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Capitolul 1. Introducere 

 
1.1 Context   
 

Acest document reprezintă programul aferent Obiectivului Cooperare Teritorială 
Europeană – program al regiunii de graniţă Ungaria-România ce cuprinde 8 judeţe 
de nivel NUTS III, 4 din România şi respectiv 4 din Ungaria. 
Obiectivul Cooperare Teritorială Europeană a înlocuit Iniţiativa Comunitară 
INTERREG pentru perioada 2007-2013, consolidând astfel importanţa promovării 
cooperării teritoriale, ca parte integrantă a Politicii de coeziune a Uniunii Europene. 
În conformitate cu articolului 3 al Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1083/2006 (ce 
stipulează prevederile generale referitoare la Fondul European de Dezvoltare 
regională, Fondul Social European şi Fondul de Coeziune), în contextul Obiectivului 
Cooperare Teritorială Europeană finanţarea din FEDR este acordată cu precădere 
următoarelor domenii de cooperare: 
 Dezvoltarea de activităţi transfrontaliere economice, sociale şi legate de mediu 

prin strategii comune pentru dezvoltare teritorială durabilă 
 Întărirea cooperării transnaţionale prin acţiuni aferente priorităţilor comunicate şi 

care promovează dezvoltarea teritorială durabilă  
 Consolidarea eficienţei politicii regionale prin promovarea cooperării 

interregionale, prin schimburi de experienţă la nivelul teritorial adecvat   
Axa transfrontalieră a Obiectivului Cooperare Teritorială Europeană este 
implementată prin intermediul programelor operaţionale axate pe graniţele interne ale 
Uniunii Europene, ce acoperă în principal următoarele domenii: 
 Încurajarea antreprenoriatului, în special dezvoltarea IMM-urilor, turismului, 

culturii şi comerţului transfrontalier. 
 Încurajarea şi îmbunătăţirea protecţiei şi managementului în comun al mediului, 

precum şi prevenirea riscurilor naturale şi tehnologice. 
 Sprijinirea legăturilor dintre zonele urbane şi rurale. 
 Reducerea izolării prin îmbunătăţirea accesului la transport, reţele şi servicii de 

informaţii şi comunicaţii şi la sisteme şi utilităţi transfrontaliere de apă şi energie. 
 Dezvoltarea colaborării, a capacităţii şi utilizării în comun a infrastructurii, în 

special în sectoare precum sănătatea, cultura, turismul şi educaţia. 
Pe baza regulamentului, precum şi a cadrului strategic furnizat de capitolele 
relevante ale Liniilor Directoare Strategice Comunitare, acest document prezintă o 
strategie integrată a ariei de frontieră, ce răspunde la  provocările şi oportunităţile 
majore existente. Strategia a fost elaborată prin efortul comun al diferiţilor parteneri 
sociali şi economici din zona de graniţă, coordonaţi de către Task Force-ul ungaro-
român. 
 
 
  
1.2 Sumarul Programului   
Aria eligibilă transfrontalieră acoperă partea sud-estică a Ungariei şi partea nord-
vestică a României. Numărul de locuitori depăşeşte 4 milioane, dintre care jumătate 
pe teritoriul României şi jumătate pe teritoriul Ungariei. Cele opt judeţe de nivel 
NUTS III ( Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar, Békés şi Csongrád  în Ungaria şi  
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Satu Mare, Oradea, Arad şi Timiş în România) prezintă în  general o situaţie  
economică şi socială similară. 
Oraşele principale – reşedinţă de judeţ – joacă un rol central în dezvoltarea zonei, 
având în vedere faptul că majoritatea instituţiilor publice, instituţiilor de învăţământ 
superior, precum şi actorilor economici mari este concentrată în aceste oraşe. Toate 
reşedinţele de judeţ, cu excepţia Nyíregyháza şi Timişoara – sunt localizate în 
imediata proximitate (pe o rază de 10-30 km); astfel, impactul potenţial al acestora 
depăşeşte cu mult graniţa. 
Zona este bogată în diverse bogăţii naturale; abundenţa râurilor – dintre care 
majoritatea leagă cele două părţi ale ariei de frontieră – este un patrimoniu important, 
care însă poartă şi riscul de inundaţii majore şi de poluare transfrontalieră. 
În ceea ce priveşte sectoarele economice majore, agricultura şi industria alimentară 
joacă un rol cheie în economia întregii zone. Ca urmare a existenţei unei game largi 
de resurse naturale, partea românească a ariei este caracterizată de o structură 
economică mai diversificată şi mai industrializată. 
Investiţiile străine directe joacă un rol important în dezvoltarea şi restructurarea 
economiei ariei de frontieră. În ultimii ani, au avut loc fluxuri majore de investiţii 
străine directe pe ambele părţi ale graniţei, fapt ce a generat o dezvoltare dinamică 
în special în judeţele Timiş şi Arad. 
În timp ce întreprinderile mari şi companiile multinaţionale îşi desfăşoară cu succes 
activitatea, sectorul IMM-urilor din zonă este încă slab şi suferă de diverse probleme. 
O altă provocare majoră este reprezentată de faptul că deşi în zonă există o gamă 
variată de instituţii de învăţământ superior şi de cercetare, nivelul activităţilor de 
cercetare-dezvoltare este limitat. 
Deşi există deficienţe serioase în domeniul infrastructurii rutiere din aria de frontieră, 
în ultimii ani au fost înregistrate progrese semnificative atât în Ungaria, cât şi în 
România. Procesul de dezvoltare este încă în curs de desfăşurare, iar accesibilitatea 
internaţională a zonei s-a îmbunătăţit mult odată cu dezvoltarea conexiunilor tip 
autostradă. Totuşi, accesibilitatea micilor aşezări rurale, în special în imediata 
apropiere a graniţelor de stat, este încă serios compromisă. 
Referitor la utilităţile publice, imaginea este complexă: în timp ce în Ungaria 
majoritatea utilităţilor este la standarde moderne, partea românească a ariei de 
frontieră se confruntă cu provocări serioase. Lipsa accesului la Internet de bandă 
largă este o problemă în micile aşezări de pe ambele părţi ale graniţei. 
Deşi situaţia de pe piaţa muncii s-a îmbunătăţit considerabil, şomajul încă cauzează 
probleme în societate, în special în zonele rurale. 
Strategia programului isi propune apropierea diferiţilor actori – persoane, actori 
economici şi comunităţi – în vederea exploatării mai eficiente a oportunităţilor oferite 
de dezvoltarea în comun a ariei de frontieră. 
Aria de cooperare se confruntă cu un moment unic: aderarea României la Uniunea 
Europeană va duce la eliminarea graduală a graniţei de stat care traversează în 
acest moment zona şi separă oamenii şi comunităţile cu legături naturale şi 
tradiţionale diverse. Aceasta este o schimbare majoră, ce are implicaţii importante 
asupra strategiei. Astfel, strategia propusă este axată pe valorificarea acestei 
oportunităţi unice, în principal prin: 
 
 Îmbunătăţirea condiţiilor cheie de cooperare prin vizarea celor mai importante 

obstacole; 
 Sprijinirea iniţiativelor de cooperare ale diverşilor actori. 
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Primul obiectiv va fi atins prin dezvoltarea infrastructurii de transport şi 
informaţionale, protecţia naturii, infrastructura comună de afaceri şi prin cooperare în 
domeniul pieţei muncii şi educaţiei, cercetare-dezvoltare-inovare, servicii medicale, 
prevenirea ameninţărilor comune şi, în plus, cooperarea între comunităţi. 
 
1.3 Descrierea procesului de programare 
  Structură responsabilă 
În vederea asigurării implicării active a tuturor actorilor principali de pe ambele părţi 
ale graniţei, în luna aprilie 2006 a fost creat un Task Force comun ungaro-român. 
Task Force-ul a purtat responsabilitatea decizională în faza de pregătire a 
programului. 
Task Force-ul bilateral al Programului de Cooperare Transfrontalieră Ungaria-
România 2007-2013 a cuprins reprezentanţi ai instituţiilor naţionale responsabile cu 
pregătirea şi implementarea programului, precum şi reprezentanţi ai unităţilor 
teritoriale de nivel NUTS III – judeţele – acoperite de program. 
Concret, membrii ungari ai Task Force-ului au inclus reprezentanţi ai Agenţiei 
Naţionale de Dezvoltare (Autoritatea de Management) responsabilă pentru 
managementul şi implementarea programului, Compania Publică Ungară Non-profit 
pentru Dezvoltare Regională şi Planificare Urbană VÁTI, reprezentanţi delegaţi de 
Agenţiile Judeţene de Dezvoltare Szabolcs-Szatmár-Bereg şi Hajdú-Bihar, precum şi 
Consiliile judeţene Békés şi Csongrád din Ungaria. 
Membrii români au inclus reprezentanţii Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi 
Locuinţelor; Ministerului Economiei şi Finanţelor; Biroul Regional BRECO din Oradea 
şi reprezentanţii nominalizaţi de Consiliile judeţene Satu Mare, Bihor, Arad şi Timiş. 
 
  Proceduri de lucru 
Procesul de programare a fost coordonat de către partenerii de la nivel regional 
(NUTS III) şi local din aria de frontieră relevantă, în parteneriat cu autorităţile 
naţionale. În acest sens, prima întâlnire a Task Force-ului a avut loc în data de 11 
aprilie 2006, cu scopul pregătirii procesului de programare la nivel tehnic. Task 
Force-ul a stabilit procedurile şi calendarul de lucru pentru pregătirea programului. 
Această activitate a implicat elaborarea versiunilor documentului de programare în 
trei părţi mari: (1) elaborarea părţii strategice a programului operaţional (inclusiv 
analiza ariei eligibile) de către un grup de experţi externi şi de către reprezentanţi ai 
instituţiilor relevante din România şi Ungaria; (2) elaborarea de către instituţiile 
implicate în managementul programului a prevederilor referitoare la implementarea 
programului; (3) evaluarea ex-ante şi SEA realizată de experţi externi independenţi. 
Task Force-ul,  mai exact, membrii săi au jucat un rol important în întregul proces de 
programare. Între membrii Task Force şi experţii implicaţi în procesul de planificare 
au avut loc întâlniri regulate pentru urmărirea îndeaproape a evoluţiei procesului de 
programare, discutarea versiunilor de proiect ale programului şi asigurarea asupra 
luării în considerare a intereselor tuturor actorilor principali implicaţi. 
Pe langa reuniunile Task Force-ului, au avut loc şi forumuri de consultări publice, 
seminarii şi interviuri cu actori locali şi sectoriali relevanţi, pentru a  oferi cât mai 
multor actori principali implicaţi, şansa de a contribui la pregătirea programului. 
 
Parteneriat 
Consultări publice 
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Elaborarea programului a implicat consultări regulate cu o gamă variată de parteneri 
locali şi regionali, pentru a oferi acestora şansa de a contribui la procesul de 
programare. 
Ca parte a acestui proces de consultare, au avut loc diverse seminarii în aria 
programului. Participanţii la aceste întâlniri au avut oportunitatea de a comenta 
strategia propusă. 
În plus faţă de seminariile de consultare, au fost luate interviuri, implicand  diferite 
organizaţii sectoriale, actori cheie locali şi structuri responsabile cu implementarea 
programului INTERREG anterior. 
Printre altele, următoarele instituţii cheie din ambele ţări au fost implicate în procesul 
de consultare:  
 Consilii judeţene, Guverne judeţene, Agenţii judeţene de dezvoltare 
 Oraşe principale 
 Universităţi, colegii 
 Agenţii de dezvoltare regională 
 Camere de comerţ 
 Euroregiuni 
 Autorităţi de administrarea apelor 
 Autorităţi pentru dezvoltare rutieră 

Toate comentariile rezultate în cadrul seminariilor de consultare şi interviurilor au fost 
colectate, luate în considerare, discutate cu prilejul reuniunilor Task Force-ului şi 
integrate în document atunci când a fost considerat necesar.  
Procesul de parteneriat a implicat şi consultări cu diferite ministere de linie din 
ambele ţări în vederea reflectării politicilor sectoriale în document şi asigurării 
coerenţei cu programele operaţionale sectoriale şi regionale. Consultările au fost 
realizate în comun de către experţii Agenţiei Naţionale de Dezvoltare din Ungaria, 
Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor din România, VÁTI şi 
persoanele implicate în planificarea programului. (Pentru informaţii detaliate privind 
evenimentele legate de parteneriat a se vedea) 
 
   Informarea publicului larg 
În vederea furnizării unui flux continuu de informaţii către publicul larg, proiectele 
Documentului de Programare şi Evaluării Strategice de Mediu au putut fi accesate în 
limba engleză pe paginile de Internet ale Agenţiei Naţionale de Dezvoltare 
(www.nfu.gov.hu), VÁTI (www.vati.hu) şi Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi 
Locuinţelor ( www.mdlpl.ro). 
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Capitolul 2. Analiza ariei eligibile 
 
2.1 Descrierea ariei programului 
 

2.1.1 Aria şi populaţia programului 
Aria eligibilă transfrontalieră acoperă partea sud-estică şi estică a Ungariei şi partea 
nord-vestică şi  vestică a României. Aceasta este constituită din opt judeţe vecine, 4 
din Ungaria şi, respectiv, 4 din România. Judeţele elgibile din Ungaria sunt: 
Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar, Békés şi Csongrád; judeţele eligibile din 
România sunt: Satu Mare, Oradea, Arad şi Timiş.  
Aceste 8 judeţe (de nivel NUTS III) fac parte din 4 regiuni (de nivel NUTS II), astfel: 
 Judeţele Szabolcs-Szatmár-Bereg şi Hajdú-Bihar fac parte din Regiunea Nordul 

Marii Câmpii (Ungaria) 
 Judeţele Békés şi Csongrád fac parte din Sudul Marii Câmpii (Ungaria) 
 Judeţele Arad şi Timiş fac parte din Regiunea Vest (România) 
 Judeţele Satu Mare şi Bihor fac parte din Regiunea Nord-Vest (România). 

Harta 1. 
Aria programului 

 
 
 
Principalele provocări şi oportunităţi 
Este evident că aria de frontieră are o populaţie multietnică şi, în consecinţă, tradiţii 
multiculturale bogate. Acest lucru este reflectat prin interacţiuni transfrontaliere 
regulate ale comunităţilor locale, ce oferă baze solide pentru întărirea relaţiilor 
transfrontaliere şi promovarea dezvoltării integrate a zonei. Pe de altă parte, însă, 
existenţa graniţelor de stat limitează domeniile posibile de cooperare. 
O altă caracteristică importantă a zonei  constă în faptul că cele mai importante 
oraşe au în mare măsură puncte tari complementare, care pot fi exploatate printr-o 
coordonare pro-activă a strategiilor lor de dezvoltare.  
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2.1.2 Economia  
Nivelul general al dezvoltării economice a ariei de cooperare este foarte scăzut în 
comparaţie cu media UE25. Totuşi, în timp ce aria de cooperare ce aparţine Ungariei 
este mai puţin dezvoltată în comparaţie cu restul Ungariei, aria de cooperare ce 
aparţine României face parte din cele mai dezvoltate regiuni din România. 
PIB/locuitor în aria de frontieră este foarte scăzut; mai mult, există o diferenţă între 
partea din Ungaria şi cea din România. În partea mai dezvoltată, ce aparţine 
Ungariei, acest indicator este de aproximativ 23%, în timp ce în zona ce aparţine 
României este de aproximativ 13% din media UE25. (A se vedea în Anexa 2.) Totuşi, 
rata de creştere a PIB este mai ridicată decât media UE. 
 
Graficul 1. – Rata de creştere reală a PIB 

 
 
 
 
Principalele provocări şi oportunităţi 
Aria este caracterizată de o economie relativ slabă, rezultată în mare parte din 
structura economică fragilă. Un fapt pozitiv este acela că restructurarea deja a 
început iar aria devine din ce în ce mai atrăgătoare pentru investitorii străini. În 
cadrul acestui proces, există o tendinţă de creştere a investiţiilor străine directe din 
Ungaria către aria de frontieră ce aparţine României. 
De asemenea, există relaţii comerciale şi intenţia manifestată la nivel regional şi 
naţional de a continua promovarea relaţiilor de afaceri. Aceasta reprezintă baza unei 
dezvoltări economice mai integrate, construită pe avantajele comparative. 
Acest lucru ar necesita răspunsuri comune la problemele sectorului IMM-urilor, 
promovarea activă a relaţiilor tip business-to-business şi existenţa unei reţele 
competitive de infrastructură de afaceri, precum şiaccesul la  informaţiile de afaceri 
pe ambele părţi ale graniţei. 
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2.1.3 Piaţa muncii 
 
Principalele provocări şi oportunităţi 
Aria de frontieră este caracterizată de un nivel al şomajului de la mediu la ridicat, cu 
diferenţe interregionale semnificative. Un alt fenomen major este reprezentat de 
existenţa şomajului ascuns – un număr mare de persoane fără loc de muncă ce nu 
sunt înregistrate. Din păcate, nivelul educaţiei persoanelor şomere este în general 
scăzut, ceea ce le limitează şansele de a fi încadraţi într-un loc de muncă. 
Deşi există o migraţie sezonieră transfrontalieră a forţei de muncă în aria de 
frontieră (în principal din România către Ungaria), piaţa muncii din zonă este departe 
de a fi integrată. Prin aderarea României la Uniunea Europeană, însă, o parte din 
răspunsul la problema şomajului poate fi reprezentat de o abordare integrată a pieţei 
muncii din zonă. O asemenea abordare ar ajuta la rezolvarea problemelor 
structurale şi ar apropia cererea faţă de ofertă. Acest fapt ar necesita în mod evident 
acţiuni coordonate şi schimb regulat de informaţii la nivelul instituţiilor de pe piaţa 
muncii. 
 

2.1.4 Sănătatea 
 
Principalele provocări şi oportunităţi  
Datele statistice demonstrează clar  existenţa cererii pentru utilizarea transfrontalieră 
a serviciilor medicale, în special în Ungaria.  Apropierea geografică este factorul ce 
permite o utilizare integrată a infrastructurii medicale. Această oportunitate a fost 
deja recunoscută la nivelul judeţelor şi furnizorilor de servicii medicale, care iniţiază 
cooperări în principal într-un cadru bilateral, de la o instituţie la alta. 
Pe de altă parte, însă, diferenţele dintre regulile naţionale, mecanismele de finanţare 
şi tarifele aplicate împiedică o cooperare mai activă în acest domeniu. Dat fiind 
potenţialul existent, ar fi utilă implementarea unor proiecte pilot la scară mică, care 
apoi ar putea fi direcţionate şi aplicate la nivel mai larg. 
 

2.1.5 Infrastructura 
În ultimii ani au fost înregistrate progrese în domeniul infrastructurii de 
transport pe ambele părţi ale graniţei Ungaria-România, finanţate prin programul 
PHARE CBC. 
Reţeaua de autostrăzi a fost extinsă continuu în Ungaria. Două autostrăzi (M3 şi 
M5) s-au extins în aria programului. Autostrada M5  ajunge până la Szeged, în timp 
ce autostrada M3 va ajunge până la Nyíregyháza în anul 2007. Construirea 
autostrăzii M35 până la Debrecen a fost de asemenea finalizată în anul 2006. 
Cele patru reşedinţe de judeţ din Ungaria sunt unite de drumul nr. 47 şi drumul nr. 4. 
Anumite părţi ale acestor drumuri sunt în curs de amenajare. Pe partea românească 
drumurile 69, 79 şi 19 asigură legătura dintre Timişoara, Arad, Oradea şi Satu Mare. 
În plus, există şi alte drumuri principale, ce duc la Baia Mare şi Cluj-Napoca. 
Referitor la infrastructura de transport de scară mai mică,  regiunea de graniţă se 
confruntă cu probleme variate: în timp ce majoritatea aşezărilor mai mari este 
oarecum uşor accesibilă din centrele economice mari şi are legături de transport 
decente cu statele vecine, multe dintre micile aşezări rurale sunt greu accesibile. 
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Acest fapt  reflectă în special realitatea din România, unde calitatea proastă generală 
a drumurilor cauzează probleme serioase. (A se vedea în Anexa 3.) 
În plus faţă de legăturile rutiere recent îmbunătăţite  prezentate mai sus, există şi 
punctele oficiale de trecere a frontierei. Mai mult, există diverse drumuri ce trec 
frontiera, care în acest moment nu sunt utilizate. Având în vedere viitoarea eliminare 
a graniţei de stat, devine necesară îmbunătăţirea unora dintre aceste drumuri, fapt ce 
ar facilita legăturile active dintre comunităţile localizate de-a lungul graniţei. 
 
În privinţa reţelei feroviare din aria programului, se poate spune că este asigurată 
conexiunea feroviară dintre oraşele majore din România, în timp ce transportul direct 
paralel cu graniţa cu România nu este asigurat în Ungaria. Există 5 legături feroviare 
ce traversează graniţa: (A se vedea în Anexa 3.) 
 Békéscsaba – Lökösháza – Curtici – Arad,  
 Gyula – Kötegyán – Salonta – Oradea  
 (Püspökladány) – Berettyóújfalu – Episcopia Bihor –  Oradea 
 (Püspökladány) –  Debrecen – Valea lui Mihai 
 Debrecen – Mátészalka –  Carei – Satu Mare.  

Aceste rute sunt potrivite atât pentru transport de persoane cât şi pentru transport de 
mărfuri. Poate fi observat faptul că nu există nici o legătură feroviară în partea de sud 
a graniţei între judeţele Csongrád şi Timiş sau Arad; deşi sunt în construcţie căi 
ferate către frontieră pe ambele părţi ale graniţei, lipseşte conexiunea dintre ele. 
Referitor la calitatea generală a serviciilor, trebuie punctată necesitatea îmbunătăţirii 
calitatii necorespunzătoare a serviciilor de transport feroviar persoane.  
Versiunea oficială a Programului Operaţional Transport din Ungaria pentru perioada 
de programare 2007-2013 conţine informaţii referitoare la progresele rutiere şi 
feroviare specifice, ca proiecte majore ce urmează să fie implementate în aria 
programului. 
Dezvoltarea căilor ferate: între Gyoma – Békéscsaba – Lökösháza (graniţă terestră) 
Dezvoltare rutieră:  
 M4 autostrada Debrecen – Berettyóújfalu – Nagykereki (Biharkeresztes) (graniţă 

terestră) 
 M43 Szeged – Maroslele 
 M43 Maroslele – Makó 
 M43 Makó – Csanádpalota (graniţă terestră) 
 Drumul 49 Ököritófülpös – rută planificată pentru M3 

Pe partea românească este în pregătire un drum rapid, ce uneşte drumul nr. 49 din 
Ungaria dinspre judeţul Szabolcs-Szatmár-Bereg către judeţul Satu Mare şi către 
Baia Mare şi Nordul Moldovei. 
Construcţia autostrăzii Nordul Transilvaniei Borş-Braşov ce  asigură accesul dinspre 
graniţa cu Ungaria (şi traversează judeţul Bihor) a început în anul 2004; Guvernul 
României depune eforturi substanţiale în vederea asigurării resurselor financiare 
pentru această investiţie, pentru a fi finalizată până la sfârşitul anului 2013. 
Conform Programului Operaţional Sectorial Transport din România, implementarea 
proiectelor pentru dezvoltarea şi îmbunătăţirea infrastructurii de transport pentru Axa 
prioritară 7 TEN-T  (Nădlac-Constanţa) este o prioritate absolută. Operaţiunile 
prevăzute până în anul 2013 urmăresc construirea de noi autostrăzi şi centuri pentru 
oraşe localizate sau adiacente Axei prioritare 7 TEN-T. În ceea ce priveşte 
transportul feroviar, o altă prioritate în cadrul Programului Operaţional Sectorial 
Transport se referă la reabilitarea infrastructurii aferente Axei prioritare 22 TEN-T 
(Curtici-Constanţa). La nivel naţional, acelaşi document programatic permite 
modernizarea şi dezvoltarea secţiunilor rutiere naţionale de infrastructură ce sunt 



 12

localizate în afara axelor prioritare TEN-T. În privinţa căilor ferate, operaţiunile 
urmăresc atingerea interoperabilităţii feroviare din afara infrastructurii feroviare 
naţionale aferente axelor prioritare TEN-T, prin modernizarea secţiunilor feroviare şi 
reabilitarea gărilor, podurilor şi tunelurilor feroviare. 
Există şi o reţea corespunzătoare de staţii la graniţă: 14 la graniţa Ungaria-România 
(dintre care 4 sunt gări, 1 este gară şi staţie rutieră şi nouă doar staţii rutiere). 
Actuala reţea de staţii la graniţă are capacitate suficientă, dar starea infrastructurii şi 
calitatea serviciilor este slabă în unele cazuri. 
Aria de frontieră deţine (cuprinde) opt aeroporturi (în toate oraşele reşedinţă de 
judeţ), dintre care cinci sunt internaţionale, în Debrecen, Timişoara, Arad, Oradea şi 
Satu Mare. Utilizarea acestor aeroporturi pentru zboruri comerciale de către pasageri 
străini (şi anume pasageri români în Ungaria şi pasageri unguri în România) nu este 
tipică. 
Partea ungară a ariei programului deţine un nivel adecvat de utilităţi publice, cu o 
singură excepţie majoră: proporţia locuinţelor conectate la sistemul de canalizare 
publică a crescut în ultimii ani, dar este încă mică în comparaţie cu media naţională. 
Nivelul de dezvoltare al conductelor publice de apă din fiecare judeţ este acceptabil, 
în medie fiind de peste 90%. 
În România, infrastructura de utilităţi publice a fost îmbunătăţită gradual, în special în 
zonele urbane. Totuşi, numărul localităţilor cu acces la apă şi canalizare publică nu a 
crescut substanţial în ultimii ani, ceea ce reprezintă un obstacol ce nu poate fi neglijat 
de nici o strategie de atragere a afacerilor. În aria eligibilă, proporţia localităţilor 
conectate la conductele publice de apă este de doar 51,5%, în majoritatea judeţelor 
asemenea sisteme lipsind. Această rată medie este cea mai ridicată în judeţul Timiş 
(63,6%), iar proporţia localităţilor legate la apă potabilă este cea mai scăzută în 
judeţul Satu Mare(44%).  Reţeaua publică de canalizare a fost îmbunătăţită în ultimii 
ani, însă proporţia localităţilor legate la canalizare este de doar 42,7% şi variază între 
39,6% în judeţul Satu Mare şi 55% în judeţul Timiş. Reţeaua de canalizare este în 
general învechită şi cu o capacitate insuficientă. (A se vedea în Anexa 1.) 
În aria de frontieră eligibilă situaţia Tehnologiei informaţiilor şi telecomunicaţiilor (ICT) 
s-a îmbunătăţit progresiv în ultimii zece ani. Graficul de mai jos prezintă cheltuielile în 
creştere privind crearea de facilităţi moderne de informaţii şi telecomunicaţii, în relaţie 
cu PIB. 
 
