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I. Contextul elaborării prezentului document și punctele de referință 

 Participarea cetățenilor reprezintă fundamentul unei bune guvernări. Acesta pune bazele pentru 

aplicarea principiilor transparenței, deschiderii și eficienței în planificarea și punerea în aplicare a 

politicilor publice. Participarea cetățenilor la nivel național și local conduce la o mai mare încredere în 

instituții, cu un efort administrativ mai mic.1 

Implicarea activă a cetățenilor (în special a tinerilor) în procesul de luare a deciziilor și de 

acțiune la nivel local și regional este esențială pentru dezvoltarea durabilă a unei societăți 

mai democratice, mai favorabile incluziunii și mai prospere, în care aceștia vor trăi și se 

vor dezvolta. Colaborarea cu populația ar trebui să devină o parte integrantă a proceselor de 

definire a priorităților de dezvoltare pentru o regiune sau o țară, precum și a procedurilor de 

luare a deciziilor și de punere în aplicare a politicilor menite să răspundă nevoilor importante 

ale societății. Acest lucru necesită formarea și utilizarea mecanismelor de incluziune pentru a 

asigura rezultate durabile în ceea ce privește chestiunile cu adevărat importante, problemele 

vieții de zi cu zi a cetățenilor obișnuiți. 

În acest sens, prezentul manual are un dublu obiectiv. În primul rând, încearcă să 

identifice și să prezinte într-o formă sintetizată mecanismele legale de implicare a cetățenilor 

și a organizațiilor acestora în procesele de planificare, de luare a deciziilor și de punere în aplicare 

pentru a asigura o dezvoltare locală și regională durabilă. Apoi, prin furnizarea cunoștințelor necesare 

pentru a încuraja implicarea cetățenilor în punerea în aplicare a politicii de coeziune 2021-2027 și în 

utilizarea oportunităților de finanțare a acesteia. 

Elaborarea acestui document face parte din activitățile proiectului "RoBulUs: Instrumente 

pentru promovarea implicării tinerilor în cooperarea transfrontalieră România-Bulgaria", care 

este implementat cu sprijinul financiar al Uniunii Europene. Inițiativa are ca scop promovarea participării 

tinerilor la planificarea și implementarea politicii de coeziune a UE 2021-2027, concentrându-se pe 

oportunitățile oferite prin Programul de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria (INTERREG V-A 

România - Bulgaria). Prin urmare, subiectele care vor fi abordate în manual se referă în general la: 

- Natura, scopul și obiectivele politicii de coeziune a UE; 

- Programul de Cooperare Transfrontalieră România - Bulgaria; 

- Procedura, ordinea și conținutul proceselor de elaborare a programelor (operaționale și 

transfrontaliere); 

- Cadrul de reglementare și căile de implicare a cetățenilor în procesele de planificare și 

gestionare a dezvoltării regionale prin utilizarea oportunităților de finanțare din programele operaționale 

și a celor de cooperare transfrontalieră între România și Bulgaria. 

Prezentul manual trebuie considerat un document de bază, dar nu exhaustiv. Acesta va fi 

completat de alte produse realizate în cadrul proiectului. 

Pe termen lung, sperăm că setul de instrumente va contribui la îmbunătățirea comunicării și 

cooperării între cetățeni și administrațiile locale, la creșterea sustenabilității politicilor și investițiilor 

publice regionale și la îmbogățirea culturii de participare a tinerilor din Bulgaria și România. 

  

                                                
.1 BNCP, 2011, Practici și modele europene pentru un proces decizional participativ la nivel local, pag. 50. 
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II. Strategia de dezvoltare pentru regiunile Uniunii Europene 

1. Politica de coeziune a UE - fondatorul dezvoltării 

 Politica de convergență (de asemenea, politica de coeziune) se referă la cadrul politic de 

solidaritate al Uniunii Europene. Acesta întruchipează strategia UE de promovare a "dezvoltării 

armonioase globale" a statelor membre și a 

regiunilor sale.  

 Scopul politicii de coeziune a UE este 

de a sprijini și de a accelera coeziunea 

economică și socială, care este 

consacrată în Actul Unic de instituire a 

Comunității din 1986 și care vizează 

"reducerea disparităților dintre regiuni 

și a rămânerii în urmă a celor mai 

defavorizate regiuni". 

Politica de coeziune vizează 

domenii-cheie a căror consolidare și 

creștere vor ajuta Uniunea Europeană să 

facă față provocărilor secolului XXI și să 

rămână competitivă la nivel mondial. 

Pentru a pune în aplicare această politică, 

Uniunea Europeană a alocat o cantitate mare de resurse sub forma unor instrumente financiare 

diverse. Acestea sunt gestionate în comun de către Comisia Europeană, statele membre și părțile 

interesate la nivel regional și local. Bugetul total al acestora este semnificativ - de exemplu, pentru 

perioada 2014-2020, aproximativ 37% din bugetul UE îi este alocat (echivalentul a aproximativ 355 de 

miliarde de euro). 

Acțiunile de punere în aplicare a politicii de coeziune au fost puse în aplicare din 1989. 

Finanțarea a crescut substanțial încă de la început și a fost relativ constantă între 2007 și 20132. O 

scurtă prezentare generală a evoluției finanțării și a priorităților în materie de coeziune este prezentată 

în tabelul 13 . 

Politica de coeziune pentru perioada 2021-2027 și "modernizarea" acesteia au făcut obiectul 

unor discuții ample și al unei planificări îndelungate. Ca urmare, au fost introduse reforme importante în 

ceea ce privește concentrarea priorităților de investiții, criteriile de alocare a fondurilor, sarcina 

administrativă a punerii în aplicare și o serie de alte aspecte. De asemenea, a fost adoptată o formă 

mult mai structurată și mai clară a obiectivelor prioritare: 

  

 O Europă mai inteligentă (prin inovare, 

digitalizare, schimbări economice) 

  O Europă mai bine conectată 

 O Europă mai ecologică, fără emisii de carbon   O Europă mai socială 

 Europa mai aproape de cetățeni 

                                                
2 Curtea de Conturi Europeană, Accent pe obținerea de rezultate în materie de convergență, document de referință, iunie 

2019, pag. 8. 
3 Ibidem, extras, pag. 10 

             Politica de coeziune se referă la cele mai 

importante provocări cu care se confruntă astăzi 

cetățenii Europei - de la climă la inovare, de la 

incluziune socială și competențe la conectivitate. Prin 

urmare, este important ca acestea să aibă o influență 

mai mare asupra punerii în aplicare a acestei politici. 

Atât autoritățile publice, cât și organizațiile societății 

civile vor beneficia de o participare mai directă a 

cetățenilor.. 

 

Elisa Ferreira  

Comisarul pentru coeziune și reformă 
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Perioada de 

desfășurare 

a 

programului 

1989 - 1993 1994 - 1999 2000 - 2006 2007 - 2013 2014 - 2020 2021 – 2027 

Buget (% 

din bugetul 

total) 

Fonduri 

 

69 miliarde ECU* 

(20%) 

FEDR, FSE, 

FEOGA, Secțiunea 

Orientare 

 

168 miliarde ECU* 

(30%) 

FEDR, FSE, FEOGA, 

Secțiunea Orientare, 

IFOP și FC 

 

235 miliarde EUR (33 

%) 

FEDR, FSE, FEOGA, 

Secțiunea 

Orientare, IFOP și FC 

 

347 miliarde 

EUR (36 %) 

FEDR, FSE, FC 

 

355 miliarde EUR (37 %) 

FEDR, FSE, FC 

 

330 miliarde EUR 

(34 %) 

FEDR, FSE, FC 

Priorități de 

investiții 

5 obiective 

prioritare: 

J promovarea 

dezvoltării și 

ajustării structurale 

a regiunilor; 

J măsuri în 

legătură cu 

industria în declin; 

J combaterea 

șomajului de lungă 

durată; 

J integrarea 

profesională a 

tinerilor; 

J reformarea PAC 

și promovarea 

dezvoltării rurale. 

6 obiective prioritare: 

J promovarea 

dezvoltării și 

ajustării structurale 

a regiunilor; 

J măsuri în legătură cu 

industria în declin; 

J combaterea 

șomajului de lungă 

durată și integrarea 

profesională a 

tinerilor; 

J adaptarea lucrătorilor 

la schimbările 

industriale; 

J promovarea 

dezvoltării rurale; 

J regiuni cu o 

densitate extrem de 

scăzută a 

populației. 

3 obiective prioritare: 

J promovarea 

dezvoltării și ajustării 

structurale a regiunilor; 

J transformare a 

zonelor care se 

confruntă cu dificultăți 

structurale; 

J modernizarea 

sistemelor de 

educație, formare și 

ocupare a forței de 

muncă. 

3 obiective 

prioritare: 

J creșterea 

economică și 

ocuparea forței 

de muncă în 

regiunile mai 

puțin dezvoltate; 

J 

competitivitatea 

tuturor celorlalte 

regiuni ale UE; 

J cooperarea 

transfrontalieră. 

