic al României, Institutul Naţional de Statistică din România, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor publice şi Locuinţelor din România,   
STC NP Ungaria-Slovacia-Ucraina 
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Anexa 2. – Migraţia naturală a populaţiei şi distribuţia locuitorilor după vârsta (2005) 

Sursa: Biroul Central de Statistică al Ungariei, Biroul Central de Statistică al Republicii Slovacia, Administraţia Regională de Stat Zakarpatska, Ivano-Frankivska şi Chernivetska, STC NP 
România-Ucraina, Anuarul Statistic al României, Institutul Naţional de Statistică din România,  Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor publice şi Locuinţelor din România, STC NP Ungaria-
Slovacia-Ucraina 

Unităţi Teritoriale 

Sporul 
natural 

(persoan
e) 

Migra ţia 
(persoan

e) 

migraţia la 
1000 

locuitori 

Total 
creştere/ 
pierdere 
(persoan

e) 

Total spor 
/ pierdere 
la 1000 

locuitori 

Populaţia pre-
productivă 

(vârsta 0-14) 

Populaţia 
productivă 

(varsta 15-64) 

Populaţia post-
productivă 

(varsta peste 65) 

 Indicator 
îmbatrâni

re 
populaţie 

** 
 

persoane % persoane % persoane % 

Szabolcs-Szatmár-
Bereg -1 001 -2 115 -3,7 -3 116 -5,4 110 507 19.1 391 115 67.6 76 950 13.3 69.6 
Borsod-Abaúj -
Zemplén -2 925 -3 383 -4,7 -6 308 -8,7 128 463 17.7 486 998 67.1 110 318 15.2 85.9 
Prešov 2 975 -1 124 -1,4 1 851 2,3 99 562 12.5 553 178 69.3 83 478 10.5 83.8 
Košice 1 708 -269 -0,3 1 439 1,9 142 253 18.4 545 181 70.6 84 513 10.9 59.4 
Maramureş -130 -620 -1,2 -750 -1,5 91 866 17.8 364 729 70.6 59 967 11.6 65.3 
Satu Mare -590 -877 -2,4 -1 467 -4,0 65 137 17.5 263 141 70.8 43 481 11.7 66.8 
Suceava 1 175 -484 -0,7 691 1,0 140 225 19.9 464 204 65.8 100 773 14.3 71.9 
Zakarpatska -706 -2 333 -1,9 -3 039 -2,4 259 973 20.9 756 699 60.8 225 942 18.1 86.9 
Chernivetska  -2983  -344 -0,4   -3327 -3,7 172 558  19.0 538 563  59.3 197 079  21.7 114.2 
Ivano-Frankivska 
(2004) -3 039 -1 167 -0,8 -4 206 -3,0 275 167 19.8 817 092 58.7 298 631 21.5 108.5 

                          
Total / media -2 533 -12 372 -1,7 -14 905 -2,3 1 485 711 18.17 5 180 900 66.81 1 281 133 14.13 81.2 
               
Ungaria -38 343 17 154 1.7 -21 190 -2.1 1 575 057 15.6 6 359 656 63.0 2 155 617 21.4 99.9 
Slovacia 955  3 403  0.63  4 358  0.81  894 308 16.6 3 862 234 71.7 632 638 11.7 70.7 

România 
-41 081 -10 954 -0.5 -52 035 -2.4 3 492 158 16.1 

14 989 
974 

69.3 3 141 716 14.5 90.0 

Ucraina 
  1 165 0.02 -354 714 -7.5 24 824 400 52.7 

20 481 
700 

43.5 1 799 100 3.8 7.2 

*numai migraţia internă              
** indicatorul îmbătrânirii populaţiei:populaţia post-productivă /populaţia pre-productivă        
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Anexa 3. – Structura aşezărilor după mărimea populaţiei (2005) 
 