Graficul 2. – Cheltuieli ICT-telecommunicaţii 
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În partea maghiară a ariei de frontieră telefonia fixă a început să îşi piardă din 
importanţă, datorită răspândirii reţelelor mobile. În anul 2004 numărul de linii 
telefonice principale din Ungaria a fost de 354 la o mie de persoane (245 în judeţul 
Szabolcs-Szatmár-Bereg; 296 în judeţul Hajdú-Bihar, 268 în judeţul Békés şi 284 în 
judeţul Csongrád), mai puţine decât în anii anteriori. 
În partea românească a ariei de frontieră, volumul ridicat de investiţii în 
telecomunicaţii a generat dezvoltarea semnificativă a telecomunicaţiilor şi 
tehnologiilor digitale. Din 1997 există patru operatori de telefonie mobilă în România, 
cu o răspândire actuală a serviciilor mobile de 79%. 
Utilizarea serviciilor Internet s-a îmbunătăţit în ultimii zece ani; gradul de pătrundere 
a serviciilor Internet este în creştere. Paralel, cota de utilizare a Internetului creşte, 
însă în acest moment este destul de scăzută, în special în această zonă periferică. 
Totuşi, problema în domeniul telecomunicaţiilor  consta în lipsa accesibilităţii IT în 
aşezările mai mici, în special în satele mici şi în zonele rurale, mai puţin dezvoltate. 
Infrastructura IT trebuie să fie extinsă şi îmbunătăţită în aceste zone. 
 
Principalele provocări şi oportunităţi 
Deşi există deficienţe serioase în privinţa infrastructurii rutiere în aria de frontieră, în 
ultimii ani au fost înregistrate progrese însemnate atât în Ungaria cât şi în România. 
Procesul de dezvoltare este încă în desfăşurare, iar accesibilitatea internaţională a 
zonei s-a îmbunătăţit mult odată cu dezvoltarea legăturilor pe autostradă. 
Totuşi, accesibilitatea la nivelul aşezărilor rurale mici, în special în imediata  
apropiere a graniţelor de stat, este mult compromisă, fapt ce afectează dezvoltarea 
acestora. În acelaşi timp, eliminarea graniţelor de stat oferă posibilitatea restabilirii 
legăturilor naturale ale acestor aşezări, ceea ce în mod clar necesită dezvoltarea 
drumurilor publice mici ce traversează graniţa. 
Legăturile feroviare trebuie de asemenea întărite, în special în partea sudică a ariei 
de cooperare. 
Există o reţea adecvată de aeroporturi – ar fi benefică o coordonare a planurilor de 
dezvoltare, orarelor de funcţionare şi fluxurilor de informaţii în acest demeniu.  
În ceea ce priveşte utilităţile publice, imaginea este diversă: în Ungaria, majoritatea 
utilităţilor este la standarde moderne, deşi sistemele adecvate de canalizare lipsesc 
din anumite zone. Partea românească a ariei de frontieră se confruntă cu provocări 
mai serioase: în multe aşezări chiar şi sistemul de apă potabilă lipseşte, precum şi 
sistemele de canalizare adecvate. 
În cele din urma, infrastructura ICT a înregistrat progrese semnificative în ultimii ani, 
dar accesul la bandă largă încă lipseşte din multe zone rurale. Utilizarea integrată a 
infrastructurii de bandă largă, în special în imediata proximitate a graniţei, ar trebui 
luată în considerare. 
 
 

2.1.6 Educaţie şi Cercetare&Dezvoltare 
 
Infrastructura de învăţământ superior este bine dezvoltată în aria de frontieră 
eligibilă, iar potenţialul resurselor umane în domeniul ştiinţific şi de cercetare este de 
asemenea semnificativ. Pe ambele părţi ale graniţei unul din principalele puncte tari 
este reprezentat de reţeaua largă de instituţii variate de învăţământ superior, 
caracterizate prin activităţi de învăţământ şi academice tradiţionale, cu un nivel ridicat 
din punct de vedere calitativ. Universităţi mari, de prestigiu, sunt localizate în această 
zonă, precum Universitatea din Szeged, Universitatea din Debrecen, Universitatea 
de Vest din Timişoara, Universitatea din Oradea, Universitatea Aurel Vlaicu din Arad 
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şi Universitatea Politehnică din Timişoara. Nivelul de educaţie al populaţiei este 
echivalent pe ambele părţi ale graniţei, deşi pe partea românească a graniţei 
populaţia ce are doar nivelul de educaţie primară este puţin mai numeroasă. 
Referitor la persoanele cu diplome de învăţământ superior, există discrepanţe majore 
între judeţele din aria de frontieră; în general acest procent este mai ridicat în 
centrele universitare tradiţionale (în jurul sau peste media naţională a ţării 
respective), şi mai scăzut în restul judeţelor (A se vedea în Anexa 2.) 
Graficul de mai jos prezintă nivelul cheltuielilor aferente cercetării şi dezvoltării ca 
procent din PIB în cazul Ungariei şi al României; graficul demonstrează clar faptul că 
nivelul din ambele state este mai scăzut decât media UE25. 
 
Graficul 3 – Produsul Intern Brut din domeniul cercetării şi dezvoltării 

 
 
În privinţa procentului oamenilor de ştiinţă şi inginerilor, raportat la populaţia totală şi 
a sumelor ce oglindesc cheltuielile în domeniul cercetării şi dezvoltării, se poate 
ajunge la concluzia că activităţi constante de cercetare-dezvoltare au loc în judeţele 
Hajdú-Bihar, Csongrád şi Timiş, în special în cadrul universităţilor, şi, într-un procent 
mai mic, în alte unităţi de cercetare-dezvoltare.  
 
Principalele provocări şi oportunităţi 
Există o reţea de instituţii de educaţie superioară, inclusiv universităţi binecunoscute, 
tradiţionale cu o varietate largă de facultăţi şi un potenţial de cercetare semnificativ. 
Acestea pot fi considerate drept un atribut valoros, ce poate fi explorat eficient printr-
o cooperare activă, prin acţiuni coordonate în domeniul educaţiei şi al cercetării.   
În mod asemănător, există scopul de a întări legăturile dintre universităţi, institute de 
cercetare şi IMM-uri; iniţiativele transfrontaliere în acest domeniu ar trebui 
promovate.  
 

2.1.7 Mediu 
Resursele naturale 
Reţeaua NATURA 2000 stabilită de către UE acoperă o parte semnificativă a zonei 
de frontieră. Reţeaua NATURA 2000 este o reţea ecologică europeană 
interconectată,  care are scopul de a conserva biodiversitatea prin protecţia tipurilor 
de habitat natural şi a speciilor de floră şi faună sălbatice ce prezintă interes pentru 
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UE, precum şi de a acorda ajutor în menţinerea durabilă şi în restaurarea unui statut 
de conservare favorabil.  
Reţeaua este compusă din zonele desemnate de UE: 1) Zonele Importante de Păsări 
(ZIP)  (Directiva privind conservarea păsărilor sălbatice; 79/409/CE); 2) Zonele 
Speciale de Conservare (Directiva privind conservarea habitatelor naturale, fauna şi 
flora sălbatice; 43/92/CE).  
  

 

 
Harta 2.  

Zonele Speciale Protejate în reţelele NATURA 2000 în Ungaria şi România  

 

 
Parcurile naţionale şi zonele cu peisaje protejate (ZPP) din Ungaria acoperă 
aproximativ 9% din zona de cooperare. Există două parcuri naţionale: Parcul 
Naţional Hortobágyi (ce face parte din Word Heritage), şi Parcul Naţional  Körös-
Marosl; şi 6 zone cu peisaje protejate, incluzând ZPP   Bihari-Sík, ZPP Hajdúsági, 
ZPP Közép-Tiszai, ZPP Szatmár-Beregi, ZPP Mártélyi şi ZPP Pusztaszeri. În 
România, totalul suprafeţei compusă  din Parcuri Naturale (13) şi Rezervaţiile de 
Biosferă („Delta Dunării”) este de 1.687.512 ha (121.780 ha suprafaţă maritimă), ce 
reprezintă 7% din totalul suprafeţei terestre a ţării. În zona eligibilă a programului, se 
găsesc părţi din Parcul Naţional Apuseni (judeţul Bihor), Parcul Naţional al Luncii 
Inferioare a Mureşului (judeţul Arad) şi mai mult de 40 de mici zone identificare în 
Programul NATURA 2000 (Zone Speciale Protejate şi Sit-uri de Interes Comunitar-
vezi harta de mai sus). Există de asemenea multe alte zone protejate naturale de 
dimensiune mai mică.  
O altă resursă naturală a zonei este apa termală, ce este disponibilă de-a lungul 
întregii zone de cooperare. Zona transforontalieră Ungaria-România este foarte 
bogată în ape termale terapeutice de înaltă calitate. Exită o multitudine de staţiuni 
de-a lungul zonei; unele din aceste staţiuni având o reputaţie internaţională, ex. Băile 
1 Mai şi Băile Felix în România, Debrecen, Hajdúszoboszló şi Gyula în Ungaria.  
În zona muntoasă şi deluroasă a României există de asemenea numeroase bogăţii 
naturale ale subsolului, incluzând minereuri (fier, cupru, zinc, plumb, uraniu), metale 
preţioase (aur şi argint), şi materiale de construcţii (nisip, granit, lut şi marmură).  
Referitor la resursele naturale ale subsolului există niveluri semnificative ale 
producţiei de ulei şi petrol în Ungaria cât şi în România. Apele geotermale şi 
resursele naturale de dioxid de carbon sunt de asemenea explorate.  
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Probleme legate de mediu 
Axa de cooperare din punct de vedere al mediului înconjurător este reprezentata de 
râurile, văile râurilor, şi bazinele de acumulare a râurilor. În această regiune, ce 
reprezintă cea mai adâncă zonă a  bazinelor de acumulare a râurilor din bazinul 
carpatic,  managementul apei joacă un rol crucial. Directiva UE privind Apa oferă 
cadrul pentru planificarea bazinelor de acumulare. În conformitate cu această 
Directivă, ţările trebuie să pregătească planuri ale bazinelor de acumulare în vederea 
menţinerii unei calităţi bune a apei. Cursul apelor se face din direcţia României, fapt 
ce implica un dezechilibru între cele două state. Astfel, se poate spune că este şi 
interesul Ungariei ca astfel de măsuri să fie implementate în bazinele de acumulare 
ale României astfel încât calitatea apei să nu fie afectată pe teritoriul său.   
Următoarele râuri creează legături naturale între zonele româneşti şi cele maghiare:  
Tur, Somes, Krasna, Barcau, Crisul Repede, Crisul Negru, Crisul Alb şi Mures. 
(Anexa 3). Toate aceste râurile se varsă în Tisa. Aceste râuri joacă un rol important 
în păstrarea biodiversităţii, în turism (unele din ele-ex. Tur), sau în furnizarea de apă 
pentru industrie (ex: Crisul Repede and Somes); mai mult, după un tratament 
corespunzător râurile pot fi folosite ca apă potabilă. Totuşi, nu sunt folosite, pentru 
transport sau pentru irigarea agricolă,  ori pentru producerea de energie,  in principal 
datorită dimensiunilor lor reduse. Galeriile forestiere unice, ce se întind de-a lungul 
râurilor creează valori naturale speciale ale zonei prin varietatea de animale, păsări 
şi vegetaţie.   
Zona de graniţă este caracterizata de un mediu natural curat, nivelul diverselor forme 
de poluare fiind relativ scăzut.  
Totuşi, poluarea râurilor transfrontaliere din zonă cauzează uneori probleme 
serioase.  Cu toate acestea, calitatea apei râurilor din zona de graniţă a României 
este foarte ridicată, deoarece 90% din ape sunt incluse în categoria de calitatea 1 şi 
2. În multe aşezări  urbane şi rurale din România, se află în desfăşurare sau sunt în 
curs de pregătire proiecte ce au ca scop păstrarea sau îmbunătăţirea calităţii 
resurselor de apă (80 de proiecte pentru reţeaua de canalizare şi pentru uzinele 
mecanice şi biologice de curăţire).  
În ultima perioadă, o mare parte a graniţei a fost lovită de inundaţii serioase. Lucrările 
hidro-tehnice pentru prevenirea inundaţiilor din România sunt învechite, 70-80% din 
ele fiind construite în anii ‘70-‘80.  La ora actuală, există peste 110 de proiecte în 
pregătire sau în curs de implementare, ce au ca scop lucrările de prevenire a 
inundaţiilor1 Studiul AQUAPROEICT S.A., Bucuresti, 2003.  
Dezvoltări majore privind facilităţile de prevenire a inundaţiilor şi protecţia mediului au 
fost realizate începând cu 1996 cu sprijin financiar din fonduri Phare CBC 1999-
2003.  
În Ungaria, inundaţiile cauzează uneori distrugeri majore. Ca rezultat al programului 
naţional de prevenire a inundaţiilor (programul Vásárhelyi), au fost implementate in 
ultimii ani, diverse lucrări de prevenire a riscului de inundatii  de-a lungul râului Tisa.  
Unul din proiectele cheie se referă la râurile Krasna şi Someş; stabilirea „bazinelor de 
scădere a inundaţiilor” între cele două râuri, în judeţul Szabolcs-Szatmár-Bereg. O 
altă sursă de probleme-cheie o reprezintă folosirea improprie a pământului şi lipsa 
sistemelor de rezervoare pentru apă: combinarea acestor doi factori a condus fie la 
secete serioase (în verile uscate), fie la excesul de ape interne (în sezoanele 
serioase, mai ales primăverile) în anumite zone ale zonei de graniţă.  
Unul din indicatorii adecvaţi pentru măsurarea eficienţei managementului deşeurilor 
în judeţe îl reprezintă numărul de gospodării implicate în organizarea colectării 
                                                 
1 Sursa este studiul “Dezvoltarea spatiala durabila in bazinul hidrografic Tisa” ,  
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deşeurilor. Zona de graniţă este caracterizată de diferenţe majore  in ceea ce 
priveşte totalul deşeurilor municipale colectate per capita pe an,.  
Totalul deşeurilor colectate depinde de deşeurile generate, ce reprezintă o 
consecinţă directă a nivelului de consum. De aceea nivelul ridicat de dezvoltare 
economica determină în cele mai multe cazuri o producţie  mai mare de deşeuri 
domestice.  
In alta ordine de idei, în anumite zone, chiar dacă se produce o valoare considerabilă 
de deşeuri, cifrele pot fi mai mici dacă nivelul de deversare (dumping) ilegală este 
ridicat. Ţinând cont de aceste aspecte, cifrele cu creştere dinamică din Ungaria 
indică probabil în egală măsură un consum ridicat, dar şi dezvoltarea sistemelor de 
colectare a deşeurilor. În România, consumul este probabil în creştere, dar cifrele pot 
arăta de asemenea un nivel relativ ridicat de deversare (dumping) a deşeurilor,  ceea 
ce impune eforturi comune de contracarare a acestor practici.  
La ora actuală, pe scară largă, Fondul de Coeziune finanţează proiectele integrate 
de management a deşeurilor solide ce sunt implementate în judeţul Szabolcs-
Szatmár-Bereg şi în anumite zone ale judeţului Hajdú-Bihar. Pe de altă parte, în 
judeţul Satu Mare din România şi în cele mai multe sate din Marea Câmpie de Sud a 
Ungariei, problema managementului deşeurilor solide nu a fost rezolvată 
corespunzător.  
 

Graficul 4. – Deşeurile municipale produse 

 
În anumite părţi din zona de graniţă a României, extracţia de combustibili fosili, mine, 
industria grea şi producţia de aluminiu contribuie în mod semnificativ la poluarea 
mediului, în ultimii ani. Cele mai poluante zone aparţin domeniului managementului 
deşeurilor menajere şi procesării chimice, industriei miniere, metalurgice şi creşterii 
animalelor. Datorită consumului aflat în creştere, dar şi datorită uzinelor şi 
tehnologiilor industriale ramase învechite, una din cele mai importante probleme de 
mediu o reprezintă managementul deşeurilor industriale.  
 
 
Principalele provocări şi oportunităţi 
O parte importantă a zonei de frontieră este acoperită fie de parcuri naţionale fie de 
zone cu peisaje protejate pe ambele părţi ale graniţei. În loc ca acţiunile locale să se 
concentreze pe astfel de zone doar intr-o parte a frontierei, ar trebui aleasă o 
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abordare integrată: stabilirea zonelor comune, elaborarea de proceduri de 
management comune şi de acţiuni comune.  
Un alt atribut important al zonei îl reprezintă bogăţia de râuri, dintre care multe sunt 
transfrontaliere. Abundenţa de râuri implică riscul de inundaţii, iar poluarea râurilor a 
fost de asemenea o problemă. Proiecte majore sunt implementate în ambele ţări, 
mai ales în domeniul prevenirii inundaţiilor; este de asemenea important, 
coordonarea dezvoltării şi suplimentarea facilităţilor de prevenire a inundaţiilor prin 
funcţionarea corespunzătoare a sistemelor comune de averizare. Poluarea râurilor 
este de asemenea un aspect ce necesită acţiuni comune.   
Un alt factor important de risc îl reprezintă debitele excesive ale apelor interne ce 
apar în mod ocazional. Şi de această dată, intervenţii integrate sunt necesare. 
În cele din urmă, existenţa anterioară a surselor majore de poluare industrială, 
precum şi tendinţa crescătoare a deşeurilor domestice în zona de cooperare impun 
acţiuni comune în domeniul managementului deşeurilor.  
 

2.1.8 Turism 
 
Deşi varietatea mediului înconjurător (peisaj, şi resurse cu potenţial terapeutic) 
precum şi bogata moştenire culturală (arhitectură, monumente şi tradiţii) pot oferi o 
bază solidă pentru dezvoltarea câtorva forme de turism în zona eligibilă de graniţă, 
atât pe partea maghiară, cât şi pe partea românească a graniţei, există foarte puţine 
atracţii turiste cunoscute sau faimoase la nivel internaţional.  
Analizând numărul de vizitatori români în Ungaria, se remarcă următoarele 
caracteristici: 
 Vizitatorii români au cea mai mare pondere între vizitatorii din ţările europene, cu 

o rată de 20,3% din numărul total al vizitatorilor (urmaţi de cei din Slovacia şi 
Austria). 

 Numărul total de zile de vizită petrecute de turiştii români în Ungaria este cel mai 
mare, deşi nu cu mult mai mare decât cel al turiştilor nemţi sau austrieci.  

 Motivele deplasărilor sunt diverse. Mai mult de 50% din vizitatorii români sunt 
pasageri de tranzit. Aproape 25% vin în Ungaria pentru a face cumpărături, şi 
doar 20% vin în scopuri turistice.  

 Cheltuielile per capita pe zi a vizitatorilor români au fost de 4.600 HUF în 2004, 
reprezentând cea mai mică sumă dintre vizitatorii din ţările europene. (Anexa2).  

 
Principalele provocări şi oportunităţi 
Zona de graniţă este bogată în atracţii turistice, dar veniturile din turism sunt limitate 
pe ambele părţi ale graniţei. Din datele statistice reiese clar că România este o 
destinaţie importantă a vizitatorilor maghiari şi vice versa, deşi mulţi vizitatori nu vin 
cu scop de turism tradiţional (excluzând turismul pentru cumpărături). Totuşi, având 
în vedere  apropierea geografică şi relativa complementaritate a atracţiilor, există  
motivatia de a extinde turismul reciproc, ceea ce implicã disponibilitatea informaţiilor 
şi o activitate promoţională mai atractivă.  
O altă oportunitate importantă referitoare la dezvoltarea turismului o reprezintă 
promovarea atracţiilor maghiare şi româneşti ca destinaţii comune, ceea ce ar 
implica o cooperare mai activă a organizaţiilor şi întreprinderilor din domeniul 
turismului.  
 
2.2 Experienţa anterioară în cooperarea transfrontalieră dintre Ungaria şi 
România  
Cooperarea transfrontalieră în zona de graniţă Ungaria-România constituie o 
puternică bază pe care se poate construi în viitor.  
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Programul Phare CBC Ungaria-România a început încă din 1996, când Comisia 
Europeană a extins programul-pentru prima dată în istorie-la o regiune de graniţă 
între două ţări candidate. Programul experimental s-a dovedit a fi un succes şi, 
Comisia Europeană a continuat să pună la dispoziţie fonduri prin Programul Naţional 
Phare pentru Ungaria.  
În perioada 1996-2003, din fonduri Phare CBC, au fost alocate  34 M EURO în total  
pentru proiectele CBC pentru a fi implementate pe partea maghiară a graniţei şi 28 M 
EURO pentru partea românească.  
În această perioadă, două tipuri principale de proiecte au fost susţinute: a) proiectele 
de infrastructură fizică mare şi b) proiectele mici ce includ o largă varietate de acţiuni 
„people-to-people”. Programele PHARE CBC au jucat un rol important în stabilirea 
unor facilitaţi cheie în zona de graniţă, incluzând modernizarea punctelor şi 
drumurilor de trecere a graniţei, precum şi proiectele de dezvoltare a infrastructurii 
pentru afaceri.  Protecţia mediului a reprezentat de asemenea un domeniu important; 
proiecte în acest domeniu au fost axate  în principal asupra managementului 
resurselor de apă, ca răspuns la provocările comune identificate.  Astfel programele 
PHARE CBC au avut succes în stabilirea bazelor şi în îmbunătăţirea condiţiilor  
fundamentale pentru cooperarea pe termen lung. Următorul stagiu al cooperării l-a 
reprezentat implementarea Programelor de Cooperare Transfrontalieră Ungaria-
România şi Ungaria-Serbia & Muntenegru 2004-2006; programul a avut un buget de 
aproximativ 32 M EURO pentru Ungaria (INTERREG) şi aproape 20 M EURO pentru 
România (PHARE CBC), incluzând co-finanţarea naţională.  
Următoarele măsuri au fost finanţate:  
Prioritatea 1: Întărirea integrităţii infrastructurii spaţiale, fizice în zona transfrontalieră; 
 Măsura 1.1 Îmbunătăţirea infrastructurii transfrontaliere 
 Măsura 1.2 Abordarea provocărilor comune în domeniul protecţiei 

mediului şi prevenirii riscurilor  
Prioritatea 2: Promovarea iniţiativelor de cooperare în vederea facilitării integrării 
pieţelor şi creşterii coeziunii între comunităţile locale  
 Măsura 2.1 Dezvoltarea infrastructurii de afaceri şi a serviciilor comune 

pentru afaceri  
 Măsura 2.2 Sprijin pentru cooperare întreprinderilor  
 Măsura 2.3 Încurajarea cooperării între instituţii şi comunităţi  
 Măsura 2.4 Promovarea cooperării în domeniul cercetării şi dezvoltării 

tehnologice precum şi în domeniul dezvoltării resurselor umane.   
Deşi programul este în curs de implementare, a avut loc o evaluare intermediară ce 
se axează pe prima serie de aplicaţii, în urma cãreia s-au putut trage nişte concluzii 
importante ce trebuie luate în calcul cu privire la administrarea intervenţiilor în 
pregătirea programelor următoare. Mai jos se regăseşte un scurt sumar al 
experienţelor cheie şi a implicaţiilor pentru perioada de consultare curentă:  
 Referitor la utilizarea fondurilor, au fost urmate diverse proceduri în cele două 
ţări (INTERREG în Ungaria şi PHARE CBC în România); aceasta a condus la 
dificultăţi serioase şi întârzieri în implementare; implicarea vitală pentru 
programul actual este în măsură să faciliteze o implementare eficientă, 
aceleaşi proceduri trebuind să fie aplicate.  

 Totalul sprijinului solicitat pentru prima serie de aplicaţii a depăşit, în medie, de 
6,5 ori fondurile disponibile. Aceasta demonstrează clar că există cerere 
pentru intervenţiile finanţate ce vizează creşterea cooperării transfrontaliere; 
de fapt, aceasta este mai ridicată decât cea optimă. Pentru a obţine o rată 
optimă, este necesară creşterea concentrării, precum şi o serie de definiţii 
specifice mai clare ale activităţilor eligibile. Mai mult, problema generãrii de 
proiecte trebuie luată în considerare.   



 20

 Organizaţiile eligibile nu au fost clar precizate în cazul anumitor măsuri. 
Definiţia organizaţiilor eligibile pentru sprijin financiar trebuie consolidată. 

