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INTRODUCERE 
 

Prezentul document reprezintă documentul programatic al Programului Interreg V-A 

România - Ungaria din cadrul obiectivului de cooperare teritorială europeană. Acesta 

a fost elaborat de către Grupul Comun de Lucru (GCL), organismul responsabil cu 

pregătirea programului comun în zona de frontieră eligibilă. Documentul Programului a 

fost elaborat folosind modelul prevăzut de Comisia Europeană (CE). 

Acest document al programului este rezultatul unui proces de planificare detaliată, care a 

demarat încă de la începutul anului 2013 și a fost coordonat de GCL, cu sprijinul 

Secretariatului Tehnic Comun și al consultanților externi. Ca un prim pas al acestui proces, 

a fost efectuată o analiză socio-economică a ariei eligibile, rezultând în pregătirea așa-

numitei Analize Teritoriale Strategice (ATS). Acest document oferă o prezentare detaliată 

a zonei de frontieră eligibile, indicând problemele cheie, provocările și potențialul 

acesteia. Următorul pas a fost elaborarea unei strategii comune, destinată să abordeze 

principalele provocări identificate și să valorifice potențialul comun al zonei de frontieră 

eligibile. Strategia este prezentată în detaliu în documentul Strategia Teritorială Comună 

(STC). 

Pregătirea ambelor documente s-a bazat pe un proces extins de consultare, care să 

permită fiecărui actor important să se implice activ și să contribuie la proiectarea 

strategiei comune. Atât ATS, cât şi STC, au fost ulterior dezbătute pe larg și apoi aprobate 

oficial de GCL. 

Deoarece se fac referiri în Program și sunt incluse concluzii și constatări, versiunile 

complete ale ATS și STC – care furnizează informații complementare – sunt disponibile în 

Anexele I-II ale prezentului document. 
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1. SECȚIUNEA 1: STRATEGIA UNIUNII PENTRU O CREŞTERE INTELIGENTĂ, DURABILĂ, ŞI 

FAVORABILĂ INCLUZIUNII ŞI REALIZAREA COEZIUNII ECONOMICE, SOCIALE ȘI 

TERITORIALE 

 

1.1. Strategia pentru contribuția programului de cooperare la strategia Uniunii pentru 

o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii și la realizarea coeziunii 

economice, sociale și teritoriale 

1.1.1. Descrierea contribuției programului de cooperare la strategia Uniunii pentru o 

creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii și la realizarea coeziunii 

economice, sociale și teritoriale 

 

Descrierea zonei 

La conceperea programului, statele 

membre (SM) au declarat aceeaşi zonă 

eligibilă cu a Programului de Cooperare 

Transfrontalieră Ungaria-România 2007-

2013  (Anexa V). Aria eligibilă analizată 

este formată din opt județe (regiuni 

NUTS III [NUTS: Nomenclature des unites 

territoriales statistiques/Nomenclatorul 

unităților teritoriale statistice]) din 

Ungaria și România: Szabolcs-Szatmár-

Bereg, Hajdú-Bihar, Békés și Csongrád 

din prima; Satu Mare, Bihor, Arad și 

Timiș din a doua. Aceste județe sunt 

incluse în următoarele regiuni NUTS II din 

România: Nord-Vest (RO11): județul 

Bihor, județul Satu Mare, Vest (RO42): 

județul Arad, județul Timiș. În Ungaria: 

NUTS II Nordul Marii Câmpii (HU32): 

Județele Hajdú-Bihar și Szabolcs-

Szatmár-Bereg, Sudul Marii Câmpii (HU33): județul Békés, judeţul Csongrád. Aceste județe 

combină o suprafață de peste 50 de mii de km2, reprezentând 15,2% din teritoriul celor 

două țări (23,7% din Ungaria și respectiv 11,9% din România). Suprafața județelor variază 

de la 4.263 km2 (Csongrád) până la 8.697 km2 (Timiș – care este, de asemenea, cel mai 

mare județ din România). 

Conform ultimului recensământ, în 2011 în Ungaria existau 9.773.7771  locuitori, iar în 

România 20.121.6412 locuitori (în Uniunea Europeană [UE] - 28 de state membre: 505,7 

milioane locuitori). Conform datelor din anul 20133, județele din zona eligibilă reunesc 

3.911.505 persoane, reprezentând 13,1% din locuitorii celor două țări. Județul cu cea mai 

                                                 
1
 Sursa: Kozponti Statisztikai Hivatal (KSH – Oficiul Central de Statistică), Ungaria 

2
 Sursa: Institutul Național de Statistică (INS), România  

3
 Sursa: http://ec.europa.eu/eurostat/data/database 
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mare populație din aria eligibilă este Timiș, cu 690.000 de locuitori (17,6% din populația 

zonei eligibile), în timp ce Satu Mare, cu 342.000 de locuitori, este cel mai mic (8,7% din 

populația din aria eligibilă). De cealaltă parte a frontierei, populația județelor maghiare se 

încadrează între 9 și 15% din populația zonei eligibile. În ceea ce privește populația, cel 

mai mare județ maghiar din regiune, Szabolcs-Szatmár-Bereg este totuşi departe de Timiș 

ca mărime, în timp ce Békés, cel mai mic, este la același nivel cu Satu Mare. În consecință, 

Timiș și Szabolcs-Szatmár-Bereg sunt cele mai mari județe din aria eligibilă, având cea mai 

mare parte a populației din regiune. 

 

1.1.2. Justificarea alegerii obiectivelor tematice și a priorităților de investiții 

corespunzătoare 

(având în vedere CSC, pe baza analizei nevoilor din cadrul zonei programului ca întreg și a 
strategiei alese ca răspuns la aceste nevoi, abordarea, acolo unde este cazul, a lipsei 
legăturilor din infrastructura transfrontalieră, luarea în considerare a rezultatelor 
evaluării ex-ante) 

Pentru a dezvolta justificarea și orientarea strategică a Programului pe o bază 
transparentă și consultativă, au fost implementați un număr de pași. În analiza SWOT 
alăturată a STC au fost derulate toate cele 11 Obiective Tematice. În plus, în cadrul STC, 
justificarea care a servit ca bază pentru selecția OT-urilor a fost de asemenea sintetizată 
în cazul tuturor celor 11 OT-uri. 

Analizele generale și cuprinzătoare sunt incluse în Anexa I. – Analiza Teritorială 
Strategică și Anexa II. – Strategia Teritorială Comună din prezentul document.  

În cadrul acestui capitol – din pricina limitării numărului maxim de caractere – sunt 
prezentate rezumate scurte ale concluziilor majore cu referiri la capitolul adecvat din 
ATS în legătură cu cele 6 OT-uri discutate amănunțit și aprobate în STC. În plus, în 
Tabelul 1: Justificarea selecției de TO-uri și a priorităților de investiții, justificarea 
pentru selecție poate fi găsită în STC din fiecare AP și PI sub „Necesități, provocări și 
justificare”. 

În conformitate cu primul paragraf al Articolului 6 din Regulamentul (UE) Nr. 1299/20134, 

„cel puțin 80 % din resursele FEDR alocate fiecărui program de cooperare transfrontalieră 

și transnațională se concentrează asupra a maxim patru dintre obiectivele tematice 

prevăzute first paragraph of Article 9 of Regulation (EU) No 1303/2013”. 80% din totalul 

resurselor FEDR alocate se concentrează asupra celor 4 obiective tematice selecționate 

(OT6, OT7, OT8, OT9), în timp ce maximul rămas de 20% va fi alocat către 2 OT-uri 

(OT11, OT5) și Asistența Tehnică (AT). 

 

 

 

 

                                                 
4
 REGULAMENT (UE) Nr 1299/2013 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 17 decembrie 2013 

privind dispoziții specifice pentru sprijinul din partea Fondului European de Dezvoltare Regională pentru 
obiectivul de Cooperare Teritorială Europeană  
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Tabelul 1: Justificarea pentru alegerea obiectivelor tematice și a priorităților de 

investiții 

Obiectivele 

tematice 

selectate 

Priorităţile de 

investiţii selectate 
Justificarea pentru selecție 

OT6 – Conservarea 

și protecția 

mediului și 

promovarea 

utilixării eficiente 

a resurselor 

6/b Investirea în 

sectorul acvatic 

pentru a întruni 

cerințele Uniunii în 

domeniul mediului 

și pentru a aborda 

necesitățile, 

identificate de 

statele membre, 

pentru investiții 

care depășesc 

respectivele cerințe 

Zona eligibilă este bogată în râuri, multe dintre 

care depășesc frontiera statului. În timp ce 65% 

dintre râurile, cursurile de apă sau lacurile au 

arătat o îmbunătățire a calității în ultimii 10 ani, 

35% arată încă o tendință negativă. Cele mai 

vulnerabile zone sunt Valea Ierii / zona râului 

Criș. Protecția și gestionarea eficientă a bazei 

comune de apă poate fi asigurată doar prin 

intervenții comune și coordonate corespunzător. 

Finanțarea publică este necesară pentru 

implementarea acestor măsuri, însă programele 

operaționale generale nu finanțează intervențiile 

comune. 

OT6 –  

Conservarea și 

protecția mediului 

și promovarea 

utilixării eficiente 

a resurselor 

 

6/c Conservarea, 

protejarea, 

promovarea și 

dezvoltarea 

patrimoniului 

natural și cultural 

Zona frontalieră eligibilă are numeroase 

moșteniri comune unice, valori naturale și 

culturale. Acestea includ zone naturale 

protejate, monumente istorice, clădiri cu 

valoare arhitectonică specială, ape termale, 

precum și valori culturale intangibile. Numeroase 

dintre aceste valori se află în condiții precare – 

necesită restaurare, îmbunătățire, sau altfel se 

vor deteriora iremediabil. 