Unităţi Teritoriale 
1-499    

locuitori 
500-1999 
locuitori 

2000-49 999 
locuitori 

peste 50 000 
locuitori Total 

Szabolcs-Szatmár-Bereg 35 119 74 1 229 
Borsod-Abaúj-Zemplén 137 160 59 1 357 
Prešov 372 237 55 2 666 
Košice 177 220 42 1 440 
Maramureş (2004) 0 13 62 1 76 
Satu Mare (2004) 0 12 50 1 63 
Suceava (2004) 0 5 106 1 112 
Zakarpatska  164 286 142 2 594 
Chernivetska 97 209 110 1 417 
Ivano-Frankivska 253 407 141 3 804 

            
Total 1 235 1 668 841 14 3 758 
 
Sursa: Biroul Central de Statistică al Ungariei, Biroul Central de Statistică al Republicii Slovacia, Administraţia Regională de Stat Zakarpatska, Ivano-Frankivska şi Chernivetska, 
STC NP România-Ucraina, Anuarul Statistic al României, Institutul Naţional de Statistică din România,  Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor publice şi Locuinţelor din România, 
STC NP Ungaria-Slovacia-Ucraina 
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Anexa 4. – Statistici Economice (2004) 
 

Unităţi teritoriale 
Produsul 

Intern Brut 
(mil €) 

Produsul 
Intern Brut 
pe cap de 

locuitor (€) 

% din 
media PIB 
pe cap de 
locuitor a 

EU27 

% din 
PIB 

naţional 

VAB a sectorului 
industrial din % PIB 

VAB a sectorului 
agricol din % PIB 

VAB a sectorului 
servicii din % PIB 

total (m€) % total % total % 

Szabolcs-Szatmár-Bereg 2 618 4 494 20.90 3.2 620 23.7 188 7.2 1 419 54.2 
Borsod-Abaúj -Zemplén 3 958 5 384 25.04 4.9 1 316 33.2 147 3.7 1 902 48.1 
Prešov 3 036 3 815 17.74 9.01 nedet.  nedet.  nedet.  nedet.  nedet.  nedet.  
Košice 4 311 5 600 26.04 12.89 nedet.  nedet.  nedet.  nedet.  nedet.  nedet.  
Maramureş 1 349 2 616 12.17 1.7 nedet.  30.1 nedet.  13.6 nedet.  48.5 
Satu Mare 1 094 2 968 13.80 1.5 nedet.  29.1 nedet.  17.0 nedet.  42.5 
Suceava 1 660 2 351 10.94 2.3 nedet.  26.1 nedet.  21.4 nedet.  41.8 
Zakarpatska   601 2.79 1.6 135.9 18.1 138.9 18.5 414.6 55.2 
Chernivetska 496 543 2.53 1.0 nedet. nedet. nedet. nedet. nedet. nedet. 
Ivano-Frankivska 1 104 793 3.69 2.1 119.2* 10.8 29.8* 2.7 nedet. nedet. 
Media EU27 10 529 351 21 503                
Total 19 626 29 166  100             
Nedet. – nu există date                   
*datele ilustrează structura sectoarelor în cadrul PIB-ului naţional        

 
Sursa: Biroul Central de Statistică al Ungariei, Biroul Central de Statistică al Republicii Slovacia, Ministerul Economiei din Ucraina, Administraţia Regională de Stat Zakarpatska, 
Ivano-Frankivska şi Chernivetska, STC NP România-Ucraina, Anuarul Statistic al României, Institutul Naţional de Statistică din România,  Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor publice 
şi Locuinţelor din România STC NP Ungaria-Slovacia-Ucraina 
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Anexa 5. – Forţa de muncă (2005) 
 

Unităţi teritoriale 

Rata 
ocupării 
for ţei de 
muncă 

(%) 

Rata şomajului 
(%) 

Număr total 
de angajaţi 
înregistraţi 

(mii 
persoane) 

angajaţi în industrie angajaţi în agricultur ă 
angajaţi în sectorul 

terţiar 

total 
(mii persoane) 

% 
total (mii 
persoane) 

% 
total (mii 
persoane) 