 Evaluarea şi selecţia proiectelor a fost una reuşită; în unele cazuri, definiţia 
criteriilor de evaluare nu a fost suficient de clară, ceea ce a condus la 
dificultăţi şi neînţelegeri. Ca o consecinţă, o definiţie mai precisă a criteriilor de 
evaluare şi  pregătirea evaluatorilor sunt de importanţă majoră. Experienţa 
Ungariei privind selectarea proiectelor finanţate din Fondurile Structurale, în 
special sistemul standard de deschidere al aplicaţiilor, s-a dovedit deficitar în 
cazul anumitor tipuri de intervenţii (de exemplu, dezvoltarea drumurilor). De 
aceea se propune, ca selecţia proiectelor să fie diferenţiatã conform 
intervenţiilor specifice ce vor fi implementate.  

 Proiectele selectate sunt în mare parte de bunã calitate, dar ar trebui 
accentuatã evaluărea durabilităţii şi a efectului transfrontalier al proiectelor.  

 
2.3 Concluzii privind zona de cooperare– analiza SWOT  
 
Referitor la rezultatele situaţiei socio-economice în zona de frontieră, următoarea 
analiză SWOT prezintã principalele concluzii ale strategiei de intervenţie. 
 
Puncte tari Puncte slabe 
 Principalele drumuri în zona de 

graniţă şi punctele de trecere au 
suferit dezvoltări semnificative în 
ultimii ani;  

 Cinci aeroporturi internaţionale oferă 
un acces bun în zonă prin transportul 
aerian, cu referire specială la 
capacitatea aeroportului Timişoara.   

 Mediu natural atractiv (cu referire la 
judeţele Hajdú-Bihar, Bihor, Arad şi 
Timiş) 

 Legături directe şi cooperare la scara 
largă între autorităţile publice locale 
în cadrul a 3 Euroregiuni ce acoperă 
întreaga zonă de graniţă.  

 Relaţii comerciale intense şi aflate în 
creştere între judeţele de graniţă.  

 Creşterea IDS în zona de frontieră, 
inclusiv creşterea IDS maghiare în 
România 

 Poziţia geografică echilibrată a 
centrelor economice importante cu o 
prelungire a punctelor forte 
complementare 

 Reţea extinsă de institute de educaţie 
superioară în zonă, reprezentând o 
bază de cunoştinţe  vastă şi resurse 
valoroase pentru cercetare şi 
dezvoltare (mai ales în Szeged, 
Debrecen, Oradea, Arad şi 
Timisoara) 

 Tradiţii multiculturale şi diversitate 
etnică, minorităţi de diverse 
naţionalităţi ce trăiesc de-a lungul 

 Slaba accesibilitate a principalelor 
drumuri din mai multe aşezări mici  

 Lipsa conexiunilor între satele din 
zona de graniţă  

 Conexiuni de căi ferate dispersate 
de-a lungul graniţei, slaba calitate a 
şinelor de cale ferată  

 Dezvoltarea improprie a sistemelor 
de apă potabilă şi de canalizare, mai 
ales pe partea românească a graniţei 

 Managementul deşeurilor industriale 
realizat impropriu reprezintă un risc 
serios în anumite părţi ale zonei de 
graniţă 

 În ciuda intervenţiilor anterioare, 
poluarea anumitor râuri rămâne o 
problemă  

 Nivelul scăzut al PIB în zona de 
frontiera  

 Zone rurale semnificative sunt 
dependente de agricultură, ceea ce 
nu oferă în forma actuală un nivel de 
viaţă adecvat.  

 Lipsa capitalului, competitivitatea 
limitată a  IMM-urilor în regiunile de 
graniţă, nivelul scăzut al productivităţii 

 Insuficienta dezvoltare a facilităţilor 
de infrastructură de transport  

 Nivelul scăzut de cooperare privind 
afacerile între diversele facilităţi de 
dezvoltare pentru IMM-uri şi 
organizaţii 

 Infrastructură de cercetare şi 
dezvoltare slab dezvoltată; un nivel 



 21

graniţei, mai ales în zona 
românească.  

 Creşterea numărului de iniţiative în 
cooperarea transfrontalieră (instituţii, 
ONG-uri, diverse niveluri 
administrative).  

scăzut al implicării sectorului privat în 
finanţarea cercetãrii şi dezvoltãrii 

 Nivelul scăzut al Tehnologiei 
Informaţiei şi Comunicaţiilor şi al 
folosirii internetului de bandă largă 

 Gradul de angajare scăzut şi nivelul 
mare de şomaj (mai ales în Ungaria)  

 Numărul foarte scăzut de atracţii 
turistice faimoase şi cunoscute pe 
plan internaţional  

 Lipsa de informare privind atracţiile 
turistice existente, lipsa produselor 
competitive de turism 

 Tendinţe demografice negative: 
pierderi naturale  şi emigrarea 
semnificativă din zonele de graniţă 
din Ungaria  

Oportunităţi Ameninţări  
 Aderarea timpurie a României la UE  

în perioada de programare, precum şi 
acquis-ul comunitar vor contribui la 
armonizarea sistemelor 
administrative.  

 Armonizarea politicilor naţionale ale 
celor două ţări pe baza unor acorduri 
Guvernamentale anuale *), ţintesc 
întărirea cooperării între cele două 
ţări. Creşterea fondurilor disponibile 
pentru dezvoltarea cooperării 
transfrontaliere, folosirea procedurilor 
comune.  

 Eliminarea graduală a frontierelor de 
stat. 

 Dezvoltarea semnificativă a rutelor 
majore de transport pe ambele pãrţi 
ale graniţei.   

 Disponibilitatea infrastructurii curente 
de trecere a graniţei, urmată de 
eliminarea graduală a frontierelor, în 
vederea utilizării economice şi pentru 
afaceri.   

 Un număr mare de vizitatori români în 
Ungaria 

 Creşterea numărului vizitatorilor 
maghiari în România 

 Îmbunătăţirea performanţelor 
economice din Ungaria şi România. 

 Disponibilitatea apelor termale de 
înaltă calitate în zona de cooperare, 
în scopuri turistice şi ca sursă de 
energie alternativă. Regulamentele 
UE privind mediul impun acţiuni 
comune în protecţia mediului. 
Îmbunătăţirea conexiunilor celor două 
state au un impact pozitiv asupra 

 Slaba dezvoltare a autostrăzilor în 
zona de cooperare românească ar 
putea  afecta dezvoltarea economica 
comună şi echilibrată  

 Lipsa accesului la zonele rurale 
conduce la creşterea discrepanţelor 

 Un risc relativ mare al poluării 
 Un risc relativ mare al inundaţiilor la 

scară largă  
 Protejarea cadrului legal al cooperării 

în materie de servicii medicale 
transfrontaliere nu va fi pusă la punct 
în viitorul apropiat.  
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zonelor de frontieră.  
*) în cadrul sesiunilor guvernamentale comune România-Ungaria din 2005, 2006  
 
 
 
Principalele concluzii ale analizei SWOT  
Analiza SWOT prezintã principalele caracteristici ale zonei de cooperare Ungaria-
România. In multe privinţe, zona de graniţă se confruntă cu probleme similare 
majorităţii zonelor separate de graniţe naţionale, dar şi cu nişte provocări unice.  
 
Puncte slabe-Ameninţări 
Una dintre ameninţãrile principale ce trebuie luată în calcul în zona de frontiera este 
accesibilitatea slabă sau serios afectată. Principala infrastructură de transport din 
zona transfrontalieră Ungaria-România a fost serios îmbunătăţită în ultimii ani; totuşi, 
persistã deficienţele în conexiunile de transport la scară mică, precum şi sincope 
privind punctele de trecere a graniţei. Slaba accesibilitate a drumurilor principale şi 
lipsa conexiunilor drumurilor poate conduce la rămânerea în urma a zonelor rurale.  
Dezvoltarea improprie a sistemelor de apă potabilă şi canalizare, managementul 
deşeurilor industriale slab dezvoltat şi despăduririle pot conduce la  creşterea riscului 
de poluare la scară largă şi la inundaţii. Pentru a păstra relativ neatins mediul 
înconjurător, prevenirea poluării şi a catastrofelor naturale trebuie incluse în 
domeniile de intervenţie ale programului.  
 
Lipsa capitalului, nivelul scăzut al productivităţii reduce competitivitatea IMM-urilor şi 
interesul investitorilor privind cooperarea transfrontalieră. De asemenea, acestea 
sunt afectate de insuficienta accesibilitate la internetul de bandă largă şi de nivelul 
scăzut al facilităţilor Tehnoligiei Informaţiilor şi Comunicaţiilor. Majoritatea acestor 
provocări poate fi abordată de o manieră integratã, explorând oportunităţile oferite de 
cooperarea transfrontalieră în domeniul afacerilor.   
  
Puncte forte-Oportunităţi  
Principalele drumuri de-a lungul graniţei şi cele cinci aeroporturi internaţionale oferă 
o accesibilitate relativ bună a zonei de frontiera, ceea ce contribuie la creşterea 
atractivităţii zonei pentru potenţialii turişti şi investitori. Situaţia geografică favorabilă –  
apropierea de Serbia şi de Ucraina, ambele pieţe cu potenţial major, şi prezenţa 
coridoarelor TEN în zonă, ca şi locaţia echilibrată a centrelor economice, împreună 
cu dezvoltarea semnificativă, ce se află în derulare, a rutelor de transport, toate 
acestea oferă o oportunitate semnificativă pentru serviciile logistice în anumite părţi 
ale zonei.  
 
Zona de frontieră este caracterizată de tradiţiile multiculturale comune şi de 
diversitatea etnică (mai ales în partea românească a graniţei)  ce oferă o bază solidă 
pentru acţiunile „people to people” şi pentru cele comunitate-comunitate în diverse 
domenii, fapt ce conduce la creşterea integritãţii întregii zone de frontieră  şi pune 
bazele cooperării în alte domenii.  
Disponibilitatea unei game largi de institute de educaţie superioară ce oferă educaţie 
de calitate în diverse domenii poate fi considerată unul din cele mai importante 
puncte forte ale zonei de frontieră, oferind potenţialul necesar pentru cercetarea de 
calitate şi dezvoltarea serviciilor. Nivelul cooperării între universităţi, şi între 
universităţi şi întreprinderi este foarte limitat în prezent; întărirea unei asemenea 
cooperări poate juca un rol important în creşterea competitivităţii şi dezvoltării 
integrate a zonei.  
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Aderarea României la UE a condus la adoptarea acquis-ului comunitar, la 
armonizarea sistemelor administrative şi la eliminarea graduală a graniţelor, stabilind 
per ansamblu un mediu mult mai favorabil pentru dezvoltarea comună a zonei de 
frontieră.  
 
 
 

Capitolul 3. Strategie comunã de dezvoltare şi coerenţă cu alte 
programe 

 
3.1Strategie comună de dezvoltare transfrontalieră şi obiectivele programelor 
 

3.1.1Strategia 
Strategia propusă prin intermediul acestui program reprezintã  o evoluţie a strategiei 
ce susţine Programul Operaţional Ungaria-România şi Ungaria-Serbia şi 
Muntenegru, 2004-2006. Pe langă faptul că preia şi continuă diverse aspecte ale 
strategiei menţionate anterior, ia în considerare următorii factori: 
 
 Acest program de cooperare transfrontalieră acoperă o arie geografică diferită 

(zona de graniţă Ungaria-România), 
 România a aderat la Uniunea Europeană chiar la începutul perioadei de 

programare şi graniţa dintre cele două state a devenit graniţă internă. 
 Liniile Directoare Comunitare pentru Coeziune pentru perioada 2007-2013 

sunt adoptate, oferind un cadru general pentru programele implementate cu 
sprijinul Fondurilor Structurale. 

 
Elementul de bază al strategiei a rămas neschimbat: să aduca diferiţi actori-oameni, 
actori economici şi comunităţi- mai aproape, cu scopul de a exploata mai efficient 
oportunităţile oferite de dezvoltarea comună a zonei de graniţă. Astfel, strategia 
propusă este centrată în jurul utilizării unei astfel de oportunităţi unice, în special prin:  
 
 Îmbunătăţirea condiţiilor cheie de cooperare prin adresarea către cel mai 

important obstacol. 
 Susţinerea iniţiativelor de cooperare actuale ale anumitor actori.  

 
Primul pilon al strategiei propuse este orientat spre îmbunătăţirea fluxului de 
informaţii şi a infrastructurii de transport în zona de cooperare. 
 
Pe măsură ce condiţiile cheie sunt stabilite, trebuie promovate extensii rapide ale 
activităţilor de cooperare, cu scopul de a exploata oportunităţile de dezvoltare 
comună.  În consecinţă, cel de-al doilea pilon al strategiei se concentrează 
asupra susţinerii iniţiativelor comune în diverse câmpuri de activitate.  
 
Activităţile de sprijin trebuie să se concentreze pe anumite zone unde poate fi stabilit 
un interes comun şi care se pot constitui în forţe conducătoare ce vor susţine 
dezvoltărea în comun a zonei. Potrivit analizei SWOT, identificarea acestor zone 
cheie trebuie să ia în considerare următoarele:  
 Stabilirea unor interese comune în domeniul afacerilor va conduce la 

cresterea nivelului de cooperare economică şi la prevenirea divergenţelor 
economicea regiunilor de graniţă ale celor doua state.  

 Caracteristicile naturale ale zonei reprezintă bunuri valoroase care pot fi 
conservate numai prin intervenţii comune.  

 Cunoaşterea partenerului este cerinţa de bază pentru legături atât economice 
cât şi sociale, care se vor reflecta în legaturilor sociale şi culturale.  
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3.1.2 Obiective 
 
Obiectivul general al Programului de Cooperare 
Pentru a aduce oamenii, comunităţile şi actorii economici din zona de graniţă mai 
aproape unii de ceilalţi, cu scopul de a facilita dezvoltarea comună a zonei de 
cooperare, construind pe punctele forte ale regiunii de graniţă  
 
Obiective specifice 
Obiectivul general al programului, împreună cu elementele centrale ale strategiei 
derivate din analiza SWOT conduc la formularea următoarelor obiective specifice: 
 Obiectivul specific nr.1: Infrastructură de transport îmbunătăţită pentru a 

facilita accesul în cadrul zonei de frontieră  
 Obiectivul specific nr. 2: Un flux al informaţiilor îmbunătăţit asupra 

oportunităţilor comune din zona de frontieră  
 Obiectivul specific nr.3 : Utilizarea efcientă a resurselor naturale comune şi 

protejarea valorilor naturale în zona de graniţă. 
 Obiectivul specific nr.4: Întărirea legăturilor economice în zona de frontieră 

pentru a accelera dezvoltarea economică durabilă construită pe avantaje 
comparative  

 Obiectivul specific nr. 5: Întărirea coeziunii sociale şi culturale între oameni şi 
comunităţi.  

 
Obiectivele specifice de mai sus se concentrează pe asigurarea  unei baze 
stabile pentru dezvoltarea comună. Totuşi, pe lângă promovarea dezvoltării 
comune, programul trebuie contribuie şi la protejarea principiilor orizontale 
respectate de toate părţile. Prin prisma acestei abordări, toate intervenţiile din 
program vor:  
 Asigura egalitatea sexelor 
 Lua în considerare nevoile particulare ale celor dezavantajaţi, invalizi sau 

aparţinând unor minorităţi etnice.  
 Asigura protecţia mediului natural dar şi celui construit, cu scopul de  a susţine 

dezvoltarea durabilă.  
 

3.1.3 Identificarea axelor prioritare 

 
Obiectivele orizontale prezentate anterior vor fi luate în considerare pe deplin pe 
parcursul întregului ciclu al programului, inclusiv programarea, desemnarea 
indicatorilor pentru monitorizare şi evaluare dar şi în stabilirea criteriilor de selecţie  
pentru diferite măsuri. Prioritare vor fi considerate proiectele care contribuie în mod 
clar la realizarea  unuia sau mai multor obiective menţionate anterior.   
 
Strategia propusă este constriuită pe doi mari piloni. Două axe prioritare au fost 
identificate pentru a implementa strategia propusă şi prezentată mai sus. Axa 
prioritară 1 face referire la primul pilon, în timp ce axa prioritarã 2 face referire la 
pilonul 2.  
O a treia prioritate a fost de asemenea identificată şi urmăreşte creşterea eficienţei şi 
eficacităţii implementării programului prin furnizarea de asistenţă tehnică. 

• Axa prioritară 1 : Îmbunătăţirea condiţiilor cheie pentru dezvoltarea comună şi 
durabilă a zonei de cooperare. (Îmbunătăţirea transportului transfrontalier, 
comunicaţiilor şi protecţiei mediului ) 

• Axa prioritară 2: Întărirea coeziunii sociale şi economice în zona de frontieră 
(cooperare în domeniul afacerilor, dezvoltare, educaţie, piaţa muncii, sănătate 
şi managementul riscului.) 
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• Axa prioritară 3: Asistenţă Tehnică 
 
Axa prioritară 1 contribuie la obiectivul specific nr 1, nr.2, şi nr.3 iar Axa Prioritară 2 
contribuie la Obiectivele Specifice nr.4 şi 5. Conexiunile existente între axele 
prioritare şi obiective sunt illustrate în graficul următor.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Domeniile de intervenţie pentru fiecare axã prioritarǎ.  
 
Axele prioritare ce construiesc strategia sunt implementate printr-o serie de domenii 
majore de intrervenţie. Aceste domenii majore de intervenţie sunt corelate între ele şi 
corespund strategiei prezentate în capitolul 3.1.1. Împreunǎ ele contribuie la 
realizarea obiectivelor de program identificate în capitolul 3.1.2. 
 
 
Graficul urmǎtor oferǎ o vedere de ansamblu a domeniilor majore de intervenţie 
pentru fiecare axã prioritarã.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 26
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3.1.4 Indicatorii la nivel de program 
Având în vedere : 
1) Documentul de lucru nr.2 – Linii Directoare Indicative privind Metode de 

Evaluare: Indicatori de monitorizare şi evaluare,2007-2013  
2) Indicatorii de bazǎ privind cooperarea transfrontalierǎ 
 
urmǎtorii indicatori cheie sunt setaţi la nivelul Programului Operaţional: 
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Tabel1  Indicatorii la nivelul Programului 
 

An de 
referinţã 

Tinta Sursǎ Priorita
te 

Tip Indicator Definiţie 

Year Value Year Value  
Na Context PIB în zone eligibile PIB/locuitor  în procente (EU25=100), % 2004 35,7 2013  SO 

HU/RO 
Na Context Nivelul şomajului în zona 

eligibilǎ 
Rata somajului, % 2004 4,6 2013  SO 

HU/RO  
Na Impact Nivelul cooperǎrii economice Cresterea procentualǎ a ponderii României în balanţa 

de comerţ exterior a Ungariei şi invers. 
2007 0 % 2013 5 % SO 

HU/RO  
Valorile indicatorilor de rezultat vor fi incluse în Manualul de implementare. 

 
Cu privire la temele orizontale identificate la nivelul programului, indicatorii sunt definiţi ca: 
 
Tabelul 2. Indicatori orizontali 

Prioritate Tip Indicator Definiţie Valoare ţintã 
1-2 Impact Promovarea egalitǎţii 

oportunitǎţilor 
Contribuţia activitǎţilor susţinute la egalitatea 
de şanse. 

calitativǎ 

1-2 Impact Promovarea dezvoltǎrii 
durabile 

Contributia activitǎţilor susţinute la durabilitatea 
mediului 

calitativǎ 

1-2 Rezultat Promovarea egalitǎţii 
oportunitǎţilor 

Ponderea procentualǎ a locurilor de muncǎ nou 
create ocupate de femei. 

 

1-2 Rezultat Promovarea dezvoltǎrii 
durabile 

Numarul de proiecte cu impact pozitiv asupra 
mediului sau care adaugǎ valoare pozitivǎ în 
termenii unor practici ecologice.practice 

 

1-2 Rezultat Promovarea 
bilingualismului 

Numǎrul de proiecte care promoveazǎ 
administraţia publicǎ oameni şi publicaţii 
bilingve  
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3.2 Principalele rezultate ale evaluării ex ante 
 
Scopul evaluării ex ante este acela de a furniza o analiză independentă a 
Documentului Programatic. Această evaluare ex ante a fost realizată de către Pillars 
Consulting Ltd. Evaluarea s-a axat pe “Analiza Zonei Programatice”, analiza SWOT, 
Strategia, Priorităţile, implementarea  şi prevederile financiare cu scopul de a 
constata dacă Documentul Programatic este în conformitate cu regulamentele 
Uniunii Europene. Procesul de evaluare ex ante s-a  bazat pe cooperarea autorilor şi 
evaluatorilor.  Documentul conţine analizele specifice ale regiunilor şi sectoarelor, 
luând în considerare diversele puncte forte sau puncte slabe. Analiza a ţinut cont de 
diferenţele semnificative existente între cele două state la nivelul dezvoltării unui 
număr de zone şi de diferenţele rezultate  în caracteristicile lor economice şi sociale. 
Constituie un avantaj faptul că în textul documentului de programare predomină 
indicatorii relativi iar aceştia sunt comparaţi frecvent cu cifrele înregistrate la nivelul 
Uniunii Europene.      
 
Datorită faptului că autorii au ţinut cont de comentariile evaluatorilor în momentul 
elaborãrii versiunii actuale a Programului Operaţional, analiza SWOT este mult mai 
coerentă cu analiza zonei de program iar observaţiile sunt menţionate în categoriile 
corespunzătoare. Punctele forte, punctele slabe, oportunităţile şi ameninţările 
identificate de analiza situaţiei, sunt în general adecvate şi se potrivesc cu 
elementele conţinute în tabelul SWOT. Autorii au inclus în document o prezentare de 
ansamblu asupra procesului de redactare al programului prezentând organizaţiile 
relevante, principalele etape ale procesului lucrativ şi rolul consultărilor publice . 
 
Nu există deficienţe în continuitatea logică internă a acestei versiuni a programului 
operaţional. Pe parcursul examinării, evaluatorii au constatat că toate domeniile de 
intervenţie prezintă o necesitate de a rezolva problemele prezentate  în analiza zonei 
de program sau în analiza SWOT. Îmbunătăţirile aduse analizei ariei eligibile a 
programului se găsesc la sfârşitul fiecărui capitol.     
 
Versiunea actuală are suficientă consistenţă internă. Atât analiza zonei de program 
dar şi analiza SWOT oferă o bază adecvată pentru stabilirea strategiei şi a domeniilor 
majore de intervenţie descrise în cadrul axelor prioritare. Autorii au luat în 
considerare caracteristicile regiunii de frontieră, concluziile perioadelor anterioare de 
programare şi Liniile Directoare Strategice Comunitare pentru perioada 2007-2013.  
 
In urma consultărilor anterioare sistemul de indicatori s-a schimbat şi îmbunătăţit 
continuu pe parcursul perioadei de evaluare. Indicatorii au fost setaţi nivelurile 
corespunzătoare ale programului şi acum s-a stabilit o ordine ierarhică transparentă. 
Şi totuşi, constituie o problemă faptul că valoarea iniţială este zero pentru majoritatea 
indicatorilor. 
 
Capitolul propus pentru implementare este în conformitate cu regulamentele în 
vigoare. Principala dificultate a evaluării constă în faptul că majoritatea detaliilor 
implementării se fereră la o etapă ulterioară (ex:: Planuri de Acţiune) pe care 
evaluatorii nu o pot examina.   
 
 
 
3.3 Evaluarea Strategică de Mediu – Rezumatul Raportului Final de Mediu  
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Raportul Final de Mediu al evaluării strategice de mediu (datată 27 aprilie 2007, 
versiunea 2.0) a fost pregătit pe baza următoarelor documente:  
 

• Documentul Programului de Cooperare Teritorială Europeană Ungaria-
România 2007-2013 (versiunea 11, februarie 19,2007)  

• Documentul Programului de Cooperare Teritorială Europeană Ungaria-
România 2007-2013 (versiunea 11,  2 martie , 2007),  

• Planul  Naţional de Acţiune pentru Schimbarea Climaterică din România 
(2005-2007),  

• Strategia Naţională de Dezvoltare Durabilă,  
• Strategia Naţională şi Planul de Acţiune pentru Conservarea Diversităţii 

Biologice şi Utilizarea Durabilă a componentelor sale în România,  
• Opinia Consiliului Reprezentanţilor Comitetului Bekes,  
• Opinia Consiliului Delegaţilor Comitetului  Csongrád,  
• Recomandările Grupului de lucru al Programului de Cooperare Teritorială 

Europeană pentru Evaluare Strategică de Mediu Ungaria- România, Ungaria- 
Békéscsaba, 13 aprilie 2007.  

 
Pe parcursul Evaluãrii Strategice de Mediu a Programului de Cooperare Teritorială 
Europeană Ungaria-România, 2007-2013 nu a fost disponibil nici un tabel financiar 
detaliat care să indice alocarea resurselor între domeniile de intervenţie prevăzute în 
cadrul Programului. Datorită lipsei unui plan de acţiune detaliat (un Manual de 
Implementare pentru 3 ani), nu există nicio informaţie în  legătură cu activităţile 
detaliate la nivel de proiect, criteriile de eligibilitate, beneficiarii ţintă, condiţiile de 
ofertare ale proiectului. Deoarece documentul programului nu detaliazã criteriile de 
selecţie ale proiectelor este dificil de evaluat impactul programului asupra mediului  
 
În principiu Evaluarea Strategică de Mediu a fost desfaşuratã în două etape:  

1. Evaluări de tip ex ante: au tratat relevanţa, consistenţa şi coerenţa 
programului, durabilitatea şi impactul regional al intervenţiilor (activităţilor) din punctul 
de vedere al mediului înconjurãtor.   