11 obiective tematice: 

J cercetare și inovare; 

J tehnologiile informației și 

comunicațiilor (TIC); 

J Competitivitatea IMM-urilor; 

J Economia cu emisii reduse de 

carbon; 

J adaptarea la schimbările climatice 

și prevenirea și gestionarea riscurilor; 

J protecția mediului și eficiența 

resurselor; 

J transportul durabil; 

J promovarea ocupării forței de 

muncă și sprijinirea mobilității forței 

de muncă; 

J Incluziunea socială; 

J educație și formare profesională; 

J consolidarea capacității 

instituționale 

5 obiective care 

vizează: 

J Tranziție 

economică 

inovatoare și 

inteligentă ; 

J O Europă mai 

ecologică și cu 

emisii reduse de 

dioxid de carbon; 

J Mobilitate și TIC; 

J Pilonul 

european al 

drepturilor sociale; 

J Dezvoltare 

urbană, rurală și 

costieră durabilă 

și inițiative locale. 

Tab. 1. Evoluția finanțării și a priorităților în materie de coeziune în Europa
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1.1. Cooperarea teritorială 

 Cooperarea teritorială europeană (CTE) a devenit parte din setul de instrumente ale 

politicii de coeziune în 1990. Principalul său obiectiv este de a promova dezvoltarea 

economică, socială și teritorială armonioasă a Uniunii în ansamblul său. Acest 

instrument este important pentru crearea unui spațiu european comun și se află în 

centrul integrării europene. Valoarea sa adăugată pentru Europa este semnificativă: 

împiedică frontierele să devină bariere, aduce cetățenii europeni mai aproape, ajută la 

abordarea provocărilor comune, facilitează schimbul de idei și de bunuri și promovează 

eforturile strategice pentru atingerea obiectivelor comune4. 

CTE este conceput: (a) pentru a rezolva probleme care depășesc granițele naționale și 

necesită o soluție comună și (b) pentru a dezvolta potențialul diferitelor teritorii prin eforturi comune5. 

Acesta oferă un cadru pentru punerea în aplicare a inițiativelor comune și a schimburilor de politici 

între autoritățile naționale, regionale și locale din diferite țări membre. Pentru a realiza acest lucru, 

"Uniunea dezvoltă și pune în aplicare propriile inițiative care conduc la consolidarea coeziunii sale 

economice, sociale și teritoriale"6, incluse și finanțate prin intermediul programelor de cooperare 

interregională și transfrontalieră (așa-numitul "INTERREG"). 

 În 1990, INTERREG a fost 

dezvoltat ca o inițiativă 

comunitară cu un buget de 

doar 1 miliard de euro, 

acoperind exclusiv cooperarea 

transfrontalieră. 

Ulterior, INTERREG a fost 

extins pentru a acoperi 

cooperarea transnațională și 

interregională. În prezent (ca 

urmare a reformelor politicii de 

coeziune din 2020), 

INTERREG este construit în 

jurul a trei direcții de 

cooperare: 

- transfrontaliere (Interreg A), 

- Internațional și maritim 

(Interreg B) 

- Interregional (Interreg C). 

 

Fig. 1. Programele Interreg 

 

 

                                                
4 

Acolo din nou 
5 Parlamentul European 
6 Articolul 174 din Tratatul privind funcționarea UE 

European Territorial Cooperation

transfrontaliere
(INTERREG A)

Internațional și 
maritim 

(INTERREG B)

Interregional

(Interreg C)
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 EVOLUȚIA INTERREG 1990-2020  

 INTERREG I 
1990-1993 

INTERREG II 
1994-1999 

INTERREG III 
2000-2006 

INTERREG IV 
2007-2013 

INTERREG V 
2014-2020 

 

STATUS LEGAL 
INIȚIATIVĂ COMUNITARĂ 

 

INTEGRATE ÎN REGLEMENTĂRILE 

STRUCTURALE COMUNITARE 

 
REGLEMENTARE 

PROPRIE 

ȚARĂ MEMBRĂ, CARE 
BENEFICIAZĂ DE 
PROGRAME  

(GRANIȚE INTERIOARE) 

11 

11 
-ATUNCI- 

15 

15 
-ATUNCI- 

25 

27 
-ATUNCI- 

28 
28 

BUGET 

(DUPĂ PREȚURILE 

ACTUALE) 

ECU 

1.1 MLD 

ECU 

3.8 MLD 

EUR 

5.8 MLD 

EUR 

8.7 MLD 

EUR 

10.1 MLD 

Fig. 2. Evoluția Interreg 7 

 

1.2. Cum schimbă politica de convergență viața oamenilor? 

Politica de coeziune (PC) oferă un impuls pentru dezvoltarea teritoriilor naționale sau a unor părți 

ale acestora. Fondurile de politici oferă finanțare pentru programele operaționale naționale și, de 

asemenea, pentru punerea în aplicare a obiectivelor programelor de cooperare interregională și 

transfrontalieră. Sunt abordate o serie de provocări sau priorități de dezvoltare de rang înalt sau 

inferior, dar întotdeauna de mare importanță pentru viața oamenilor. A fost un motor puternic de 

dezvoltare a unor economii (subdezvoltate), datorită dimensiunii investițiilor (până la 4% din PIB-ul 

fiecărei țări). 

Printre rezultatele obținute în punerea în aplicare a politicii în perioada 2007-2013 se numără 8:  

Creșterea PIB-ului pe cap de locuitor în așa-numitele regiuni de convergență de la 60,5% la 62,7% 

din media UE-27 

Peste 600 000 de locuri de muncă suplimentare create, dintre care cel puțin o treime în întreprinderi 

mici și mijlocii (IMM-uri). 

25 000 km de drumuri și 1 800 km de căi ferate construite sau modernizate, contribuind la crearea 

unei rețele transeuropene de transport eficiente (TEN-T). 

A oferit sprijin financiar pentru peste 200 000 de IMM-uri , cu 77 800 de întreprinderi nou înființate și 

care au continuat să funcționeze. 

Peste 60 000 de proiecte de cercetare sprijinite. 

oferit acces la internet în bandă largă la peste 1,9 milioane de persoane 

                                                
7 https://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/cooperation/european-territorial/ 
8 https://ec.europa.eu/regional_policy/bg/faq/#10  

https://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/cooperation/european-territorial/
https://ec.europa.eu/regional_policy/bg/faq/#10
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Realizările PC 2020 -  2014 sunt încă în curs de măsurare9, dar cifrele 

dinamice privind progresele înregistrate de fiecare țară în parte indică o 

contribuție tangibilă la construirea unei Europe inteligente, durabile și 

favorabile incluziunii.  

 

 

 

 

 

 

 

  
Verificați ce a făcut Europa în 

regiunea dvs 

https://ec.europa.eu/regional_policy/bg/policy/what/key-achievements/bulgaria/
https://ec.europa.eu/regional_policy/bg/policy/what/key-achievements/bulgaria/
https://ec.europa.eu/regional_policy/bg/policy/what/key-achievements/bulgaria/
https://what-europe-does-for-me.eu/bg/portal/1/0?area=BG&txt=%D0%91%D0%AA%D0%9B%D0%93%D0%90%D0%A0%D0%98%D0%AF
https://what-europe-does-for-me.eu/bg/portal/1/0?area=BG&txt=%D0%91%D0%AA%D0%9B%D0%93%D0%90%D0%A0%D0%98%D0%AF
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2. Programul CBC România - Bulgaria 

2.1. Prezentare generală 

 Programul de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria face parte din "familia" 

INTERREG A, care oferă sprijin în cadrul PEV pentru o integrare armonioasă și echilibrată în 

întreaga UE. Acest program are ca scop dezvoltarea zonei de frontieră dintre cele două țări 

partenere. Principalul său obiectiv strategic este acela de a implica oamenii, comunitățile și 

economiile din regiunea transfrontalieră dintre România și Bulgaria și de a asigura participarea 

acestora la dezvoltarea comună a cooperării, utilizând resursele și bunurile umane, naturale și 

de mediu disponibile într-un mod durabil. 

Regiunea țintă a programului este formată din 7 județe din România (Mehedinți, Dolj,  

Olt, Teleorman, Giurgiu, Călărași, Constanța) și 8 districte din Bulgaria (Vidin, Vratsa, 

Montana, Pleven, Veliko Târnovo, Ruse, Silistra, Dobrich). Prin urmare, programul acoperă 19,8% din 

teritoriul celor două țări (69 285 km2), din care 57,75% aparțin României și 43,25% Bulgariei. 

Zona transfrontalieră împărtășește o serie de provocări în ceea ce privește conectivitatea 

transporturilor, infrastructura publică disponibilă, combaterea schimbărilor climatice, demografia și 

educația populației, coeziunea economică și socială. În același timp, zona este bogată în bogății 

naturale, culturale și istorice care rămân subdezvoltate și insuficient promovate. Lipsa de capacitate și 

cooperarea insuficientă între autorități și părțile interesate la nivel local, regional și transfrontalier 

îngreunează dezvoltarea și exploatarea eficientă a capitalului existent și fac din acesta un factor 

atractiv pentru atragerea de investiții și creștere economică. 

Programul de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria funcționează cu succes în acest 

format din 2007.  Acesta a generat progrese tangibile în dezvoltarea regiunii în multe dintre domeniile 

problematice, investind cu succes fonduri în domeniul lucrărilor publice, al protecției mediului, al 

calificării și integrării resurselor umane, al consolidării capacităților de cooperare și al schimbului de 

experiență între organizațiile publice și cele ale societății civile. 