% 

Szabolcs-Szatmár-Bereg 42.7 11.1 118.7 35.8 30.1 4.7 3.9 78.3 66.0 
Borsod-Abaúj-Zemplén 42.5 12 160.0 56.2 35.1 5.1 3.2 98.7 61.7 
Prešov 46.6 21.5 240.6 90.3 37.5 14.2 5.9 137.0 56.9 
Košice 42.7 24.7 265.0 85.2 32.2 12.0 4.5 167.8 63.3 
Maramureş (2004)   4.6 90.5 42.1 44.3 2.1 2.2 46.3 48.8 
Satu Mare (2004)   2 63.6 32.3 48.4 2.1 3.1 29.2 43.8 
Suceava (2004)   7.8 90.2 34.7 35.8 3.6 3.7 52.0 53.7 
Zakarpatska 58.7 8.2 537.8 72.6 13.5 153.3 28.5 51.1 9.5 
Chernivetska 60 7 551.0 68.9 12.5 157.6 28.6 55.1 10.0 
Ivano-Frankivska  54.5 9.8 361.7 42.0 11.6 105.6 29.2 nedet. nedet. 
                   
Media   10.81 246.91 56.3 29.7 42.9 10.7 75.5 43.1 
                   
Ungaria 50.7 7.3 2 733.8 705 25.8 89 3.2 1 939 70.9 
Slovacia 49.8 16.2 2 052.4 727.6 35.4 99.9 4.9 1 224.9 59.7 
România (2004)   6.3 4 468.8 1 741 39.0 143 3.2 2 259 50.6 
Ucraina 57.7 3.2 20,680  3,878  18.8 1,437.3 7.0 15,364.7 74.3 

 
Sursa: Biroul Central de Statistică al Ungariei, Biroul Central de Statistică al Republicii Slovacia, Administraţia Regională de Stat Zakarpatska, Ivano-Frankivska si Chernivetska, 
STC NP România-Ucraina, Anuarul Statistic al României, Institutul Naţional de Statistică din România,  Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor publice şi Locuinţelor din România,  
STC NP Ungaria-Slovacia-Ucraina 
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Anexa 6. – Întreprinderile mici şi mijlocii (2005) 
 

Unităţi teritoriale Număr de IMM  
NUmăr de IMM 
la 1000 locuitori 

Szabolcs-Szatmár-Bereg* 8 901 15.4 
Borsod-Abaúj-Zemplén* 13 183 18.2 
Prešov 8 333 10.4 
Košice 9 779 12.7 
Maramureş (2004) 8 138 15.8 
Satu Mare (2004) 6 191 16.8 
Suceava (2004) 8 198 11.6 
Zakarpatska 8 436 6.8 
Chernivetska 2 725 3.0 
Ivano-Frankivska 7 259 5.2 
      
Total 81 143 10.1 
Media 8 114 11.6 
   
Ungaria 691 391 68.5 
Slovacia 83 089 15.4 
România (2004) 408 469 18.9 
Ucraina 343 868 7.3 

*companii cu angajaţi între 1-250 persoane 
 
Sursa: Biroul Central de Statistică al Ungariei, Biroul Central de Statistică al Republicii Slovacia, Ministerul Economiei din Ucraina, Administraţia Regională de Stat Zakarpatska, 
Ivano-Frankivska şi Chernivetska, STC NP România-Ucraina, Anuarul Statistic al României, Institutul Naţional de Statistică din România,  Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
publice şi Locuinţelor din România, STC NP Ungaria-Slovacia-Ucraina 
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Anexa 7. – Turismul (2005) 
 

Unităţi teritoriale 
Capacitatea de 
cazare pentru 

tot anul 

Sosiri turi şti 
(persoane) 

Nopţi cazare 
Nopţi 

cazare/turist 

Szabolcs-Szatmár-Bereg 8 155 118 116 249 439 2.1 
Borsod-Abaúj-Zemplén 18 795 309 928 717 025 2.3 
Prešov 24 519 621 032 2 170 128 3.5 
Košice 11 986 295 752 694 986 2.3 
Maramureş 2 873 91 000 209 000 2.3 
Satu Mare 2 304 64 000 102 000 1.6 
Suceava 6 526 192 000 435 000 2.3 
Zakarpatska 2 005 63 796 266 786 4.2 
Chernivetska 1 398 61 567 346 000 5.6 
Ivano-Frankivska 12 500 147 581 nedet. nedet. 
          
