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Ce este politica de coeziune?

Obiectivul său cheie este de a accelera coeziunea economică și socială
prin reducerea inegalităților în dezvoltarea diferitelor regiuni. Se
concentrează pe domenii cheie a căror consolidare și dezvoltare va ajuta
Uniunea Europeană să facă față provocărilor din secolul 21 și să rămână
competitivă la nivel global.

Politica de coeziune se referă la cadrul politic al solidarității Uniunii Europene.

Acesta întruchipează strategia Uniunii Europene de a promova și sprijini „dezvoltarea armonioasă generală” a 
statelor membre și a regiunilor sale.
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Politica de coeziune este una dintre cele mai 

mari provocări cu care se confruntă astăzi 

cetățenii europeni, de la climă la inovare, de la 

incluziune socială și abilități de conectivitate. 

Prin urmare, este important pentru ei să aibă o 

influență mai mare asupra implementării 

acestei politici. Atât autoritățile publice, cât și 

organizațiile societății civile vor beneficia de 
beneficiile participării civile directe.

Elisa Ferreira
Comisar European pentru Politica Regională
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Cum funcționează politica?

Fondul european pentru dezvoltarea regională

Fondul Social European

Fondul de coeziune

Implementarea politicii de coeziune este asigurată printr-o resursă semnificativă alocată sub formă de instrumente
financiare (fonduri). Acestea sunt:

Aceste fonduri sunt gestionate în comun de către Comisia Europeană, statele
membre și părțile interesate regionale și locale. Acestea oferă fonduri pentru
finanțarea proiectelor care asigură o dezvoltare teritorială echilibrată și
durabilă.
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Care este scopul Politicii de coeziune?
Prioritățile politicii de coeziune sunt revizuite la fiecare 7 ani. Pentru perioada 2021-2027, politica se va strădui să
construiască:

O Europă mai 
inteligentă

O Europă mai 
verde (fără 

carbon)

O Europă mai unită O Europă mai 
socială

O Europă mai aproape 
de cetățenii săi

http://www.robulus.eu/
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În ce regiuni lucrează Politica?

Cooperarea teritorială europeană este un instrument al politicii de coeziune menit să:
(a) soluționeze problemele care depășesc frontierele naționale și necesită o soluție
comună și (b) să lucreze împreună pentru a dezvolta potențialul diferitelor teritorii.
Acesta oferă un cadru pentru punerea în aplicare a inițiativelor comune și a
schimburilor de politici între autoritățile naționale, regionale și locale din diferite state
membre. Pentru realizarea sa „uniunea își dezvoltă și pune în aplicare propriile inițiative
care conduc la consolidarea coeziunii sale economice, sociale și teritoriale”, incluse și
finanțate prin intermediul programelor de cooperare interregională și transfrontalieră
(“Interreg”).

Politica de coeziune (CoP) oferă un impuls pentru dezvoltarea teritoriilor naționale sau a unor părți ale acestora. Fondurile
politice oferă finanțare pentru programele operaționale naționale, precum și pentru punerea în aplicare a obiectivelor
programelor de cooperare interregională și transfrontalieră.
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În general, se poate spune că POLITICA DE COEZIUNE A UE își distribuie bugetul pe baza a două principii
fundamentale:

- Nevoile regionale;
- Contribuția la realizarea obiectivelor strategice;
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Familia programelor

INTERREG

Cooperarea 
transfrontalieră

INTERREG A

Cooperarea 
internațională și 

maritimă INTERREG B

Cooperarea 
interregională
INTERREG C

http://www.robulus.eu/


www.robulus.eu

Program de cooperare transfrontalieră (INTERREG A) România -
Bulgaria

Programul de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria face parte din
familia INTERREG, care oferă sprijin ETC pentru o integrare armonioasă și
echilibrată în întreaga UE.
Programul de cooperare România - Bulgaria își propune să dezvolte zona de
frontieră dintre cele două țări partenere, contribuind la abordarea
provocărilor comune, exploatând în comun potențialul de creștere
neexploatat, îmbunătățind în același timp procesul de cooperare pentru
dezvoltarea armonioasă a Uniunii.
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Program de cooperare transfrontalieră (INTERREG A) România -
Bulgaria

În această formă, programul se 
desfășoară de mai bine de 14 
ani.

Din 2007 până în prezent, au fost implementate 
peste 350 de proiecte în valoare totală de peste 
476 milioane de euro. Acestea acoperă o gamă 
largă de investiții în:
• îmbunătățirea accesibilității și conectivității;
• promovarea dezvoltării socio-economice;
• sprijinul capital uman;
• îmbunătățirea conducerii.

http://www.robulus.eu/
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Program de cooperare transfrontalieră (INTERREG A) România –
Bulgaria – ce urmează? 

În perioada 2021 - 2027, programul de cooperare transfrontalieră se va concentra pe 2 provocări principale și va genera rezultate pe 2 dintre
prioritățile Politicii de coeziune.

Politica de coeziune (priorități) INTERREG România – Bulgaria (Priorități)

P3: O Europă mai bine conectată -
mobilitate și conectivitate regională 
TIC

O regiune mai bine conectată, care va sprijini dezvoltarea infrastructurii de transport
transfrontalier la două niveluri: eliminarea legăturilor lipsă din conexiunile TEN-T (rutier și feroviar)
și îmbunătățirea eficienței transportului pe căi navigabile interioare.