În timp ce unele dintre ele au fost deja 

restaurate –experiența arată că utilizarea 

durabilă, pe termen lung, a atracțiilor 

individuale este problematică. Întrucât aceste 

valori reprezintă moștenirea comună a zonei 

transfrontaliere, restaurarea lor și de asemenea 

utilizarea durabilă trebuie asigurate pe baza 

strategiilor comune de promovare și dezvoltare 

coordonată. Deși, individual, numeroase dintre 

aceste valori nu atrag un număr mare de 

vizitatori, dacă sunt dezvoltate, poate chiar 

aranjate în rute tematice și gestionate într-o 

manieră coordonată, pot deveni atractive pentru 

vizitatorii din interiorul și chiar din afara zonei 

eligibile. 
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5
 Vezi “Acordul dintre Guvernul Ungariei și Guvernul României privind legăturile rutiere peste frontiera de stat 

româno-ungară”, semnat la București în data de 24 Iulie 2014 
Harta cu punctele de trecere a frontierei existente și viitoare se regăsește în Anexa XI a prezentului document 

OT7 – Promovarea 

sistemelor de 

transport durabile 

și eliminarea 

blocajelor din 

cadrul 

infrastructurilor 

rețelelor majore 

7/b Îmbunătățirea 

mobilității regionale 

prin conectarea 

nodurilor secundare 

și terțiare la 

infrastructura RTT, 

inclusiv nodurile 

multimodale 

Astfel cum este prevăzut în STC, România și 

Ungaria împart o linie de frontieră de 450 km 

lungime, având în prezent 10 puncte de trecere 

rutieră și 5 feroviară, cu încă 10 drumuri 

transfrontaliere suplimentare finalizate sau în 

curs de construire5. Cu toate acestea, în general, 

durata de acces – în special peste graniță – este 

în continuare destul de mare, ceea ce limitează 

mobilitatea transfrontalieră: accesul la Rețeaua 

Transeuropeană de Transport (RTT) pentru multe 

din așezările periferice vecine este complicată și 

consumatoare de timp. 

Legăturile dintre orașele mai mari (centre 

județene și microregionale) și disponibilitatea 

rețelelor RTT indică de asemenea deficiențele 

majore, iar pe cale de consecință, nivelul actual 

al traficului transfrontalier este relativ limitat. 

Aceste limitări ale mobilității transfrontaliere 

restrând și utilizarea potențialului comun oferit 

de amplasarea specială a zonei. Accesibilitatea 

poate fi îmbunătățită semnificativ cu un număr 

redus de legături cruciale. 

OT7 –  Promovarea 

sistemelor de 

transport durabile 

și eliminarea 

blocajelor din 

cadrul 

infrastructurilor 

rețelelor majore 

 

7/c Dezvoltarea și 

îmbunătățirea 

sistemelor de 

transport ecologice 

(inclusiv cu un nivel 

redus de zgomot), și 

cu emisii reduse de 

carbon,  inclusiv 

transporturile 

fluviale interne și 

maritime, porturile, 

legăturile 

multimodale și 

infrastructura 

aeroportuară, 

pentru promovarea 

mobilității regionale 

și locale durabile 

Mobilitatea adecvată este o condiție prealabilă 

importantă a cooperării transfrontaliere, la fel 

ca reforma către formele durabile de transport. 

În prezent, majoritatea transportului 

transfrontalier utilizează cele mai poluante 

forme – autovehicule de pasageri și camioane – 

de transport. Transportul transfrontalier pe 

drumurile publice este asigurat la o scară extrem 

de redusă, în principal de companiile mici 

private. 

În timp ce pistele transfrontaliere pentru 

biciclete conectează comunitățile vecine (și 

contribuie la îmbunătățirea potențialului turistic 

al atracțiilor), în 2011 bicicletele reprezentau 

doar un segment neglijabil al traficului total. 

Transportul feroviar transfrontalier de pasageri și 

marfă joacă un rol minor în zona eligibilă: 

numărul de pasageri de pe cele 5 linii de cale 

ferată și 18 perechi de trenuri este scăzut, 

timpurile de acces dintre orașele majore fiind 
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inacceptabil de mari. 

Deși există câteva aeroporturi, inclusiv unele 

majore cu trafic internațional semnificativ 

(Timișoara și Debrecen), utilizarea 

transfrontalieră este rară, întrucât nu fac parte 

dintr-un sistem transfrontalier multimodal. 

OT8 – Promovarea 

sustenabilității și 

calității locurilor 

de muncă și 

sprijinirea 

mobilității forței 

de muncă 

8/b Susținerea 

creșterii eficiente a 

ocupării forței de 

muncă prin 

dezvoltarea 

potențialului 

endogen ca parte a 

strategiei teritoriale 

pentru zonele 

specifice, inclusiv 

conversia regiunilor 

industriale în declin 

și și îmbunătățirea 

accesibilității și 

dezvoltarea 

resurselor naturale 

și culturale 

specifice 

Zona eligibilă este predominant rurală, cu câteva 

orașe mari importante și un număr de orașe mai 

mici. Majoritatea populației, performanța 

economică și serviciile sunt concentrate în 

orașele mai mari. 

În ciuda acestei dualități, rata scăzută a ocupării 

forței de muncă este o problemă generală în 

aproape toate părțile zonei eligibile: (chiar dacă 

datele indică diferențe intraregionale majore). 

Populația activă din punct de vedere economic a 

scăzut din 2001. Cota populației active din 

populația totală indică, pentru toate județele,  

un număr mai mic decât media UE. Rata 

șomajului este de asemenea crescută în părți 

semnificative ale regiunii. Provocările includ un 

nivel scăzut de creare a locurilor de muncă, 

subutilizarea potențialului economic, mobilitatea 

transfrontalieră inadecvată. Aceste provocări pot 

fi abordate cel mai bine prin acțiuni integrate 

îndreptate către creșterea favorabilă incluziunii 

și ocuparea locurilor de muncă, pe baza 

potențialului endogen al teritoriilor specifice.. 

OT9 – Promovarea 

incluziunii sociale, 

combaterea 

sărăciei și a 

oricărei forme de 

discriminare 

9/a Investirea în 

infrastructura 

medicală și socială, 

care contribuie la 

dezvoltarea 

națională, regională 

și locală, reducerea 

inegalităților în 

termenii stării de 

sănătate, 

promovarea 

incluziunii sociale 

prin accesul 

îmbunătățit la 

serviciile  sociale, 

culturale și 

recreative și 

tranziția de la 

Nivelul acceptabil al serviciilor medicale este o 

condiție prealabilă cheie a dezvoltării 

echilibrate. Există mai mult de 70 de spitale în 

zona eligibilă, multe întâmpinând deficiențe cu 

infrastructura și echipamentele depășite. 

Condiția și nivelul echipamentelor unităților 

medicale din Ungaria sunt mai bune decât in 

România. Diferențele din calitatea serviciilor duc 

la “migrația medicală": rezidenții români 

călătoresc în Ungaria pentru a utiliza serviciile 

medicale. Migrația pacienților este un semn al 

mișcării libere a serviciilor, însă cauzează 

tensiuni la nivel financiar și al prestării de 

servicii. Furnizarea unui nivel acceptabil de 

servici pe întreg cuprinsul zonei și coordonarea 

investițiilor medicale sunt cruciale pe termen 

lung. Schimbul de cunoștințe și beneficierea de 

experiența reciprocă sunt, de asemenea, 
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serviciile 

instituționale la 

cele comunitare 

importante. 

Accesul la servicii medicale și sociale 

specializate este limitat pentru grupurile 

dezavantajate din zonele rurale; gradele de 

prevenire și monitorizare a stării de sănătate 

sunt nesatisfăcătoare. 

OT5 – Promovarea 

adaptării la 

schimbările 

climatice, a 

prevenirii și a  

gestionării 

riscurilor 

 

5/b Promovarea 

investițiilor pentru 

abordarea riscurilor 

specifice, 

asigurarea 

intervenției în cazul 

dezastrelor și 

dezvoltarea unui 

sistem de 

gestionare a 

dezastrelor 

În zona eligibilă, diverse pericole naturale 

prezintă un risc semnificativ de dezastre sau 

situații neprevăzute de urgență, putând avea un 

impact major asupra populației, proprietății și 

mediului uman. Cei mai semnificativi factori de 

risc sunt inundațiile, excesul de apă interioară, 

alunecările de teren și cutremurele. 

Vulnerabilitatea la inundații a județelor din zona 

eligibilă este foarte crescută atât prin comparații 

la nivel național, cât și la nivel internațional. 

Riscurile de dezastre provocate de om – precum 

poluarea industrială, a mediului, acvatică, 

accidentele de transport – sunt de asemenea 

prezente, necesitând acțiuni comune eficiente. 

Întrucât riscurile și situațiile de urgență nu se 

opresc, în majoritatea cazurilor, la granița de 

stat, acestea pot fi gestionate cel mai bine într-o 

manieră coordonată, pe baza capacitățlor 

comune de răspuns ale celor două țări. 

Aceasta necesită o dezvoltare coordonată a 

capacităților, protocoale coordonate, legislație 

de susținere în ambele țări. 

OT11 – 

Consolidarea 

capacității 

instituționale a 

autorităților 

publice și a 

părților interesate  

și o administrație 

publică eficientă 

11/b Consolidarea 

capacității 

instituționale a 

autorităților publice 

și a părților 

interesate și o 

administrație 

publică eficientă 

prin promovarea 

cooperării juridice 

și administrative și 

a cooperării între 

cetățeni și instituții 

 

Pe lângă blocajele fizice, există și unele 

„delicate” (diferențele din contextul de 

reglementare, povara administrativă excesivă, 

lipsa serviciilor legate de activitățile 

transfrontaliere, protocoalele drastic diferite ale 

instituțiilor, fluxul greoi de informații dintre 

administrațiile publice locale și regionale), 

împiedicând cooperarea. 