Total 74 566 1 964 772 2 325 250 1.2 

      

Ungaria 329 290 7 064 000 19 737 000 2.8 

Slovacia 176 253 3 428 083 10 732 754 3.1 

România 282 661 5 805 000 18 373 000 3.2 

Ucraina 106,048 17 630 760 19 737 000 1.1 
* nr de paturi     

 
Sursa: Biroul Central de Statistică al Ungariei, Biroul Central de Statistică al Republicii Slovacia, Ministerul Economiei din Ucraina, Administraţia Regională de Stat Zakarpatska, 
Ivano-Frankivska şi Chernivetska, STC NP România-Ucraina, Anuarul Statistic al României, Institutul Naţional de Statistică din România,  Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
publice şi Locuinţelor din România STC NP Ungaria-Slovacia-Ucraina 
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Anexa 8. – Structuri de mediu (2005) 

Unităţi teritoriale  

Apă potabilă furnizat ă 
 

Apă 
potabilă 
furnizat ă

prin 
instalaţii 

cu 
apometre
, din total 

(%) 

Lungime 
totala a 

reţelei de 
instalaţii
de apă 

potabilă 
(km) 
- la 

sfârşitul 
anului - 

număr de 
locuinţe 

Lungimea 
conductel

or de 
distribu ţi

e a 
gazelor 
naturale 

(km) 
- la 

sfârşitul 
anului - 

Volum de gaze 
naturale distribuite 

(1000 m3) 
Lungimea 

totală a 
sistemului 
public de 

canalizare, 
km 

Lungimea 
străzilor din 
oraş (km) 

Total 
(mii m3) 

din care 
pentru 

consumu
l casnic 

din 
total: 

pentru 
consuma

torii 
care au 
apometr

e 
instalate 

(1000 
m3) 

total 

Din care: 
pentru 
consum 
casnic 

total 

Din 
care: 

moder
nizate 

Szabolcs-Szatmár-Bereg 22,7701 15,6661 nedet.  nedet. 3 797 198 150 2,5341 416,6851 210,3711 2 085 7861 nedet. 
Borsod-Abaúj -Zemplén 26,7291 18,5481 nedet.  nedet. 4 913 247 315 5,8921 519,4991 265,6701 2 942 7561 nedet.  
Prešov nedet. nedet. nedet. nedet. 4 057 229936* nedet. nedet. nedet. 1 356 nedet. nedet. 
Košice nedet. nedet. nedet. nedet. 2 817 252205* nedet. nedet. nedet. 881 nedet. nedet. 
Maramureş 23 667 14 154 16 886 71.3 1 474 184 343 959 139 179 82 476 299 1 049 457 
Satu Mare 11 266 7 319 9 225 81.9 774 138 240 441 123 682 68 222 276 366 221 
Suceava 19 395 9 649 15 200 78.4 813 243 566 387 118 948 33 913 633 837 427 
Zakarpatska nedet.  nedet.   nedet.  nedet. 1,215  nedet.  nedet.  nedet.  nedet. 512  nedet.  nedet. 
Chernivetska 25,443 6,215  50,164  nedet. 2,779  nedet.  nedet.  492,267  104,116 456  nedet.  nedet. 
Ivano-Frankivska 103,600 25,400  nedet.  nedet. 1,360  nedet.  nedet.  nedet.  nedet. 754  4,160  nedet. 
                          