INTERREG România - Bulgaria 2014-2020 are următorii indicatori de performanță9 : 

215.745.513,00 euro 855 199 172 (275.025.271,02 euro) 

Fonduri FEDR Proiecte depuse Proiecte 

aprobate 

Numărul și valoarea 

proiectelor contractate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Rezultatele și realizările specifice generate (eșantion)10evidențiază în mod 

clar contribuția programului la dezvoltarea regiunii: 

 

                                                
9Art. Raport de evaluare a impactului întocmit în perioada 08.10.2019 - 08.11.2020 
10 Acolo din nou 
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Impactul asupra transportului 

 

 Peste 120 km de drumuri construite prin proiecte de modernizare și peste 600 000 de persoane au 

beneficiat de o rețea rutieră îmbunătățită, conectată la rețeaua TEN-T.  

 Indicatorul de siguranță a navigației pe Dunăre ("Lungimea totală a căilor navigabile interioare noi 

sau îmbunătățite") a atins 100%, acoperind întreaga lungime a fluviului. Dunărea în zona 

transfrontalieră România-Bulgaria (470 km). 

 Îmbunătățirea conectivității transporturilor a asigurat o mai mare mobilitate internă și a contribuit 

astfel la crearea de noi inițiative de afaceri. 
  

Impactul asupra patrimoniului și a mediului 
  

 Numărul de turiști a crescut în comparație cu perioada de programare anterioară. 

 Numărul total de unități de cazare din zona eligibilă a crescut între 2015 și 2019 cu 1,74%. Silistra, 

Dobrich, Constanța și Dolj au raportat cele mai semnificative creșteri. 

 Dezvoltarea celor 34 de produse turistice noi și implementarea aplicațiilor și a site-urilor web au oferit 

cetățenilor acces rapid la informații despre activitățile turistice. 

 Proiectele au contribuit în mod semnificativ la îmbunătățirea gestionării și protecției siturilor 

NATURA 2000 din zona transfrontalieră, inclusiv prin produse și abordări inovatoare (de la soluții de 

colaborare, acțiuni pilot, aplicații virtuale și instrumente de promovare a siturilor NATURA 2000). 
  

Impactul asupra gestionării riscurilor 
  

 Comunicarea interinstituțională la nivelul autorităților române și bulgare a fost îmbunătățită; au fost 

stabilite parteneriate pentru alertă rapidă și răspuns la situații de urgență; 

 Capacitatea unităților specializate de a furniza intervenții comune de urgență a fost crescută, iar 

echipamentele disponibile au fost asigurate și/sau modernizate. 
  

Impactul asupra ocupării forței de muncă  
 

 Programul a înregistrat progrese semnificative în ceea ce privește consolidarea competitivității pe 

piața muncii. 

 Impactul programului se resimte, de asemenea, în ceea ce privește dezvoltarea relațiilor de 

colaborare la nivelul mediului de afaceri din zona eligibilă. Acest lucru a contribuit în mod pozitiv la 

ocuparea forței de muncă, la calitatea vieții, la flexibilitate - mobilitatea locurilor de muncă și la 

disponibilitatea pentru formare profesională adaptată la nevoile și cerințele reale. 

Programul de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria 2014-2020 a reușit să maximizeze 

sinergiile dintre cele două părți ale frontierei. A creat oportunități pentru schimbul de experiență și de 

bune practici, pentru mobilitatea forței de muncă, pentru cunoașterea oamenilor și a teritoriului și 

pentru îmbunătățirea calității vieții. Domeniile de intervenție finanțate au acoperit unele dintre cele mai 

presante nevoi din zona transfrontalieră, permițând dezvoltarea în continuare a ceea ce s-a realizat. 

De fapt, unul dintre punctele forte ale programelor este continuitatea și durabilitatea inițiativelor - 

multe proiecte apar ca o continuare sau o completare a celor din perioada de programare anterioară. 
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2.2. Bune practici pentru implicarea civică în sprijinul dezvoltării regionale 

 

Dunărea pe 2 roți 

 

Program:      Axa prioritară: 

INTERREG V-A România-Bulgaria   2 "Regiunea verde" 

Obiectiv specific     Parteneri::  

2.1: Îmbunătățirea utilizării    Asociația AISSER Călărași (România) 
durabile a bogățiilor și resurselor   Sport pentru tine și pentru mine -  
naturale și a patrimoniului cultural   canoe-kayak, club de box și powerlifting (Bulgaria) 

Perioada de implementare    Asociația Club Sportiv ACTIS (România) 

09.08.2018 – 08.02.2020         

 
 

SCURTĂ PREZENTARE A PROIECTULUI:: 

 

"Dunărea pe 2 roți" este un proiect pilot pentru crearea de pachete turistice pe bicicletă. Proiectul este 

conceput pentru a pune bazele unei dezvoltări viitoare prin organizarea de evenimente cicloturistice 

de masă, cu caracter permanent, pentru pasionații de sport și agrement, cu scopul de a promova 

patrimoniul natural al zonei transfrontaliere România - Bulgaria într-un mod durabil prin ecoturism. 

Obiectivul principal al proiectului este de a crea un nou produs turistic integrat pentru pasionații de 

turism de aventură - un traseu de cicloturism pentru a exploata mai bine potențialul turistic general. 

Noile produse turistice sprijină dezvoltarea durabilă a regiunii din punct de vedere economic, cultural 

și social. 

 
 

REZULTATELE OBȚINUTE: 
 

Proiectul a fost finalizat la începutul anului 2020 și a raportat următoarele rezultate: 

- Înființarea a 2 puncte de informare turistică pentru bicicliști - unul în Călărași (România) și unul în 

Belogradchik (Bulgaria), care sunt dotate cu biciclete de tură și de munte, remorci de biciclete cu 

cărucior pentru bebeluși și copii de peste 4 ani, biciclete cu cărucior pentru persoane cu dizabilități. 

- A dezvoltat 3 noi produse turistice integrate: expediții de aventură pe asfalt, off-road și excursii de 

agrement pentru familii cu copii și persoane cu dizabilități; 

- Au fost elaborate 2 strategii generale: "O strategie generală pentru identificarea traseelor de ciclism 

pentru plimbări și explorarea patrimoniului natural și cultural" și "O strategie generală pentru 

promovarea produselor turistice integrate, inclusiv pentru creșterea gradului de conștientizare a 

patrimoniului natural și cultural al zonei"; 

- o hartă interactivă cu traseele turistice; 

- aplicație mobilă propusă cu trasee; 

- 12 acțiuni pilot (3 zile fiecare) organizate în regiunea de frontieră: 4 expediții experimentale pe 

șosea, 4 expediții experimentale în afara șoselei, 2 excursii experimentale pentru familii cu copii și 2 

excursii experimentale pentru persoane cu handicap și însoțitorii lor personali. 

- 784 de nopți efectuate 

 

 

 

 

Mai multe despre proiect: 

https://www.danubeon2wheels.eu 

https://www.danubeon2wheels.eu/
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Măsuri active de ocupare a forței de muncă în regiunea de cooperare transfrontalieră Drobeta 

Turnu Severin – Vidin 

 

Program:       Axa prioritară: 

INTERREG V-A România-Bulgaria    4 "O regiune calificată și favorabilă incluziunii" 

Obiectiv specific  

2.1: Crearea unui spațiu transfrontalier    Parteneri::   

integrat de ocupare a forței de muncă   Unitatea Administrativ Teritorială 

 și de mobilitate a forței de muncă     Orașul Vânju Mare (România)  

Perioada de implementare     Asociația Active Society (Bulgaria)  

29.06.2017 – 28.12.2018.      

 
 

SCURTĂ PREZENTARE A PROIECTULUI:: 
 

Proiectul are ca scop dezvoltarea capacității de ocupare a șomerilor și persoanelor inactive din 

regiunea Drobeta Turnu Severin - Vidin. 

Implementarea proiectului este organizată într-un proces de 7 etape consecutive pentru a crea o 

infrastructură (Centre Regionale) pentru a promova măsuri active de ocupare a forței de muncă în 

regiunea țintă, oferind informații, consiliere și asistență pentru mobilitatea profesională și geografică a 

forței de muncă; includerea în cursuri de formare și cursuri pentru formarea de noi competențe și 

promovarea spiritului antreprenorial, sprijin pentru a găsi noi locuri de muncă sau pentru a începe 

propria afacere.  

 
 

REZULTATELE OBȚINUTE: 
 

Proiectul a fost finalizat, raportând următoarele rezultate și efecte: 

- A înființat 2 centre regionale de resurse, unul la Vidin (Bulgaria) și unul la Vânju Mare 

(România). Centrele promovează măsuri active de ocupare a forței de muncă în regiunea 

Drobeta Turnu Severin-Vidin prin furnizarea de informații, consiliere și sprijin pentru mobilitatea 

profesională și geografică a forței de muncă. 

- Realizat 1 studiu de identificare a măsurilor pentru o mai bună corelare a competențelor 

individuale, a educației, a potențialului de angajare și a oportunităților de pe piața muncii din 

regiunea Drobeta Turnu Severin - Vidin a fost elaborat. 

- Un total de 150 de persoane (75 de persoane din Bulgaria și 75 de persoane din România) au 

beneficiat de servicii de formare în domeniul IT, antreprenoriat și limba engleză (50 de persoane 

în domeniul IT, 50 de persoane în domeniul antreprenoriatului și 50 de persoane în domeniul 

limbii engleze). Toate cele 150 de persoane au primit diplome (certificate) recunoscute. 