2. Evaluări de tipul Evaluãrilor Strategice de Mediu: au comparat programul în 
cu un set de criterii de mediu pentru durabilitate. 

  
În timpul procesului de planificare s-a stabilit un dialog între planificatorii programului 
şi experţii independenţi care au realizat Evaluarea Strategicã de Mediu. Instrumentul 
principal pe care s-a bazat dialogul a fost tabelul de recomandări (care este o parte a  
primei versiuni a Raportului de Mediu şi a Raportului final de mediu final care se pot 
descărca gratis de pe internet.) Tabelul oferă informaţii despre cum au fost luate în 
considerare anumite recomandări ale ale experţilor care au realizat Evaluarea 
Strategicã de Mediu şi mãsura în care aceste recomandãri au fost integrate în 
documentul de programare. Pe parcursul procesului Evaluării Strategice de Mediu au 
fost realizate patru versiuni ale Raportului  de Mediu şi un Raport Final de Mediu.  
 
Principalele subiecte ale recomandărilor prezentate în Evaluarea Strategicã de Mediu 
sunt următoarele:  

• Propuneri pentru selecţia proiectelor,  
• Deficienţele capitolului de analizã cu referire în special la elemente de mediu, 
• Lipsa unei prezentări detaliate şi comprehensive a condiţiilor sociale  şi 

economice în capitolul de analizã,  
• Lipsa corelãrilor între schimbările economice şi sociale şi de mediu,  
• Lipsa coerenţei între analiza situaţiei, analiza SWOT şi instrumentele şi 

domeniile majore de intervenţie.  
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• Definiţia conceptului de dezvoltare durabilă şi durabilitate.  
 
Principalele opinii cu privire la priorităţile şi activităţile documentului program sunt 
prezentate mai jos:  
 
Prioritatea 1. Îmbunǎtǎţirea condiţiilor cheie  de dezvoltare comunã şi durabilã a 
zonei de cooperare 
 
Activitatea 1.1: Îmbunătăţirea condiţiilor de transport transfrontalier  
 
În prima versiune a programului analizei situaţiei existente era în conformitate cu 
priorităţile stabilite. Nu se făcea nici o referire la Programul Operaţional de Transport 
al Ungariei sau la strategiile naţionale pentru dezvoltarea traficului. Documentul final 
al Programului a mai avansat şi a analizat coerenţă cu documentele de planificare 
ale Ungariei şi României (Cadru Strategic Naţional de Referinţă, Programele 
Operaţionale). Analiza situaţiei nu acoperă impactul traficului asupra mediului. În 
comparaţie cu durabilitatea mediului, este de importanţă majoră că programul susţine 
activităţi de planificare precum: evaluari de mediu, studii de impact şi pregătirea 
planurilor de implementare. Sub această activitate ar fi important să se dezvolte un 
sistem de colectare şi distrugere a deşeurilor în zonele înconjurătoare ale rutelor de 
trafic . 
 
Activitatea 1.2: Îmbunătăţirea comunicaţiilor transfrontaliere 
 
În analiza situaţiei nu este prezentatã situaţia actualã a utilizării tehnologiei 
informaţiei, există o analiză a dezvoltării reţelei de telefonie, dar nu este nici un 
cuvânt despre furnizarea de internet. Acest lucru apare ca o slăbiciune şi în analiza 
SWOT. Există o concordanţă între declaraţiile şi recomandările SWOT, dar analiza 
situaţiei pare să nu fie foarte bine fundamentată. Conform planificatorilor, această 
deficienţă nu a fost corectată datorită lipsei de informaţie.  
Nu există nici un  cuvânt cu privire la riscurile şi pericolele ecologice cauzate de 
echipamentele IT din postura de deşeuri periculoase. Un lucru practic ar fi creşterea 
sinergiei între această activitate şi activitatea 1.3: protecţia mediului: reducerea 
poluării într-atât încât ar fi posibil să se colecteze şi să se recicleze echipamentul IT 
vechi dar neuzat Activitatea 1.2 are un rol important în relaţia cu durabilitatea socială 
, pentru că activitatea susţine accesul larg la internet, şi întăreşte media locală, care 
poate contribui la dezvoltarea culturilor locale şi la aplicarea deciziilor cu privire la 
problemele locale.Activitatea ar putea de asemenea contribui la împrăştierea 
cunoaşterii şi a producţiei şi a  modelelor de consum bazate pe  cultură.  
 
Activitatea 1.3: Protecţia mediului  
 
1.3.1 Protejarea Naturii  
 
Se pot găsi doar câteva cuvinte în legătură cu valorile naturale şi zonele protejate 
(siteurile Natura 2000) din partea Românească a zonei de program. Programul 
conţine mai multe referiri la partea maghiară dar nu suficient de detaliate. Aceste 
deficienţe au fost reparate în timpul procesului de planificare , dar chiar şi aşa 
programul nu tratează rolul coridoarelor ecologice, al pădurilor şi al albiilor râurilor în 
conservarea biodiversităţii. Activitatea va avea un efect pozitiv asupra durabilităţii 
mediului.   
 
1.3.2 Resursele de apă şi managementul calităţii. 
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Analiza situaţiei menţionează apa termală ca o resursă naturală, dar nu menţionează 
apa de suprafaţă sau subterană ca resurse potenţiale.Totuşi nu este menţionată nici 
un fel de dezvoltare în legătură cu apa termală. De asemenea nu există nici o 
prezentare a aspectelor legate de riscurile de dezastru (zone inundate, pericole de 
inundaţii, ponderea oamenilor care trăieşte în astfel de zone, platforme industriale din 
aceste zone). Nu este prezentată nici o hartă  care să prezinte locaţiile suspectate de 
poluare a apelor sau inundaţii. 
 
Se discută relativ puţin despre păduri, deşi au un rol important în managementul 
apelor, şi în prevenirea şi managementul dezastrelor. Totuşi ar fi mai grav dacă s-ar 
examina legăturile între condiţia actuală a pădutrilor şi inundaţiile de anul trecut. 
Descrierea elementelor de mediu nu este satisfăcătoare. Deşi analiza situaţiei în 
ceea ce priveşte apa este completă, problema zonelor aflate în aval în zona de 
program a Ungariei,  în mod fundamental afectată de inundaţii, nu este bine 
prezentată. Aluviunea Maros care este în mare măsură pe teritoriul României are un 
impact fundamental asupra rezervei de apă a Commitetelor Bekes şi Csongrad. 
Conservarea acestei aluviuni este de interes comun atât pentru Ungaria cât şi pentru 
România. Aceste deficienţe nu au fost modificate într-o manieră satisfăcătoare în 
timpul procesului de planificare.  
 
1.3.3 Reducerea poluării.  
 
Analiza situaţiei menţionează poluarea industrială ca fiind cea mai mare ameninţare, 
dar activitatea propusă se ocupă de deşeuri comunale. Activitatea se focalizează 
doar pe tratamentul deşeurilor comunale ale populaţiei, dar nu se accentuează faptul 
că problema deşeurilor ar trebui să aibă o abordare sistemică: reciclarea, arderea, 
colectarea selectivă, ar trebui preferate în defavoarea depozitării.  
Programul menţionează dezvoltarea comunicării ceea ce ar duce la o expansiune 
rapidă a tehnologiei informaţionale şi creşterea cantităţii de deşeuri ce provin din 
echipament IT vechi şi neutilizat. Ar fi mai practic să se rezolve această poblemă. 
Analiza situaţiei nu evaluează condiţia managementului deşeurilor în profunzime. 
Astfel ar fi important de verificat dacă mediul legislativ permite introducerea 
activităţilor planificate. Este recomandat ca în timpul derulării Planului de Acţiune şi a 
proiectelor adiacente să se prefere abordarea sistemică a managementului 
deşeurilor. 
 
Prioritatea 2. Întărirea coeziunii economice şi sociale a zonei de frontieră 
 
Activitatea 2.1: Susţinerea cooperării transfrontaliere în afaceri: Investiţiile în 
infrastructura de afaceri, activităţi industriale, comerciale şi logistice ar trebui să fie 
realizate pe modelul dezvoltării „brown-field” sau complementar la structurile deja 
existente. Tehnologiile utilizate ar trebui să corespundă standardelor de protecţie a 
mediului. Va fi nevoie să se treacă de la produse şi tehnologii ce utilizează intensiv 
materia primă sau energia, la unele care să aibă un consum scăzut, şi să se prefere 
un tipar de producţie şi consum bazat pe cunoştinţe şi cultură. Activitatea ar putea 
avea un efect pozitiv asupra durabilităţii, doar dacă astfel de aspecte sunt incorporate 
în criteriile programului de selecţie ale proiectelor 
 
Activitatea 2.2: Promovarea cooperării în domeniul cercetare-dezvoltare şi inovare 
 
Atât în cadrul analizei situţiei cât şi în cadrul analizei SWOT, cantitatea scăzută de 
activitate de cercetare dezvoltare este prezentată între slăbiciuni. Programul se 
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concentrează pe eliminarea slăbiciunilor, dar nu este clar care ar fi relaţia între 
cercetarea-dezvoltare recomandată şi mediul local, sau care  ar fi domeniile preferate 
pentru cercetare-dezvoltare.Nu există nici un efect de multiplicare detectabil legat de 
dezvoltarea durabila a mediului. Susţinerea domeniului de cercetare-dezvoltare 
precum şi susţinerea raspândirii inovaţiilor contribuie la dezvoltarea producţiei bazate 
pe cunoştinţe şi cultura dar şi la dezvoltarea industrială, astfel că această activitate  
poate avea un semnificativ impact pozitiv asupra celorlalţi doi piloni ai dezvoltării 
durabile:mediu şi societate. 
 
Activitatea 2.3 : Cooperarea pe piata muncii si educatiei – dezvoltarea in comun a 
abilitatilor si cunoasterii 
Analiza situatiei putea avea o evaluare mai dezvoltata (cuprinzatoare) asupra 
nevoilor pe piata muncii. Dezvoltarea resusrelor umane, a cadrului educational si 
curricular, suportul programelor de cercetare sunt cu adevarat importante pentru 
raspandirea unui mediu (ambient) prietenos adica tehologii durabile si accesul la 
forta de munca pregatita. 
 
 
Activitatea 2.4: Sănătatea şi prevenirea ameninţărilor comune  
 
Analiza situaţiei nu acoperă prevenirea dezastrelor, organizaţii de management şi 
organizaţii de protecţie civilă, cu toate că dezvoltarea cooperării este urmărită în 
cadrul programului Această activitate va avea un impact pozitiv asupra dezvoltării 
durabile a mediului.   
 
Activitatea 2.5: Cooperarea între comunităţi 
 
Această activitate contribuie în mod inevitabil la dezvoltarea durabilă a mediului şi a 
societăţii, dar ar fi indicat să existe o analiză a situaţiei cu privire la starea mentală şi 
socială a populaţiei din zona de program. Stări negative ar putea să se manifeste în 
activităţi dăunătoare mediului. Această problemă nu a fost abordată într-o manieră 
satisfăcătoare în timpul procesului de planificare.  
 
 
3.4 Teme orizontale  
 

3.4.1 Egalitatea de şanse  
Articolul 16 din Regulamentul general care stabileşte cadrul gestionãrii Fondurilor 
Structurale şi a Fondului de Coeziune stipulează că “Statele membre şi Comisia 
Europeanã trebuie să asigure egalitatea de şanse între barbaţi şi femei şi integrarea 
acestui principiu în implementarea fondurilor.”  
 
Egalitatea oportunităţilor va fi asigurată prin intermediul fiecãrui domeniu de 
intervenţie in special:  

• Domeniul major de intervenţie 2.3 – Cooperarea în domeniul pieţei forţei de 
muncă – în cadrul acestei intervenţii eforturi suplimentare vor fi facute pentru a 
include femeile şi grupurile dezavantajate în diverse programe de pregătire şi 
de a le oferi un acces mai bun la informaţiile privind piaţa forţei de muncă.  

• Domeniul major de intervenţie 2.4 – Sănătate şi prevenirea ameninţărilor 
comune – această intervenţie îşi propune să îmbunătăţescă accesul la la 
serviciile de sănătate din aria eligibilã a programului; se va lua în considerare 
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asigurarea unui acces cãt mai larg la serviciile de sănătate a grupurilor de 
persoane dezavantajate din regiune. 

• Domeniul major de intervenţie  2.5 – Cooperarea între comunităţi – această 
intervenţie va susţine în pricipal iniţiativele autorităţilor locale în diferite 
domenii de activitate; egalitatea de şanse pentru participarea femeilor şi a 
grupurilor de persoane dezavantajate în cadrul programelor, evenimentelor, a 
altor iniţiative oganizate. 

 

3.4.2 Dezvoltare durabilă  
 
Dezvoltarea economicã şi socială şi integrarea zonelor de graniţã trebuie să asigure 
sustenabilitatea socialã, economică şi de mediu. Cadrul strategic respectiv bazat pe 
analiza SWOT presupune ca toate măsurile luate prin intermediul acestui Program să 
utilizeze punctele forte ale regiunii de graniţă fără a dăuna mediulu înconjurător. În 
cadrul Programului axele prioritare sunt menite să răspundă şi să rezolve punctele 
slabe şi pericolele identificate în relaţie cu conditiile de mediu.  
Aceasta se va asigura prin:  

• Includerea unor intrebări standard privind impactului asupra mediului In cadrul 
formularelor de aplicaţie, 

• Prioritizarea proiectelor care au un efect pozitiv asupra mediului înconjurător 
sau a celor care păstrează, măresc sau reabilitează dotările existente, 
înaintea celor care se încadrează în termeni generali din acest punct de 
vedere, 

• Excluderea oricăror proiecte care pot distruge mediului înconjurător, 
• Sprijinirea mãsurilor de avertizare asupra mediului.  

3.4.3  Parteneriat  
Regulamentul General stipulează faptul cã “Statul membru va organiza, atunci când 
este necesar şi în concordanţă cu prevederile naţionale în domeniu, un parteneriat cu 
autorităţile implicate, cum ar fi: 

• autorităţi publice de la nivel regional, local, urban etc. 
• parteneri economici şi sociali  
• reprezentanţi ai societăţii civile, pateneri de mediu, ONG-uri şi organizaţiile 

responsabile cu promovarea egalităţii de şanse dintre bărbaţi şi femei. 
Pregătirea, implementarea, monitorizarea şi evaluarea Programului au fost elaborate 
astfel încat să asigure implicare directă a partenerilor implicaţi, dupã cum sunt 
prezentaţi în Capitolul 1.2, parteneri ce au fost implicaţi în întregul proces prin : 

• Întalniri periodice Task Force 
• Consultări cu diferiţi parteneri 
• Consultări cu ministerele şi alte instituţii affiliate 
• Consultãri pe internet. 

Întregul program promovează un concept special de parteneriat, parteneriate 
transfrontaliere, ce presupune cã numai proiecte comune susţinute de parteneri 
români şi maghiari pot fi susţinute în cadrul acestui Program. De asemena aplicarea 
principiului „Partenerului Lider de Proiect”  îmbunătăţeste parteneriatul.  
În plus, procedurile de implementare, structura şi compoziţia diferitelor instituţii au 
fost astfel concepute pentru a asigura un parteneriat echilibrat pentru fiecare dintre 
patenerii importanţi, din cele două regiuni ale graniţei, pe parcursul întregului proces 
de implementare.   
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3.4.4  Caracterul bilingv  
Caracterul special al programului – cooperarea transfrontalieră – necesită 
introducerea şi aplicarea unui principiu orizontal, şi anume caracterul bilingv. 
Programul presupune implementarea unor proiecte care sã implice parteneri din cele 
două ţări, cu limbi materne diferite. Chiar dacă partenerii (sau unii din ei) vorbesc 
limba celuilat, trebuie oferite oportunităţi egale  pentru toţi cei implicaţi, indiferent care 
este limba lor maternă, asigurăndu-se caracterul bilingv pe tot parcursul 
implementării proiectului.  
Astfel, documentele cheie ale proiectelor precum şi toate celelalte documente vor fi 
întocmite deopotrivă în limba romană şi în limba maghiară. Această condiţie va fi 
inclusă în contractul de grant al aplicanţilor selectaţi. Aceasta – pe langă asigurarea 
oportunităţilor egale la nivelul proiectelor- face de asemenea ca diseminarea 
informaţiilor asupra iniţiativelor de success  şi cele mai bune practici identificate pe 
percurs să faca  programul mult mai eficient.  
 
3.5 Corelarea cu obiectivele UE şi cu alte intervenţii 
  

3.5.1 Politici comunitare  

Uniunea Europeană a stabilit la nivelul întregii Uniuni cadrul politicilor comunitare 
pentru diferitelor sectoare, care oferă liniile directoare în identificarea posibilitãţilor de 
dezvoltare în aceste sectoare. Toate aceste politici la nivel comunitar au fost luate în 
considerare la elaborarea Programului Operaţional de Cooperare Transfrontalieră 
Ungaria–Romania 2007-2013.  

In elaborarea programului au fost luate în considerare urmãtoarele politici relevante 
la nivelul Uniunii Europene: Politica de mediu, Transport, Societate informaţională, 
Politica socială privind ocuparea forţei de muncă, Sănătate publică, Cercetare şi 
dezvoltare, Educaţie, învăţamant, tineret, Cultură.  

3.5.2 Cadrul Strategic Comunitar pentru Politica de Coeziune 2007-2013 

Potrivit articolului 25 al Regulamentului General “Consiliul va stabili la nivelul Uniunii 
Europene strategii concise pentru domeniul economic, social şi de coeziune 
teritorială  definind cadrul legal de intervenţie a fondurilor, luând în considerare şi alte 
politici comunitare.”  

Astfel Cadrul Strategic Comunitar, oferă liniile directoare pentru orice intervenţie 
finanţată din fonduri comunitare – inclusiv pentru programele de cooperare teritorială. 
Aceasta înseamnă că în faza de elaborare a Programului trebuie sã se ţinã cont de  
obiectivele şi propunerile exprimate în cadrul Cadrului Strategic Comunitar. 

Potrivit Cadrului Strategic Comunitar statele membre  şi regiunile trebuie să acorde o 
atenţie sporită circumstanţelor teritoriale (geografice). Referitor la dimensiunea 
teritorială  a Cadrului Strategic Comunitar, aceasta se concentrează asupra : 

- contribuţiei oraşelor la creşterea economică şi creearea  de locuri de muncă, 

- sprijinirea diversitãţii economice a zonelor rurale, a zonelor piscicole şi a celor 
cu handicap natural, 
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- cooperare, 

- cooperare transfrontalieră, 

- cooperare transnaţională, 

- cooperare interregională. 

Scopul strategic al Programului de Cooperare Teritorialã Ungaria –România – “Să 
unească oamenii, comunităţile şi actorii economici din zona de graniţă pentru a  
facilita dezvoltarea comună în zona de cooperare.” – este în conformitate cu 
obiectivul propus de Cadrul Strategic Comunitar. Strategia propusă subliniazã 
problemele existente şi se bazează pe eliminarea obstacolelor create de graniţele 
fizice prin îmbunătăţirea transportului, a infrastructurii comunicaţiilor şi promovarea 
cooperării în diferite domenii.  

Astfel axele prioritare şi domeniile majore de intervenţie propuse în cxadrul 
Programului contribuie la la cele trei zone cheie indentificate de Cadrul Strategic 
Comunitar: 

 Transformarea Europei şi a regiunilor în locuri atractive pentru investiţii şi crearea 
de locuri de muncă, 

 Imbunătăţirea cunoaşterii şi inovării care sã genereze creştere economicã,  

 Locuri de muncă mai multe şi mai bune. 

Mai mult decât atât, programul – având în vedere caracterul său special – întăreşte 
dimensiunea teritorialã a dezvoltãrii.  

Intervenţiile definite în Programul de Cooperare Transfrontalieră Ungaria – România  
2007-2013 pot fi observate în tabelele de mai jos : 
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Tabelul 1. Cadrul Strategic Comunitar pentru Politica de Coeziune 2007-2013 
 
 
Orientarea strategică 1 -  Transformarea 
Europei şi a regiunilor în locuri atractive 
pentru investiţii şi crearea de locuri de 

muncă 
    

Axa PRIORITARĂ I : Îmbunătăţirea 
condiţiilor cheie pentru dezvoltarea durabilă 

comună a zonei de cooperare 

Extinderea  şi 
îmbunătăţirea 
infrastructurii 
de transport 

Întărirea 
sinergiilor între 

protecţia 
mediului şi 
creşterea 

economică 

Utilizarea 
surselor 

tradiţionale 
de energie

1.1 Îmbunătăţirea facilităţilor de transport transfrontalier X   
1.2 Îmbunătăţirea comunicaţiilor transfrontaliere     
1. 3 Protecţia mediului înconjurător  X  
Axa PRIORITARĂ II : Întărirea coeziunii 
economice şi sociale a zonei de graniţă     

2.1 Suţinerea mediului de afaceri transfrontalier 
  X 

2.2 Promovarea cooperării în domeniul cercetării, 
dezvoltării şi inovării     

2.3 Cooperarea în domeniul pieţei de muncă şi a 
educaţiei 

   

2.4 Sănătate şi prevenirea ameniţărilor comune 
   

2.5 Cooperarea între comunităţi   X  
Axa PRIORITARĂ III : Asistenţă tehnică    
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Orientarea strategică 2: Imbunătăţirea 
cunoaşterii şi inovării care sã genereze 

creştere economicã 
     

Axa PRIORITARĂ I : Îmbunătăţirea 
condiţiilor cheie pentru dezvoltarea durabilă 

comună a zonei de cooperare 

Stabilirea 
unor ţinte 

pentru 
invesiţiile 

în 
domeniul 

tehnologiei 
cercetãrii-
Dezvoltãrii

Facilitarea 
inovaţiilor şi 
promovarea 

antrprenoriatelor

Promovarea 
accesului la 
societatea 

informaţionalã

Îmbunătăţirea 
accesului la 

finanţare 

1.1 Îmbunătăţirea facilităţilor de transport transfrontalier     

1.2 Îmbunătăţirea comunicaţiilor transfrontaliere    X  

1. 3 Protecţia mediului înconjurător     
Axa PRIORITARĂ II : Întărirea coeziunii 
economice şi sociale a zonei de graniţă  

    

2.1 Suţinerea mediului de afaceri transfrontalier 
 X  X 

2.2 Promovarea cooperării în domeniul cercetării, 
dezvoltării şi inovării  

X X   

2.3 Cooperarea în domeniul pieţei de muncă şi a 
educaţiei 

    

2.4 Sănătate şi prevenirea ameniţărilor comune 
    

2.5 Cooperarea între comunităţi  
  X  

Axa PRIORITARĂ III : Asistenţă tehnică     
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Orientarea strategică 3 : Mai 
multe locuri de muncă 

      

Axa PRIORITARĂ I : 
Îmbunătăţirea condiţiilor cheie 

pentru dezvoltarea durabilă 
comună a zonei de cooperare 

Atragerea şi 
pastrarea 

angajaţilor în 
câmpul 

muncii şi 
modernizarea 
sistemului de 

protecţie 
socială 

Îmbunătăţirea 
şi adaptarea 

forţei de 
muncă, a 

întreprinderilor 
şi a 

flexibilitãţii 
pieţei muncii 

Creşterea 
investiţiilor 
în capitalul 
uman prin 

instruiri mai 
performante 

Capacitate 
administrativă

Ajutor în 
menţinerea 

stãrii de 
sãnãtate a 
forţei de 
muncă 

1.1 Îmbunătăţirea facilităţilor de transport 
transfrontalier      
1.2 Îmbunătăţirea comunicaţiilor 
transfrontaliere       

1. 3 Protecţia mediului înconjurător      
Axa PRIORITARĂ II : Întărirea 
coeziunii economice şi sociale a 
zonei de graniţă  

     

2.1 Suţinerea mediului de afaceri 
transfrontalier 

     

2.2 Promovarea cooperării în domeniul 
cercetării, dezvoltării şi inovării       
2.3 Cooperarea în domeniul pieţei de muncă 
şi a educaţiei X X X   

2.4 Sănătate şi prevenirea ameniţărilor 
comune 

    X 

2.5 Cooperarea între comunităţi  
   X  

Axa PRIORITARĂ III : Asistenţă 
tehnică      

 

 

3.5.3 Intervenţiile în cadrul fondurilor structurale şi de coeziune din Cadrul 
Naţional Strategic de Referinţã din Ungaria pentru perioada 2007 –2013  

Programul de dezvoltare pentru Noua Ungarie; Creştere economică şi crearea de 
locuri de muncă  

Programul de dezvoltare pentru Noua Ungarie este considerat Cadrul National 
Strategic de Referinţã al Ungariei, ce defineşte strategia de dezvoltare pentru  
asigurarea creşterii economice şi a forţei de muncă; acesta desemnează cele mai 
importante obiective de dezvoltare, oferă cadrul pentru strategia de dezvoltare a 
programelor operaţionale reflectând strategiile Lisabona şi Gothenburg; ajută la 
susţinerea naţională şi regională a programelor.  