Existența instituțiilor dedicate în multe dintre 

sectoarele cheie (ex. piața muncii, educație, 

cultură și formare profesională vocațională, 

sistemul de reacție pentru situații de urgență 

etc.) este de asemenea un activ important. 

Interacțiunile zilnice ale persoanelor necesită 

încredere. Legăturile sociale și culturale oferă o 

bază puternică pentru construirea unui capital 

social comun în comunitățile implicate. 

Inițiativele P2P care aduc oamenii mai aproape 
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unii de alții joacă un rol crucial în proces. 

Valoarea acestor inițiative se reflectă în 

determinarea oamenilor să comunice și să 

desfășoare acțiuni împreună, făcând cooperarea 

o parte naturală a vieții cotidiene și mărind 

vizibilitatea Programului. 
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1.2. Strategia pentru contribuția Programului de cooperare la strategia Uniunii pentru o creștere 

inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii și la realizarea coeziunii economice, sociale și teritoriale 

 

Tabelul 2: Prezentare generală a strategiei de investiții a programului de cooperare 

Axa prioritară 

Contribuția 

FEDR              

(în EURO) 

Procentul (%) din totalul contribuției 

Uniunii pentru programul de cooperare 

(prin Fond) 
Obiectivul tematic6 Prioritatea de investiții7 

Obiectivele 

specifice (OS) 

corespunzătoar

e priorităților 

de investiții 

Indicatorii de 

rezultat 

corespunzători 

obiectivului specific FEDR8 

IEV9 (unde 

este 

aplicabil) 

IAP10 (unde 

este 

aplicabil) 

AP1: Protejarea 

în comun și 

utilizarea 

eficientă a 

valorilor comune 

și resurselor 

(Cooperarea în 

domeniul 

valorilor comune 

și resurselor) 

10 750 000 5,68 Irelevant Irelevant 

6. Conservarea și 

protecția mediului și 

promovarea utilixării 

eficiente a resurselor 

6/b Investirea în sectorul 

apelor pentru a întruni 

cerințele Uniunii în domeniul 

mediului și pentru a aborda 

necesitățile identificate de 

statele membre, pentru 

investiții care depășesc 

respectivele cerințe 

Îmbunătățirea 

gestionării 

calității râurilor 

transfrontaliere 

și a apelor 

subterane  

Ușoară creștere a 

calității apei 

(condiție ecologică) 

râurilor 

transfrontaliere, la 

punctele de 

măsurare din aria 

eligibilă  

AP1: Protejarea 

în comun și 

utilizarea 

eficientă a 

valorilor comune 

și resurselor 

30 477 417 16,12 Irelevant Irelevant 

6. Conservarea și 

protecția mediului și 

promovarea utilixării 

eficiente a resurselor 

6/c Conservarea, protejarea, 

promovarea și dezvoltarea 

patrimoniului natural și 

cultural  

Utilizarea 

durabilă a 

patrimoniului 

natural, istoric 

și cultural în 

zona eligibilă 

Numărul înnoptări  

(nopți cazare) în 

zona eligibilă a 

programului 

                                                 
6
 Titlul obiectivului tematic (nu se aplică pentru asistența tehnică) 

7
 Titlul priorității de investiții (nu se aplică pentru asistența tehnică) 

8
 Fondul European de Dezvoltare Regională. 

9
 Instrumentul European de Vecinătate. 

10
 Instrument de Asistență Pre-aderare. 
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Axa prioritară 

Contribuția 

FEDR              

(în EURO) 

Procentul (%) din totalul contribuției 

Uniunii pentru programul de cooperare 

(prin Fond) 
Obiectivul tematic6 Prioritatea de investiții7 

Obiectivele 

specifice (OS) 

corespunzătoar

e priorităților 

de investiții 

Indicatorii de 

rezultat 

corespunzători 

obiectivului specific FEDR8 

IEV9 (unde 

este 

aplicabil) 

IAP10 (unde 

este 

aplicabil) 

(Cooperarea în 

domeniul 

valorilor comune 

și resurselor) 

AP2: 

Îmbunătățirea 

mobilității 

transfrontaliere 

durabile și 

eliminarea 

blocajelor  

(Cooperare în 

domeniul 

accesibilității) 

13 925 083 7,36 Irelevant Irelevant 

7. Promovarea 

sistemelor de 

transport durabile și 

eliminarea blocajelor 

din cadrul 

infrastructurilor 

rețelelor majore 

7/b Îmbunătățirea mobilității 

regionale prin conectarea 

nodurilor secundare și terțiare 

la infrastructura RTT, inclusiv 

nodurile multimodale 

 

Accesibilitate 

transfrontalieră 

îmbunătățită 

prin conectarea 

nodurilor 

secundare și 

terțiare la 

infrastructura 

RTT 

Populația din zona 

transfrontalieră 

deservită de 

infrastructura 

modernizată care 

face legătura cu RTT  

AP2: 

Îmbunătățirea 

mobilității 

transfrontaliere 

durabile și 

eliminarea 

blocajelor  

(Cooperare în 

domeniul 

accesibilității) 

15 821 167 8,37 Irelevant Irelevant 

7. Promovarea 

sistemelor de 

transport durabile și 

eliminarea blocajelor 

din cadrul 

infrastructurilor 

rețelelor majore 

7/c Dezvoltarea și 

îmbunătățirea sistemelor de 

transport ecologice (inclusiv 

cu un nivel redus de zgomot) 

și cu emisii reduse de carbon,  

inclusiv transporturile fluviale 

interne și maritime, porturile, 

legăturile multimodale și 

infrastructura aeroportuară, 

pentru promovarea mobilității 

regionale și locale durabile 

Creșterea 

procentului de 

pasageri care 

folosesc forme 

de transport 

durabile – cu 

emisii reduse de 

carbon și nivel 

redus de zgomot 

–pentru 

deplasarea 

transfrontalieră 

Creșterea raportului 

dintre persoanele și 

vehiculele 

motorizate care trec 

frontiera pe căile 

rutiere 

AP3: 

Îmbunătățirea 
46 810 155 24,75 Irelevant Irelevant 

8. Promovarea 

sustenabilității și 

8/b Susținerea creșterii 

eficiente a ocupării forței de 

Creșterea 

ocupării forței 

Ușoară creștere a 

ratei de ocupare a 
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Axa prioritară 

Contribuția 

FEDR              

(în EURO) 

Procentul (%) din totalul contribuției 

Uniunii pentru programul de cooperare 

(prin Fond) 
Obiectivul tematic6 Prioritatea de investiții7 

Obiectivele 

specifice (OS) 

corespunzătoar

e priorităților 

de investiții 

Indicatorii de 

rezultat 

corespunzători 

obiectivului specific FEDR8 

IEV9 (unde 

este 

aplicabil) 

IAP10 (unde 

este 

aplicabil) 

ocupării forței 

de muncă și 

promovarea 

mobilității forței 

de muncă 

transfrontaliere 

(Cooperare în 

domeniul 

ocupării forței 

de muncă) 

calității locurilor de 

muncă și sprijinirea 

mobilității forței de 

muncă 

 

muncă prin dezvoltarea 

potențialului endogen ca 

parte a strategiei teritoriale 

pentru zonele specifice, 

inclusiv conversia regiunilor 

industriale în declin, 

îmbunătățirea accesibilității și 

dezvoltarea resurselor 

naturale și culturale specifice 

de muncă în 

cadrul zonei 

eligibile 

forței de muncă în 

aria eligibilă, ca 

procent din 

populația activă. 

AP4: 

Îmbunătățirea 

serviciilor de 

îngrijire a 

sănătății  

(Cooperare în 

domeniul 

sănătății și 

prevenției 

bolilor)  

48 479 323  25,63 Irelevant Irelevant 

9. Promovarea 

incluziunii sociale, 

combaterea sărăciei și 

a oricărei forme de 

discriminare 

9/a Investirea în 

infrastructura medicală și 

socială, care contribuie la 

dezvoltarea națională, 

regională și locală, reducând 

inegalitățile în ceea ce 

privește statusul de sănătate, 

promovând incluziunea socială 

prin accesul îmbunătățit la 

serviciile  sociale, culturale și 

recreative și tranziția de la 

serviciile instituționale la cele 

comunitare 

Servicii 

medicale 

preventive și 

curative în zona 

eligibilă 

îmbunătățite. 

 

Nivelul mediu al 

serviciilor din 

instițiile medicale 

din zona eligibilă, 

îmbunătățit 

 

AP5: 

Îmbunătățirea 

prevenirii 

riscurilor și 

gestionării  

8 115 835  4,29 Irelevant Irelevant 

5. Promovarea 

adaptării la 

schimbările climatice, 

a prevenirii și a  

gestionării riscurilor 

5/b Promovarea investițiilor 

pentru abordarea riscurilor 

specifice, asigurarea 

intervenției în cazul 

dezastrelor și dezvoltarea 

Gestionare 

îmbunătățită a 

dezastrelor și 

riscurilor 

transfrontaliere 

Calitate 

îmbunătățită a 

gestionării comune a 

riscurilor 
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Axa prioritară 

Contribuția 

FEDR              

(în EURO) 

Procentul (%) din totalul contribuției 

Uniunii pentru programul de cooperare 

(prin Fond) 
Obiectivul tematic6 Prioritatea de investiții7 

Obiectivele 

specifice (OS) 

corespunzătoar

e priorităților 

de investiții 

Indicatorii de 

rezultat 

corespunzători 

obiectivului specific FEDR8 

IEV9 (unde 

este 

aplicabil) 

IAP10 (unde 

este 

aplicabil) 

dezastrelor 

(Cooperare în 

domeniul 

prevenirii 

riscurilor și 

gestionării 

dezastrelor) 

unui sistem de gestionare a 

dezastrelor 

AP6: Promovarea 

cooperării 

transfrontaliere 

între instituții și 

cetățeni 

(Cooperarea 

instituțiilor și 

comunităților) 

3 411 372 1,80 Irelevant Irelevant 

11. Consolidarea 

capacității 

instituționale a 

autorităților publice și 

a părților interesate  

și o administrație 

publică eficientă  

11/b Consolidarea capacității 

instituționale a autorităților 

publice și a părților interesate 

și o administrație publică 

eficientă prin promovarea 

cooperării juridice și 

administrative și a cooperării 

între cetățeni și instituții 

Intensificarea 

cooperării 

transfrontaliere 

durabile a  

instituțiilor și 

comunităților 

Intensitate crescută 

a cooperării 

transfrontaliere  

AP 7: Asistență 

Tehnică 
11 348 320 6 Neaplicabil Neaplicabil Neaplicabil Neaplicabil Neaplicabil Neaplicabil 
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2. SECȚIUNEA 2: AXE PRIORITARE 

Descrierea axelor prioritare, cu excepţia asistenței tehnice 

 

2.1.  Axa prioritară 1: Protejarea în comun și utilizarea eficientă a valorilor 

comune și resurselor (Cooperarea în domeniul valorilor comune și resurselor) 

 

2.1.1. Prioritatea de investiții 6 / b 

Investirea în sectorul apelor pentru a îndeplini cerințele acquis-ului de mediu al Uniunii și 

pentru a satisfice nevoile identificate de statele membre, pentru investiții care merg 

dincolo de aceste cerințe.  