- 100 de persoane (50 de persoane din Bulgaria și 50 de persoane din România) au utilizat 

serviciile de formare în domeniul lucrător comercial (25 de persoane din România), lucrător în 

domeniul alimentar (25 de persoane din România), asistent pentru întreprinderi mici și mijlocii 

(25 de persoane din Bulgaria) și consultant pentru furnizori (25 de persoane din Bulgaria). 

- A organizat două târguri de locuri de muncă, unul în octombrie 2018 la Drobeta Turnu Severin și 

unul în noiembrie 2018 la Vidin. 

 

 

 

 

Mai multe despre proiect  

https://www.danubejobs.eu 

 

 

https://www.danubejobs.eu/
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2.3. Cooperare viitoare pentru dezvoltarea comună a regiunii 

În mod firesc, următorul program de cooperare transfrontalieră va încerca să valorifice și să 

extindă rezultatele bune obținute până acum, dar va rămâne orientat spre atingerea (parțială) a 

obiectivelor politicii de coeziune. Conform11versiunii de lucru a Programului INTERREG VI-A, 

România și Bulgaria vor fi vizate de CP 3: O Europă mai bine conectată prin îmbunătățirea 

mobilității și a conectivității regionale și CP 5: Europa mai aproape de cetățeni prin promovarea 

dezvoltării durabile și integrate a zonelor urbane, rurale și de coastă și a inițiativelor locale. 

 

 

                                                
11 Începând cu februarie 2021. 

Prioritățile programului INTERREG VI-A România Bulgaria 2021 - 2027 

1. O regiune mai bine conectată, care să 
sprijine activitățile pentru:

Îmbunătățirea conectivității și a mobilității
râului Dunării;

Îmbunătățirea condițiilor de navigație și de
siguranță pe Dunăre.

2. O regiune integrată axată pe acțiuni 
pentru

Construcția traseului de biciclete Eurovelo 6

Sprijinirea activităților turistice, a sectoarelor
și industriilor conexe ca mijloc de
diversificare economică și de creare de
locuri de muncă în zona programului;

Asigurarea faptului că activitățile economice
sunt durabile și nu provoacă daune
suplimentare mediului înconjurător

Asigurarea forței de muncă necesare prin
formarea competențelor în domeniul
turismului sau în sectoare conexe;

Utilizarea centrelor urbane ca motoare de
creștere și promovarea legăturilor dintre
orașe, cu accent pe diversificarea
economică și crearea de locuri de muncă;
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Fig. 3. Prioritățile Programului de cooperare transfrontalieră România - Bulgaria pentru perioada 

2021 - 2027, conform versiunii preliminare din februarie 2021 

 

 

 

 
  

 

III. 
PROGRAME NAȚIONALE 

ȘI TRANSFRONTALIERE 

PENTRU PUNEREA ÎN 

APLICARE A 

OBIECTIVELOR POLITICII 

DE COEZIUNE 
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III. Programe naționale și transfrontaliere pentru punerea în aplicare a obiectivelor 

politicii de coeziune 

1. Natura și etapele procesului de elaborare a programului 

În forma sa cea mai generală, procesul de luare a deciziilor politice este un ciclu cu șase etape12. 

Principalii actori în acest proces sunt autoritățile, dar unele etape nu numai că permit, ci necesită și 

implicarea altor părți interesate, cum ar fi cetățenii sau organizațiile acestora. 

(a) stabilirea 

ordinii de zi 

Agenda pentru formularea politicilor este stabilită de comun acord între parlament și 

guvern. Acesta este adesea construit pe baza unei viziuni pe termen mai lung, pe 

bază anuală. Campaniile sau acțiunile de lobby privind problemele, nevoile și 

preocupările actuale ale cetățenilor sau ale ONG-urilor pot scoate în evidență 

necesitatea unor noi inițiative politice sau reforme. 

(b) elaborarea de 

politici 

Autoritățile publice au, de obicei, proceduri bine stabilite de elaborare a politicilor. 

Părțile interesate, inclusiv cetățenii sau ONG-urile, sunt implicate în aceste proceduri 

sau în părți ale acestora pentru a colecta date sau pentru a identifica probleme sau 

soluții potențiale. 

(c) luarea 

deciziilor 

Formele de luare a deciziilor politice variază în funcție de contextul național și de 

legislație. Practica standard este ca ministerul relevant să emită un regulament sau 

să adopte o lege prin vot parlamentar. Elaborarea legilor și a propunerilor devine din 

ce în ce mai deschisă la contribuția și participarea cetățenilor și a asociațiilor 

acestora, dar puterea finală de alegere aparține autorităților publice (cu unele 

excepții). 

(d) punerea în 

aplicare 

Acesta este stadiul în care cetățenii și organizațiile sunt implicate cel mai activ, de 

exemplu, în oferirea de servicii și în lucrul la proiecte. Această etapă este crucială 

pentru a ne asigura că obiectivele stabilite vor fi atinse. Accesul la informații clare și 

transparente cu privire la așteptări și oportunități este o parte esențială a punerii în 

aplicare. 

(e) urmărirea 
În această etapă, rezultatele politicilor implementate sunt monitorizate, controlate și 

evaluate. Este important să existe un sistem de urmărire eficient și transparent 

pentru a se asigura că rezultatele preconizate ale politicii/programului sunt atinse. 

(f) reformulare. 
Informațiile rezultate din evaluarea punerii în aplicare a politicilor, precum și nevoile 

în schimbare ale societății, impun adesea reformularea politicilor. Această 

reformulare permite un nou ciclu decizional. 

 

În contextul concret al elaborării programelor naționale și transfrontaliere în vederea îndeplinirii 

obiectivelor politicii de coeziune, acest proces se prezintă astfel:

                                                
Codul de bune practici privind participarea cetățenilor 
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Programele sunt puse în aplicare prin implementarea 

cu succes a inițiativelor de proiecte individuale. 

Proiectele sunt pregătite în cadrul așa-numitelor 

proceduri sau cereri de proiecte, care la rândul lor au 

un buget și priorități definite. Versiunea finală este (de 

obicei) adoptată după o consultare publică cu toate 

părțile interesate. 

 

Comisia negociază cu autoritățile naționale conținutul final al acordului de 

parteneriat, precum și textul fiecărui program (operațional sau transnațional). 

 

1) Fiecare stat membru redactează un acord de 

parteneriat în care își prezintă strategia (de 

dezvoltare) și propune o listă de programe; 

2) Programele operaționale (PO) sunt elaborate pentru 

a dezvolta și a aborda provocările la nivel național; 

programele transfrontaliere/transnaționale sunt 

elaborate în comun de către țările care cooperează 

(iar domeniul lor de aplicare poate acoperi doar o 

parte din regiunile unei țări); 

3) Programele sunt elaborate de către autoritățile 

publice responsabile. Asociațiile de lucrători, 

angajatori, organizații ale societății civile pot 

participa la acest proces. Versiunile de lucru ale 

programelor fac obiectul unei consultări publice, la 

care pot participa și cetățeni individuali. 

 

1)  Consiliul European și Parlamentul European 

decid cu privire la bugetul politicii și la 

normele de punere în aplicare a acestuia pe 

baza unei propuneri a Comisiei; 

2) Principiile și prioritățile politicii de coeziune 

sunt clarificate prin: a) o analiză a situației 

regiunilor; b) realizările din perioadele 

anterioare; c) consultări între Comisie și 

statele membre ale UE; d) consultări publice 

la care pot participa toate părțile interesate, 

inclusiv cetățenii.  

Stabilirea agendei de lucru 

Prelucrarea politicii  

 

Luarea de decizii  

 

 

Implementare 

  

1) Autoritatea responsabilă (autoritatea de management) 

monitorizează implementarea proiectelor pe baza 

rapoartelor primite de la beneficiari. Realizările 

proiectelor sunt rezumate în raportul de activitate al 

ministerului privind programul în cauză, care este 

transmis Comisiei. Acest lucru se face în mod regulat 

în timpul perioadei de programare. 

2) La rândul său, Comisia sintetizează realizările fiecărei 

țări în raportul său către PE și Consiliu privind 

progresele politicii de coeziune.  

 
 

Monitorizare 

 

Pe parcursul punerii în aplicare a programelor, poate apărea o nouă sarcină de 

o importanță mult mai mare sau poate fi identificată posibilitatea de realocare a 

fondurilor între priorități. Apoi, se prezintă noile circumstanțe, se justifică 

necesitatea reformulării, programele sunt revizuite și reconciliate cu Comisia. 

Reformulare 
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Procesul de programare, după cum a devenit clar, este un ciclu cu două direcții: de sus în jos 

în stabilirea obiectivelor și de jos în sus în 

raportarea și evaluarea rezultatelor. 

Politica de coeziune este cadrul 

strategic care definește interesele de 

dezvoltare la nivelul UE. Acesta 

prezintă obiectivele generale care 

urmează să fie atinse de 

Comunitate pe o perioadă de 7 

ani. Pe această bază, fiecare stat 

membru ar trebui să elaboreze o 

strategie de dezvoltare care să 

răspundă nevoilor sale individuale, 

dar care să contribuie, de asemenea, 

la progresul general urmărit. Această 

strategie ia forma unui document național 

unic sau a unui document internațional comun - un 

cadru de dezvoltare strategică14. Eliminarea acestui tip de 

document face parte, de fapt, din reformele coeziune. 