P5: Europa mai aproape de cetățeni O regiune integrată, prin aplicarea unei abordări sistematice pentru susținerea dezvoltării
economice a regiunii care stă la baza Eurovelo 6 și prin investiții în lanțul valoric al turismului.

http://www.robulus.eu/
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Exemple de activității în cadrul priorității 1: Regiune bine conectată

1) Activități de îmbunătățire a conectivității și mobilității de-a lungul Dunării (lista nu este completă):

Măsuri soft
- Identificarea și abordarea conexiunilor lipsă în infrastructura rutieră și feroviară: studii, strategii, decizii comune;
- Sprijin pentru procesul pregătitor pentru construirea unui nou pod care traversează Dunărea, incl. efectuarea de studii de fezabilitate și studii

privind implementarea, proiectarea și evaluarea impactului asupra mediului etc;
- Îmbunătățirea și extinderea infrastructurii rutiere: studii de trafic, campanii de sensibilizare, studii de mobilitate / conectivitate pentru a

identifica congestia, traficul de pasageri etc;
- Îmbunătățirea eficienței transportului public: studii, echipamente și soluții IT pentru a îmbunătăți fiabilitatea, eficiența și predictibilitatea

transportului public, în special a transportului pe apă;
Măsuri - investiții
- Îmbunătățirea și extinderea infrastructurii de transport;
- Îmbunătățirea accesului la porturi și feriboturi;

2) Activități de îmbunătățire a condițiilor de navigație și a siguranței pe Dunăre
- Reducerea sarcinilor administrative și a altor tipuri de obstacole: studii, decizii de analiză;
- Drenajul albiei fluviului;
- Implementarea măsurilor de securitate.

http://www.robulus.eu/
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Exemple de activității în cadrul priorității 2. O regiune integrată

1) Dezvoltarea traseului Eurovelo 6
- Dezvoltarea infrastructurii necesare ciclismului, incl. măsuri de siguranță, puncte de prim ajutor și service, alarme etc. Se va acorda prioritate

proiectelor care asigură conexiunea cu atracțiile turistice - patrimoniul cultural și natural și cu alte moduri de transport;
- Asigurarea siguranței rutiere pentru secțiunile care acoperă traseul EuroVelo, incl. adaptarea sistemelor de semnalizare sau adăugarea

infrastructurii pentru pietoni și bicicliști;
- Furnizarea de conexiuni eficiente către și de la și de la alte forme de transport, incl. porturi și gări - adaptarea infrastructurii;
- Stabilirea opririlor pentru biciclete (cu apă, racord și electricitate, locuri pentru verificarea anvelopelor, servicii de reparații etc.);
- Furnizarea de comunicare și informații - online și offline de-a lungul traseului, incl. cu aplicații pentru bicicliști;

http://www.robulus.eu/
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Exemple de activității în cadrul priorității 2. O regiune integrată

2) Sprijin pentru activități turistice, sectoare conexe și industrii
Măsuri de infrastructură:
-Ospitalitate: construirea, modernizarea hotelurilor, pensiunilor, motelurilor, restaurantelor etc.
- Situri istorice: modernizarea / restaurarea siturilor turistice precum castele, cetăți, biserici, mănăstiri, descoperiri arheologice etc.
-Repere naturale: căi, siguranță, deșeuri, siguranță, semnalizare etc.
- Alte tipuri de situri cu potențial turistic: construirea / modernizarea / restaurarea muzeelor, bibliotecilor, galeriilor de artă private, crame, ferme
agricole, parcuri de aventură etc.

Măsuri soft:
-Sprijin direct pentru întreprinderile mici din turism, agricultură și industriile creative pentru a crea un produs sau servicii istorice, naturale și
culturale comune, pentru a-și îmbunătăți / extinde serviciile, a intra pe noi piețe și a crea locuri de muncă în zona transfrontalieră, inclusiv prin
magazine fizice și online pentru produse tradiționale / locale;
- Sprijin pentru părțile interesate locale și regionale pentru valorificarea experiențelor / locurilor / obiectivelor turistice potențial valoroase, incl.
prin crearea de trasee turistice durabile sau crearea de etichete de calitate în servicii, promovarea și comercializarea ofertelor turistice etc.
Folosiți avantajele tendințelor în social media, cum ar fi “insta-tourism”.
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Exemple de activității în cadrul priorității 2. O regiune integrată

3) Asigurarea durabilității serviciilor economice și fără consecințe negative pentru mediu
Măsuri de infrastructură:
- Asigurarea protecției mediului, adaptarea la schimbările climatice și promovarea biodiversității în jurul traseului EuroVelo;
- Prevenirea riscurilor și dezastrele în jurul traseului EuroVelo;
- Sprijin direct pentru întreprinderile locale din lanțul valoric al turismului / industriilor creative / pentru a reduce risipa și a minimiza impactul
negativ al activităților lor asupra mediului;

Măsuri soft:
-Campanii (sensibilizarea, mobilizarea voluntarilor) pentru reducerea deșeurilor și promovarea reciclării în activități legate de turism;
-Promovarea economiei verzi;

4) Dezvoltarea forței de muncă necesare prin creșterea competențelor în turism sau sectoare conexe, în plus față de punctul 2 de mai sus;

5) Utilizarea centrelor urbane ca motoare pentru creștere și promovarea legăturilor dintre zonele urbane și rurale, cu accent pe diversificarea
economică și crearea de locuri de muncă.
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Timp pentru întrebări, clarificări, discuții

Împreună schimbăm regiunea noastră! 

Acest proiect a fost finanțat cu sprijinul Uniunii Europene.Acest material de prezentare reflectă doar opiniile 

autorului, iar Comisia nu poate fi trasă la răspundere pentru informațiile conținute în acesta.
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