Obiectivul specific Un management îmbunătățit al calității a râurilor transfrontaliere și  

apelor subterane11    

Descrierea tipului de acțiuni și exemple de acțiuni care urmează să fie sprijinite și 

contribuția lor preconizată 

Acțiuni orientative 

Investiția sau investițiile integrate și acțiunile (monitorizarea, managementul, 

planificarea controlului poluării, etc.) pentru a proteja și îmbunătăți calitatea apei și 

proteja cantitatea sa, precum și asigurarea utilizării sustenabile a resurselor de apă, în 

conformitate cu prevederile Directivei cadru în domeniul apei12. 

Managementul apelor este un domeniu tradițional important al cooperării transfrontaliere 

în zona de frontieră eligibilă România-Ungaria. Organizațiile de managementul apelor au 

implementat deja în comun diverse proiecte în cadrul programului actual, iar acțiuni 

viitoare sunt prevăzute (și chiar planificate) pentru a îmbunătăți și mai mult calitatea și 

proteja cantitatea resurselor de apă comune. Tipurile de investiții prevăzute includ 

dezvoltarea sistemului de aprovizionare cu apă în zona frontierei, cu scopul de a 

îmbunătăți calitatea resurselor de apă, precum și colectarea și utilizarea surplusului de 

apă pentru a compensa efectul perioadelor uscate și umede asupra calității apei și pentru 

a combate riscul de inundații sau seceta. Orice intervenție care afectează siturile NATURA 

2000 trebuie să fie conformă cu articolul 6, paragrafele 2-4 ale Directivei Habitatelor, 

care stipulează modul în care siturile NATURA 2000 sunt gestionate și protejate. 

Tipurile de acțiuni includ, printre altele:  

                                                 
11

 Vezi și hărțile din cadrul Raportului SEA: 
a) Harta 11 – Apele de suprafață în județele eligibile din România 
b) Harta 12 – Apele de suprafață în județele eligibile din Ungaria 
c) Harta 13 – Zone cu posibil risc înalt de inundații aria eligibilă  
d) Harta 14 – Bazine de ape subterane importante și rețeaua lor de monitorizare (Bazinul Dunării) 

12
Directiva 2000/60 / CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2000 privind stabilirea unui 

cadru de Politică Comunitară în domeniul apei 
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 Protecția și utilizarea bazinelor hidrografice transfrontaliere   

 Dezvoltarea sistemelor de monitorizare,  informare, prognoză și management 

privind  calitatea și cantitatea apei   

 Identificarea surselor de poluare și a măsurilor necesare pentru reducerea poluării 

apelor    

 Dezvoltarea și modernizarea sistemelor de alimentare cu apă   

 Prevenirea și reducerea impactului negativ ale poluărilor semnificative ale apelor 

produse de inundații, colectarea și utilizarea surplusului de apă, măsurători pentru 

reducerea riscurilor de inundații   

 Organizarea unor acțiuni de diseminare în teren, ateliere și seminarii și de 

asemenea creșterea gradului de conștientizare a populației locale13.  

Tipuri de potențiali beneficiari: 

Candidații eligibili trebuie să aibă sediul sau o filială regională/locală sau instituții situate 

în zona eligibilă a programului (județele Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar, Békés și 

Csongrád în Ungaria, precum și județele Satu Mare, Bihor, Arad și Timiş în România).  

Excepțiile sunt de asemenea posibile – în cazul entităților publice care nu au sediul social 

în zona eligibilă, dar au competențe legale pentru implementarea operațiunilor în aria 

programului.   

Lista indicativă a potențialilor beneficiari poate include: 

 Autoritățile/administrațiile locale și județene și instituțiile lor   

 Autoritățile de Management al Apelor   

 Administrațiile Parcurilor Naționale/Naturale   

 Instituțiile pentru protecția mediului   

 Organizațiile neguvernamentale    

 Asociațiile microregionale   

 Agențiile de dezvoltare regionale și județene   

 Organizațiile de Management ale Euroregiunilor 

 Grupări Europene de Cooperare Teritorială (GECT) 

 

Grupuri țintă: locuitorii zonei eligibile   

Posibile forme de sprijin: Finanțări nerambursabile, lansate prin apeluri deschise   

Acțiunile nu se adresează unor teritorii specifice. 

                                                 
13

 Astfel de acțiuni este posibil să nu poată fi sprijinite ca acțiuni de sine stătătoare, ci doar ca părți ale unor 
proiecte complexe care contribuie la obiectivul specific. 
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2.1.2. Prioritatea de investiții 6/c 

Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural 

 

Obiectivul specific: Utilizarea durabilă a patrimoniului natural, istoric și cultural în zona 

eligibilă 

 

Descrierea tipului și exemplelor de acțiuni care urmează să fie sprijinite și contribuția 

lor preconizată 

Acțiuni orientative  

Reabilitarea, conservarea și promovarea în comun a patrimoniului natural, precum și 

cultural și construit, care pot fi promovate în comun și utilizate sustenabil. 

Suportul poate fi furnizat la interventii complexe, inclusiv reabilitarea diferitelor valori 

naturale, culturale și istorice, precum și utilităţilor care contribuie la protecția 

patrimoniului natural, cultural și istoric comun de ambele părți ale graniţei. Sprijinul 

poate fi, de asemenea, furnizat la crearea trasee tematice competitive pentru valorile și 

utilităţile reabilitate, precum și la promovarea acestor rute și la îmbunătățirea 

accesibilității lor. 

Tipurile de acțiuni includ, printre altele: 

 Elaborarea unor studii, strategii, planuri etc. în domeniul conservării, dezvoltării și 

utilizării moștenirii culturale/naturale    

 Instruire și campanii de creștere a conștientizării cu privire la protecția, 

promovarea și dezvoltarea moștenirii naturale și culturale   

 Imbunătățirea stării de conservare a monumentelor și clădirilor care fac parte din 

moștenirea naturală sau culturală a zonei (de exemplu biserici, castele, muzeuri, 

teatre, parcuri naturale, arii naturale protejate14)   

 Conservarea, promovarea și dezvoltarea moștenirii culturale intangibile   

 Conservarea valorilor naturale 

 Dezvoltarea, reconstrucția și promovarea  facilităților culturale care protejează 

moștenirea culturală a zonei eligibile   

 Conservarea și întreținerea parcurilor naturale și naționale, rezervelor naturale și 

altor zone protejate, salvgardarea biodiversității   

 Crearea unor rute tematice, produse și servicii de turism bazate pe moștenirea 

naturală și culturală   

 Imbunătățirea accesibilității la patrimoniul natural și cultural reabilitat 

(construirea, actualizarea/modernizarea drumurilor și asigurarea accesibilității cu 

bicicleta)  Promovarea și utilizarea potențialului patrimoniului cultural/natural 

prin investiții în infrastructura turistică sustenabilă.  

                                                 
14

 Vezi harta nr. 4 din Raportul Evaluării Strategice de Mediu – arii protejate din județele eligibile 
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Tipuri de potențiali beneficiari: 

Candidații eligibili trebuie să aibă sediul sau o filială regională/locală sau instituții 

situate în zona eligibilă a programului (județele Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar, 

Békés și Csongrád în Ungaria, precum și județele Satu Mare, Bihor, Arad și Timiş în 

România).  

Excepțiile sunt de asemenea posibile – în cazul entităților publice care nu au sediul 

social în zona eligibilă, dar au competențe legale pentru implementarea operațiunilor 

în aria programului.   

Lista indicativă a potențialilor beneficiari poate include: 

 Autoritățile/administrațiile locale și județene și instituțiile lor   

 Ministere naționale și instituțiile lor specializate, birouri regionale ale acestora   

 Administrațiile Parcurilor Naționale/Naturale   

 Instituțiile pentru protecția mediului 

 Instituții de învățământ superior, institute de cercetare   

 Organizațiile neguvernamentale    

 Asociațiile microregionale   

 Agențiile de dezvoltare regionale și județene   

 Organizațiile de Management ale Euroregiunilor 

 Muzee, biblioteci, teatre 

 Biserici 

 Birouri ale patrimoniului cultural 

 Camere de comerț 

 Grupări Europene de Cooperare Teritorială (GECT) 

 Organizații naționale responsabile pentru dezvoltarea infrastructurii de transport 

 

Grupuri țintă: locuitorii zonei eligibile și turiști care vizitează zona   

Posibile forme de sprijin:  

- Finanțări nerambursabile, lansate prin apeluri deschise 

- Finanțări nerambursabile pentru proiecte strategice, care urmează a fi selectate 

prin apeluri tematice restrânse   

Acțiunile nu se adresează unor teritorii specifice. 
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2.2.  Axa prioritară 2: Îmbunătățirea mobilității transfrontaliere durabile și 

eliminarea blocajelor (Cooperarea în domeniul accesibilității) 

2.2.1. Prioritatea de investiții 7/b 

Îmbunătățirea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la 

infrastructura RTT, inclusiv nodurile multimodale 

Obiectivul specific 7/b 1: Accesibilitate transfrontalieră îmbunătățită prin conectarea 

nodurilor secundare și terțiare la infrastructura RTT15 

 

Descrierea tipului și exemplelor de acțiuni care urmează să fie sprijinite și contribuția 

lor preconizată 

Acțiuni orientative  

Imbunătățirea accesului locuitorilor regiunii transfrontaliere la rețeaua centrală și 

globală RTT 16. 