Strategia națională este diferențiată în continuare în ceea ce privește domeniul de aplicare și 

domeniile de impact și este exprimată într-un set de așa-numite "programe operaționale", al căror număr 

total variază. Fiecare dintre aceste programe stabilește obiective generale și specifice și urmărește să 

genereze rezultate și efecte specifice, a căror realizare cumulativă va contribui la realizarea celor 

naționale. 

 

Fig. 3. Subordonarea ierarhică în structurarea obiectivelor și rezultatelor   

 

 

Programele operaționale sunt planuri detaliate prin care 

statele membre definesc unde vor fi cheltuite fondurile 

structurale și de investiții europene pe parcursul perioadei 

de programare (7 ani).. 

Acestea pot fi pregătite pentru o anumită regiune sau 

pentru un anumit obiectiv tematic (de exemplu, mediu, 

resurse umane etc.). Programele operaționale 

transfrontaliere și interregionale sunt pregătite pentru 

instrumentul de cooperare teritorială europeană. 

Glosar al Comisiei Europene 

Obiective  Rezultate  

Politica de coeziune sau alte planuri strategice (care stabilesc 
obiective și priorități) pentru dezvoltare la nivelul Uniunii Europene

Cadrul de dezvoltare strategică națională sau 
interregională comună

Programul operațional

Procedura de 
subvenționare

proiect
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на конкретни резултати и ефекти, чието сумарно постигане ще допринесе за реализиране на 

националните такива.  

Фиг. 3. Йерархична подчиненост при структуриране на целите и резултатите  

 

 

III.   

 

PARTICIPAREA 

CETĂȚENILOR LA 

PROGRAMAREA ȘI 

PUNEREA ÎN APLICARE 

A PROGRAMELOR 

FINANȚATE DE UE 

 

IV. 
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IV. Participarea cetățenilor la programarea și punerea în aplicare a programelor finanțate 

de UE 

1. Participarea cetățenilor ca o necesitate  

Înțelegerea implicării oamenilor în viața 

democratică nu este încă lipsită de 

ambiguitate. Nu există o definiție unică, dar 

practica indică în mod clar că este mai 

mult decât a vota și a candida la alegeri. 

Participarea cetățenilor înseamnă, în 

esență, "a avea dreptul, mijloacele, 

spațiul și oportunitatea și, acolo unde 

este necesar, sprijinul necesar pentru a 

participa și a influența procesul 

decizional"13 Iar acest lucru înseamnă să 

ne asumăm acțiunile și activitățile care 

contribuie la construirea unei societăți mai bune. 

Pentru a asigura o schimbare și o creștere durabilă, 

această activitate trebuie să fie recunoscută de către tineri și să devină 

parte integrantă a valorilor lor de comportament. 

Participarea cetățenilor este o necesitate. Aceasta garantează că oamenii sunt cu adevărat 

implicați în rezolvarea problemelor din viața lor de zi cu zi și, prin urmare, oferă soluții adecvate. Prin 

diversele sale forme, aceasta îndeplinește principiul bunei guvernanțe, prin care guvernele "devin mai 

transparente, mai responsabile, dobândesc o mai mare legitimitate, îmbunătățesc calitatea și eficacitatea 

deciziilor luate"14. Participarea populară sau așa-numita "participare democratică" asigură o mai mare 

transparență și responsabilitate a instituțiilor și acumulează numeroase efecte pozitive, printre care: 

- ajută la cunoașterea modului în care se iau deciziile și a predictibilității normelor elaborate; 

- creează o oportunitate pentru ca ideile cetățenilor să fie puse în aplicare în mod direct; 

- duce la o revenire a încrederii; 

- oferă perspective diferite și îmbunătățește calitatea procesului decizional; 

- asigură disponibilitatea de a pune în aplicare deciziile luate; 

- oferă o oportunitate pentru monitorizarea periodică de către cetățeni a acțiunilor, deciziilor și 

politicilor urmărite de stat. 

Conceptul de cetățenie activă a devenit din ce în ce mai important de-a lungul anilor. O serie de 

documente la nivel internațional și european articulează realizarea acestui drept al cetățenilor și 

subliniază rolul important al acestuia. Ca parte a familiei juridice a Uniunii Europene, Bulgaria și România 

își dezvoltă, de asemenea, în mod dinamic cadrele juridice pentru a asigura mecanisme adecvate de 

participare a cetățenilor și procese democratice de luare a deciziilor în prezent. O analiză în profunzime a 

cadrului legal actual indică faptul că există posibilitatea exercitării democrației directe și a implicării în 

procesele decizionale atât de către cetățeanul însuși ca individ, cât și prin intermediul organizațiilor 

societății civile (ONG-uri) - expresie a pozițiilor publice și cumulator al intereselor unor grupuri mari de 

persoane, altele decât formațiunile politice. 

                                                
13 Ghid practic privind mecanismele de stimulare a participării tinerilor la viața publică la nivel local, Comtrade Company Ltd. pentru Ministerul 

Dezvoltării Regionale și Lucrărilor Publice, Sofia, 2009. 
14 Participarea ONG-urilor în procesele de elaborare a politicilor și a legilor, analiză comparativă, Centrul bulgar pentru legislația nonprofit 

 

”Nimeni nu se naște bun cetățean și nicio națiune nu 

se naște democratică. Mai degrabă, ambele sunt procese 

care continuă să se desfășoare în timp. Tinerii trebuie să fie 

implicați încă de la naștere" 

Kofi Annan 

Al șaptelea Secretar General al ONU și laureat al 

Premiului Nobel pentru Pace 
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Ordinea juridică prevede mecanisme și căi diferite. În forma lor cea mai generală, ele oferă 

posibilitatea de a implica cetățenii la mai multe niveluri: informare, consultare, dialog și parteneriat. 

Acestea pot fi aplicate în orice etapă a procesului decizional, dar sunt adesea deosebit de relevante în 

anumite momente ale procesului. Fiecare nivel succesiv încorporează și se bazează pe cel precedent. 

 

Fig. 4. Nivelurile de participare a cetățenilor 

  

Mai exact, acțiunile cetățenești prevăzute de lege pentru fiecare dintre aceste niveluri sunt: 

  

In
fo

rm
a

ți
a Accesul la 

informații stă la 
baza tuturor 
etapelor ulterioare 
ale participării 
cetățenilor și a 
organizațiilor 
acestora la 
procesul de luare 
a deciziilor. 

Acesta este un 
nivel relativ 
scăzut de 
participare, care 
constă, de obicei, 
în furnizarea 
unidirecțională de 
informații de către 
autoritățile 
publice, fără a 
necesita 
interacțiunea sau 
participarea 
cetățenilor/ONG-
urilor.

C
o

n
su

lt
aț

ia

Aceasta este o 
formă de inițiativă 
prin care 
autoritățile 
consultă cetățenii 
și ONG-urile 
pentru a le solicita 
opiniile cu privire 
la un anumit 
subiect sau la o 
anumită 
dezvoltare.

Inițiativa și 
subiectele provin 
de la autoritățile 
publice care 
informează 
publicul (inclusiv 
organizațiile 
interesate și ONG-
urile) cu privire la o 
problemă de 
actualitate și 
solicită comentarii, 
opinii și feedback.

.

D
ia

lo
g

Dialogul este un 
proces structurat, 
pe termen lung și 
orientat spre 
rezultate, bazat pe 
interese reciproce. 
Așa este: 

- Dialogul general 
- o comunicare 
bidirecțională 
pentru un schimb 
continuu de opinii, 
al cărei mecanism 
variază de la 
audieri publice 
deschise la 
întâlniri 
specializate între 
părțile interesate și 
autoritățile publice. 

- Dialogul 
colaborativ este 
utilizat în 
elaborarea de 
politici specifice. 
Acest tip de dialog 
duce, de obicei, la 
recomandări 
comune, strategii 
sau modificări 
legislative. 
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Parteneriatul 
presupune 
obiective, 
responsabilități și 
resurse definite.  
Este cea mai 
înaltă formă de 
participare a 
cetățenilor. 

La acest nivel, 
părțile interesate 
(ONG-uri) și 
autoritățile publice 
se reunesc pentru 
a colabora 
îndeaproape, 
ONG-urile 
păstrându-și 
independența și 
dreptul de a milita 
și de a acționa 
independent de 
situația 
partenerială. 
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 INFORMARE 
 

ACCESUL LA INFORMAȚII 

Primirea de informații corecte și la timp este o condiție prealabilă fundamentală pentru 

participarea democratică la procesele de planificare și de luare a deciziilor. 

Cadrul juridic din R. România reglementează dreptul cetățenilor de a căuta, primi și transmite 

informații. Constituția țării (art. 31) stipulează că accesul cetățenilor la informațiile de interes public nu 

trebuie să fie restricționat, iar autoritățile publice sunt obligate să furnizeze informații corecte despre 

afacerile publice. 