Obiectivele generale ale Programul de Dezvoltare pentru Noua Ungarie sunt acelea 
de a susţine creşterea ratei de ocupare a forţei de muncă în condiţiile unei creşteri 
economice reale. În Cadrul National Strategic de Referinţã axele prioritare ale 
dezvoltării se bazeazã pe: 

 Dezvoltare economică 

 Dezvoltarea transporturilor 
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  Innoirea societăţii 

 Dezvoltarea sectorului energetic şi de mediu 

 Reforma administrativă 

Cadrul Naţional Strategic de Referinţă determină întărirea coeziunii regionale ca o 
condiţie importantă pentru procesul de reforma al ţării. Dezvoltarea Ungariei 
contribuie de asemenea la coeziunea la nivel european. Având în vedere acestea,  
dezvoltarea regiunilor competitive trebuie menţinută, urmãrind ca impactul acesteia 
să fie extins. Prioritatea 5 “Dezvoltare regională” ce defineşte aspectele strategice 
interne ca reprezentând condiţiile esenţiale pentru obţinerea unei structuri spaţiale 
echilibrate, se incadrează în  obiectivele de cooperare teritorialã ale programelor. 
Aceste intervenţii sunt încadrate în 7 programe operaţionale regionale: 

 Reţeaua cooperativă şi competitivă urbană prin dezvoltarea polilor de creştere 
economicã regionalã; 

 Noul spaţiu rural : dezvoltare sustenabilă şi integrată a zonelor rurale; 

 Dezvoltarea zonelor slab dezvoltate prin realizarea unor programe complexe; 

 Dezvoltare durabilă a regiunilor Lacul Balaton, spaţiul Dunarean,  zona Tisa; 

 Dezvoltarea turismului. 

În paralel cu eforturile făcute la nivel comunitar, Ungaria doreşte să ia parte direct la 
programele europene. Pentru a asigura cooperarea, programele din cadrul Uniunii 
Europene deschid oportunităţi pentru lucrul în comun în domeniul inovaţiei al 
dezvoltării, cercetării şi educaţiei în cadrul FP7 şi a programului privind competiţia şi 
inovarea. 

Venind în întâmpinarea eforturilor făcute de Uniunea Europeanã, Cadrul Naţional 
Strategic de Referinţă al Ungariei exprimă disponibilitatea de cooperare cu statele 
member, în special cu cele vecine. Există comunităţi maghiare care trăiesc în afara 
graniţelor Ungariei într-un număr foarte mare, aproximativ 2,5 milioane de persoane. 
Cadrul Naţional Strategic de Referinţă  doreşte să faciliteze reducerea decalajului şi 
să ajute la modernizare acestor zone. Programele transfrontaliere sunt instrumente 
care ajută la integrarea zonelor de graniţă la nivel economic, cultural şi de mediu. 
Problemele strategice definite în cadrul economic, regional, la nivelul infrastructurii şi 
la nivel de dezvoltare instituţională pot ajuta la revitalizarea acestor zone periferice 
de la nivelul graniţelor. 

3.5.4 Intervenţiile în cadrul fondurilor structurale şi de coeziune din Cadrul 
Naţional Strategic de Referinţã din România pentru perioada 2007 –2013  
Scopurile principale ale Cadrului Naţional Strategic de Referinţă pentru perioada 
2007 -2013 reprezintă concentrarea pe politicile economice şi sociale de coeziune şi 
regionale în care România este implicată şi corelarea cu politicile Comisiei Europene, 
în special cu Strategia Lisabona care pune bazele politicii de creştere economică şi 
de creare a locurilor de muncă. Obiectivul principal al Cadrului Naţional Strategic de 
Referinţă îl reprezintã reducerea diferenţelor economice şi sociale între România şi 
celelalte state membre, generând o creştere economică de 15% a PIB şi o creştere 
de 2% a ratei ocupării forţei de muncă până în 2015.  
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Cadrului Naţional Strategic de Referinţă îşi are originile în Planul Naţional de 
Dezvoltare (PND) care a fost conceput ca un instrument de ghidare la nivel naţional, 
al UE si altor surse de finantare disponibile pentru  România. 
Coerenţa între aceste politici şi politicile naţionale a fost respectată în momentul 
dezvoltării strategiilor Cadrului Naţional Strategic de Referinţă. Planul Naţional de 
Dezvoltare şi Cadrul Naţional Strategic de Referinţă au folosit la ghidarea dezvoltării 
strategice şi la indentificarea axelor prioritare ale Programului Operaţional şi vor 
contribui la nivel orizontal la susţinerea priorităţilor de dezvoltare, a creşterii 
economice şi a protecţiei mediului. 
 
Cadrul Naţional Strategic de Referinţă al României este implementat prin Programele 
Operaţionale sub obectivele “Convergenţã” şi “Cooperare teritorială europeană”. O 
scurtă descriere a Programelor Operaţionale “Convergenţã” şi “Cooperare teritorială 
europeană” este inclusă în Cadrul Naţional Strategic de Referinţă. Tabelul de mai jos 
prezintă lista Programelor Operaţionale pregătite de România. 
 
Au fost identificate următoarele priorităţi tematice: 

• Dezvoltarea infrastructurii la nivel European 
• Creşterea pe termen lung a competitivităţii economiei româneşti 
• Dezvoltarea şi utilizarea eficientă a capitalului uman 
• Construirea unui aparat adminstrativ competent 

Planificarea integrată şi implementarea coordonată a acestor priorităţi în programele 
operaţionale sectoriale şi regionale doresc să aibã un impact semnificativ asupra 
fondurilor Structurale şi de Coeziune şi să promoveze dezvoltarea regională 
echilibrată ca prioritate teritorială.  
Tabelul 4. 
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Strategia teritorială a Cadrului Naţional Strategic de Referinţã doreşte să asigure 
coerenţa investiţiilor şi a acţiunilor strategice planificate şi să asigure un impact 
maxim în ceea ce priveşte dezvoltarea economică şi socială. A fost depusã o muncă 
intensã pentru a asigura coerenţa strategiilor ce reies din Obiectivul Convergenţã şi 

Program operaţional Autoritate de Management Fond 
1. Obiectivul Convergenţã   
PO Creşterea Competitivitãţii 
Economice 

Ministerul Economiei şi 
Finanţelor 

FEDR 

PO Transport  Ministerul Transporturilor FEDR + FC 
PO Mediu  Ministerul Mediului şi 

Dezvoltării Durabile  
FEDR + FC 

PO Regional  Ministerul Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice şi 
Locuinţelor 

FEDR 

PO Dezvoltarea resurselor umane  Ministerul Muncii, Familiei şi 
Egalităţii de Şanse 

FEDR 

PO Dezvoltarea capacităţii 
administrative  

Ministerul Internelor şi 
Reformei Administrative 

FES 

PO Asistenţă Tehnică  Ministerul Economiei şi 
Finanţelor 

FEDR 

2. Obiectivul Cooperare 
Teritorialã Europeanã 

  

2.1 Graniţele interne ale UE   
Programul de cooperare 
transfrontalieră Ungaria - România  

Agenţia Naţională de 
Dezvoltare (Ungaria) 

FEDR 

Programul de cooperare 
transfrontalieră România  – Bulgaria 

Ministerul Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice şi 
Locuinţelor 

FEDR 

OP South-East European Space 
 

Ministry of Local 
Government and Spatial 
Development (Hungary) 
 

ERDF 

OPs Inter-regional Cooperation 
• INTERREG IV C 
• URBACT II 
• ESPON 2013 
• INTERRACT  

 

 
France 
France 
Luxembourg 
Austria 
 

ERDF 
 

2.2 Graniţele externe ale UE   
Programul de Cooperare IPA CBC 
Romania-Serbia 

Ministerul Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice şi 
Locuinţelor 

FEDR (transfer 
cãtre IPA) 

Programul de Cooperare ENPI CBC 
Romania-Ucraina-Moldova 

Ministerul Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice şi 
Locuinţelor 

FEDR ( transfer 
cãtre ENPI) 

Programul Operaţional comun de 
Cooperare în bazinul Mării Negre 
ENPI CBC  

Ministerul Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice şi 
Locuinţelor 

FEDR ( transfer 
cãtre ENPI) 

Programul de Cooperare ENPI CBC 
Ungaria-Slovacia-România-Ungaria 

Agenţia Naţională de 
Dezvoltare (Ungaria) 

FEDR ( transfer 
cãtre ENPI) 
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din Obiectivul Cooperare Teritorialã Europeanã al Programului Operaţional pentru a 
asigura coplementaritatea surselor de finanţare (FEDR, FSE şi FC). De asemenea 
au fost depuse eforturi a se asigura ca nu  există suprapuneri între operaţiunile 
prevăzute în cadrul Programului Operaţional şi pentru ca operaţiunile să satisfacă 
nevoile de dezvoltare economică a României.  
 
Prin contribuţiile combinate din cadrul FEDR, Fondului de Coeziune şi Fonsului 
Social European dipersate prin Programele Operaţionale Regionale şi Sectoriale şi 
programele de Cooperare Teritorială Europeană, strategiile îşi propun sã promoveze 
o dezvoltare regională echilibrată creând condiţii pentru diminuarea diparităţilor cu 
zonele de vecinătate şi alte ţări europene din spaţiul European. De asemenea 
legăturile şi cooperarea în diferite activităţi şi între diferitele regiuni de graniţă ale 
tărilor vecine fost luate în considerare pentru a le susţine în efortul lor de a diminua 
dezavantajele poziţiei lor periferice. 
 
La nivelul de eligibilitate al Programului Operaţional Ugaria-România, autorităţile 
române au încercat să asigure coerenţa şi complemenatritatea între intervenţiile 
finanţate prin Obiectivul European Teritorial de Cooperare şi cele prin Obiectivul 
Convergenţã cât şi prin Programul  Naţional de Dezvoltare Rurală şi Pescuit. 
Corelarea între strategia Programului Operaţional Ungaria România şi alte strategii 
ale Programelor Operaţionale de Cooperare Transfrontalierã, având ca obiect zonele 
eligibile din teritoriul României au fost verificate de cãtre Autoritatea Naţională din 
României. 
 
Astfel, strategia a fost dezvoltată în parteneriat cu principalii actori români implicaţi la 
nivel central şi local, analizată prin consultări cu autorităţile de management ale  
Programelor Operaţionale din cadrul Obiectivelor Convergenţã şi Cooperare 
Teritorialã Europeanã şi ministerele de linie şi dezbătută prin  consultări publice în 
toate cele 4 ţări vecine României. 
 
Programul de Cooperare Transfrontalieră Ungaria –România 2007-2013 este relativ 
diferit faţă de alte Programe Operaţionale din Ungaria şi România: 
 

1. Eligibilitate teritorialã- numai 4 regiuni NUTS III  din Ungaria şi 4 regiuni NUTS 
III din România sunt eligibile pentru a beneficia de sprijin prin intermediul 
programului transfrontalier; 

2. Proiecte comune – din cooperarea comună rezultă proiecte comune care se 
încadrează în programul de cooperare transfrontalieră; 

3. Beneficiarii publici şi din sfera non profit – întreprinderile nu sunt eligibile 
pentru Programul de Cooperare Transfrontalieră Ungaria – România. 
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Tabelul 2.  
Coerenţa cu Programele Operaţionale Sectoriale şi Regional din Ungaria 2007-2013 

Axa prioritară 1: Îmbunătăţirea condiţiilor cheie privind dezvoltarea comună 
şi durabilă a zonei de cooperare 

PO
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l  
   

   
   

 

PO
  

D
ez

vo
lta

re
 

Ec
on

om
ic
ă 

PO
 

R
eg

en
er

ar
e 

So
ci

al
ă 

PO
 M

ed
iu

  ş
i 

En
er

gi
e 

PO
 T

ra
ns

po
rt

  

PO
 R

ef
or

m
a 

ad
m

in
is

tr
aţ

ie
i 

PO
 

A
dm

in
is

tr
aţ

ie
 

el
ec

tr
on

ic
ă 

PO
 

In
fr

as
tr

uc
tu

ră
 

so
ci

al
ă 

PO
 A

si
st

en
ţă

 
Te

hn
ic
ă 

1.1 Îmbunătăţirea facilităţilor de transport transfrontalier X    X     

1.2 Îmbunătăţirea comunicaţiilor transfrontaliere X X        
1.3 Protecţia mediului X   X      
Axa prioritară 2: Consolidarea coeziunii sociale şi economice a regiunii de 
graniţă  

                 

2.1 Sprijin pentru cooperarea transfrontalieră în afaceri  X X         

2.2. Promovarea cooperării în domeniul cercetării-dezvoltării şi al inovaţiei  X X        
2.3 Cooperarea în domeniul pieţei forţei de muncă şi al educaţiei – dezvoltarea în 
comun a abilităţilor şi a cunoştinţelor   X     X   

2.4 Sănătatea şi prevenirea ameninţărilor comune X  X     X   

2.5 Cooperarea între comunităţi  X  X        

Axa prioritară 3: Asistenţa tehnică 
                x 
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Tabelul 3.  
Coerenţa cu Programele Operaţionale Sectoriale şi Regional din România 2007-2013 

 

Axa prioritară 1: Îmbunătăţirea condiţiilor cheie 
privind dezvoltarea comună şi durabilă a zonei de 
cooperare 

PO
 R

eg
io

na
l 

PO
 D

ez
vo

lta
re

a 
R

es
ur

se
lo

r 
U

m
an

e 

PO
 C

re
şt

er
ea

 
C

om
pe

tit
iv

ită
ţii

 
Ec

on
om

ic
e 

PO
 T

ra
ns

po
rt

  

PO
 D

ez
vo

lta
re

a 
C

ap
ac

ită
ţii

 
A

dm
in

is
tr

at
iv

e 

PO
 M

ed
iu

 

PO
 A

si
st

en
ţă

 
te

hn
ic
ă 

1.1 Îmbunătăţirea facilităţilor de transport transfrontalier X     X        

1.2 Îmbunătăţirea comunicaţiilor transfrontaliere    X        X 
1.3 Protecţia mediului           X    
Axa prioritară 2: Consolidarea coeziunii sociale şi 
economice a regiunii de graniţă                

2.1 Sprijin pentru cooperarea transfrontalieră în afaceri   X X  X         

2.2. Promovarea cooperării în domeniul cercetării-
dezvoltării şi al inovaţiei  X X         

2.3 Cooperarea în domeniile pieţei forţei de muncă şi 
educaţiei – dezvoltarea în comun a abilităţilor şi a 
cunoştinţelor 

 X          

2.4 Sănătatea şi prevenirea ameninţărilor comune  X  X         

2.5 Cooperarea între comunităţi  X      X      

Axa prioritară 3: Asistenţa tehnică              x 
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3.6 Priorităţile programului 

3.6.1 Axa prioritară 1. Îmbunătăţirea condiţiilor cheie privind dezvoltarea 
comună şi durabilă a zonei de cooperare 

 
Obiectivele principale ale axei prioritare 
 
Fondurile alocate acestei priorităţi vor fi utilizate pentru îmbunătăţirea condiţiilor cheie 
ale dezvoltării comune în zona de cooperare. Aceasta include dezvoltarea 
infrastructurii de transport şi comunicaţii, precum şi facilităţile de transport public din 
zonă, care reprezintă condiţii ale facilitării transportului transfrontalier de pasageri şi 
mărfuri şi a transmiterii în informaţiilor. În afara acestora, prioritatea cuprinde 
intervenţii ce urmăresc prevenirea degradării şi protejarea mediului natural relativ pur, 
ca o condiţie elementară pentru orice tip de activitate umană. 
 
Obiective  
 
Prioritatea contribuie în mod direct la: 
 
 Obiectivul specific nr. 1: Infrastructură de transport îmbunătăţită în vederea 

facilitării unui acces mai bun în interiorul zonei de frontieră. 
 Obiectivul specific nr. 2: Flux îmbunătăţit de informaţii asupra oportunităţilor 

comune din interiorul zonei de frontieră. 
 Obiectivul specific nr. 3. Resurse naturale commune utilizate eficient, valori 

naturale protejate. 
 
Cum existenţa infrastructurii transfrontaliere şi a unui mediu înconjurător curat 
reprezintă condiţii elementare ale oricărei cooperări transfrontaliere, această 
prioritate contribuie indirect  la realizarea celorlate două obiective specifice. 
 
Identificarea principalelor grupuri ţintă/sectoare/zone şi beneficiari 
 
Grupurile ţintă sunt (1) personae fizice şi gospodării, (2) întreprinderi, (3) organizaţii 
non-guvernamentale şi (4) instituţii şi organizaţii guvernamentale. Grupurile ţintă vor 
beneficia direct de efectele pozitive ale intervenţiilor. 
 
Lista indicativă a beneficiarilor – potenţial aplicanţi în cadrul acestei priorităţi:  
 Administraţii locale şi judeţene şi instituţiile lor  
 Autorităţi de administrare a drumurillor 
 Companii de transport deţinute de către stat 
 Autorităţi de management al apelor 
 Administraţii ale parcurilor naţionale / naturale 
 Organizaţii şi instituţii din domeniul mediului 
 Organizaţii non-guvernamentale, non-profit (ONG-uri) 
 Asociaţii ale microregiunilor 
 Agenţii pentru dezvoltare regională 
 Agenţii judeţene de dezvoltare 
 Organisme de management al Euroregiunilor, Etc. 



 47

Tabelul 7. 
Ţinte şi indicatori cuantificabile 
 

Situaţie iniţială Ţintă Sursă Prioritate Tip Indicator Definiţie 

An Valoare An Valoare  

1 Rezultat Accesibilitate transfrontalieră 
îmbunătăţită 

Număr de oameni care beneficiază de accesibilitate 
transfrontalieră îmbunătăţită  

2007 0 2013 1 000 000 IMIS/STC 

1 Rezultat Situaţie a mediului înconjurător 
îmbunătăţită 

Ha de teren cu situaţie îmbunătăţită din punct de 
vedere al mediului 

2007 0 2013 500 000 IMIS/ STC 

1 Rezultat Comunicaţii transfrontaliere 
îmbunătăţite 

Număr de personae avute în vedere prin iniţiative 
commune privind comunicarea (construirea 
infrastructurii şi servicii) 

2007 0 2013 150 000 IMIS/ STC 

1-2 Output Număr de proiecte ce respectă următorul criteriu: 
dezvoltarea comună 

2007 0 2013 400 IMIS/ STC 

1-2 Output Număr de proiecte ce respectă următorul criteriu: 
implementarea comună 

2007 0 2013 350 IMIS/ STC 

1-2 Output Număr de proiecte ce respectă următorul criteriu: 
personal comun 

2007 0 2013 250 IMIS/ STC 

1-2 Output Număr de proiecte ce respectă următorul criteriu: 
finanţarea comună 

2007 0 2013 250 IMIS/ STC 

1-2 Output 

Grad de cooperare 

Număr de proiecte ce respectă toate cele patru 
criterii: dezvoltarea comună, implementarea 
comună, personal comun, finanţare comună 

2007 0 2013 200 IMIS/ STC 

1-2 Output Utilizarea infrastructurii comune Număr de proiecte ce dezvoltă utilizarea în comun a 
infrastructurii 

2007 0 2013 210 IMIS/ STC 

1 Output Protejarea în comu a mediului 
şi a naturii 

Număr de proiecte ce încurajează şi îmbunătăţesc 
protecţia şi managementul comune ale mediului  

2007 0 2013 81 IMIS/ STC 

1 Output Reducerea izolării Număr de proiecte ce reduc izolarea prin acces 
îmbunătăţit la transport  

2007 0 2013 36 IMIS/ STC 

1 Output Reducerea izolării Număr de proiecte ce reduc izolarea prin acces 
îmbunătăţit la reţelele şi serviciile de TIC  

2007 0 2013 57 IMIS/ STC 
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Lista domeniilor majore de intervenţie 
 Domeniul major de intervenţie 1.1: Îmbunătăţirea facilităţilor de transport 

transfrontalier  
o Construirea, reabilitarea, lărgirea drumurilor ce conectează aşezările 

situate peste graniţă 
o Construirea, reabilitarea, lărgirea drumurilor ce conectează mici sate cu 

drumuri principale / autostrăzi, ce conduc spre graniţă 
o Dezvoltarea (reabilitarea) unor sectoare scurte de căi ferate 

transfrontaliere în vederea îmbunătăţirii transportului feroviar (pasageri 
şi mărfuri)  

o Elaborarea de studii de fezabilitate, documente tehnice de planificare, 
planuri arhitecturale şi evaluări de impact asupra mediului privind 
dezvoltarea reţelei de drumuri  

o Elaborarea de planuri pentru dezvoltarea de şi reabilitarea de căi ferate 
la scară mare, ce pot avea un effect extins la nivel NUTS III şi NUTS IV. 
Elaborarea de studii de fezabilitate, documente tehnice de planificare, 
planuri arhitecturale, evaluări de impact asupra mediului privind 
dezvoltarea transportului public transfrontalier  

o Proiecte ce urmăresc lansarea unor noi servcii regulate de transport 
public transfrontalier, armoniarea orarelor de transport, furnizarea de 
informaţii asupra orarelor de transport transfrontalier (feroviar, cu 
autobuzul, precum şi aerian), inclusive studii de examinare a 
oportunităţilor. 

 
 Domeniul major de intervenţie 1.2: Îmbunătăţirea comunicaţiilor 

transfrontaliere 
o Construirea de infrastructură de Internet broadband/ introducerea 

accesului la Internet broadband în localităţi, în scopul facilitării 
comunicaţiilor transfrontaliere. Sprijin pentru dezvoltarea infrastructurii 
comune, transfrontaliere, bazate pe ICT, prin:  

1) Conectarea la reţelele naţionale principale;  
2) Crearea reţelelor d edistribuţie între două sau mai multe 

localităţi;  
3) Asigurarea accesibilităţii utilizatorilor. 

o Programe de acces comunitar (de exemplu, în şcoli, biblioteci şi alte 
locuri publice) în domeniul IT în vederea conectării la comunicaţiile 
trasnfrontaliere. 

o Sprijin pentru crearea şi dezvoltarea facilităţilor pentru transmiterea de 
ştiri transfrontaliere (ex: iniţierea de emisiuni TV regulate la posturile de 
radio şi TV locale; anexe regulate la ziarele locale pentru a furniza 
informaţii de pe cealaltă parte a graniţei. Instituţiile sprijinite trebuie să 
fie în toate cazurile organizaţii non-profit.). 

o Studii pentru identificarea domeniilor de activitate pentru o abordare 
comună şi pentru examinarea nevoilor unor proiecte commune în 
aceste domenii. 

 
 Domeniul major de intervenţie 1.3: Protecţia mediului 

o Protecţia naturii:  
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o Cooperarea între instituţiile existente (ex: agenţii pentru protecţia 
mediului, administraţii ale ariilor protejate) 

o Dezvoltarea de planuri de management comune / corelate pentru ariile 
protejate 

o Îmbunătăţiri / înfiinţări de infrastructuri în ariile protejate (ex: locuri 
pentru primirea vizitatorilor);  

o Activităţi de relaţii publice: conferinţe, seminarii, expoziţii, materiale 
promoţionale comune, multilingve (broşuri, CD-uri, cărţi, cataloage) 

o Managementul resurselor şi calităţii apei  
o Sprijinirea cooperării între instituţiilor existente în vederea armonizării 

activităţilor din domeniul prevenirii inundaţiilor şi contaminării;  
o Crearea şi/ sau armonizarea sistemelor de avertizare privind inundaţiile;  
o Continuarea lucrărilor de prevenire a inundaţiilor pe apele interioare; 
o Lucrări pentru îmbunătăţirea calităţii cursurilor de apă în regiunea de 

graniţă.  
o Reducerea poluării:  
o Înfiinţarea şi armonizarea sistemelor eficace de colectare şi procesare a 

deşeurilor solide, precum şi a sistemelor eficace de canalizare 
transfrontaliere; 

o Studii pentru identificarea domeniilor de activitate care permit o 
abordare comună şi pentru examinarea necesităţii unor proiecte 
commune în aceste domenii; 

o Schimbul de bune practici între autorităţile locale în domeniul 
managementului deşeurilor. 
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3.6.2 Axa prioritară 2. Consolidarea coeziunii sociale şi economice a regiunii de 
graniţă 
 
Obiectivele principale ale axei prioritare 
În timp ce axa prioritară 1 contribuie la crearea condiţiilor cheie şi a cadrului durabil 
din punct de vedere al mediului pentru iniţiativele de cooperare, axa prioritară 2 are 
scopul de a promova şi a sprijini iniţiativele concrete de cooperare în diverse domenii 
majore în vederea dezvoltării comune a regiunii de graniţă şi consolidării coeziunii 
economice şi sociale. Obiectivul general al priorităţii este de a creşte competitivitatea 
economică a regiunii prin dezvoltarea mediului de afaceri şi îmbunătăţirea resurselor 
umane. 
Cea de-a doua prioritate contribuie în mod direct la: 
 Obiectivul specific nr. 4: Conexiuni economice întărite în regiunea de graniţă în 

vederea impulsionării dezvoltării economice durabile pe baza avantajelor 
comparative. 

 Obiectivul specific nr. 5: Coerenţă socială şi economică consolidată între oameni 
şi comunicăţi. 