Total                         
Ungaria 532,8221  371 163  nedet.  nedet. 64 911 3 956 388  4,172,787  79,3771 10,227,0831 36 870  8,4251  nedet. 
Slovacia 351 712 167 510 240 650 68.40 25 660 1884846 * nedet. nedet. nedet. 7 542 nedet. nedet. 
România 1 088 698 628 287 820 711 75.4 47 778 8 201 508 27 496 12 963 284 2 827 778 18 381 25 696 14 943 
Ucraina  2,694,062 1,165,487  nedet.  nedet.  54,760 19,107,000  213,977  56,011,000 30,006,600  nedet.  nedet.  nedet. 
* statistici din 2004 
Sursa: Biroul Central de Statistică al Ungariei, Biroul Central de Statistică al Republicii Slovacia, Ministerul Economiei din Ucraina, Administraţia Regională de Stat Zakarpatska, Ivano-
Frankivska şi Chernivetska, STC NP România-Ucraina, Anuarul Statistic al României, Institutul Naţional de Statistică din România,  Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor publice şi Locuinţelor din 
România, STC NP Ungaria-Slovacia-Ucraina 
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Anexa 9. TIC ( Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor ) (2005) 
 

Unităţi teritoriale 
Abonam

ente 
radio 

Abonmente 
TV 

Abonamente 
telefonice* 

Acces 
special la 
internet 

Angajaţi în 
activităţi 

C&D 
(număr de 
persoane, 
la sfârşitul 

anului 

Angajaţi în 
activităţi 
C&D la 
10000 

angajaţi 

Cheltuieli 
totale ale 

activităţilor 
C&D (mii 

€) 

Szabolcs-Szatmár-Bereg nedet. 49,1722 136,388 nedet.  281* 68 6,239 
Borsod-Abaúj-Zemplén nedet. 139,977 205,914 nedet.  632* 95 16,980 
Prešov nedet. nedet. 143,360 nedet. 877 30.0 5,741 
Košice nedet. nedet. 168,709 nedet. 2,990 112.4 16,479 
Maramureş 128,045 137,790 84,023 23,017 92 5 264 
Satu Mare 97,296 102,122 8,856 20,599 92 6 510 
Suceava 135,219 143,220 73,943 12,609 516 21 1,163 
Zakarpatska nedet. nedet. nedet. nedet. 1,100 nedet.   
Chernivetska 112,273 19,735 191,665 8,040 988 nedet. 2,618 
Ivano-Frankivska nedet. nedet. 233,000 nedet. 2,102 nedet. 4,776 
                
Total               
                
Ungaria   1,964,168 3,453,147 907,263 23,239* 185 837,589 
Slovacia nedet. nedet. 1,197,044 nedet. 22,294 100.6 194,400 
România 5,313,465 5,618,490 3,957,870 1,463,239 41,035 49 326,896 
Ucraina 5,392,900 na 12,341,000 955,700 130,400 6 737,776 
 
*număr angajaţi centre cercetare-dezvoltare 
 
Sursa: Biroul Central de Statistică al Ungariei, Biroul Central de Statistică al Republicii Slovacia, Ministerul Economiei din Ucraina, Administraţia Regională de Stat Zakarpatska, 
Ivano-Frankivska şi Chernivetska, STC NP România-Ucraina, Anuarul Statistic al României, Institutul Naţional de Statistică din România,  Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
publice şi Locuinţelor din România, STC NP Ungaria-Slovacia-Ucraina 
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Anexa 10. – Analiza SWOT a ariilor geografice implicate 
 

PUNCTE TARI  PUNCTE SLABE OPORTUNITĂŢI  AMENIN ŢĂRI 
POPULAŢIE/SOCIETATE/SĂNĂTATE  

 Relatii politice stabile intre tari 
 Experienta buna cu CBC 
 Mostenire culturala comuna, 

legaturi istorice si traditii religioase 
 Societati multilingve 

 

 Capacitate guvernamentala slaba 
inclusiv in ceea ce priveste 
planificarea 

 Lipsa unei implicari sociale in 
dezvoltarea societatii civile 

 Lipsa unui sistem de intelegeri  
transfrontaliere  

 Segregarea problemelor in 
localitatile mici din zonele 
periferice 

 Varsta buna a structurii populatiei – o 
rata relative inalta a populatiei ce 
urmeaza sa ajunga la varsta angajarii 

 Dezvoltarea viitoare a cooperarii 
peste granite in ceea ce priveste o 
planificare comuna si o dezvoltare 
institutionala 