"Dreptul la cunoaștere" al românilor este 

reglementat de Legea nr. 544/2001 privind liberul acces 

la informațiile de interes public. Potrivit acesteia, toate 

instituțiile publice și organismele publice sunt obligate 

să asigure accesul la informații prin dezvăluirea 

periodică (oficială) a unor fapte și documente, cum ar fi: (a) actele juridice care reglementează 

organizarea și funcționarea organismului sau instituției publice în cauză; (b) structura organizatorică, 

departamentele administrative, programul de lucru, programul de lucru etc. etc.; (c) sursele financiare, 

bugetul, programele și strategiile proprii etc..  

În plus, orice persoană fizică sau juridică poate solicita accesul la informații referitoare la afaceri 

publice sau la interese personale. Acest acces se acordă pe baza unei cereri verbale sau a unei cereri 

scrise adresate departamentelor sau funcționarilor desemnați pentru relații publice. 

O cerere scrisă de acces la "informații" poate fi depusă pe suport de hârtie sau în format 

electronic. În general, acesta trebuie să conțină: 

1. Numele complet și sediul social al solicitantului; 

2. Descrierea informațiilor solicitate; 

3. Adresa de corespondență cu solicitantul. 

În afara domeniului de aplicare a legii intră orice informație privind datele cu caracter personal, precum și 

informațiile clasificate privind apărarea națională, ordinea publică, deliberările autorităților publice și 

interesele politice și economice naționale. Informațiile comerciale sunt, de asemenea, exceptate în cazul 

în care divulgarea lor ar încălca drepturile de proprietate intelectuală și principiul concurenței loiale. 

Responsabilul cu accesul verifică disponibilitatea informațiilor solicitate. În cazul în care nu sunt 

deținute de instituția respectivă, acesta transmite cererea autorității care ar putea deține 

datele relevante. Departamentul sau funcționarul efectuează apoi o verificare completă a 

informațiilor solicitate pentru a stabili dacă acestea pot fi divulgate sau dacă se 

încadrează în una dintre excepții. 

Termenul de procesare a unei cereri este scurt - 5 zile dacă cererea este refuzată, 10 

zile dacă se acordă accesul și 30 de zile dacă se acordă accesul, iar redactarea 

răspunsului este complexă și necesită mult timp. 

 

 

 

Informațiile de interes public sunt orice 

informații referitoare la sau care decurg din 

activitățile unei autorități sau instituții publice. 
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 CONSULTAȚIE și DIALOG 

 

PARTICIPAREA LA CONSULTĂRI ȘI DELIBERĂRI PUBLICE 

Dreptul poporului de a participa la elaborarea legislației este consacrat atât în instrumentele 

internaționale, cât și în legislația națională. Un instrument larg răspândit și practicabil pentru asigurarea 

acestui drept și pentru implicarea activă a cetățenilor în procesul de legiferare (și nu numai în cadrul 

acestuia) este consultarea publică (cunoscută și sub numele de deliberare). 

Consultarea publicului larg ajută managerii de la nivel național, regional și local să elaboreze 

politici care să conducă la rezultate mai bune la costuri mai mici. Procesul are o dublă importanță. Pe de 

o parte, oferă tuturor părților interesate o mai bună înțelegere a problemei, a opțiunilor, a 

riscurilor, precum și a beneficiilor și costurilor asociate cu diferitele alternative. Pe de 

altă parte, le oferă celor de la putere puncte de vedere constructive și perspective 

diverse. 

Legea nr. 52 din 2003 este actul normativ al Republicii Române care 

conduce la crearea condițiilor pentru un grad mai mare de responsabilitate și 

 transparență a activității administrației publice și asigură condițiile pentru  

o participare mai activă a cetățenilor la procesul decizional. Conform acestui 

document, instituțiile și organismele publice trebuie: 

(1) Să informeze cetățenii - în mod regulat și în avans - cu privire la problemele de  

interes public și la proiectele legislative care urmează să fie discutate de 

autoritățile centrale și locale; 

(2) Să inițieze consultări cu cetățenii și cu asociațiile statutare cu privire la și în legătură cu 

elaborarea legislației; 

(3) Promovarea și sprijinirea participării active a cetățenilor la procesul decizional administrativ și la 

procesul de elaborare a legislației, inclusiv prin organizarea de reuniuni și dezbateri publice, prin 

publicarea rezultatelor obținute și prin asigurarea accesului la procesele-verbale ale reuniunilor 

relevante. 

Legea reglementează în mod clar procedurile de participare a cetățenilor și a asociațiilor acestora 

atât în procesul de elaborare a actelor juridice, cât și în procesul decizional. În primul caz, participarea 

este legată de posibilitatea de a face propuneri și de a prezenta opinii, iar în al doilea caz, de condițiile de 

participare la reuniunile autorităților locale, regionale și naționale. 

În mod concret, în sensul acestui act normativ, orice autoritate sau instituție publică are obligația 

de a aduce la cunoștința publicului intenția de a elabora sau de a modifica un act normativ, strategic sau 

de altă natură, asigurând condițiile corespunzătoare pentru ca părțile interesate să poată formula 

propuneri, recomandări sau opinii cu privire la proiectul de act. Propunerile primite sunt înregistrate într-

un registru și apoi examinate, evaluate și analizate înainte ca legea sau strategia să fie supusă votului 

autorității publice relevante. O altă autoritate publică sau o asociație legal constituită poate depune o 

cerere de consultare publică cu privire la documentul relevant. Autoritatea responsabilă ar trebui să dea 

curs acestei cereri și să organizeze o dezbatere, sub rezerva următoarelor reguli: 

 Să informeze în prealabil potențialii actori prin publicarea pe site-ul său oficial a unui anunț care 

să conțină toate documentele și instrucțiunile necesare privind modul de participare la dezbatere și 

modul de colectare a recomandărilor, de înregistrare, de luare de cuvânt etc.; 
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 Asigurarea participării inițiatorului (inițiatorilor) modificărilor și/sau a specialiștilor care au fost 

implicați în elaborarea documentului normativ sau strategic relevant; 

 Să încheie dezbaterea numai după ce toți participanții înregistrați și-au exprimat recomandările și 

opiniile; 

 să ofere versiunea finală a documentului adoptat, împreună cu istoricul adoptării - în termen de 10 

zile calendaristice de la încheierea dezbaterii - punând la dispoziție informațiile relevante atât pe 

site-ul său internet, cât și la sediul său; 

Prin însăși natura sa, Legea privind transparența în procesul decizional se aplică activității tuturor 

instituțiilor publice. În contextul procedurilor de elaborare, punere în aplicare și monitorizare a 

programelor finanțate în cadrul politicii de coeziune a UE, acest act juridic pune un accent deosebit pe 

activitatea Ministerului Fondurilor Europene, precum și a structurilor și unităților subsidiare ale acestuia.  

Ministerul Fondurilor Europene este un organ de specialitate al administrației publice centrale, cu 

personalitate juridică, în subordinea Guvernului. Este autoritatea responsabilă pentru: coordonarea 

instrumentelor structurale 2007-2013 și a fondurilor structurale și de investiții 2014-2020 și 2021-2027. 

Acesta îndeplinește următoarele funcții în domeniile sale de activitate: 

(a) planificarea strategică; 

(b) reglementarea și aprobarea, care asigură dezvoltarea cadrului de reglementare și instituțional 

necesar pentru atingerea obiectivelor strategice în domeniul gestionării fondurilor ue; 

(c) reprezentarea României în domeniul său de activitate și în limitele stabilite prin reglementările în 

vigoare; 

(d) coordonare; 

(e) autoritatea de stat în domeniile sale de competență; 

(f) administrarea; 

(g) punerea în aplicare și gestionarea programelor finanțate din fonduri europene și naționale și din 

alte surse statutare; 

(h) monitorizare și control. 

Ministerul Fondurilor Europene (MEF) gestionează procesul de programare (elaborarea 

documentelor strategice și de programare), în special în ceea ce privește elaborarea Acordului de 

parteneriat cu Comisia Europeană. În acest scop, a înființat un grup tematic dedicat care, pe baza 

analizelor, observațiilor și consultărilor cu părțile 

interesate, elaborează viziunea guvernului cu 

privire la activitatea în domeniile prioritare 

pentru țară în următoarea perioadă de 

programare. Timpul grupului tematic este adesea limitat.  

MEF este implicat în gestionarea și monitorizarea majorității programelor operaționale în vigoare 

(2014 - 2020). Alte 3 ministere gestionează câte un program operațional. Toate aceste instituții stabilesc 

organisme colective care sunt implicate în (1) elaborarea programului operațional 

și (2) monitorizarea progresului și a punerii în aplicare a acestuia. 

Elaborarea Acordului de parteneriat și a fiecărui program operațional trebuie să treacă printr-un proces 

de consultare cu părțile interesate, iar proiectele sunt supuse consultării publice. 

Această discuție poate avea loc și la distanță (electronic și în timp real). Documentele de lucru sunt 

publicate pe site-ul oficial al ministerului. După cum s-a menționat mai sus, orice persoană fizică sau 

juridică interesată poate prezenta sugestii constructive de modificare. Propunerile sunt examinate în 

conformitate cu procedura stabilită. 