 Sprijinirea construirii, modernizării și actualizării drumurilor cu impact transfrontalier 

pentru a îmbunătăți oportunitățile pentru mobilitatea transfrontalieră. În conformitate cu  

prioritatea de investiții relevantă, dezvoltarea de drumuri care au legătură directă de la 

nodurile secundare și terțiare către RTT poate fi sprijinită prin această acțiune. 

Tipurile de acțiuni includ, printre altele: 

 Pregătirea unor investiții specifice: elaborarea de studii, analize, studii de 

fezabilitate, planuri tehnice, obținerea autorizațiilor 

necesare/certificate/aprobări/licențe. 

Pentru investițiile referitoare la astfel de studii, trebuie să existe o probabilitate 

mare ca acestea să fie implementate, prin identificarea surselor posibile de 

finanțare. Ele trebuie să fie de asemenea parte componentă a planurilor 

strategice privind transportul în zona eligibilă.    

 Construirea, upgradarea/modernizarea drumurilor cu impact transfrontalier, 

furnizând sau îmbunătățind accesul direct al nodurilor secundare și terțiare la 

rețeaua centrală sau globală RTT și infrastractura conexă (luând în considerare de 

asemenea îmbunătățirea condițiilor și siguranței bicicliștilor, unde este posibil). 

Tipuri de potențiali beneficiari: 

                                                 
15

 Harta care indică RTT centrale și globale este atașată ca Anexa X. 
16

 Noul ghid al RTT definește o abordare în două componente componente ale Rețelei Trans-Europene de 
Transport. Componenta de bază, sau rețeua globală, trebuie să asigure accesibilitatea la toate regiunile 
Uniunii. Include infrastructura rutieră, feroviară, fluvială intracontinentală, maritimă și aeriană, precum și 
puncte de interconectare.  Rețeaua globală are standarde minime de infrastructură, prevăzute în orientările 
RTT, care vizează interoperabilitatea ori de câte ori este necesar pentru fluxurile de trafic fără opriri 
intermediare în rețea. Toți cetățenii europeni și operatorii economici vor putea să acceseze rețeaua centrală, 
prin intermediul acestei rețele globale, în condiții comparabile. A doua componentă, rețeaua centrală, este 
constituită cele mai importante părți ale rețelei globale din punct de vedere strategic, identificate în 
conformitate cu o metodologie specifică, transparentă și coerent aplicată și pe care dezvoltarea și 
implementarea proiectelor vor fi sprijinite cu prioritate. 
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Candidații eligibili trebuie să aibă sediul sau o filială regională/locală sau instituții 

situate în zona de program eligibilă, de exemplu, județele Szabolcs-Szatmár-Bereg, 

Hajdú-Bihar, Békés și Csongrád în Ungaria, și județele Satu Mare, Bihor, Arad și Timiş 

în România.  

Excepțiile sunt de asemenea posibile – în cazul entităților publice care nu au sediul 

social în zona eligibilă, dar au competențe legale pentru implementarea operațiunilor 

în aria programului.   

Lista orientativă a potențialilor beneficiari poate include: 

 Autoritățile/administrațiile locale și județene și instituțiile lor   

 Autoritățile de Management Rutier și Feroviar   

 Organizațiile naționale responsabile pentru dezvoltarea infrastructurii de  

transport   

 Agenții de dezvoltare regionale și județene   

 Organizații de Management ale Euroregiunilor 

 GECT 

 

Grupuri țintă: locuitorii zonei eligibile  

Posibile forme de sprijin:  

 Finanțări nerambursabile, lansate prin apeluri deschise 

 Finanțări nerambursabile pentru proiecte strategice, care urmează a fi selectate 

prin apeluri tematice restrânse   

Acțiunile nu se adresează unor teritorii specifice. 

 

2.2.2. Prioritatea de investiții 7/ c 

Dezvoltarea și îmbunătățirea sistemelor de transport ecologice (inclusiv cu un nivel redus 

de zgomot) și cu emisii reduse de carbon,  inclusiv transporturile fluviale interne și 

maritime, porturile, legăturile multimodale și infrastructura aeroportuară, pentru 

promovarea mobilității regionale și locale durabile 

Obiectivul specific: Creșterea procentului de pasageri care folosesc forme de transport 

durabile – cu emisii reduse de carbon și nivel redus de zgomot –pentru deplasarea 

transfrontalieră  

Descrierea tipului și exemplelor de acțiuni care urmează să fie sprijinite și contribuția 

lor preconizată 

Acțiuni orientative 

Dezvoltarea serviciilor de transport public transfrontalier   
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Se acordă sprijin îmbunătățirii condițiilor cheie ale formelor ecologice de transport public. 

Obiectivul activităților este îmbunătățirea transportului public rutier (cu autobuzul), 

inclusiv achiziționarea unor vehicule ecologice, dezvoltarea unor facilități complementare 

(precum stații de încărcare), furnizarea combustibului non-fosil pentru vehicule, precum 

și dezvoltarea sau îmbunătățirea unor drumuri transfrontaliere pentru a elimina blocajele.  

Se poate acorda sprijin numai proiectelor care deservesc direct transportul public 

transfrontalier.    

Trebuie asigurată respectarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1370/2007 al 

Parlamentului European și Consiliului asupra serviciilor de transport public feroviar și 

rutier de pasageri, carea abrogă Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 1191/69 și 1107/70. 

 

Dezvoltarea condițiilor cheie pentru transportul transfrontalier cu bicicleta   

Investițiile în dezvoltarea unei noi extinderi a drumurilor transfrontaliere cu bicicleta 

pentru dezvoltarea infrastructurii complementare (de exemplu, parcarea și depozitarea 

bicicletelor), direct legate la transportul transfrontalier cu bicicleta.    

Oferirea sprijinului pentru construirea, modernizarea și upgradarea drumurilor pentru 

biciclete și a infrastructurii complementare, în special pentru a îmbunătăți mobilitatea 

forței de muncă și accesul la destinațiile turistice. 

Facilitarea dezvoltării coordonate a liniilor cheie feroviare și de tramvai care leagă 

principalele orașe în zona eligibilă   

Se poate acorda sprijin numai pentru faza de pregătire (studii de fezabilitate, proiecte 

tehnice) a investițiilor în principalele proiecte de infrastructură feroviară dintre cele două 

țări. 

Tipurile de acțiuni includ, printre altele: 

 Pregătirea unor investiții particulare: elaborarea de studii, analize, concepte, 

documentație tehnică / design, elaborarea unor recomandări cu privire la 

obstacolele administrative legale care îngreunează mobilitatea transfrontalieră   

Pentru investițiile referitoare la astfel de studii, trebuie să existe o probabilitate 

mare ca acestea să fie implementate, prin identificarea surselor posibile de 

finanțare. Ele trebuie să fie de asemenea parte componentă a planurilor 

strategice privind transportul în zona eligibilă. 

În ceeea ce privește îmbunătățirea transportului feroviar, programul – avand un 

buget relativ limitat – poate doar funcționa ca un catalizator pentru investiții din 

alte surse (programe operaționale principale din cele două țări), prin sprijinirea 

etapei pregătitoare  (studii de fezabilitate, proiecte tehnice) în vederea dezvoltării 

infrastructurii feroviare între cele două țări. 
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 Dezvoltarea unui sistem de transport transfrontalier inteligent, a unui sistem de 

informare pentru pasageri, un program online, e-ticketing, apps mobile, sisteme 

de tarifare comune17   

 Dezvoltarea și integrarea unor servicii de transport public transfrontalier18    

 Investiții în infrastructura legată de transportul public (de exemplu, vehicule cu 

emisii scăzute, autobuze)   

 Soluții inovatoare pentru a îmbunătăți transportul public transfrontalier și a reduce 

emisiile legate de transport.   

 Construirea, modernizarea drumurilor, rutelor și benzilor pentru biciclete, prin 

utilizarea elementelor de infrastructură existente, unde este cazul (de exemplu, 

diguri, drumuri agricole etc.)  

Semnarea contractelor de finanțare pentru astfel de investiții trebuie să fie 

precedată de semnarea unor acorduri bilaterale. 

Tipuri de potențiali beneficiari: 

Candidații eligibili trebuie să aibă sediul sau o filială regională/locală sau instituții 

situate în zona de program eligibilă, de exemplu, județele Szabolcs-Szatmár-Bereg, 

Hajdú-Bihar, Békés și Csongrád în Ungaria, și județele Satu Mare, Bihor, Arad și Timiş 

în România.  

Excepțiile sunt de asemenea posibile – în cazul entităților publice care nu au sediul 

social în zona eligibilă, dar au competențe legale pentru implementarea operațiunilor 

în zona de program.   