 
Identificarea principalelor grupuri ţintă/sectoare/zone şi beneficiari 
Grupurile ţintă sunt (1) personae fizice şi gospodării, (2) întreprinderi, (3) organizaţii 
non-guvernamentale şi (4) instituţii şi organizaţii guvernamentale. Grupurile ţintă vor 
beneficia direct de efectele pozitive ale intervenţiilor. 
Lista indicativă a beneficiarilor – potenţial aplicanţi în cadrul acestei priorităţi:  

 Administraţii locale şi judeţene şi instituţiile lor  
 Organizaţii de administrare a centrelor de afaceri şi logistică 
 Instituţii de învăţământ superior, institute de cercetare 
 Şcoli primare şi secundare, şcoli profesionale 
 Camere 
 Organizaţii şi instituţii din domeniul mediului 
 Organizaţii non-guvernamentale de sprijinire a afacerilor 
 Organizaţii non-guvernamentale de turism 
 Organizaţii non-guvernamentale, non-profit (ONG-uri) 
 Asociaţii ale microregiunilor 
 Agenţii pentru dezvoltare regională 
 Agenţii judeţene de dezvoltare 
 Organisme de management al Euroregiunilor 
 Oficii / agenţii ale forţei de muncă 
 Instituţii de sănătate publică, servicii de pompieri, servcii d eintervenţie în 

caz de catastrofe, servicii de intervenţie în caz de urgenţă, servicii de poliţie 
 Muzee, biblioteci, teatre, center comunitare 
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 Birouri de patrimoniu cultural, Etc. 
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Tabelul 8. 
Ţinte şi indicatori cuantificabile (indicatori de output şi rerezultat) 
 

Situaţia iniţială Ţinta Sursa Prioritate Tip Indicator Definiţie 

An Valoare An Valoare  
2 Rezultat Nivelul cooperării în afaceri Numărul organizaţiilor economice implicate în proiecte de 

cooperare transfrontalieră  
2007 0 2013 180 IMIS/STC 

2 Rezultat Rezultate ale cercetării 
commune 

Număr de rezultate comune în domeniul  2007 0 2013 30 IMIS/ STC 

2 Rezultat Creşterea numărului de 
vizitatori 

Creşterea numărului de vizitatori  2007 0 2013 30% IMIS/ STC 

2 Rezultat Participarea la 
învăţământul comun 

Numărul actorilor implicaţi în activităţi comune de instruire şi 
educaţie  

2007 0 2013 700 IMIS/ STC 

2 Rezultat Nivelul cooperării people to 
people 

Numărul de participanţi în cadrul unor evenimente comune  2007 0 2013 2500 IMIS/ STC 

1-2 Output Numărul de proiecte care respectă criteriul de „dezvoltare 
comună”  

2007 0 2013 400 IMIS/ STC 

1-2 Output Numărul de proiecte care respectă criteriul de „implementare 
comună” 

2007 0 2013 350 IMIS/ STC  

1-2 Output Numărul de proiecte care respectă criteriul de „personal 
comun” 

2007 0 2013 250 IMIS/ STC 

1-2 Output Numărul de proiecte care respectă criteriul de „finanţare 
comună” 

2007 0 2013 250 IMIS/ STC 

1-2 Output 

Gradul de cooperare 

Numărul de proiecte care respectă toate cele 4 criterii: 
dezvoltare comună, implementare comună, personal comun, 
finanţare comună. 

2007 0 2013 200 IMIS/ STC 

1-2 Output Utilizarea comună a 
infrastructurii 

Numărul de proiecte  care dezvoltă infrastructură comună  2007 0 2013 210 IMIS/ STC 

2 Output Activitatea comună în 
domeniul RTD  

Numărul de proiecte în domeniul Dezvoltarea Cercetării şi 
Tehnologiei  

2007 0 2013 48 IMIS/ STC 

2 Output Cooperare transfrontalieră 
în afaceri 

Numărul de proiecte care încurajează cooperarea 
transfrontalieră în domeniul afacerilor  

2007 0 2013 80 IMIS/ STC 

2 Output Cooperarea în domeniul 
turismului 

Numărul de proiecte comune în domeniul turismului  2007 0 2013 26 IMIS/ STC 

2 Output Învăţământul şi instruirea în 
comun  

Numărul de proiecte comune în domeniul educaţiei şi instruirii 2007 0 2013 50 IMIS/ STC 

2 Output Acţiuni people to people  Numărul de evenimente comune people-to people  2007 0 2013 65 IMIS/ STC 
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Lista domeniilor majore de intervenţie 
 Domeniul major de intervenţie 2.1: Sprijin pentru cooperarea 

transfrontalieră în afaceri 
Investiţii în infrastructura de afaceri: 
o Construirea de noi facilităţi de infrastructură de afaceri ( sectoare industriale, 

parcuri industriale; centre logistice comune, incubatoare de afaceri, centre 
comerciale ) şi extinderea celor existente cu noi facilităţi servind direct 
dezvoltarea afacerilor şi schimburilor transfrontaliere. Aceasta include 
sprijinirea dezvoltării imobiliare pentru investiţii şi achiziţionarea 
echipamentului necesar.  

o Sprijinirea investiţiilor de mici dimensiuni în atracţii turistice, infrastructură 
turistică (cum ar fi: trasee de căţărat, ciclism, călărie, cărări marcate prin 
păduri); managementul destinatiei. 

o Elaborarea de studii de fezabilitate, documente tehnice de planificare, 
planuri arhitecturale, evaluări de impact asupra mediului, elaborarea de 
studii de piaţă pentru pregătirea proiectelor de infrastructură de afaceri.  

Promovarea cooperării:  
o Sprijinirea creării de parteneriate şi clustere transfrontaliere  
o Sprijinirea promovării întreprinderilor transfrontaliere, a dezvoltării serviciilor 

de informaţii pentru IMM-uri (broşuri informative şi newsletter-uri ce 
stimulează cooperarea transfrontalieră în afaceri şi consultanţa);  

o Sprijinirea organizării de târguri, expoziţii (pentru servicii şi produse 
industriale şi agricole). 

 
 Domeniul major de intervenţie 2.2: Promovarea cooperării în domeniul 

crecetării şi dezvoltării şi al inovării 
o Dezvoltarea comună şi complementară a infrastructurii de CD şi inovare în 

legătură cu proiectele de cooperare. (Dezvoltarea infrastructurii de CD şi 
inovare existente ce deserveşte cooperarea transfrontalieră, armonizarea 
achiziţiei de echipamente specifice, înfiinţarea unor noi facilităţi de 
infrastructură de CD, crearea de centre de cercetare şi dezvoltare 
tehnologică);  

o Stabilirea de noi parteneriate, sprijin pentru activităţile de inovare, colaborarea 
între universităţi, center de cercetare şi afaceri; spriiin pentru programele de 
schimburi pentru cercetători;  

o Implementarea de proiecte commune de cercetare, diseminarea de informaţii 
privind rezultatele CD şi inovării, transfer de tehnlogie către sectoarele 
economice; 

o Elaborarea de studii de fezabilitate, documente de proiectare tehnică, planuri 
arhitecturale, evaluări de impact asupra mediului, studii de piaţă privind 
dezvoltarea în comun a facilităţilor de CD şi inovare. 

 
 Domeniul major de intervenţie 2.3: Cooperarea în domeniile pieţei muncii şi 

educaţiei – dezvoltarea în comun a abilităţilor şi cunoştinţelor 
o Sprijinirea dezvoltării facilităţilor de instruire şi educaţie ale instituţiilor de 

învăţământ şi ale şcolilor profesionale, servind direct cooperarea 
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transfrontalieră în domeniul dezvoltării resurselor umane. Crearea de reţele 
speciale de transfer de cunoştinţe şi bune practici între instituţiile de 
învăţământ; 

o Sprijinirea cooperării transfrontaliere între instituţiile de învăţământ în 
domeniile dezvoltării de curricula comune, schimbului de cursuri, programe de 
instruire; 

o Elaborarea şi furnizarea de programe de instruire specializate pentru 
sectoarele unde a fost identificată lipsa unor anumite calificări (formare pentru 
adulţi); 

o Programe de învăţare continuă pentru reducerea şomajului structural; 
cooperare în domeniul serviciilor de instruire, înfiinţarea de reţele între instituţii 
care operează pe piaţa muncii: furnizarea şi diseminarea de informaţii privind 
diferenţele dintre sistemele legislative privind pieţele transfrontaliere ale forţei 
de muncă, dintre sistemele economice şi sociale (înfiinţarea de sisteme 
comune de monitorizare şi informare privind piaţa muncii, elaborarea de baze 
de date, schimb d einformaţii, experienţe, best practice); instruire pentru 
persoanele care abandonează şcoala şi pentru oamenii cu nevoi speciale. 

 
 Domeniul major de intervenţie 2.4: Sănătatea şi prevenirea ameninţărilor 

comune1 
o Cooperarea între furnizorii de servicii de sănătate (armonizarea achiziţiilor de 

echipament medical şi utilizarea sa în comun, planificarea infrastructurii 
comune de cercetare, înfiinţarea de reţele on-line); 

o Crearea unui portofoliu comun de servicii medicale (prin exploatarea 
avantajului aproprierii spitalelor de frontieră; aprobarea comună a sistemelor 
de asigurări medicale; acceptarea carnetelor de asigurat în străinătate; 
înfiinţarea unui sistem on-line comun în domeniul diagnosticării şi coordonării 
pacienţilor); 

o Crearea unui mecanism comun pentru situaţii neaşteptate sau de urgenţă, 
care necesită reacţii şi intervenţii rapide (ex: accidente de transport, incendiu, 
dezastre naturale şi industriale, infracţiuni etc.), dezvoltarea de planuri 
tranfrontaliere pentru situaţii de urgenţă, studii privind dezvoltarea legăturilor 
de comunicaţii, monitorizarea comună, intervenţiile preventive);  

o Sprijinirea iniţiativelor menite să asigure instruirile comune (inclusiv 
îmbunătăţirea cunoştinţelor lingvistice) pentru personalul care participă la 
acţiuni de intervenţie.  

 
 Domeniul major de intervenţie 2.5: Cooperarea între comunităţi  
o Organizarea de evenimente comune inovative în domeniile sportului şi culturii, 

în special în scopul păstrării culturii minorităţilro etnice; Organizarea de 
conferinţe, seminarii şi ateliere de lucru commune în diferite domenii de 
interes comun; 

o Dezvoltarea instituţională: dezvoltarea structurilor organizatorice integrate şi a 
reţelelor commune tematice de cooperare durabilă pentru activităţi commune 
de dezvoltare regională (în primul rând Euroregiuni cu sistem administrativ 

                                                 
1 Requires further investigation, and discussions with relevant authorities. 
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complet integrat şi comun, dar şi organizaţii regionale, reţele de oraşe, 
autorităţi şi agneţii de dezvoltare regionale şi judeţene, ONG-uri); 

o Cooperarea între instituţii de învăţământ primar, programe de schimburi de 
tineri; 

o Instruiri şi alte programe vizând creşterea înţelegerii şi utilizării IT; 
o Protejarea culturii naţionale şi protejarea patrimoniului cultural deţa lungul 

graniţei prin sprijinirea cooperării transfrontaliere între instituţiile culturale 
(muzee, teatre, biblioteci). 

 

3.6.3 Axa prioritară 3. Asistenţă Tehnică 
 
Obiectivul principal al axei prioritare: 
 
Obiectivul principal al axei prioritare îl reprezintă sprijinirea implementării programului 
şi creşterii capacităţii instituţionale a structurilor de management şi beneficiarilor. 
 
Axa prioritară îţi propune două obiective specifice: 
• Asigurarea managementului şi implemntării programului (Implementarea 

programului şi contractarea, pregătirea, implementarea, monitorizarea şi 
evaluarea); 

• Implementarea activităţilor privind generarea şi implementarea proiectelor şi 
parteneriatelor transfrontaliere. 

Asistenţa Tehnică va sprijini activităţi legate de managementul şi implementarea 
Programului. În conformitate cu Articolul 46 al Regulamentului General, Asistenţa 
Tehnică va fi folosită pentru pregătirea, managementul, monitorizarea, evaluarea, 
informarea şi activităţile de control. 
Asistenţa Tehnică va suporta şi costurile aferente “Manualului de Implementare” 
(document separat) şi cele necesare pregătirii următorului document pentru perioada 
viitoare de programare şi pentru monitorizarea de mediu a programului, dacă va fi 
cazul.  
 
Activităţile susţinute prin intermediul Asistenţei Tehnice vor fi finanţate prin 
intermediul proiectelor de Asistenţa Tehnică. Toate activităţile la nivel de Program 
(de ex. activitatea Secretariatului Tehnic Comun, inclusiv dezvoltarea şi 
managementul sistemului de monitorizare sau activităţile Info Point-ului legate de 
generarea priectelor, etc.) vor fi rambursate din Asistenţa Tehnică  pe baza 
proiectelor de Asistenţa Tehnică.  
Planurile de Asistenţa Tehnică vor include: 

- obiective 
- activităţi 
- grupuri ţintă 
- cheltuieli previzionate, etc 

Proiectele de Asistenţa Tehnică  vor fi aprobate de Comitetul de Monitorizare şi vor fi 
implementate de structurile de management ale Programului. Structurile de 
management ale Programului care implementează proiecte de Asistenţa Tehnică  
vor trebui să respecte si să se supună regulilor şi procedurilor de eligibilitate stabilite 
la nivel de Program. 
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În vederea gestionării eficiente a Programului se vor implementa următoarele 
activităţi indicative prin intermediul axei de Asistenţa Tehnică:  
 
 activităţi legate de pregătirea, selecţia, evaluarea şi sprijinul proiectelor; 
 activităţi legate de sprijinirea structurilor comune de management;  
 managementul Secretariatului Tehnic Comun şi al Info Point-ului; 
 întâlnirile Comitetului Comun de Monitorizare şi ale Comitetului Comun de 

Selecţie;  
 activităţi de control efectuate de controlorii naţionali; 
 verificări on-the-spot; 
 Sistemul Informaţional de Monitorizare al Programului; 
 Pregătirea rapoartelor şi studiilor; 
 Activităţi de informare şi publicitate; 
 Promovarea şi asistenţa acordată potenţialilor beneficiari. 
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CAPITOLUL IV- Implementarea Programului 
 
 
4.1 Structuri de management la nivel de Program 
Se vor constitui următoarele structuri de management la nivel de Program: 
 
Structuri 

o Comitetul Comun de Monitorizare (CCM): supervizează şi monitorizează  
monitoring the programme implementation; 

o Comitetul Comun de Selecţie (CCS): responsabil cu selecţia proiectelor; 
o Autoritatea de Management (AM): responsabilă de managementul şi 

implementarea programului către Comisia Europeană; 
o Autoritatea de Certificare (AC): certifică declaraţiile de cheltuieli şi aplicaţiile de 

plată înainte de a fi trimise către Comisia Europeană; 
o Autoritatea de Audit (AA): organism independent din punct de vedere 

funcţional faţă de Autoritatea de Management şi Autoritatea de Certificare, 
responsabil cu verificarea funcţionalităţii sistemelor de management şi control; 

o Secretariatul Tehnic Comun (STC): asistă Autoritatea de Management, 
Comitetul Comun de Monitorizare, Comitetul Comun de Selecţie şi Autoritatea 
Naţională în îndeplinirea activităţilor. Pe partea românescă a ariei eligibile se 
va constitui un Info Point ce va fi responsabil pentru dezvoltarea proiectelor în 
aria Programului oferind asistenţă potenţialilor beneficiari din zona de graniţă. 
Info Point-ul din Oradea va deţine aceleşi atribuţii ca şi STC din Békéscsaba; 

Pe lângă structurile menţionate anterior, Agenţia Naţională de Dezvoltare din Ungaria  
şi Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor din România (desemnată 
Autoritate Naţională (AN)) vor fi responsabile pentru constituirea unui sistem de 
control pentru validarea cheltuielilor la nivel naţional şi pentru asigurarea co-finanţării 
naţionale.  
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Autorităţi Competente ale Programului Ungaria-România 
 

Autoritate de management 
Agenţia Naţională de Dezvoltare,  
Ungaria 

Autoritate de Certificare Ministerul de Finanţe din Ungaria  

Autoritate de Audit  
Biroul guvernamental de control, 
Ungaria 

Autorităţi Naţionale 

Agenţia Naţională de Dezvoltare,  
Ungaria  
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice şi Locuinţelor, România 

Secretariat Tehnic Comun 

 
Organizat în cadrul VÁTI Kht., 
Ungaria 
 

Info Point 
Biroul BRECO CBC din Oradea 
(România) 

Structuri de Control 

VÁTI Kht ( Békéscsaba, Mátészalka) 
 
Birourile BRECO CBC (Oradea, 
Timisoara, Satu Mare, Arad)  
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STATE MEMBRE COMISIA EUROPEANA 

COMITETUL COMUN 
DE MONITORIZARE 

AUTORITATEA DE 
AUDIT 
Biroul guvernamental de 
control, Ungaria

GRUPUL 
AUDITORILOR 

AUTORITATEA DE 
MANAGEMENT 
Agenţia Naţională de 
Dezvoltare, Ungaria

SECRETARIATUL 
TEHNIC COMUN 

Budapesta 

AUTORITATEA 
DE 
CERTIFICARE 
Ministerul de 
Finanţe, Ungaria 

Info Point 
Oradea (RO)    
 

La nivel de Proiect 

Organisme de 
Control (Statele 
Membre) 

Lider de 
Proiect 

Partener 
de 
Proiect

Partener 
de 
Proiect

Partener 
de 
Proiect

STC 
Békéscsaba 

(HU) 

COMITETUL COMUN 
DE SELECŢIE 



 60

 

4.1.1 Comitetul Comun de Monitorizare (CCM) 
 
În timp de trei luni de la aprobarea programului de către Comisia Europeană, se va 
constitui un Comitet Comun de Monitorizare. Responsabilitatea principala a CCM 
este aceea de a asigura calitatea şi eficienţa implementării şi contabilităţii 
operaţiunilor finanţate prin intermediul Programului. CCM îşi va stabili regulile 
procedurale în conformitate cu cadrul instituţional, legal şi financiar în vigoare şi le va 
adopta cu acordul Autorităţii de Management pentru a-şi exercita atribuţiile în 
conformitate cu Regulile Generale.  
Comitetul de monitorizare se asigură cu privire la eficienţa şi calitatea aplicării 
programului operaţional, în conformitate cu următoarele dispoziţii: 
 

a) examinează şi aprobă, în cele şase luni care urmează aprobării programului 
operaţional, criteriile de selecţie ale operaţiunilor finanţate şi aprobă orice 
revizuire a acestor criterii în funcţie de necesităţile de programare; 

 
b) evaluează periodic progresele realizate pentru realizarea obiectivelor specifice 

ale programului operaţional pe baza documentelor prezentate de autoritatea 
de gestiune; 

 
c) examinează rezultatele aplicării, în special realizarea obiectivelor stabilite 

pentru fiecare axă prioritară, precum şi evaluările menţionate la articolul 48 
alineatul (3); 

 
d) examinează şi aprobă raportul anual şi raportul final de execuţie menţionate la 

articolul 67; 
 

e) este informat despre raportul anual de control sau despre partea din raport 
privind programul operaţional în cauză şi despre eventualele observaţii 
pertinente ale Comisiei în urma examinării acestui raport sau în ceea ce 
priveşte partea respectivă din raport; 

 
f) poate să propună autorităţii de gestiune orice revizuire sau orice examinare a 

programului operaţional de natură să permită atingerea obiectivelor Fondurilor 
definite la articolul 3 sau să îmbunătăţească gestiunea sa, inclusiv cea 
financiară; 

 
g) examinează şi aprobă orice propunere de modificare a conţinutului deciziei 

Comisiei privind contribuţia din Fonduri. 
 
CCM va asigura o reprezentare echilibrată naţională şi instituţională a celor două 
state. Membrii CCM vor fi reprezentanţi de la nivel judeţean (NUTS III) şi naţional. 
Structura CCM va fi decisă de către Statele Membre de comun acord cu Autoritatea 
de Management. Membrii CCM vor fi desemnaţi într-o perioadă de 30 de zile de la 
data aprobării programului Operaţional de către Comisia Europeană.  Autoritatea de 
Management va participa la întâlnirile CCM şi va supraveghea respectarea 
regularităţii, eficienţei şi eficacităţii Programului. În cadrul întâlnirilor CCM pot 
participa şi reprezentanţi ai Comisiei Europene cu statut de observatori. 
Preşedinţia şi drepturile şi îndatoririle preşedintelui CCM vor fi stabilite prin Regulile 
de procedură ale Comitetului. 
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CCM poate consulta sau invita în cadrul întâlnirilor sale, reprezentanţi ai altor 
autorităţi de management naţionale din Ungaria şi România cu statut de membru 
consultant. Membrii CCM pot invita în cadrul întâlnirilor sale şi alţi consultanţi. 
Participarea consultanţilor trebuie comunicată în prealabil Preşedintelui CCM.  
CCM se va întruni cel puţin o dată pe an. Procedura decizională, inclusiv procedura 
scrisă, va fi stipulată în cadrul Regulilor de procedură. CCM va avea posibilitatea de 
a lucra în subcomitete.  
Secretariatul Tehnic Comun va desfăşura activităţile de secretariat pentru CCM, 
inclusiv pregătirea documentelor şi a minutelor. 
 

4.1.2 Comitetul Comun de Selecţie (CCS) 
 
Atribuţiile principale ale CCS sunt acelea de a asigura calitatea şi efecienţa 
procesului de selecţie a proiectelor având puterea de decizie asupra cererilor de 
depunere de proiecte, evaluării şi selecţiei proiectelor. CCS este responsabi pentru 
abordarea strategică asupra alocărilor bugetare la nivel de program.  
CCM va elabora şi aproba Regulile de procedură ale CCS. CCS ca subcomitet al 
CCM, va fi compus din reprezentanţi ai celor două state membre (cele două Autorităţi 
Naţionale din Ungaria şi România), de nivel NUTS III şi naţional level. Reprezentanţii 
Comisiei Europene pot participa în cadrul întâlnirilor în calitate de observatori. CCS 
cu sprijinul STC, poate beneficia de expertiză externă în ceea ce priveşte aspectele 
tehnice necesară pentru selecţia proiectelor.  
Procedura decizională, inclusiv procedura scrisă, va fi stipulată în cadrul Regulilor de 
procedură a CCS.  
Secretariatul Tehnic Comun va desfăşura activităţile de secretariat pentru CCM, 
inclusiv pregătirea documentelor şi a minutelor. 

4.1.3 Autoritatea de Management (AM) 
Autoritatea de Management pentru acest program este: 
 
Agenţia naţională de Dezvoltare (Ungaria) 
H - 1133 Budapesta 
Pozsonyi út 56. 
 
Autoritatea de management este însărcinată cu gestiunea şi aplicarea programului 
operaţional în conformitate cu principiul bunei gestiuni financiare, în special: 
 

a) să se asigure că operaţiunile sunt selecţionate în vederea finanţării în 
conformitate cu criterii aplicabile programului operaţional şi că sunt conforme, 
pe toată durata execuţiei lor, cu normele comunitare şi naţionale aplicabile; 

b) să verifice furnizarea de produse şi de servicii confinanţate şi să controleze 
dacă toate cheltuielile declarate de beneficiari pentru operaţiuni au fost 
suportate efectiv şi că sunt în conformitate cu normele comunitare şi naţionale; 
verificările efectuate la faţa locului cu privire la operaţiuni pot avea loc prin 
sondaj, în conformitate cu modalităţile adoptate de Comisie în conformitate cu 
procedura menţionată la articolul 103 alineatul (3), Regulamentul CE 
1083/2006; 

c) să se asigure că există un sistem de înregistrare şi de depozitare sub formă 
electronică a documentelor contabile pentru fiecare operaţiune în cadrul 



 62

programului operaţional şi că sunt colectate datele privind aplicarea, necesare 
pentru gestiunea financiară, monitorizare, verificări, audituri şi evaluare; 

d) să se asigure că beneficiarii şi alte organisme care participă la aplicarea 
operaţiunilor aplică fie un sistem de contabilitate separat, fie o codificare 
contabilă adecvată pentru toate tranzacţiile privind operaţiunea, fără a aduce 
atingere standardelor contabile naţionale; 

e) să se asigure că evaluările programelor operaţionale menţionate la articolul 48 
alineatul (3) se efectuează în conformitate cu articolul 47, Regulamentul CE 
1083/2006; 

f) să stabilească proceduri pentru păstrarea, în conformitate cu articolul 90, 
Regulamentul CE 1083/2006, a tuturor documentelor privind cheltuielile şi 
auditurile necesare pentru a se garanta o  realizare corectă a auditului; 

g) să se asigure că autoritatea de certificare primeşte toate informaţiile necesare 
privind procedurile urmărite şi verificările efectuate  asupra cheltuielilor,  în  
vederea certificării; 

h) să orienteze lucrările Comitetului de monitorizare şi să transmită acestuia 
documentele care permit o monitorizare calitativă a aplicării programului 
operaţional în ceea ce priveşte obiectivele sale specifice; 

i) să întocmească şi, după aprobarea Comitetului de monitorizare, să prezinte 
Comisiei raportul anual şi raportul final de execuţie; 

j) să se asigure cu privire la respectarea obligaţiilor în materie de informare şi de 
publicitate menţionate la articolul 69, Regulamentul CE 1083/2006; 

k) să transmită Comisiei elementele care permit evaluarea proiectelor majore. 
 

În conformitate cu Articolul 15 al Regulation FEDR Autoritatea de Management nu va 
fi responsabilă de regularitatea operaţiunilor şi cheltuielilor dar se va asigura că 
fiecare beneficiar îşi va valida cheltuielile. În acest sens fiecare Stat Membru îşi va 
crea propriul sistem de control: va desemna controlorii responsabili cu verificarea 
legalităţii şi regularităţii cheltuielilor declarate de către fiecare beneficiar. 
AM va fi sprijinită în activitatea sa de către STC. Deşi AM are responsabilitatea 
globală asupra programului, anumite atribuţii orizontale (angajarea membrilor STC, 
realizarea sistemului de monitorizare la nivel de program, servicii legale, etc.) pot fi 
delegate către o unitate separată din cadrul  VÁTI Public Nonprofit Company. 
Delegarea sarcinilor se va face în cadrul descrierii sistemului de management şi 
control şi va fi legalizată prin cadrul unui contract cadru încheiat între STC şi AM.  
 

4.1.4 Autoritatea de Certificare (AC) 
 
Autoritatea de Certificare pentru acest Program este: 
 
Ministerul de Finanţe (Ungaria) 
H - 1051 Budapesta 
József nádor tér  2-4. 
 