Site-ul oficial al Ministerului Fondurilor Europene: 

www.mfe.gov.ro 

http://www.mfe.gov.ro/
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Proiectul de lucru (februarie 2021) al Acordului de Parteneriat pentru perioada 2021-2027 justifică 

implementarea de măsuri pentru atingerea tuturor celor 5 obiective ale politicii de coeziune. Acestea sunt 

construite în mai multe programe: 

- Programul Operațional Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare 

- Program Operațional Transport 

- Programul Operațiuni Regionale 

- Programul Operațional Educație și Ocupare 

- Programul Operațional Incluziune și Demnitate Socială 

- Programul Operațional Sănătate 

- Programul Operațional Dezvoltare Durabilă 

- Programul Operațional Tranziție Justă 

 

PARTICIPAREA LA ȘEDINȚE ȘI CONSULTĂRI 

Legislația românească garantează că cetățenii și organizațiile interesate pot fi implicați activ în 

procesul decizional. Această posibilitate este garantată ca un drept fundamental în Constituție și este 

dezvoltată în continuare prin Legea privind transparența în procesul decizional menționată mai sus, 

precum și prin alte acte din cadrul legal. Toate acestea introduc condiții pentru participarea la ședințe 

deschise și/sau ședințe publice ale organismelor locale, regionale și de stat sau ale comitetelor ad- hoc și 

permanente ale acestora. 

 

Mai exact, în conformitate cu legislația, fiecare instituție publică este obligată să notifice publicul cu 

privire la ședința viitoare cu cel puțin 3 zile înainte de data ședinței, prin afișarea informațiilor despre 

aceasta într-un loc vizibil la sediul său. În cazul în care ordinea de zi a reuniunii include chestiuni de 

interes public pentru care persoanele interesate au prezentat în scris propuneri, opinii și recomandări, 

Consiliul local (CL) are competența de a exercita funcții deliberative și manageriale la nivel de localitate 

(sat, oraș sau municipiu). Rolul acestui organism este de a "delibera", adică de a lua decizii pentru viitorul 

comunității pe care o reprezintă. În sensul Legii 215/2001, acest organism ar trebui să inițieze proiecte 

care să reflecte nevoile și dorințele cetățenilor. 

Numărul de membri ai acestui consiliu este stabilit în funcție de populația respectivă. 

Pentru a-și desfășura activitatea, consiliul local formează comisii specializate în funcție de principalele 

sale domenii de activitate. Fiecare comitet specializat include consilieri locali care au experiență și 

cunoștințe relevante. Acesta are un președinte și un secretar. Comisiile de specialitate primesc proiecte 

de decizie (privind documente legislative, strategice sau de altă natură) de la organul tehnic de pe lângă 

primărie înainte ca acestea să fie supuse votului în plen. 

Consilierii le discută în cadrul comisiei și pot solicita mai multe informații sau pot invita reprezentanți ai 

municipalității pentru a justifica proiectele de decizie și, dacă consideră necesar, pot invita invita invitați. 

În urma activității lor, consilierii își prezintă avizul cu privire la susținerea sau retragerea proiectului sau la 

amânarea votării acestuia. 

Deciziile luate în cadrul reuniunilor comitetului sunt cele mai importante pentru viitorul proiectelor locale. 

În cadrul ședințelor locale și extraordinare, atunci când consilierii votează pentru sau împotriva unui 

proiect, nu se pot face modificări de fond. 

Reuniunile comitetelor specializate sunt publice. 
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persoanele respective sunt notificate direct cu privire la eveniment. În ambele cazuri, convocarea 

reuniunii conține informații privind data, ora și locul, precum și ordinea de zi. Participarea persoanelor 

interesate la ședințele publice se face în funcție de locurile disponibile în sala de ședință, în ordinea 

priorității dată de interesul asociațiilor legal constituite în legătură cu subiectul ședinței. Ordinea de 

prioritate nu poate restricționa accesul la mass-media. 

Următoarea ilustrare a celor șase etape prin care trece un proiect de decizie al unei autorități locale 

înainte de a intra în vigoare oferă, de asemenea, claritate în ceea ce privește posibilitatea de implicare în 

procesele de discuție și de luare a deciziilor: 

1. Inițierea unui proiect de hotărâre locală: în conformitate cu termenii și condițiile prevăzute de Legea 

privind transparența deciziilor (nr. 52/2003), primăria are obligația de a publica un anunț privind pregătirea 

unui proiect de hotărâre cu cel puțin 30 de zile înainte ca acesta să fie prezentat consiliului local pentru 

analiză, aprobare și adoptare. Cu cel puțin 10 zile înainte de transmiterea proiectului către Consiliul 

Local, Primăria se angajează să deschidă o perioadă de consultare în care oricine poate prezenta 

sugestii de îmbunătățire. Cetățenii și ONG-urile pot, de asemenea, să-și prezinte sugestiile de lucru. 

Pentru a reduce etapele procesului de adoptare, aceștia pot sugera ca un consilier să o preia și să o 

prezinte ca fiind a lor. De asemenea, în timpul perioadei de consultare publică, organizațiile nonprofit pot 

solicita o dezbatere publică. 

2. Aprobarea proiectului de către primărie și comisiile de specialitate ale consiliilor locale: odată 

înregistrat proiectul de hotărâre, primăria trebuie să întocmească un raport în termen de 30 de zile. În 

cazul în care primarul este inițiatorul proiectului, proiectul înaintat comisiilor Consiliului Local trebuie să fie 

însoțit de propunerile cetățenilor, dacă acestea nu au fost integrate în proiect. Comisiile speciale își 

întocmesc propriul raport. În cazul în care cele două rapoarte nu au fost pregătite, proiectul de propunere 

nu poate fi dezbătut în cadrul reuniunilor Consiliului local. În această etapă, cetățenii și ONG-urile pot 

participa la reuniunile comisiilor specializate și pot trimite scrisori membrilor acestora, solicitând ca 

anumite efecte ale proiectului să fie luate în considerare. 

3. Înregistrarea proiectului pe ordinea de zi a ședinței consiliului local: după ce proiectul a primit 

aprobarea comisiilor de specialitate, acesta poate fi inclus pe ordinea de zi a următoarei ședințe a 

consiliului local. Ordinea de zi trebuie să fie publicată cu cel puțin 5 zile înainte de reuniune. Cetățenii și 

ONG-urile pot monitoriza dacă ordinea de zi a fost publicată în conformitate cu procedura legală și dacă a 

fost evitată includerea proiectului în discuțiile din cadrul reuniunii. În astfel de cazuri, aceștia pot face 

presiuni pentru a debloca procesul decizional. 

4. Discutarea și votarea proiectului de ședință a Consiliului local: organismul convocator este convocat în 

scris, cu 5 zile înainte de ședința ordinară. Ședințele consiliului sunt publice, iar anunțul de convocare 

trebuie comunicat cetățenilor. Orice persoană interesată poate participa la reuniunile consiliului de 

administrație, iar posibilitatea de a lua cuvântul se acordă în conformitate cu regulamentul de procedură. 

Se poate solicita ca o cerere scrisă să fie depusă la grefier înainte de audiere și este luată în considerare 

la începutul ședinței. Cel mai eficient este ca luarea de cuvânt să aibă loc chiar înainte de discutarea 

subiectului de interes. 

5. Întocmirea procesului-verbal al reuniunii: dezbaterile și modul în care consilierii au votat în timpul 

reuniunii Consiliului se consemnează în procesul-verbal. În termen de 3 zile de la încheierea ședinței, 

Primăria trebuie să publice o copie a acestui document. Cetățenii și ONG-urile pot monitoriza primăria 

pentru a verifica respectarea termenelor legale relevante. 

Cetățenii participă, de asemenea, la guvernarea locală și regională prin exercitarea opțiunilor de 

referendum, inițiativă cetățenească și petiție.  
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1. Un comitet de inițiativă prezintă secretarului 

unității administrativ-teritoriale în cauză o 

propunere de proiect de decizie. 

2. Secretarul face publică propunerea către 

publicul larg; 

3. Inițiatorii contribuie la întocmirea unei liste de 

susținători în forma solicitată de secretar. Lista 

trebuie să conțină numele, domiciliul, numărul 

de identificare și semnătura fiecărui susținător. 

4. Numai o persoană cu drept de vot și cu 

reședința pe teritoriul unității administrative în 

cauză poate semna în sprijinul propunerii. 

"Petiția este orice cerere, reclamație, sesizare sau 

propunere formulată în scris sau prin e-mail pe care 

un cetățean sau o instituție legal constituită o poate 

adresa autorităților și instituțiilor publice centrale 

sau locale, serviciilor publice deconcentrate ale 

ministerelor și ale altor organe centrale, companiilor 

naționale, societăților comerciale etc.". 

• Referendumul local se organizează în municipiu, 

raion sau primărie pentru soluționarea directă a 

problemelor de importanță locală pe care legea le-a 

conferit autorităților administrației publice locale sau 

autorităților raionului sau primăriei. 

Locul și data referendumului local trebuie să fie 

stabilite și făcute publice cu cel puțin 20 de zile înainte 

de data referendumului. Referendumul poate fi 

organizat în termen de o zi, care trebuie să fie o zi de 

duminică. Data aleasă este făcută publică prin orice 

mijloace de comunicare. 

Chestiunea supusă referendumului se decide cu 

majoritatea voturilor valabil exprimate la nivelul unității 

administrativ - teritoriale în cauză. 

Procedura și condițiile de desfășurare a 

referendumului sunt reglementate în Legea specială 

nr. 3 din 22 februarie 2000. 