Lista orientativă cu potențialii beneficiari include: 

 Autoritățile/administrațiile locale și județene și instituțiile lor   

 Organizațiile naționale responsabile pentru dezvoltarea infrastructurii de  

transport   

 Autoritățile de management rutier și feroviar  

 Companii de transport deținute de stat 

 Autoritățile de Management al Apelor 

 Administrațiile Parcurilor Naționale/Naturale 

 Organizații neguvernamentale 

 Asociații microregionale 

 Agenții de dezvoltare regionale și județene   

 Organizații de Management ale Euroregiunilor 

                                                 
17

 Trebuie asigurată respectarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European și 
Consiliului asupra serviciilor de transport public feroviar și rutier de pasageri, carea abrogă Regulamentul 
Consiliului (CEE) nr. 1191/69 și 1107/70 
18

 Idem nr.34. 
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 GECT 

 

Grupuri țintă: locuitorii zonei eligibile   

Posibile forme de sprijin:  

 Finanțări nerambursabile, lansate prin apeluri deschise   

 Finanțări nerambursabile pentru proiecte strategice, care urmează a fi selectate 

prin apeluri tematice restrânse 

Acțiunile nu se adresează unor teritorii specifice. 

 

2.3.  Axa prioritară 3: Îmbunătățirea ocupării forței de muncă și promovarea 

mobilității forței de muncă transfrontaliere (Cooperare în domeniul ocupării 

forței de muncă) 

 

2.3.1. Prioritatea de investiții 8/ b 

Susținerea creșterii eficiente a ocupării forței de muncă prin dezvoltarea potențialului 

endogen ca parte a strategiei teritoriale pentru zonele specifice, inclusiv conversia 

regiunilor industriale în declin, îmbunătățirea accesibilității și dezvoltarea resurselor 

naturale și culturale specifice 

Obiectiv specific: Creșterea ocupării forței de muncă în cadrul zonei eligibile.  

Descrierea tipului și exemplelor de acțiuni care urmează să fie sprijinite și contribuția 

lor preconizată 

Acțiuni orientative 

Sprijinirea intervenţiilor armonizate care permit dezvoltarea favorabilă a ocupării forţei 
de muncă 

În locul sprijinirii proiectelor individuale, această prioritate este destinată sprijinirii 

intervenţiilor armonizate ale parteneriatelor transfrontaliere ale municipiilor şi altor părţi 

interesate relevante, inclusiv centre de ocupare a forţei de muncă, instituţii de formare, 

parteneri sociali şi ONG-uri al căror scop este îmbunătăţirea în comun a condiţiilor locale 

de creştere favorabilă a ocupării forţei de muncă. În plus, acesta include, de asemenea, 

măsuri destinate să susţină adaptarea la necesităţile şi oferta pieţei forţei de muncă, 

dezvoltarea unor programe de formare şi ocupare a forţei de muncă cu accent asupra 

segmentului defavorizat cu scopul de a promova ocuparea forţei de muncă într-un mod cât 

mai cuprinzător.  

Tipurile de acțiuni includ, printre altele: 

 Pregătirea unei strategii de dezvoltare integrate şi a unor planuri de acţiune   în 

teritoriile specifice (identificarea potenţialului endogen şi a necesităţilor în ceea 

ce priveşte infrastructura de dezvoltare cu scopul de a intensifica ocuparea forţei 

de muncă), pentru a unifica acţiunile planificate.   
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Următoarele acțiuni pot fi puse în aplicare pe baza strategiilor: 

 Implementarea unor instruiri și inițiative de ocupare a forţei de muncă în zonele 

transfrontaliere, colaborarea transfrontalieră între părţile interesate de pe piaţa 

forţei de muncă (de exemplu, centre de ocupare a forţei de muncă, instituţii de 

formare, parteneri sociali şi ONG-uri) 

 Acţiunile specifice care să faciliteze crearea de produse/servicii locale şi a 

infrastructurilor conexe, bazate pe potenţialul local 

 Creșterea ocupării forței de muncă, prin îmbunătățirea mediului de afaceri prin 

măsuri de dezvoltare integrată 

 Îmbunătăţirea accesibilităţii transfrontaliere în teritoriile specifice selectate prin 

construirea, îmbunătăţirea/modernizarea drumurilor cu impact transfrontalier . 

Tipuri de potențiali beneficiari: 

Solicitanţii eligibili trebuie să aibă sediul sau o filială regională/locală sau instituţii 

situate în aria eligibilă a programului, adică Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar, 

Békés şi Csongrád din Ungaria şi Satu Mare, Bihor, Arad şi Timiş, în România. 

Excepţiile sunt de asemenea, posibile - în cazul entităţilor publice care nu posedă un 

sediu social în zona eligibilă, dar au competenţe legale pentru operaţiunile de 

implementare în zona de acoperire a programului. 

Lista orientativă a potenţialilor beneficiari poate include: 

 Autorităţi locale şi judeţene/administraţii şi instituţiile acestora 

 Organizaţii de gestionare a centrelor logistice şi de afaceri 

 Instituţii de învăţământ superior 

 Camere de comerţ 

 Organizaţii non-guvernamentale 

 Asociaţii microregionale 

 Agenţii de dezvoltare regională şi judeţeană 

 Birouri/agenţii de ocupare a forţei de muncă 

 Organizaţii naţionale responsabile pentru dezvoltarea infrastructurii de transport 

 Organizaţii de gestionare a euroregiunilor 

 GECT 

 Instituții pentru protecția mediului. 
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Grupuri ţintă: locuitori din micro-regiuni (Ungaria) şi UAT 19  sau grupuri de UAT 

(România), în imediata apropiere a frontierei de stat 

  

Posibile forme de sprijin:  

 Finanțări nerambursabile, lansate prin apeluri deschise   

 Finanțări nerambursabile pentru proiecte strategice, care urmează a fi selectate 

prin apeluri tematice restrânse 

Acțiunile nu se adresează unor teritorii specifice. 

 

2.4.  Axa prioritară 4: Îmbunătățirea serviciilor de îngrijire a sănătății 

(Cooperare în domeniul sănătății și prevenției bolilor) 

 

2.4.1. Prioritatea de investiții 9/ a 

Investirea în infrastructura medicală și socială, care contribuie la dezvoltarea națională, 

regională și locală, reducând inegalitățile în ceea ce privește statusul de sănătate, 

promovând incluziunea socială prin accesul îmbunătățit la serviciile  sociale, culturale și 

recreative și tranziția de la serviciile instituționale la cele comunitare. 

 

Obiectivul specific: Servicii medicale preventive și curative în zona eligibilă îmbunătățite.  

Descrierea tipului și exemplelor de acțiuni care urmează să fie sprijinite și contribuția 

lor preconizată 

Acțiuni orientative 

Serviciile de sănătate trebuie perfecţionate în mod coordonat.  
 
Investiţiile pentru îmbunătăţirea infrastructurii serviciilor de sănătate şi a dotărilor cu 
echipamente 
Sprijinirea investiţiilor în direcţia dezvoltării infrastructurii, a achiziţionării şi instalării de 
echipamente cu scopul asigurării accesului la servicii de calitate în întreaga zonă şi 
armonizării dezvoltării serviciilor specializate. 
 
Schimbul de experienţă (know-how) şi dezvoltarea capacității comune  
Asistenţă în vederea organizării unor sesiuni de formare comune, ateliere de lucru, 
conferinţe, stagii şi alte forme de schimb de experienţă (know-how) care privesc 
dezvoltarea serviciilor sprijinite. Doar intervenţiile complementare în domeniul investiţiilor 
în serviciile de sănătate pot fi sprijinite. 
 

                                                 
19

 (UAT - Unități administrativ teritoriale): Orașe și comune definite prin Legea 351/2001 
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Dezvoltarea unei platforme telemedicale centrale comune, a infrastructurii de e-sănătate 
(on-line) 

Asigurarea sprijinului în direcţia dezvoltării unei infrastructuri comune de telemedicină şi e-

sănătate, garantând faptul că informaţiile cu privire la pacienții din zona transfrontalieră, 

precum şi istoricul lor medical pot fi puse la dispoziţie reciproc şi în mod transparent, va 

spori astfel eficienţa diagnosticării şi a tratamentului. Dezvoltarea infrastructurii de e-

sănătate contribuie, de asemenea, la ameliorarea posibilităţii de acces la serviciile 

specializate de sănătate a persoanelor din zonele îndepărtate. 

Tipurile de acțiuni includ, printre altele: 

 Investiţii în domeniul infrastructurii serviciilor de sănătate şi necesare prevenţiei 

 Achiziţionarea şi instalarea echipamentelor necesare serviciilor de sănătate, 

organizarea de instruiri cu privire la utilizarea noilor echipamente de către 

personal; 

 Acţiuni promoționale pentru realizarea screening-urilor de sănătate şi a furnizării 

de informaţii pentru prevenirea și diagnosticearea bolilor cu frecvență crescută în 

domeniul prevenţiei bolilor frecvente; 

 Acţiuni cu scopul de îmbunătăţire a accesului grupurilor dezavantajate la 

infrastructura de sănătate; 

 Schimb de experienţă (know-how) şi activităţi de consolidare a capacităţilor 

(cursuri de instruire, ateliere de lucru, conferinţe, stagii); 

 Dezvoltare armonizată a serviciilor specializate; 

 Dezvoltarea infrastructurii telemedicale şi de e-sănătate pentru diagnostic şi 

tratament, cu scopul de a realiza un sistem mai bun de informare a pacientului şi 

pentru a reduce inegalităţile existente în domeniul sănătăţii în ceea ce priveşte 

accesul la serviciile de sănătate; 

 Îmbunătăţirea accesibilităţii transfrontaliere a serviciilor de sănătate, prin 

construcţia, îmbunătăţirea/modernizarea drumurilor cu impact transfrontalier 

impact20. 

Tipuri de potențiali beneficiari: 

Solicitanţii eligibili trebuie să aibă sediul sau o filială regională/locală sau instituţii 

situate în aria eligibilă a programului, adică Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar, 

Békés şi Csongrád din Ungaria şi Satu Mare, Bihor, Arad şi Timiş, în România. 

Excepţiile sunt de asemenea, posibile - în cazul entităţilor publice care nu posedă un 

sediu social în zona eligibilă, dar au competenţe legale pentru operaţiunile de 

implementare în zona de acoperire a programului. 