 Imbunatatirea calitatii vietii in 
regiune, ceea ce poate avea ca efect 
limitarea migratiei din zonele rurale  

 Sporirea cooperarii societatii civile 

 Migrarea populatiei tinere duce la 
imbatranirea populatiei 

 Continuarea caderii sociale si 
economice a zonelor rurale 
periferice  

 Lipsa cooperarii in ceea ce priveste 
planificarea fizica si strategica 

 Regimul de vize 

ECONOMIE  
 Conditii climatice si 

geomorfologice favorabile si 
fertilitatea terenurilor agricole de la 
ses 

 Forta de munca pregatita 
 Zone industriale nefolosite 
 Calitatea ridicata a materiilor 

naturale 
 Integrarea Romaniei in UE 

 

 Lipsa unui parteneriat a actorilor 
economici din aceste zone  

 Slaba dezvoltare a infrastructurii de 
suport a afacerilor 

 Lipsa unei legaturi intre afacere – 
cercetare - educatie 

 Nivelul redus al investitiilor straine  
 Nivelul redus al legaturii intre 

inovatie si afacere 
 Lipsa unei cunoasteri reciproce a 

pietelor 
 Un mediu de afaceri neprietenos: 

cadru de legi si reguli diferite si un 
flux limitat de informatii  

 O structura a pietei agricole 
denaturate – un numar mare de 
ferme de subzistenta 

 
 

 Dezvoltarea cooperarii CBC 
 Cresterea interesului potentialilor 

investitori si turisti 
 Introducerea tehnologiei ridicate  
 Intarirea cooperarii peste granite prin 

cresterea performatelor economice 
 Zone industriale libere si neutilizate 

potrivite pentru parcuri industriale, 
dezvoltarea afacerilor noi si a IMM-
urilor 

 Dezvoltarea sectorului NGO 

 Cresterea diferentelor dintre 
dezvoltarea economica a tarilor 
partenere pot impiedica extinderea 
cooperarii 

 Reprezentarea slaba a sectorului 
IMM 

 Cresterea continua a pretului 
energiei 

 Legislatia neunitara intre tari 
 Further increase of regional 

economic disparities between cities 
and rural areas 

 Cresterea continua a diferentelor 
economice dintre zonele urbane si 
rurale 

 Nivelul dezvoltarii economice 
relative scazut si in continuare 

 Scaderea interesului in cooperarea 
peste granite datorita lipsei de 
capital 
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 Regimul vizelor 
 

PIAŢA MUNCII / ANGAJAREA  
 Proportia ridicata a populatiei care 

are varsta care ii permite sa 
munceasca 

 O baza educationala bine dezvoltata 
legata de piata muncii 

 Costul cu munca redus 

 Structura pietei muncii inadecvate 
 Importanta grupurilor voluntare – 

afectate de reformele din agricultura 
si industrie (romi, femeile, someri 
pe termen lung, varstnicii) 

 Migrarea puternica 
 Nivelul ridicat al somajului 

 Forta de munca inovativa, bine 
pregatita 

 Dezvoltarea potentialului IMM-urilor 
de a face angajari 

 Nu exista legatura intre programele 
scolare si afacerilor  

 ‘Scurgerea de creiere’ – migrarea in 
strainatate a expertilor calificati 

 Migrarea legala si ilegala 

TURISM  
 Valori ridicate ale peisajului natural 

si cultural 
 Un numar mare de locuri de interes 

istoric 
 Numeroase statiuni de sanatate 
 Inceputul dezvoltarii turism-ului 

rural 
 

 Lipsa unor strategii regionale 
armonizate 

 Nivelul redus a infrastructurii, a 
produselor si serviciilor in turism 
comparativ cu standardele UE  

 Lipsa capacitatii manageriale: lipsa 
implicarii, lipsa participarii la 
parteneriate internationale 