 

• Prin intermediul unei inițiative cetățenești, părțile 

interesate pot propune proiecte de propuneri 

consiliilor locale și județene pe raza cărora se află, 

pentru a fi examinate și adoptate. Instrumentarul 

inițiativei cetățenești este reglementat în capitolul VII 

din Legea nr. 215 privind administrația publică locală. 

Conform acestei proceduri, inițiativa cetățenilor se 

realizează prin petiție. Inițiatorii proiectului de 

propunere pot fi unul sau mai mulți cetățeni cu drept de vot, care au obținut sprijinul a cel puțin 5% din 

restul locuitorilor cu drept de vot din unitatea administrativ-teritorială. 

Documentația completă a inițiativei cetățenești se depune și se verifică de către secretarul unității 

administrative teritoriale respective. În cazul în care este valabilă, propunerea este discutată în 

conformitate cu procedurile stabilite de consiliul local 

sau districtual. 

• Petiția este un drept al cetățenilor și al 

organizațiilor, pe care aceștia îl pot exercita în 

termenii și condițiile Ordonanței nr. 27 privind 

reglementarea soluționării petițiilor. 

Instituțiile publice sunt obligate să organizeze și 

să asigure primirea, înregistrarea și soluționarea 

petițiilor, precum și să se asigure că deciziile sunt legale și sunt făcute publice în termenul prevăzut de 

lege. În acest scop, se organizează o unitate separată de relații publice care să se ocupe de comunicarea 

cu petiționarii. Acest departament repartizează petițiile primite către departamentele specializate în 

funcție de obiectul acestora și indică termenul limită pentru pregătirea unui răspuns. Departamentul este 

obligat să monitorizeze decizia și respectarea termenelor. 

 

Referendumul este o consultare directă a 

cetățenilor, care trebuie să își exprime prin vot 

opinia cu privire la o problemă locală sau națională 

importantă. 

Se organizează un referendum local la propunerea 

de: 

- primarul comunei, respectiv președintele 

consiliului raional; 

- cel puțin 1/3 din numărul consilierilor locali, 

adică județeni. 

- Propunerea de referendum include una sau 

mai multe întrebări la care alegătorii trebuie să 

răspundă "DA" sau "NU". Întrebările trebuie să fie 

redactate într-un limbaj comun, concis, precis și 

clar. 
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PARTENERIAT și DIALOG 

 

PARTICIPAREA LA COMITETELE LOCALE SPECIALIZATE 

Comitetele de specialitate sunt organisme care asistă administrația locală în procesele de planificare, 

coordonare și punere în aplicare a politicilor privind problemele importante pentru comunitatea locală. 

Forma lor de organizare este reglementată - sunt formate din consilieri locali cu experiență și expertiză în 

domeniul respective. 

Nominalizarea și alegerea membrilor acestor 

organisme ar trebui să fie cât mai transparente posibil și să 

facă obiectul unor reguli și criterii clar formulate. Acest lucru 

este valabil și pentru activitatea comisiei, care trebuie să fie 

cât mai deschisă și publică posibil. Este posibilă și recomandabilă implicarea cetățenilor și a organizațiilor 

care nu fac parte din componența permanentă a acestor organisme. Periodic, se întocmește un raport de 

activitate care se prezintă comunității locale și municipalității. 

 

PARTICIPAREA CETĂȚENILOR PRIN INTERMEDIUL ONG 

Asociațiile de cetățeni, cunoscute sub numele de organizații ale societății civile sau ONG-uri, 

joacă un rol important în participarea democratică. 

ONG-urile se bucură de o imagine pozitivă în 

rândul cetățenilor, ceea ce reprezintă un semn de creștere 

a încrederii în ele, precum și de solicitare a asistenței 

acestora în rezolvarea unor probleme socio-economice 

sau de viață semnificative, inclusiv prin utilizarea unor 

forme de participare cetățenească. 

Legislația Republicii România recunoaște în mod 

clar rolul acestor organizații, acordând drepturi pentru 

implicarea lor în toate etapele de elaborare a legislației și 

politicilor, de luare a deciziilor și de monitorizare. 

 

 

 

 

 

 

ONG-urile sunt "organizații voluntare, 

autonome, care urmăresc în primul rând 

obiective nonprofit ale organizatorilor sau 

membrilor lor". (Codul de bune practici 

pentru participarea cetățenilor). 

ONG-urile implică un număr mare de 

persoane și au capacitatea de a cataliza 

cunoștințele și expertiza în procesul 

decizional. Astfel, aceștia pot sprijini 

procesul de planificare și de luare a 

deciziilor de gestionare prin cunoștințe și 

expertiză independentă. 

 

Cele mai frecvente consilii consultative 

municipale sunt cele pentru turism, 

cultură, dezvoltare economică, tineret 

etc. 
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DEZVOLTAREA ȘI IMPLEMENTAREA PROIECTELOR pentru a sprijini dezvoltarea locală și 

regională 

Inițierea și punerea în aplicare a unor proiecte cu un obiectiv diferit este unul dintre cele mai 

utilizate și eficiente mecanisme de participare a cetățenilor la dezvoltarea locală și regională. Prin 

intermediul acestuia, cetățenii se implică activ în rezolvarea unei probleme locale prin punerea în aplicare 

a ideii lor (relativ) în mod independent, în felul lor și cu propriile eforturi. Adesea, acest lucru este 

organizat și pus în aplicare prin intermediul unor organizații non-profit (civice).  

Oportunitățile de finanțare specifice sunt oferite prin așa-numitele proceduri de selecție a 

proiectelor. Fiecare procedură are propriile obiective, buget și rezultate preconizate (care corespund celor 

stabilite în programul operațional relevant). Aceste condiții, împreună cu cerințele pentru solicitanți, 

activitățile și costurile eligibile, precum și criteriile de evaluare, sunt stabilite în așa-numitele Condiții 

(Orientări) pentru cererile de finanțare și în anexele acestora. Proiectele acestor documente sunt 

publicate pe site-ul web al programului în cauză sau în sistemul electronic de depunere a cererilor. În 

acest fel, autoritatea de management oferă părților interesate posibilitatea de a prezenta în scris obiecții 

și propuneri într-un termen rezonabil. În consecință, orice persoană fizică sau juridică interesată poate 

prezenta în scris, în conformitate cu procedura menționată anterior, propunerile sale de îmbunătățire a 

textelor condițiilor sau de extindere/reducere a domeniului de aplicare a acestora. Este 

important ca propunerile făcute să nu conducă la modificări care ar putea încălca 

principiile egalității și concurenței loiale, discriminării sau egalității de șanse. Acestea 

nu trebuie să conducă la o deviere a obiectivelor procedurii și a rezultatelor 

urmărite, în măsura în care acestea sunt "declanșate" de programul operațional în 

 cauză. 

După perioada de comentarii publice, se iau în considerare toate 

propunerile primite. Unele dintre acestea sunt reflectate în condițiile de solicitare 

 și, respectiv, în anexele acestora, în timp ce altele sunt respinse motivat. 

Documentația procedurii aprobate se publică pe site-ul web al programului 

 în cauză și în sistemul electronic unic. Toate părțile interesate care îndeplinesc 

 criteriile stabilite în cadrul procedurii au dreptul de a-și prezenta propunerile de 

proiecte sau de a solicita finanțare nerambursabilă. Propunerile de proiecte pot fi 

depuse în principal de către organizații. Sprijinul individual pentru persoane fizice poate fi 

obținut în anumite cazuri, care sunt semnificativ limitate ca număr și posibilități. 

De asemenea, ideea de proiect trebuie să îndeplinească obiectivele și activitățile eligibile stabilite 

prin procedură și să se încadreze în bugetul și calendarul minim și maxim. Unele proceduri necesită o 

cofinanțare din partea solicitantului, care poate varia între 2 și 25% din buget. Proiectul se depune în scris 

la structura aprobată, sub forma unui formular de cerere și a unui buget, și este însoțit de un set de 

documente, a căror listă completă este, de asemenea, prevăzută în condițiile de depunere a cererii. 

Propunerile de proiecte primite până la termenul limită sunt examinate și evaluate în conformitate 

cu criterii predefinite. Se încheie un acord de finanțare cu organizațiile care au primit cel mai mare 

punctaj, iar proiectul urmează să fie pus în aplicare așa cum este descris în cerere. Punerea în aplicare, 

administrarea și contabilitatea proiectului se supun normelor și procedurilor stabilite în mod expres de 

către autoritatea de management. Acestea nu trebuie să încalce dispozițiile legale. 

Implementarea proiectului generează anumite rezultate. În primul rând, acestea reprezintă o 

indicație a punerii în aplicare a ideii de proiect, așa cum cetățenii și organizațiile lor au conceptualizat- o 

pentru a-și atinge obiectivele de rezolvare a unei probleme sociale, economice sau de altă natură la nivel 
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local sau regional. În al doilea rând, acestea sprijină punerea în aplicare a obiectivelor programului, 

inclusiv crearea de efecte pentru dezvoltarea echilibrată a țării ca stat membru al UE. 

Utilizarea eficientă a acestui mecanism de participare a cetățenilor este, de asemenea, 

importantă. Chiar și în cazurile în care proiectele nu primesc finanțare, acestea oferă celor de la putere o 

perspectivă asupra problemelor societale care se poate reflecta în alte proceduri de finanțare sau în 

programarea ulterioară.
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