Lista orientativă a potenţialilor beneficiari poate include: 

                                                 
20

 Proiectele de dezvoltare a drumurilor nu pot fi sprijinite ca acțiuni de sine stătătoare, ci doar ca parte a unor 
proiecte complexe care contribuie la obiectivul specific. 
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• Autorităţile/administraţiile locale şi judeţene şi instituţiile lor; 

• Instituţiile de sănătate publice - spitale şi clinici, instituţii sociale; 

• Instituţii de învăţământ superior medical, institute de cercetare; 

• Organizaţii non-guvernamentale, non-profit;  

• Biserici; 

• Organizaţii naţionale responsabile cu dezvoltarea infrastructurii de transport. 

 

Grupuri ţintă: populaţia din zona eligibilă.  

Posibile forme de sprijin:  

 Finanțări nerambursabile, lansate prin apeluri deschise   

 Finanțări nerambursabile pentru proiecte strategice, care urmează a fi selectate 

prin apeluri tematice restrânse 

Acțiunile nu se adresează unor teritorii specifice. 

 

2.5.  Axa prioritară 5: : Îmbunătățirea prevenirii riscurilor și gestionării  

dezastrelor (Cooperare în domeniul prevenirii riscurilor și gestionării 

dezastrelor) 

 

2.5.1. Prioritatea de investiții 5/ b 

Promovarea investițiilor pentru abordarea riscurilor specifice, asigurarea intervenției în 

cazul dezastrelor și dezvoltarea unui sistem de gestionare a dezastrelor 

Obiectivul specific: Gestionare îmbunătățită a dezastrelor și riscurilor transfrontaliere 

Descrierea tipului și exemplelor de acțiuni care urmează să fie sprijinite și contribuția 

lor preconizată 

Acțiuni orientative  

În vederea facilitării unui răspuns eficient şi rapid în situaţiile de urgenţă, în scopul 
prevenirii şi gestionării dezastrelor şi riscurilor în zona eligibilă de frontieră, trebuie să 
existe intervenţii armonizate, comunicare continuă şi infrastructură adecvată şi 
echipament. 

Intervenţii preventive pentru evitarea situaţiilor de urgenţă 

Intervenţii care vizează reducerea riscurilor antropice şi a situaţiilor de urgenţă legate de 
schimbările climatice. 

Investiţii în dezvoltarea infrastructurii şi echipamentului pentru intervenţiilor de urgenţă 
şi gestionarea riscurilor 

Intervenţii în direcţia dezvoltării coordonate şi modernizării facilităților de intervenţii în 
situaţii de urgenţă şi de gestionare a riscurilor, dotarea cu echipamente de ambele părţi 
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ale frontierei, care să permită acţiuni armonizate rapide şi eficiente pentru a aborda 
diferite situaţii de urgenţă în zona de frontieră. 

Intervenţii în direcţia îmbunătăţirii pregătirii în comun pentru situaţiile de urgenţă 

Sunt prevăzute măsuri de mică amploare - ca schimbul de informaţii, date, schimbul de 

cunoştinţe, exerciţii comune pentru personal, eliminarea barierelor lingvistice şi creşterea 

gradului de conştientizare a populaţiei. 

Tipurile de acțiuni includ, printre altele: 

 Stabilirea şi implementarea standardelor armonizate şi a sistemelor pentru o mai 

bună prognozare şi gestionare a riscurilor naturale şi antropice în zona eligibilă a 

frontierei; 

 Amenajarea teritoriului în regiunile cu nivel de risc natural ridicat şi mediu; 

 Crearea unor instrumente integrate armonizate destinate prevenirii şi diminuării 

riscurilor, pentru oferirea unui răspuns comun pentru situaţii de urgenţă; 

 Dezvoltarea la nivel regional a infrastructurii transfrontaliere în domeniul pregătirii 

pentru situaţii de urgenţă; 

 Schimb de experienţă în domeniul prevenirii şi gestionării eficiente a riscurilor în 

zona transfrontalieră;  

 Activităţi de sensibilizare orientate spre grupuri specifice; 

 Elaborarea unor hărţi detaliate şi a unor baze de date care indică riscurile naturale 

şi tehnologice; 

 Achiziţionarea unor vehicule speciale, a echipamentelor şi materialelor pentru 

serviciile publice de intervenţie urgentă; 

 Achiziţionarea de echipamente pentru măsurarea/monitorizarea parametrilor de 

mediu; 

 Stabilirea unor norme/legi şi protocoale comune cu privire la prevenirea riscurilor 

şi gestionarea situaţiilor de forţă majoră. 

Tipuri de potențiali beneficiari: 

Solicitanţii eligibili trebuie să aibă sediul sau o filială regională/locală sau instituţii situate 

în aria eligibilă a programului, adică Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar, Békés şi 

Csongrád din Ungaria şi Satu Mare, Bihor, Arad şi Timiş, în România. 

Excepţiile sunt de asemenea, posibile - în cazul entităţilor publice care nu posedă un 

sediu social în zona eligibilă, dar au competenţe legale pentru operaţiunile de 

implementare în zona de acoperire a programului. 

Lista orientativă a potenţialilor beneficiari poate include: 

 Autorităţile/administraţiile locale şi judeţene şi instituţiile lor; 

 Organizaţiile de gestionare a dezastrelor şi de intervenţie în caz de urgenţă; 

 Serviciile de prevenire şi stingere a incendiilor; 

 Serviciile de ambulanţă; 
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 Poliţia; 

 Organizaţii non-guvernamentale non-profit;  

 Organizaţiile de management ale euroregiunilor; 

 GECT; 

 Agenții de Protecție a Mediului (subordonate, în coordonarea sau sub autoritatea 

Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, în România); 

 Birouri guvernamentale la nivelul județelor, în Ungaria 

 Autorități de management al apelor 

 

Grupuri ţintă: populaţia din zona eligibilă.  

Posibile forme de sprijin:  

- Finanțări nerambursabile, lansate prin apeluri deschise   

Acțiunile nu se adresează unor teritorii specifice. 

 

2.6.  Axa prioritară 6: Promovarea cooperării transfrontaliere între instituții și 

cetățeni (Cooperarea instituțiilor și comunităților) 

 

2.6.1. Prioritatea de investiții 11/ b 

Consolidarea capacității instituționale a autorităților publice și a părților interesate și o 

administrație publică eficientă prin promovarea cooperării juridice și administrative și a 

cooperării între cetățeni și instituții. 

Obiectivele specifice: Intensificarea cooperării transfrontaliere durabile a  instituțiilor și 

comunităților 

Descrierea tipului și exemplelor de acțiuni care urmează să fie sprijinite și contribuția 

lor preconizată 

Acțiuni orientative  

Intervenții complexe cu scopul de a permite o mai bună furnizare a serviciilor 

Per ansamblu, sunt necesare măsuri de mică amploare efectuate în comun pentru a 

identifica nevoile, blocajele care împiedică o mai bună și mai eficientă furnizare de 

servicii și pentru a implementa acțiuni (schimb de informații, de transfer de cunoștințe 

etc.), cu scopul de a remedia problemele identificate. 

a) cooperarea pentru instituţii 

Tipurile de acțiuni includ, printre altele: 
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 Analizarea cadrului de reglementate în diferite domenii și propunerea unor soluții 

și acțiuni pentru a armoniza reglementările relevante  

 Inițiativele care vizează reducerea sarcinilor administrative privitoare la 

activitățile transfrontaliere ale persoanelor, întreprinderilor și altor organizații 

 Evaluarea nevoilor, identificarea condițiilor juridice, sociale și economice, precum 

și a obstacolelor existente în calea furnizării în comun a serviciilor  

 Elaborarea și introducerea unor modele de cooperare instituțională 

 Dezvoltarea capacității administrației publice regionale și locale în vederea  

facilitării participării mai active la cooperarea transfrontalieră 

 Consolidarea capacității instituționale și promovarea legislației UE prin cursuri de 

instruire, acțiuni de diseminare 

 Activitati cu accent pe îmbunătățirea serviciilor transfrontaliere, dezvoltarea unor 

lucrări de mică amploare și echipament 

Se propune ca, în loc deinițiative de cooperare de tip ”one-off”, să fie susținute proiecte 

care promovează cooperarea de lungă durată. 

Tipuri de potențiali beneficiari: 

Solicitanţii eligibili trebuie să aibă sediul sau o filială regională/locală sau instituţii situate 

în aria eligibilă a programului, adică Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar, Békés şi 

Csongrád din Ungaria şi Satu Mare, Bihor, Arad şi Timiş, în România. 

Excepţiile sunt de asemenea, posibile - în cazul entităţilor publice care nu posedă un 

sediu social în zona eligibilă, dar au competenţe legale pentru operaţiunile de 

implementare în zona de acoperire a programului. 

Lista orientativă a potenţialilor beneficiari poate include: 

 Autoritățile/administrațiile locale și județene și instituțiile lor 

 Ministere naționale și instituțiile lor specializate, birouri regionale 

 Organizațiile de management ale euroregiunilor 

 GECT 

 Agențiile regionale și județene de dezvoltare  

 Camere de comert 

 Unități de învățământ și instituții de învățământ superior 

 Birouri guvernamentale de la nivel județean 

Grupuri ţintă:  

- Instituții și autorități publice 

- Studenți ai instituțiilor de învățământ superior, elevi din unități de 

învățământ 

- Populaţia din zona eligibilă.  
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Posibile forme de sprijin:  

- Finanțări nerambursabile, lansate prin apeluri deschise   

Acțiunile nu se adresează unor teritorii specifice. 

b) cooperarea pentru cetățeni 

Acțiuni orientative 

Se va oferi sprijin inițiativelor și evenimentelor care promovează și conservă diversitatea 

culturală și tradițiile comune, cu implicarea societății civile. Exemplele pot include sprijinul 

acordat inițiativelor de cooperare la scară mică ale comunităților, organizațiilor civile și 

instituțiilor în domeniul cultural, sportiv, al tineretului și activităților recreative (de exemplu, 

organizarea ”zilelor satului”, evenimente sportive comune, conservarea tradițiilor culturale 

comune), fiind esențial din punct de vedere cultural și social. Pentru îmbunătățirea 

sustenabilității, se propune sprijinirea programelor multianuale în locul proiectelor de tip 

”one-off”. 