AC va fi responsabilă cu elaborarea şi înaintarea către Comisia Europeană a 
declaraţiilor certificate de cheltuieli şi a aplicaţiilor de plată. 
 
Autoritatea de certificare va avea următoarele responsabilităţi în conformitate cu 
Regulamentele în vigoare:  
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a) stabilirea şi transmiterea către Comisie a declaraţiilor certificate de cheltuieli şi 
a cererilor de plată; 

b) certificarea faptului că: 
i. declaraţia cheltuielilor este exactă, este efectuată pe baza unor sisteme 

de contabilitate fiabile şi a unor documente justificative care pot fi 
verificate; 

ii. cheltuielile declarate sunt conforme cu normele comunitare şi naţionale 
aplicabile şi au fost suportate pentru operaţiunile selecţionate pentru 
finanţare în conformitate cu criteriile aplicabile programului şi normelor 
comunitare şi naţionale aplicabile; 

c) asigurarea, în  vederea certificării, asupra faptului că a primit informaţiile 
adecvate din partea Autorităţii de management privind procedurile urmate şi 
verificările efectuate în comparaţie cu cheltuielile care se regăsesc în 
declaraţiile de cheltuieli; 

d) luarea în considerare, în sensul certificării, a rezultatelor tuturor auditurilor şi 
controalelor efectuate de Autoritatea de audit sau sub supravegherea 
acesteia; 

e) păstrarea unei contabilităţi informatizate a cheltuielilor declarate Comisiei; 
f) păstrarea unei contabilităţi a sumelor care trebuie recuperate şi a sumelor 

retrase în urma anulării integrale sau parţiale a contribuţiei la o operaţiune. 
Sumele recuperate se varsă la bugetul general al Uniunii Europene, înainte de 
încheierea programului operaţional, prin înregistrare în următoarea declaraţie 
de cheltuieli. 

 

4.1.5 Autoritatea de Audit (AA)  
 
Autoritatea de Audit pentru acest Program este: 
Biroul guvernamental de control (Ungaria) 
H - 1126 Budapesta 
Tartsay u. 11/A. 
Autoritatea de audit  va avea următoarele responsabilităţi: 

a) să se asigure că se efectuează audituri în vederea verificării funcţionării 
eficiente a sistemului de gestiune şi a controlului programului operaţional; 

b) să se asigure că se efectuează controale ale operaţiunilor pe baza unui 
eşantion adecvat pentru a se verifica cheltuielile declarate; 

c) să prezinte Comisiei, în cele nouă luni care urmează aprobării programului 
operaţional, o strategie de audit care să includă organismele care procedează 
la auditurile şi controalele menţionate la literele (a) şi (b), metodologia care 
trebuie utilizată, metoda de eşantionare pentru controalele operaţiunilor şi 
planificarea indicativă a auditurilor şi controalelor pentru garantarea faptului că 
principalele organisme sunt controlate şi că auditurile şi controalele se 
repartizează în mod regulat pe parcursul întregii perioade de programare 

d) la 31 decembrie a fiecărui an dintre 2008 şi 2015 
i. să prezinte Comisiei un raport anual de control care să prezinte 

rezultatele auditurilor şi controalelor realizate pe parcursul perioadei 
precedente de doisprezece luni care se încheie la data de 30 iunie a 
anului în cauză în conformitate cu strategia de audit a programului 
operaţional şi care să indice eventualele lacune constatate în sistemele 
de gestiune şi de control ale programului. Primul raport trebuie 
prezentat până la 31 decembrie 2008 şi cuprinde perioada de la 1 
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ianuarie 2007 la 30 iunie 2008. Informaţiile privind auditurile şi 
controalele realizate după 1 iulie 2015 se includ în raportul de control 
final, susţinute de declaraţia de încheiere menţionată la litera (e); 

ii. să formuleze un aviz, pe baza controalelor şi a auditurilor care au fost 
efectuate sub supravegherea sa, indicând dacă sistemul de gestiune şi 
de control funcţionează eficient, astfel încât să confirme în mod 
satisfăcător că declaraţiile de cheltuieli prezentate Comisiei sunt 
corecte şi, prin urmare, că tranzacţiile adiacente sunt legale şi 
reglementare; 

iii. să prezinte, după caz, în temeiul articolului 88, o declaraţie de 
încheiere parţială care să evalueze legalitatea şi faptul că respectivele 
cheltuieli sunt reglementare. 

e) să prezinte Comisiei, până la 31 martie 2017, o declaraţie de încheiere care 
să evalueze valabilitatea cererii de plată a soldului, precum şi legalitatea şi 
faptul că tranzacţiile adiacente reglementate de declaraţia finală de cheltuieli 
sunt reglementare, precum şi un raport de control final. 

 
Autoritatea de Audit va fi sprijinită de un Grup de Auditori, format din reprezentanţi ai 
fiecărui Stat Membru participant în program. Grupul va fi format în maxim 3 luni de la 
aprobarea Programului Operaţional.  
 
 

 4.1.6 Secretariatul Tehnic Comun (STC) şi Info Point-ul (IP)  
 
In conformitate cu Art. 14 din Regulamentul FEDR un singur STC va funcţiona la 
nivel de Program. STC (Budapesta, Békéscsaba) în cooperare cu IP (Oradea) va 
sprijini AM.  
Atribuţiile STC sunt: 
 Atribuţii generale de coordonare la nivel de Program 

a) Colectarea de date în procesul de programare; 
b) Colaborarea cu organisme administrative, centrale, regionale (NUTS III) şi cu 

organizatii locale (din aria eligibilã a programului) pentru a colecta date şi 
informaţii necesare pentru implementarea programului; 

c) Coordoneazã şi pregãteşte activitãţi de promovare a programului;  
d) Coordoneazã şi contribuie la organizarea de  work-shop-uri pentru potenţialii 

beneficiari; 
e) Participã în grupuri de lucru pentru elaborarea/ revizuirea documentelor de 

programare; 
f) Pregãteşte propuneri de  imbunatatire a Programului. 

 Atribuţii de secretariat pentru CCM şi CCS  
a) Îndeplineşte atribuţii de secretariat; 
b) Inainteazã rezultatul evaluãrii proiectelor pentru a fi aprobate de CCS; 
c) Elaboreazã rapoarte în limba englezã asupra implementãrii programului cãtre 

CCM;  
d) Implementeazã deciziile operaţionale ale CCM, inlusiv procedurile scrise; 
e) Oferã asistenţã şi coordonare tehnicã pentru elaborarea raportului anual cãtre 

CE. 
 Activitãţî administrative  

a) Asigurã managementul administrativ al atribuţiilor şi serviciilor; 
b) Sprijinã Autoritatea de Audit  în activitatea sa. 

 Sistemul informaţional de monitorizare a Programului 
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a) Contribuie la constituirea, menţinerea şi actualizarea sistemului de 
monitorizare;  

b) Introduce date în sistem.  
 Generarea şi selecţia proiectelor 

a) Coordoneazã şi sprijinã generarea şi dezvoltarea proiectelor;  
b) Gestioneazã procesul de depunere a aplicaţiilor de proiecte: pregãteşte şi 

pune la dispoziţie documente necesare pentru depunerea aplicaţiilor şi 
selecţia acestora; oferã sprijin şi consultanţã aplicanţilor , primeşte, 
înregistreazã şi coordoneazã evaluarea aplicaţiilor;  

c) Asigurã eficienţa dezvoltãrii proiectelor;  
d) Asigurã schimbul de informaţii asupra diferitelor propuneri de proiecte;  
e) Sprijinã Info Point-ul (IP) în  activitãţile sale; 
f) Gestioneazã baza comunã de date privind cãutarea proiectelor/ partenerilor.  

 
 Implementare 

a) Gestioneazã implementarea proiectelor/ programului; pregateste materialele 
necesare pentru implementarea programului/ proiectului; asigura consultanta 
si asistenta partenerilor de proiect, privind activitatile desfasurate si 
administrarea financiara 

b) Pregãteşte contractul FEDR pentru AM;  
c) Verificã rapoartele de progres şi cele financiare pregãtite de cãtre Lead 

Partner; verifica existenta declaratiilor de validare a cheltuielilor, emise in urma 
controalelor si examineaza cererile de plata pentru fondurile FEDR 

d) Monitorizeazã progresul înregistrat la nivel de proiect,         
e) Monitorizeazã rezultatele; 
f) Pregãteşte rapoarte de progres şi le înainteazã cãtre CCM şi AM; pregãteşte 

orice documente necesare pentru Comisia Europeanã. 
 Informare şi publicitate 

a) Dezvoltã un sistem general de relaţii cu publicul, 
b) Elaboreazã Planurile de Informare şi Publicitate, 
c) Elaboreazã materiale informaţionale, 
d) Creazã, actualizeazã pagina de Internet, 
e) Organizeazã evenimente informaţionale, 
f) Mentine relaţiile cu media,  
g) Rãspunde la orice solicitare de informaţii, 
h) Organizeazã campania informaţionalã pentru lansarea Programului,     
i) Publicã lista beneficiarilor, numele operaţiunilor aprobate şi suma alocatã 

proiectelor, din fonduri publice. 
 

Activitãţile vor fi desfãşurate în conformitate cu Planul de Info şi Comunicare 
aprobate de cãtre CCM. Detalierea activitãţilor se va face în cadrul Manualului de 
Implementare.  

Planurile de lucru ale STC vor fi aprobate de cãtre CCM. STC va fi finanţat din axa 
de Asistenţã Tehnicã a Programului. 
STC va fi localizat în Budapesta aproape de AM dar va avea membrii localizati la 
biroul STC din Békéscsaba. Aceleaşi atribuţii cu cele ale STC din Békéscsaba  vor fi 
desfasurate de catre Info Point din Oradea pentru a sprijini generarea şi dezvoltarea 
proiectelor în aria eligibilã a Programului. STC va fi compus dintr-un numãr egal de 
membrii din cele douã state partenere. STC (Budapesta şi  Békéscsaba) va angaja 
VÁTI Hungarian Public Nonprofit Company pe baza unui contract cadru cu AM.  
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Principalele atribuţii ale unui Info Point:  
 Sprijinirea aplicanţilor în generarea proiectelor ;  
 Contribuie la acţiunile de informare şi publicitate la nivel local; 
 Prezintã şi reprezintã programul la nivel regional, 
 Furnizeazã informaţii specifice naţionale pentru utilizarea site-ului de Internet 

cãtre STC.  
 Desfãşoara in colaborare cu Secretariatul Tehnic Comun, funcţia de punct de 

contact pentru aplicanţi si parteneri la nivel regional; 
 Rãspunde la solicitãrile STC referitoare la selecţia şi evaluarea proiectelor în 

conformitate cu procedurile programului; 
 Asistã STC în pregãtirea contractelor cu Lead Partner. 

Activitãţile IP vor fi finanţate prin intermediul axei de Asistenţã Tehnicã la nivel de 
program.  
La nivel naţional, urmãtoarele structuri vor gestiona programul: 

4.1.7 Autoritatea Naţionalã (AN) 
 
Autoritãţile Naţionale ale programului sunt: 
Agenţia Naţionalã de Dezvoltare 
(Ungaria) 
H - 1133 Budapesta 
Pozsonyi út 56. 
 

Ministerul Dezvoltãrii, Lucrãrilor 
Publice şi Locuinţelor (România) 
Sector 5. 
Bdul. Apolodor 17. 

Autoritãţile Naţionale reprezintã cele douã state membre, Ungaria şi România.  
AN desfãşoarã în principal urmãtoarele atribuţii: 
 Semneazã Memorandumul de Inţelegere ce reglementeaza responsabilitatile 

intre cele doua state membre 
 Contribuie in numele statelor membre la planificarea si modificarea programului; 
 Sprijinã diseminarea de informaţii referitoare la Program; 
 Elaboreazã liniile directoare pentru controlul la nivel naţional, pe baza liniilor 

directoare elaborate la nivel de program de cãtre STC;  
 Organizeazã un sistem de control pentru validarea cheltuielilor la nivel naţional; 
 Asigurã co-finanţarea naţionalã ;  
 Opereazã în sistemul financiar aferent co-finanţãrii naţionale, inclusiv verificarea 

cheltuielilor; furnizeazã informaţii referitoare la circuitul financiar al co-finanţãrii 
naţionale; 

 Descoperã şi corecteazã neregulile, recupereazã sumele plãtite în mod 
necorespunzãtor; 

 Participã la elaborarea Programului Operaţional; 
 Participã la întâlnirile CCM şi ale CCS; 
 Acceseazã Sistemul Informatic de Monitorizare al programului. 
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4.1.8 Organismele de Control (OC) 
 
Controlorii desemnaţi îşi vor desfãşura activitatea în cadrul: 
 

o VÁTI Kht ( Békéscsaba, Mátészalka) in Ungaria 
o Biroul Regional BRECO CBC (Oradea, Timisoara, Satu Mare, Arad) in 

România.  
Principala atribuţie a organismelor de control constã în validarea cheltuielilor 
efectuate pe teritoriul naţional.  
 
 
4.2. Dezvoltarea şi selecţia proiectelor 

4.2.1. Conceptul general de dezvoltare si selecţie a proiectelor 
 
Obiectivul general al programului este crearea de proiecte transfrontaliere de calitate, 
orientate către maximizarea rezultatelor, cu valoare adăugată şi caracter strategic 
pentru aria de programare. 
Comitetul Comun de Selecţie trebuie să susţină caracterul strategic al selecţiei de 
proiecte şi să asigure competiţia între propunerile de proiecte,  în acelaşi timp  
evitand supraîncărcarea structurilor de management ale programului şi a 
solicitanţilor. Comitetul Comun de Monitorizare (CCM)/ Comitetul Comun de Selecţie 
(CCS) pot avea în vedere introducerea de elemente „top – down” în generarea de 
proiecte, pentru a reliza proiecte transfrontaliere de înaltă calitate. Modalitatea de 
dezvoltare şi selecţie a proiectelor va fi detaliată în Manualul de Implementare/ 
Licitaţii de proiecte, care vor fi aprobate de CCM/ CCS. 
Programul Operaţional defineşte domenii specifice de intervenţie, care pot contribui 
în mod clar la îndeplinirea obiectivelor generale. CCS are dreptul să selecteze cu 
atenţie activităţile disponibile în cadrul definiţiei incluse în descrierile priorităţii, atunci 
când implementarea cu succes a programului o cere sau atunci când este necesară 
o mai bună concentrare a activităţilor pentru a asigura dezvoltarea şi selecţia de 
proiecte şi atingerea obiectivelor declarate. Acest aspect va fi inclus în Manualul de 
Implementare şi va avea ca rezultat licitaţii de proiecte specifice aprobate de CCS. 
 

4.2.2. Generarea de Proiecte 
Generarea de proiecte cu impact transfrontalier va fi sarcina Secretariatului Tehnic 
Comun şi a Info Point-ului. Acestea vor asigura transmiterea informaţiilor privind 
finanţarea către potenţialii solicitanţi din aria eligibilă. 
 
În timpul desfăşurării activităţii de generare de proiecte trebuie să se asigure 
următoarele aspecte: 
 Toţi potenţialii solicitanţi şi partenerii de proiect primesc aceleaşi informaţii 

indiferent localizarea loc în aria eligibilă; 
 Sprijinirea stabilirii de parteneriate prin acordarea de sprijin în identificarea 

actorilor interesaţi, de exemplu: prin crearea unei baze de date sau 
organizarea de evenimente pentru identificarea de parteneri; 

 Acordarea de asistenţa tehnică pentru proiecte (de exemplu: prin oferirea de  
modele de contracte, etc) 
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4.2.3 Selecţia proiectelor 
 
Selecţia proiectelor poate fi realizată prin licitaţii deschise de proiecte, fie printr-o 
abordare ce presupune o singură etapă sau prin una în doi paşi, introducând o fază 
de preselecţie a proiectelor aflate în fază de elaborare.   
Stabilirea modelului de selectare a proiectelor in funcţie de tipul activităţii, într-o 
anumită licitaţie de proiecte, este responsabilitatea CCS. Cererile de finanţare pot fi 
transmise în cadrul unei licitaţii deschise şi pot fi evaluate pe baza unui set de criterii 
prestabilit, printr-o abordare ce presupune o singură etapă. Spre deosebire de 
abordarea ce presupune o singură etapă, cea în doi paşi presupune o fază de 
preselecţie. Solicitanţii transmit “expressions of interest”, pe baza cărora propunerile 
vor fi preselectate pentru o dezvoltare ulterioară, în vederea obţinerii de proiecte de 
calitate. Aplicaţiile preselectate, în cea de a doua fază, devin cereri de finanţare 
pentru proiectele respective, ce vor fi evaluate pe baza unui set de criterii prestabilit. 
Aceste aspecte vor fi descrise in detaliu în Manualul de Implementare/ Licitaţiile de 
proiecte. 
 
Decizia finală privind aprobarea sau respingerea proiectelor este responsabilitatea 
Comitetului Comun de Selecţie. Seturile de criterii (inclusiv criteriile de eligibilitate, de 
coerenţă şi calitate) utilizate pe parcursul selecţiei proiectelor, vor fi realizate de către 
Secretariatul Tehnic Comun, în colaborare cu alte organisme de management ale 
programului din ambele state membre. Criteriile vor fi incluse în Manualul de 
Implementare/ Licitaţia de proiecte care vor fi aprobate de către CCM/CCS. Comitetul 
Comun de Selecţie are dreptul de a restrânge aria de cuprindere a potenţialilor 
solicitanţi, în situaţia unei anumite licitaţii de proiecte având în vedere condiţiile 
specifice ale acelei licitaţii. 
 
Responsabilitatea de a păstra regulile privind ajutorul de stat pe parcursul 
implementării este stabilită în fiecare Stat Membru prin tratat. De aceea fiecare Stat 
Membru trebuie să desemneze o Autoritate de Ajutor de Stat şi o persoană de 
contact care va fi capabilă să îi furnizeze Autorităţii de Management date 
corespunzătoare despre schemele de ajutor din ţara lor până la finalizarea 
implementării Programului Operaţional. De asemenea, fiecare Stat Membru are 
responsabilitatea,  faţă de Comisia Europeană, de a respecta regulile referitoare la 
ajutorul de stat şi piaţa comună.  
 

 
4.3. Informare şi Publicitate 
 
Măsurile de informare şi publicitate pentru intervenţiile realizate prin fonduri 
structurale au ca scop promovarea rolului Comunităţii Europene şi asigurarea faptului 
că asistenţa din fonduri structurale este acordată în mod transparent (articolul 69 din 
Regulamentul Consiliului nr. 1083/2006). Autoritatea de Management este 
responsabilă de desfăşurarea măsurilor de informare şi publicitate. 
Obiectivele generale ale măsurilor de informare şi publicitate sunt următoarele: 
 Creşterea conştientizării publicului cu privire la rolul jucat de către Uniunea 

Europeană în dezvoltările transfrontaliere, prin acordarea de fonduri 
structurale; 
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 Creşterea transparenţei privind oportunităţile de finanţare şi procedurile 
administrative;  

 Crearea unei imagini coerente a Programului de Cooperare Transfrontalieră 
Ungaria – România 2007 – 2013 atât în Ungaria şi România cât şi în Statele 
Membre 

Obiectivele specifice ale măsurilor de informare şi publicitate sunt următoarele: 
 Informarea publicului cu privire la rolul Uniunii Europene şi cu privire la 

semnificaţia fondurilor structurale acordate în cadrul Programului de 
Cooperare Transfrontalieră Ungaria – România 2007 – 2013; 

 Furnizarea de informaţii adecvate despre program (precum rolul său, impactul 
şi obiectivele sale) către grupurile ţintă stabilite; 

 Informarea instituţiilor implicate in implementarea programului despre rolul lor 
în ceea ce priveşte informarea şi publicitatea; 

 Asigurarea transparenţei pentru a obţine o participare cât mai largă a 
potenţialilor beneficiari şi astfel un grad de absorbţie ridicat a fondurilor 
disponibile. 

 
Măsurile de informare şi publicitate sunt prezentate sub forma unui plan de 
comunicare. Implementarea lor va fi responsabilitatea organismului administrativ 
respectiv, responsabil pentru program. Măsurile de informare şi publicitate, în cadrul 
Programului de Cooperare Transfrontalieră Ungaria – România 2007 – 2013 sunt 
stabilite pentru: 

 a informa publicul general cu privire la rolul pe care Uniunea Europeană îl 
joacă alături de România şi Ungaria în privinţa intervenţiilor respective şi a 
rezultatelor acestora; 

 a garanta transparenţa în raport cu beneficiarii potenţiali şi finali printr-o 
informare generală privind Programului de Cooperare Transfrontalieră 
Ungaria – România 2007 – 2013. Mai mult decât atât, pentru a oferi o 
viziune de ansamblu a competenţelor, a organizării şi a procedurilor de 
selecţie a proiectelor, precum şi informaţii standardizate referitoare la 
cererile de finanţare (Autoritatea solicitantă, contracte la nivel naţional, 
regional (NUTS III) şi local). De asemenea criteriile de selecţie şi 
mecanismele de evaluare a ofertelor şi cererilor de finanţare vor fi 
publicate. Toate informaţiile sunt disponibile pe site-urile respectivelor 
programme;  

 a informa publicul in legătură cu anunţurile privind începerea derulării 
programului, oferind o prezentare corespunzătoare a participării Uniunii 
Europene. Comunicarea permanentă cu privire la fazele implementării 
unui proiect pe parcursul întregii perioade de planificare a programului şi 
prezentarea rezultatelor finale ale Programului de Cooperare 
Transfrontalieră Ungaria – România 2007 – 2013. 

 
Obiectivul general strategic al măsurilor de informare şi publicitate în cadrul 
Programului de Cooperare Transfrontalieră Ungaria – România 2007 – 2013 este 
crearea unei imagini publice uniforme care ar trebui să obţină în timp statutul de 
„brand” sau „identitate corporativă”. În acest scop, este utilizată o siglă comună pe 
materiale imprimate, publicaţii, în presa scrisă şi pentru apariţiile la televizor.  Pentru 
implementarea strategică a conţinutului prezentat mai sus, vor fi utilizate 
următoarele: 
 

 Un website specific programului cu buletin informativ electronic care 
să furnizeze permenent informaţii publicului general, beneficiarilor 
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potenţiali şi finali – Pagina de bază este principala sursă de informaţii 
actualizate, descrie programul, evidenţiază priorităţile şi măsurile şi 
furnizează informaţiile de contact necesare. Toată documentaţia relevantă, 
precum documentaţia de licitaţie sau documentele de programare vor fi 
disponibile ca fişiere ce pot fi descărcate de pe internet. Acesta va furniza 
informaţii despre proiectele aprobate şi cele aflate în desfăşurare şi va 
colecta întrebări şi răspunsuri. 

 Documentul de programare -  Programul Operaţional de Cooperare 
Transfrontalieră Ungaria – România 2007 – 2013 stabileşte baza pentru 
cooperarea transfrontalieră În aria programului începând cu 2007 şi până 
în 2013. Descrie aria eligibilă, evidenţiază priorităţile şi măsurile, stabileşte 
autorităţile competente şi furnizează informaţii privind implementarea 
programului şi a proiectelor precum şi privind controlul şi implementarea 
financiară. 

 Pliante – sunt  „cărţi de vizită” simbolice ale programului; conţin informaţii 
preliminare generale despre program. Grupurile ţintă pentru aceste pliante 
sunt potenţialii beneficiari, publicul larg, ONG-urile, organisme de comerţ şi 
profesionale, parteneri economici şi sociali, autorităţi publice şi dezvoltatorii 
de proiecte; şi au ca scop încurajarea participării la program precum şi 
diseminarea informaţiilor despre program. 

 Broşuri – Dacă pliantele sunt „cărţi de vizită”, broşurile sunt „cataloagele 
de produs” ale programului, care oferă un studiu cuprinzător pentru o 
anumită perioadă a programului, cu o serie de proiecte ce prezintă pe scurt 
activităţile, ieşirile şi rezultatele. Sunt întocmite pentru beneficiari şi 
instituţiile implicate în programare şi implementare, precum şi ONG-urilor, 
organismelor de comeţ şi celor profesionale, partenerilor economici şi 
sociali, autorităţilor publice şi dezvoltatorilor de proiecte.  

 Anunţuri – Publicarea licitaţiilor de proiecte în ziare locale, ziare cu 
acoperire naţională sau în reviste profesionale vor îmbunătăţi transparenţa 
Programului de Cooperare Transfrontalieră Ungaria – România 2007 – 
2013 în aria programului. 

 Seminarii şi evenimente de informare la nivel local şi regional (NUTS 
III) – Sprijinirea creării de legături între actorii implicaţi în program precum 
şi asigurarea unui flux de informaţii corespunzător către potenţialii 
solicitanţi/ beneficiarii finali, ONG-uri, organisme de comerţ şi profesionale, 
parteneri economici şi sociali, autorităţi publice, dezvoltatori de proiecte, 
instituţii implicate în programare şi implementare, politicieni şi reprezentanţi 
mass-media, care vor reprezenta principalele grupuri ţintă ale acestor 
evenimente.  

 Forumuri pentru căutare de parteneri – Pentru a sprijini potenţialii 
solicitanţi în dezvoltarea proiectelor şi căutarea partenerilor. Forumurile 
pentru căutare de parteneri vor fi organizate de către Secretariatul Tehnic 
Comun şi de către Punctul de Informare. Aceste vor oferi posibilitatea 
discutării ideilor de proiecte, a problemelor referitoare la management şi 
implementare, îi vor ajuta pe potenţialii solicitanţi să se întâlnească şi vor 
facilita căutarea de parteneri. Aceste evenimente vor acoperi zonele 
eligibile din program. 