 Accesul greu catre granita 
 Slaba strategie de marketing si 

promovare a zonelor de la granite 
ca destinatii turistice 

 Sistemul de informare turistica 
sibdezvoltat 

 Dezvoltarea turismului intre tari 
 Dezvoltarea eco si agroturismului 
 Restructurarea facilitatilor din turism 
 Dezvoltarea produselor turistice 
 Bun potential al pietei turistice  
 Potential bun al dezvoltarii turismului 

rural – munti, surse termale 
 
 

 Nivelul insuficient al investitiilor in 
turism 

 Cresterea competitiei intre tarile 
vecine datorita produselor si 
serviciilor similare din sectorul 
turistic 

 

TRANSPORT/ INFRASTRUCTURA/ COMUNICA ŢII  
 Existenta unei parti a Coridului 

Trans – European (No. V) in 
regiune  

 Conditii geografice potrivite pentru 
dezvoltarea transportului  

 Existenta punctelor de granita 
 Existenta aeroporturilor locale  (in 

Uzhgorod, Ivano-Frankivsk, 
Chernivtsy, Miskolc, Nyiregyhaza 
si Baia Mare) si a aeroporturilor 
internationale la Kosice, Satu Mare 
si Suceava 

 Lipsa unei bune retele regionale de 
transport (cai ferate, drumuri, pe 
apa) si a unor autostrazi care sa faca 
legatura intre aceste tari 

 Conditiile rele ale drumurilor 
existente  

 Baze energetice deficiente, 
dependenta de aducerea curentului 
electric de la distanta 

 Conditii tehnice inadegvate si 
puncte de granite cu legaturi 
insuficiente catre reteaua nationala 

 Dezvoltarea coridorului de transport 
trans-european   

 Oportunitati in dezvoltarea sistemului 
de transport existent care poate fi 
folosit pt tranzitul international de 
marfuri 

 Realizarea de piste pt biciclisti si 
trotuare 

 Imbunatatirea punctelor de frontiera 
 

 Cresterea costurilor cu dezvoltarea 
infrastructurii pot avea un efect 
negativ asupra fezabilitatii 

 Lipsa resurselor financiare pt 
dezvoltarea infrastructurii  
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 de transport  
 Accesul insuficient la utilitatile 

publice in micile asezari periferice  
 Accesul limitat si folosirea redusa a 

infrastructurii ICT 
EDUCAŢIE / CERCETARE/ CULTUR Ă 

 Retea stabila de scoli primare si 
gimnaziale 

 Dezvoltarea graduala a 
universitatilor 

 Retea educationala bine dezvoltata 
 Prezenta universitatilor locale care 

au un bun potential de crestere 
 Numar ridicat de centre C&D 

situate in regiunile Borsod-Abauj-
Zemplen si Szabolcs-Szatmar-
Bereg 

 Educatia nu raspunde cererilor 
pietei muncii 

 Lipsa de personal specializat pentru 
munci de nivel mediu 

 Nivel redus de educatie in randul 
grupurilor vulnerabile ( in zonele 
rurale,  pt romi) 

 Lipsa cunoasterii / promovarii 
identitatii culturale 

 NIvel redus de parteneriate de 
cooperare transfrontaliera in 
privinta unei educatii potrivite si in 
cultura 

 Cooperarea in domeniul cursurilor si 
a educatiei 

 Retea tranfrontaliera de educatie 

 Cooperare insuficienta in educatie 
si stiinte la nivel inalt  

 Numar prea mare de specialisti in 
domenii specifice (economic, drept, 
invatamant)  

 Nivel redus de investitii in 
domeniul C&D 

 Lipsa unei corelari intre programele 
scolare si cerintele pietei 

 

MEDIUL NATURAL  
 Biodiversitate bogata si ecosisteme 

relative bine conservate 
 Numeroase zone naturale protejate 

(parcuri nationale, rezervatii 
naturale) 

 Zone aflate pe lista UNESCO 
 Imbunatatirea calitatii mediului 

datorita reducerii industriei grele si 
a raspandirii tehnologiilor ce 
protejeaza mediul 

 Inzestrari agricole corespunzatoare 
in zone extinse ale regiunii (terenuri 
arabile, paduri, pasuni, etc.) 