Tipurile de acțiuni includ, printre altele: 

 Inițiative comune la scară mică în domeniul sportiv, cultural sau al activităților 

recreative – evenimente culturale, spectacole, festivaluri, competiții sportive, 

cooperare extracuriculară a elevilor – programe de schimburi, instruiri promovând 

diversitatea culturală și tradițiile comune, cu scopul cooperării și creării unor 

rețele sustenabile. 

Tipuri de potențiali beneficiari: 

Solicitanţii eligibili trebuie să aibă sediul sau o filială regională/locală sau instituţii situate 

în aria eligibilă a programului, adică Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar, Békés şi 

Csongrád din Ungaria şi Satu Mare, Bihor, Arad şi Timiş, în România. 

Excepţiile sunt de asemenea, posibile - în cazul entităţilor publice care nu posedă un 

sediu social în zona eligibilă, dar au competenţe legale pentru operaţiunile de 

implementare în zona de acoperire a programului. 

Lista orientativă a potenţialilor beneficiari poate include: 

 Autoritățile/administrațiile locale și județene și instituțiile lor 

 Organizații non-profit, non-guvernamentale; 

 Organizațiile de management ale euroregiunilor 

 GECT 

 Asociații microregionale 

 Biserici 

 Unități de învățământ și instituții de învățământ superior 

 Birouri guvernamentale de la nivel județean 
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Grupuri ţintă:  

- Populaţia din zona eligibilă.  

Posibile forme de sprijin:  

Finanțări nerambursabile, lansate prin apeluri deschise. 

 

2.7.  Axa prioritară 7: Asistenţa tehnică 

 

2.7.1. Prioritatea de investiții  

Conform articolului 17 al Regulamentului (UE) nr. 1299/2013, limita pentru asistența 

tehnică este în cuantum de maxim 6% din suma totală FEDR alocată programului.   

Scopul AT îl reprezintă sprijinirea implementării programului, implicarea partenerilor 

relevanți, precum și creșterea capacității instituțiilor și a beneficiarilor din zona 

Programului pentru acțiunile transfrontaliere. 

 

Axa prioritară 7 – asistența tehnică – urmărește, în special, să îndeplinească două 

obiective specifice, și anume:  

a) să asigure mangementul de bază pentru implementarea Programului (pregătire, 

contractare, implementare, monitorizare, evaluare și control) și 

b) să pună în aplicare activitățile complementare pentru a sprijini generarea și 

implementarea de înaltă calitate, a unor proiecte orientate spre rezultate și 

parteneriate transfrontaliere într-un mod care AT să contribuie la managementul și 

implementarea eficientă și fără probleme a Programului. 

 

Obiectivul specific: Implementarea eficientă și cu eficacitate a programului și proiectelor 

 

Descrierea acțiunilor care urmează să fie sprijinite și contribuția lor preconizată la 

obiectivele specifice 

AT va sprijini acțiunile care consolidează capacitatea solicitanților și beneficiarilor de a 

aplica și folosi fondurile programului și care îmbunătățesc procedurile administrative, 

asigurând totodată o verificare corespunzătoare a output-urilor și rezultatelor proiectului 

din punct de vedere cantitativ și calitativ. 

În plus, fondurile de AT vor fi utilizate pentru pregătirea proceselor programului și a 

formatelor de documente, necesare pentru administrarea programului, monitorizare, 

evaluare, comunicare, auditare și îmbunătățirea capacității administrative și a 

procedurilor comune de lucru ale organismelor programului și ale părților interesate. În 

consecință, fondurile de AT vor acoperi costurile Autorității de Management (AM)  având și 

funcții de certificare, Secretariatul Comun (SC), Punctele de Informare (PI) și Autoritatea 

de Audit (AA). Toate costurile de operare legate de personal (birou și administrare, 

costurile de călătorie etc.) vor fi acoperite din fondurile AT. De asemenea, vor fi 

acoperite din bugetul AT și sarcinile legate de activități la nivel național (Autoritatea 

Națională-AN, controlul de prim nivel-CPN 
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Următoarele acțiuni indicative vor fi sprijinite de această axă prioritară: 

 Gestionarea programului de către AM cu suportul SC și sprijin pentru CM în vederea 
implementării și gestionării zilnice a programului, precum și implementarea unor 
măsuri antifraudă eficiente și proporționale, dacă este cazul. 

 Elaborarea și implementarea apelurilor de propuneri, inclusiv elaborarea 
ghidurilor. 

 Elaborarea documentelor de informare pentru îndrumarea solicitanților și 
beneficiarilor în pregătirea cererilor și în procesul de implementare, evaluare, 
control și comunicare privind operațiunile aprobate. 

 Implementarea procedurilor adecvate pentru evaluarea calității, monitorizarea și 
controlul operațiunilor implementate în cadrul PC, făcând, de asemenea, apel la 
experți externi, dacă este necesar, și contribuind la reducerea sarcinii 
administrative pentru beneficiari. 

 Evaluarea implementării programului prin colectarea de date cu privire la 
progresul programului în ceea ce privește realizarea obiectivelor sale, precum și 
datele financiare și cele referitoare la indicatori și obiective de etapă, precum și 
raportarea la CM și CE. În acest scop, poate fi elaborat un plan de evaluare.  

 Organizarea și implementarea activităților de audit atât cu privire la gestionarea 
programului și sistemul de control cât și cu privire la operațiuni. 

 Stabilirea cooperării, a unor rețele de coordonare și stabilirea de contacte între 
AM, SC și reprezentanții altor programe relevante co-finanțat de UE (Strategia UE 
pentru regiunea Dunării [SUERD], programe CTE, programe naționale etc.). 

 Implementarea activităților de informare de mare anvergură cu privire la program 
și proiecte prin elaborarea și implementarea unei strategii de comunicare pentru 
program. 

 Suport pentru titularii de proiecte (potențiali) în elaborarea și implementarea 
proiectelor relevante. Diverse seminarii, instruiri și evenimente de informare vor fi 
organizate la nivel național și transfrontalier (detaliile vor fi stabilite în planul de 
comunicare). 

 Elaborarea de studii, rapoarte și sondaje privind aspecte strategice despre program 
care pot contribui la sustenabilitatea și la preluarea rezultatelor și realizărilor la 
nivel de politici, strategii, investiții sau care sunt de interes public, apelând la 
experți atunci când este necesar. 

 Dezvoltarea și întreținerea unei baze de date structurate și integrate/unui sistem 
de gestionare a datelor programului, care să fie accesibile tuturor organismelor de 
implementare relevante ale programului. Baza de date va permite gestionarea 
datelor la diferite nivele de implementare, ea va funcționa ca un instrument 
statistic integrat și ca o metodă de administrare zilnică la nivel de proiect și 
program. Vor fi dezvoltate instrumente inovatoare, cum ar fi depunerea 
electronică a cererilor. 

 Costurile legate de sarcinile care urmează să fie efectuate de Autoritatea 

Națională. 

 Costurile legate de sarcinile care urmează să fie efectuate de către controlori. 

 

Tipuri de potențiali beneficiari:  
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 Autoritatea de Management (AM) 

 Autoritatea Națională din Ungaria (ANHU) 

  Autoritata de Audit (AA) 

 Controlul de prim nivel din Romania și Ungaria (CPN) 

 Secretariatul Comun (SC) 

 Punctele de Informare (PI) 

 

3. SECȚIUNEA 3: PLANUL DE FINANȚARE 

 

3.1. Autorităţi şi organizaţii relevante 

 

Tabelul 3: Autoritățile programului şi organizaţii implicate 

 

Autoritatea/organizația  
Denumirea autorității/organizației și 

departamentul sau unitatea 

Autoritatea de management (AM) 

(având inclusiv funcții de certificare) 

Ministerul Dezvoltării Regionale şi 

Administraţiei Publice - Bucureşti 

Autoritatea de Audit 
Autoritatea de Audit de pe lângă Curtea de 

Conturi, România 

 

 

Tabelul 4: Organizaţia către care vor fi făcute plăţile de către Comisie: 

 

 Autoritatea de management 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 

Administraţiei Publice  

 Autoritatea de certificare  

 

 

Tabelul 5: Organizația sau organizațiile cu atribuții de control și audit 

Autoritatea/organizaţia 

Denumirea 

autorităţii/organizaţiei şi 

departamentul sau unitatea  

Conducătorul 

autorităţii/organizaţiei 

(poziţia sau postul) 

Organismul sau organismele 

cu atribuții de control 

România – Unitatea de Control 

de Prim Nivel din cadrul 

Biroului regional de cooperare 

transfrontalieră Oradea 

(BRECO) pentru axele prioritare 

1-6  

şi  Ministerul Dezvoltării 

Regionale şi Administraţiei 

Publice – pentru asistenţa 

tehnică 

Directorul executiv al BRECO 

 

 

 

 

Ministrul Dezvoltării Regionale şi 

Administraţiei Publice  

 

 

Ungaria – Directorul Biroului 
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Ungaria – Biroul Programului 

Széchenyi pentru axele 

prioritare 1-6 

Biroul Primului ministru pentru 

asistența tehnică 

Programului Széchenyi  

 

Ministrul 

Organismul sau organismele 

desemnate cu 

responsabilitate pentru 

atribuțiile de audit 

 

Autoritatea de Audit de pe 

lângă Curtea Română de 

Conturi (sprijinită de un grup 

de auditori) 

Preşedintele Autorităţii de Audit  

 

 

 

 

 

 