 Evenimente organizate odată cu demararea programului – oferă 
posibilitatea diseminării informaţiilor comune despre program la nivel 
naţional în ambele State Membre. 
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 Conferinţă de încheiere în momentul finalizării programului – o 
prezentare a proiectelor finalizate şi o trecere în revistă a proiectelor de 
cooperare create. 

 
În conformitate cu planul de buget preliminar pentru Asistenţa Tehnică, aproximativ 
2% din bugetul total al programului va fi cheltuit pentru activităţile menţionate mai 
sus.            
  
Autoritatea de Management este responsabilă pentru realizarea măsurilor de 
informare şi publicitate. Furnizorii externi vor fi selectaţi (prin aplicarea procedurilor 
de achiziţii publice) pentru realizarea siglei, a site-ului şi a publicaţiilor, pentru 
organizarea seminariilor, a forumurilor de căutare de parteneri, a evenimentelor de 
deschidere şi a conferinţei de încheiere a programului, şi vor lucra în colaborare cu 
angajaţii Secretariatului Tehnic Comun, şi cei ai Punctului de Informare. 
 
Unele activităţi (evenimente de informare, forumuri, editări de articole) privind 
măsurile de informare şi publicitate vor fi implementate în funcţie de necesităţile   
programului (lansarea licitaţiilor de proiecte) în timp ce altele (pagini de internet, 
buletine informative electronice) în mod permanent. 
Principalele grupuri ţintă/ beneficiari ai măsurilor de informare şi publicitate sunt 
beneficiarii potenţiali şi cei finali, precum autorităţile locale şi regionale (NUTS III), 
alte organisme publice, asociaţii profesionale şi comunităţi de afaceri, parteneri 
economici şi sociali, dezvoltatori şi operatori de proiecte, ONG-uri, în special 
organisme care să promoveze egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi şi organisme 
ce lucrează pentru protejarea şi îmbunătăţirea mediului.  
 
Aplicarea măsurilor de informare şi publicitate menţionate mai sus este diferenţiată în 
cadrul perioadei de planificare a programului (2007 – 2013) pe trei faze, fiecare 
dintre acestea având cerinţe diferite: 
 Informarea privind debutul şi anunţarea  Programului de Cooperare 

Transfrontalieră Ungaria – România 2007 – 2013: Obiectivul acestei faze este 
diseminarea informaţiilor într-o măsură cât mai mare (atât către potenţialii 
beneficiarii cât şi către publicul larg) şi să asigure o informare generală despre 
program, parteneri de contact, puncte de informare, proceduri şi structuri de 
luare a deciziilor, etc. Mijloace de comunicare: evenimente de debut în ambele 
State Membre; pliante, conferinţe de presă comunicate de presă privind 
lansarea programului (cât de repede se poate după ce programul este aprobat 
de Comisia Europeană). 

 Informări permanente, comunicări şi prezentări: In această fază, publicul este 
informat în mod regulat asupra situaţiei curente a implementării programului şi 
asupra finalizării proiectelor de succes. Mai mult decât atât, sunt furnizate 
informaţii clare (omogene) la nivel regional (NUTS III) şi local cu privire la 
procedurile administrative şi informaţii privind criteriile de selecţie şi 
mecanismele de valorificare. Transmiterea de informaţii în mod regulat şi 
organizarea de evenimente de relaţionare de către organizatorii de proiect, 
instituţii financiare, şi organisme de finanţare sunt esenţiale în această fază 
pentru implementarea documentului comun de programare. Mijloace de 
comunicare: broşuri, evenimente de informare, organizarea de evenimente 
pentru transfer de experienţe între proiecte, comunicate de presă privind 
stadiul implementării. 

 Prezentarea rezultatelor şi trecerea în revistă: La sfârşitul perioadei de 
programare se face o prezentare a proiectelor finalizate şi o trecere în revistă 
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a proiectelor de cooperare create. Mijloace de comunicare: broşuri, 
evenimente finale, etc. 

 
 
Monitorizarea şi evaluarea planului de comunicare  
 
În conformitate cu articolul 3 din Regulile de Implementare, Autoritatea de 
Management/ Secretariatul Tehnic Comun trebuie să informeze Comitetul Comun de 
Monitorizare despre progresul înregistrat în implementarea planului de comunicare, 
măsurile de informare şi publicitate desfăşurate şi despre mijloacele de comunicare 
utilizate. 
Acţiunile de informare şi publicitate vor face obiectul evaluărilor ce vor fi realizate pe 
parcursul implementării şi a evaluării ex post, pe baza indicatorilor şi a criteriilor de 
evaluare stabilite în prealabil. Indicatorii vor fi specificaţi în mod clar în Planul de 
Comunicare. Astfel, planul va conţine indicatori de output, de rezultat şi de impact. 
 
 
4.4 Implementarea proiectelor, descrierea procedurilor şi fluxurilor financiare               

4.4.1 Implementarea la nivel de proiect 
 
Implementarea proiectelor, de la contractare şi până la finalizare, inclusiv obligaţiile 
de raportare şi plata fondurilor FEDR vor fi făcute în conformitate cu regulamentele şi 
regulile relevante pentru program. 
 
Principiul partenerului lider de proiect (Lead Partner) 
 
Principiul partenerului lider de proiect, in conformitate cu articolul 20 din 
Regulamentul FEDR, este o cerinţă de bază pentru toate operaţiunile finanţate în 
cadrul programului. 
Proiectul va fi depus de către Lead Partner, care va fi singurul punct de contact direct 
intre proiect şi organismele comune de management ale Programului. Crearea unui 
consorţiu care să funcţioneze aşa cum trebuie, pe baza unui acord de parteneriat 
care să asigure implementarea sănătoasă şi corespunzătoare a proiectului este 
responsabilitatea partenerului lider de proiect. 
 
Proceduri de contractare 
 
Pe baza aprobării formale a proiectului de către Comitetul Comun de Selecţie, 
Secretariatul Tehnic Comun pregăteşte contractul de finanţare (ce va face obiectul 
aprobării Comitetului Comun de Monitorizare) încheiat cu partenerul lider de proiect. 
Autoritatea de Management poartă responsabilitatea legală pentru semnarea 
contractelor de finanţare. 
 
Contractul de finanţare a unui proiect, obligatoriu prin lege, va fi înregistrat de către 
Secretariatul Tehnic Comun în sistemul de monitorizare al programului. 
 
Co-finanţarea naţională va fi asigurată în mod automat pentru proiectele aprobate de 
către Comitetul Comun de Selecţie. Contractele pentru co-finanţarea naţională vor fi 
încheiate separat faţă de cele pentru FEDR, de către Autoritatea Naţională 
responsabilă, după semnarea contractului de finanţare FEDR şi a acordului de 
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parteneriat între partenerii de proiect. Contractele de finanţare pentru co-finanţarea 
naţională vor fi încheiate la nivelul partenerilor de proiect.       
       
Raportarea la nivel de proiect   
 
Rapoartele de progres şi cererile de plată vor fi în strânsă legătură pe parcursul 
implementării proiectului. Acestea ar trebui transmise aşa cum este stipulat în 
contractul de finanţare. 
 

4.4.2 Sistemele de control pentru validarea cheltuielilor  
 
În conformitate cu articolul 13 al regulamentului de implementare, verificările ce 
trebuie desfăşurate la nivel naţional vor acoperi aspectele fizice, tehnice, financiare şi 
administrative. Pentru a asigura înţelegerea comună a regulilor aplicate pentru 
controlul la nivel naţional, se vor întocmi instrucţiuni de control la nivel de program, 
incluzând liste de verificare detaliate.  
Instrucţiunile trebuie întocmite în conformitate cu regulamentele naţionale şi 
europene relevante şi ar trebui să fie disponibile pe prima pagină a site-ului realizat 
pentru program. Autoritatea de Management, Secretariatul Tehnic Comun şi 
Autoritatea de Certificare ar trebui să fie informate în mod regulat cu privire la 
sistemul de control stabilit în ambele State Membre. 
 

4.4.3 Descrierea circuitelor financiare FEDR şi a procedurilor de la nivel de 
proiect la nivel de program.   
 
În următorul grafic sunt prezentaţi paşii pentru circuitul financiar FEDR.   
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4.4.3.1.Circuitul plãţilor 
a) Controlorii verificã facturile şi documentele justificative ale beneficiarilor, verifica 
furnizarea serviilor sau produselor cofinantate, corectitudinea cheltuielilor declarate si 
conformitatea acestora si a operatiilor cu regulamentele comunitare si nationale 
relevante .  
b) Dupã validarea cererilor de platã ale beneficiarilor, Lead Partner întocmeşte şi 
înainteazã ceerea consolidate de platã la nivel de proiect cãtre STC.  
c) Ulterior verificãrii cererii consolidate de platã şi a raportului de progress, STC 
înainteazã documentele cãtre Unitatea Financiarã de Transfer (UFT). UFT este un 
department independent din cadrul VÁTI Public Nonprofit Company  responsabil cu 
managementul  tehnic al plãţilor FEDR cãtre beneficiarii finali. UFT elaboreazã cereri 
de platã aferente contribuţiei FEDR cãtre AC prin intermediul Sistemului Informatic 

Raport comun financiar şi
de activitate al proiectului 

şi cerere de plată 

Transferul cererilor de 
plata pentru rapoartele

financiare aprobate

Partener Partener Partener 

Organisme de 
control (State 

Membre)
Lead Partner (LP)

Verifică dacă rapoartele sunt
validate în mod corespunzător 

Secretariat Tehnic 
Comun

Verificarea rapoartelor

Unitatea de Transfer 
Financiar

transfera asistenta FEDR la LP

Partenerii de proiect colectează documentaţia prin care se 
dovedeşte efectuarea cheltuielilor şi o validează în conformitate cu 

sistemul naţional privind controlul de prim nivel

Rapoartele financiare sunt validate la 
nivel naţional

LP distribuie asistenta FEDR la  partenerii de proiect

Autoritatea de Certificare
Aproba platile si transmite solicitarea de 

plata la Comisia Europeana

Managementul financiar al proiectelor (partea de FEDR)
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de Monitorizare. Ulterior aprobãrii cererii de platã, AC transferã contribuţia FEDR din 
contul programului cãtre contul contul UFT.  
Dupã aprobarea AC, UFT transferã fondurile FEDR cãtre partenerii lideri de proiect.  
d) Lead Partner transferã contribuţia FEDR cãtre partenerii de proiect. 
 
4.4.3.2. Procedurile financiare la nivel de program (FEDR), procesul de certificare  
 
Contribuţia FEDR este transferatã într-un singur cont deschis şi gestionat de cãtre 
AC. Plãţile efectuate de cãtre Comisia Europeanã iau forma prefinanţãrii, plãţilor 
intermediare  si plãţilor finale.  
Pe baza cheltuielilor eligibile validate şi verificate de cãtre STC, AM elaboreazã 
declaraţiile de cheltuieli. Declaraţiile de cheltuieli vor include pentru fiecare axã 
prioritarã suma totalã a cheltuielilor eligibile plãtite de cãtre beneficiarii lider de 
proiect sau beneficiarii parteneri în proiect în implementarea operaţiunilor. Pe baza 
declaraţiilor de cheltuieli înaintate de catre AM, AC întocmeşte aplicaţia de platã şi 
certificarea cheltuielilor şi le înainteazã cãtre Comisia Europeanã.  
 
4.5 Monitorizare şi Evaluare   

4.5.1 Monitorizare 
Conform Articolului 66(2) al Regulamentului General nr. 1083/2006, Autoritatea de 
Management şi Comitetul Comun de Monitorizare vor desfăşura activitatea de 
monitorizare ţinând seama de indicatorii specificaţi în Capitolul Strategic al 
Programului Operaţional. 
 

Sistemul de indicatori   
Un set complet de indicatori va fi dezvoltat în cadrul Manualului de Implementare. 
Setul complet de indicatori serveşte managementului intern al programului şi 
formează o bază indispensabilă pentru nevoile de raportare şi comunicare, pentru a 
face vizibile rezultatele programului către partenerii programului şi către publicul larg. 
Ţintele setului complet de indicatori pot fi cuantificate ex-ante pentru uzul intern, dacă 
este cazul. Setul complet de indicatori nu este parte a PO.    
Indicatorii trebuie să facă posibilă măsurarea progresului în funcţie de situaţia bază, 
precum şi eficacitatea ţintelor de implementare a priorităţilor. Secretariatul Tehnic 
Comun va monitoriza aceşti indicatori. 
 

Raportul anual de implementare 
În conformitate cu Articolul 67 al Regulamentului General, trebuie elaborate rapoarte 
anuale şi un raport final privind implementarea. Rapoartele anuale vor fi elaborate de 
către Secretariatul Tehnic Comun, vor fi transmise pentru verificare Autorităţii de 
Management şi vor fi aprobate de Comitetul Comun de Monitorizare înainte de a fi 
transmise Comisiei Europene. 

Monitorizarea la nivel de proiect 
Scopul monitorizării proiectului este de a permite cunoaşterea stadiului evoluţiei 
proiectului în ceea ce priveşte cheltuielile efectuate, utilizarea resurselor, 
implementarea activităţilor, obţinerea rezultatelor şi managementul riscurilor. 
Activitatea de monitorizare a proiectului presupune colectarea sistematică şi continuă 
de informaţii, introducerea datelor în sistemul de monitorizare, analiza valorilor 
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indicatorilor definiţi în cadrul proiectului şi utilizarea sistemului pentru sprijinirea luării 
deciziilor într-un mod eficient. 
Secretariatul Tehnic Comun poate evalua performanţa şi progresele înregistrate de 
proiect în mod periodic prin monitorizarea indicatorilor proiectului şi prin luarea 
deciziilor necesare pentru a menţine proiectul pe calea cea bună.    

Sistemul de Monitorizare şi Informare al Programului 
Autoritatea de Management este responsabilă pentru crearea unui sistem care să 
colecteze informaţii financiare şi statistice corecte privind implementarea, pentru 
monitorizarea indicatorilor, pentru evaluarea şi transmiterea acestor date, conform 
înţelegerilor realizate între statele membre şi Comisie, prin utilizarea unor sisteme 
computerizate ce permit schimburile de date cu Comisia. 
Sistemul comun de Monitorizare şi Informare al Programului se va baza pe un sistem 
de management al informaţiilor care permite colectarea şi monitorizarea datelor la 
nivelul programului. Sistemul trebuie să ofere organismelor competente (Comitetul 
Comun de Monitorizare, Autoritatea de Management, Autoritatea Naţională, 
Autoritatea de Certificare, Autoritatea de Audit, Secretariatul Tehnic Comun, Punctul 
de Contact şi Unitatea de Transferuri Financiare) un instrument practic pentru 
desfăşurarea activităţii lor şi trebuie, de asemenea, să fie consolidată comunicarea şi 
fluxurile de informaţii între cele două state membre participante. Sistemul va sprijini 
atât ciclul proiectului, cât şi implementarea programului. 
Elaborarea şi implementarea Sistemului de Monitorizare şi Informare a Programului 
va fi condusă şi coordonată de Secretariatul Tehnic Comun şi va fi finanţată din 
bugetul Asistenţei Tehnice.  
 
Schimbul de date computerizat                
Schimbul electronic de date între Comisie şi instituţiile de management al 
Programului este o cerinţă menţionată în Articolul 39 al Regulilor de Implementare. 
După crearea sistemului de monitorizare al programului se va decide, în coordonare 
cu Comisia Europeană, asupra unui mod eficient de schimb al datelor. 
 
Sistemul computerizat de schimburi de date va fi elaborat ca un  instrument care va 
asigura schimbul tuturor datelor privind programul operaţional. Sistemul computerizat 
folosit va trebui să respecte standardele de securitate acceptate pentru a se asigura 
conformitatea documentelor cu cerinţele legale naţionale şi pentru a putea fi folosit în 
scopul auditării. 
 

4.5.2. Evaluarea Programului             
Scopul evaluării programului este de a îmbunătăţii calitatea, eficienţa şi uniformitatea 
utilizării asistenţei, a strategiei şi implementării programului. Evaluarea se va 
desfăşura înainte (evaluarea ex-ante), în timpul (on-going) şi după (evaluare ex-post) 
perioada de programare. Ambele state membre vor furniza resursele necesare 
pentru desfăşurarea evaluărilor, organizarea activităţii, colectarea datelor necesare şi 
utilizarea diferitelor tipuri de informaţii furnizate de sistemul de monitorizare. 
Rezultatele evaluărilor vor fi publicate pe wesite-ul programului. 
 
În conformitate cu Articolul 48 al Prevederilor Generale, statele membre vor 
desfăşura prima evaluare în legătură cu monitorizarea programului operaţional la 
sfârşitul anului 2010, când primul set de proiecte vor fi finalizate. Acolo unde 
rezultatele indică o îndepărtare cu cel puţin 40% de la obiectivele stabilite iniţial în 
documentul de programare şi în Manualul de Implementare, acestea vor fi transmise 
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Comitetului de Monitorizare şi Comisiei. Această evaluare trebuie să fie efectuată de 
un evaluator independent. 
 
Ca parte a procedurii de închidere a Programului, Comisia va desfăşura o evaluare 
ex-post în strânsă colaborare cu ambele state membre şi cu Autoritatea de 
Management. Evaluarea ex-post va fi finalizată până la 31 decembrie 2015. 
 
Evaluările vor fi finanţate din bugetul de Asistenţă Tehnică, cu excepţia evaluării ex-
post desfăşurate de Comisie. 
 
4.6 Reguli specifice de implementare a bugetului de Asistenţă Tehnică a 
programului 
 
Asistenţa Tehnică este necesară pentru sprijinirea structurilor comune în 
implementarea programului. Ţinând cont de mărimea şi diversitatea ariei 
programului, un procent de 6% din fondurile FEDR alocate acestui program vor fi 
folosite pentru prioritatea de „Asistenţă Tehnică”. Rata de co-finanţare va fi de 50%. 
Ambele state membre vor transfera anual, în avans, partea lor din co-finanţarea 
naţională către conturi bancare separate. Autoritatea de Certificare va fi responsabilă 
pentru transferul fondurilor FEDR corespunzătoare contribuţiei Comisiei către 
contribuţiile naţionale furnizate de ambele state membre. 
 
De asemenea, bugetul de asistenţă tehnică trebuie folosit pentru a îndeplini sarcini 
ce contribuie la asigurarea unei implementări corespunzătoare a programului la 
nivelul generării proiectului (ex: seminarii tematice, măsuri de informare şi publicitate, 
evaluare), precum şi la creşterea calităţii generale a proiectelor finanţate.          
 
4.7 Audit 
Conform Regulamentului de Implementare Articolului 16 referitor la funcţionarea 
Auditului se fac următoarele precizări: 
 
Auditul la care face referire punctul (b) al Articolului 62(1) din Regulamentul (EC)Nr. 
1083/2006 va efectua la fiecare douasprezece luni până la 1 iulie 2008 pe baza unui 
eşantion adecvat, controale ale operaţiilor selectate printr-o metoda stabilită sau 
aprobată de Autoritatea de Audit conform Articolului 17. 
 
Auditul va fi realizat, la faţa locului, pe baza documentaţiei şi a rapoartelor scrise de 
beneficiar. 
Auditul trebuie sa verifice dacă urmatoarele condiţii au fost îndeplinite: 
• Operaţiile intâlnite în criteriile de selecţie pentru Programul Operaţional au fost 

implementate conform cu deciziile de aprobare cu privire la indeplinirea oricăror 
condiţii de aplicare, funcţionare şi folosire pentru atingerea obiectivului propus. 

• Cheltuiala trebuie să fie corespunzătoare cu bilanţurile raportate ţi suportată de 
beneficiar. 

• Cheltuiala declarată de beneficiar se supune legilor naţionale şi comunitare. 
• Contribuţia publică se va plăti de către beneficiar. 
Unde se observă apariţia sistematică a unor riscuri ale unor  operaţii ale programului, 
Autoritatea de Audit va asigura controale preventive pentru eliminarea acestora  
incluzând audituri adiţionale,  dacă este necesar,  pentru  a cataloga probleme de acest 
tip.  
Autorităţile vor lua măsurile necesare pentru prevenirea  şi corectarea acestora. 
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Metoda de eşantionare a operaţiilor care urmează a fi auditate va trebui să fie în 
concordanţă cu articolul 17 Regulamentul de Implementare.      
Grupul de auditori care va cuprinde reprezentanţi ai ambelor state va asista Autoritatea 
de Audit care este descrisă la pct. 1.5. 
 
 
4.8 Iregularităţi şi recuperarea fondurilor plătite nejustificat      

4.8.1 Definiţie 
Conform Prevederilor Generale, Articolul 2- “Iregularitate”este orice încălcare a 
prevederilor legii Comunitare rezultate în urma unui act de omisiune de către un 
operator economic care ar putea să aibă efect de prejudiciu asupra bugetului general al 
UE prin încărcarea nejustificată cu cheltuieli suplimentare din bugetul general. 
              
Responsabilităţile referitoare la  gestionarea iregularităţilor conţin două îndatoriri 
principale:  raportarea la comisie şi   recuperarea sumelor plătite ilegal 
 

4.8.2 Raportarea 
Conform Regulamentului de Implementare Articolul 28: 
 
1. Fără prejudicierea altor obligaţii din Articolul 70 al Regulamentului (EC) Nr. 1083/ 
2006 în două luni  de la sfârşitul fiecărui trimestru, Statele Membre vor rapora 
Comisiei orice iregularitate care a facut subiectul  administrarii fondurilor sau unei 
constatări judiciare. 
4. Iregularităţile  legate de Programele Operaţionale din cadrul Obiectivului 
Cooperare Teritorială Europeană vor fi raportate de către Statul Membru  in care 
cheltuiala este plătită de către beneficiar în operaţiunea de implementare.  Statul 
Membru va trebui să informeze în acelaşi timp Autoritatea de Management, 
Autoritatea de Certificare a programului şi Autoritatea de Audit. 
 
Statul Membru va trimite o copie a raportului trimestrial către AM.  AM va înregistra 
aceste rapoarte astfel că va putea informa EC despre iregularităţile  de la nivelul 
programului. 
 

4.8.3 Recuperarea 
 
Autoritatea de Management poate recupera bani numai de la persoane fizice sau 
juridice care au relaţii contractuale cu ea. 
 

4.8.4 Schema responsabilităţilor 
 
Responsabilităţile Statelor Membre sunt limitate la greşelile şi cheltuielile ilegale 
comise de către parteneri situaţi pe teritoriul lor naţional. 
În faza de implementare a programului pot apare două tipuri de iregularităţi: 

• Obligaţii contractuale între Autoritatea de Management şi  PL (Partenerul Lider de 
proiect) ( paralel cu aceasta există de asemenea obligaţia contractuală între LP şi 
PP);  

• Obligaţiile juridice între EC şi fiecare stat membru. 
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4.8.5 Iregularităţi în legătură cu proiectele de Asistenţa Tehnică 
 
Iregularităţile pot fi comise de cel care beneficiază de bugetul Asistenţă Tehnică. 
Dacă orice control al activităţii de audit detectează iregularităţii în legătură cu proiecte de 
Asistenţă Tehnică, partea afectată a managementului va trebui să înapoieze fondurile 
încasate ilegal, reclamate la Autoritastea de Certificare. 
 

4.8.6 Erori de sistem 
 
În timpul derulării sistemului se pot detecta erori care fac imposibilă depistarea 
iregularităţilor sau care cauzează ele însele iregularităţi. (De exemplu există o 
greşeală în procedura licitaţiilor de proiecte care indică iregulatităţi). 
În acest caz dacă oricine depistează o eroare ca aceasta, Autoritatea de Management/ 
Autoritatea de Certificare va trimite întreaga documentaţie la Statul Membru (Comitetul 
Comun de Monitorizare) cu recomandarea de a rezolva problema. Statul Membru 
(Comitetul Comun de Monitorizare) va lua decizia de rezolvare a problemei. 
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Capitolul V.Previziuni Financiare 
 
Tabele cu situaţia planului financiar  pentru Programul de Cooperare Transfrontalieră 
Ungaria – România 2007-2013. 
Tabelul 7  Planul Financiar al Programului care reprezintă alocarea anuală a Fondului 
European de Dezvoltare Regională. (EUR ) 
 

 Fonduri 
Structurale 
FEDR 
(EUR) 
 

2007 32 524 831 
2008 29 095 155 
2009 29 418 787 
2010                   31 318 733 
2011 32 045 938 
2012 34 017 133 
2013 36 054 358 
        Total             224 474 935 

 
Tabel 8. Planul Financiar al Programului Operaţional ( EUR)  
 
 

  Fonduri 
Comunitare  
(a) 

Fonduri  
Publice 
 Naţionale  
(b) 

Fonduri 
 Private 
Naţionale
(c) 

Total 
fonduri  
(d) = 
(a)+(b)+ (c) 

Rată Co-
finanţar
e % 
(e)=(a)/(
d) 

Contri-
buţie 
BEI 

Alte 
Fonduri

Axa Prioritară 1 
Îmbunătăţirea 
punctelor cheie 
commune prin 
dezvoltarea susţinută a 
ariei de coopeare 

114 482 217 20 202 744 0 134 684 961 0,85 0 0

Axa Prioritară 2 
Întărirea coeziunii 
sociale şi economice 
în zona de graniţă 

96 524 222 17 033 686 0 113 557 908 0,85 0 0

Axa Prioritară 3 
 
Asistenţă Tehnică  

13 468 496 13 468 496 0 26 936 992 0,50 0 0

Total  224 474  935 50 704 926 0 275 179 861  0 0
 
 
 
 

 