 

 Revalorificare tehnica si biologica 
incompleta a vechilor zone cu 
probleme de mediu  

 Infrastructura insuficienta privind 
managementul deseurilor si 
colectarea apelor uzate  

 Numar mare de cursuri de apa cu o 
calitate slaba a apei (ape de 
suprafata contaminate) 

 Insuficienta planificare, programare 
si monitorizare comuna in domeniul 
protectiei mediului 

 Lipsa unor structuri si strategii 
comune de protectie impotriva 
inundatiilor 

 Exploatarea peste masura a 
resurselor padurilor 

 Lipsa unor retele extensive si bune 
de monitorizare comuna in ceea ce 

 Imbunatatirea monitorizarii commune 
a mediului si a cooperarii 
transfrontaliere privind protectia 
naturii 

 Utilizarea noilor tehnologii si a 
resurselor regenerabile de energie – 
energie geotermele, energia biomasei, 
energia vantului, in special in zonele 
rurale 

 Acordul cu cerintele Natura 2000 in 
aria programului 

 Cresterea eficacitatii institutiilor in 
ceea ce priveste protectia naturii si a 
mediului inconjurator 

 

 Lipsa unor scheme suport de 
investitii armonizate (UKR) 

 Lipsa unui mechanism propice pt 
implementarea legislatiei idin 
domeniul mediului 

 Problemele de mediu sunt trecute 
cu vederea  

 Calitatea apelor subterane si de 
suprafata este pusa in pericol de 
activitatile economice  

 Cresterea cantitatilor de ape uzate si 
deseuri in asezarile din zonele de 
granita  

 Riscul destul de ridicat al producerii 
unor dezastre naturale 

 Management inadecvat de protejare 
a naturii si a padurilor 

 Nivel redus de investitii in 
domeniul mediului 
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priveste poluarea mediului (apa, 
aer, pamant) 

 Lipsa cooperarii in domeniul 
protectiei naturii, educatiei 
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Anexa 11. – Funcţiile de control şi management  
 

Funcţiile de control şi 
audit 

Descrierea atribuţiilor 

Comentarii 
Beneficiar ACM  STC(delegate) 

Altele (controlori 
naţionali / 
auditori) 

Baza legală 

 
Acord de parteneriat 

  
Semnează Aprobă modelul Pregăteşte forma model - Art 2.2 IR - 

 
Verificarea proiectelor 

 

Alege 
controlorul/auditorul 

Aprobare finală Verifică controalele 
Emite raportul de 

verificare a 
cheltuielilor 

Anexa II PRAG - 

Verificarea cererilor de 
plată 

 

Transmite cererile 
de plată Aprobă plăţile 

Controlează rapoartele şi 
cererile de plată, 

autorizează cererile de 
plată 

- Art. 14.8 IR - 

 
Verificare AT / Audit 

extern 
 

- 
Contractează auditul 

extern 
Furnizează informaţiile 
şi documentele necesare 

Efectuează 
auditul extern, 
emite raportul 

aferent 

Art. 14.4, 31 IR - 

 
Audit pe eşantioane de 

proiecte 
 

Furnizează 
informaţiile şi 
documentele 

necesare 

Contractează auditul 
extern, aprobă planul 

de audit, emte 
raportul aferent 

Întocmeşte planul de 
audit 

Efectuează 
auditul pe 

eşantioane de 
proiecte 

Art. 30 IR - 

 
Audit intern 

 
- 

Efectuează auditul 
intern, emite raportul 

aferent 

Furnizează documentaţia 
şi informaţiile necesare 

- 
Art. 14.6, 15.2, 29 

IR - 

 
Monitorizare 

 
- 

Supervizează 
stabilirea şi 
întreţinerea 

Sistemului de 
Monitorizare al 

Programului 

Operează în Sistemul de 
Monitorizare al 

Programului 
- Art. 14.7 IR - 

Raportarea 
iregularit ăţilor 

 
- 

Notifică CCM toate 
cazurile polemice de 

recuperare 
Asistă ACM - Art. 15.2 IR - 
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