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Sumar 
 
Strategia comună de cooperare transfrontalieră între municipalități mici și mijlocii (în 
continuare MMM) din rgeiunea de frontieră româno-maghiară a fost contractată de orașul 
Aleșd, în cadrul proiectului Pod Administrativ între orașele din regiunea de frontieră româno-
maghiară (ROHU 179, Acronim ABBTROHU). Cooperarea transfrontalieră dintre cele cinci 
municipalități în cadrul parteneriatului este sprijinită prin Programul Interreg V-A România-
Ungaria 2014-2020 (Programul ROHU). Partenerii sunt orașele Aleșd și Marghita, respectiv 
comuna Șinteu de pe partea română, respectiv orașele Berettyóújfalu și Szarvas de pe partea 
maghiară. 
Proiectul și-a atins obiectivul principal prin întărirea interacțiunilor profesionale dintre cele 
cinci municipalități din regiunea de frontieră, contribuind astfel la îmbunătățirea serviciilor 
publice pe care acestea le oferă cetățenilor lor. Astfel proiectul a oferit sprijin instituțiilor 
partenere în a crea un mediu stimulativ pentru dezvoltarea socială și economică a 
comunităților proprii, contribuind la îmbunătățirea calității vieții locuitorilor din localitățile 
lor, dar și din întreaga regiune de graniță.  
Programele de cooperare transfrontalieră finanțate de către UE reprezintă surse de finanțare 
create în mod special pentru sprijinirea dezvoltării regiunilor de graniță prin proiecte 
implementate în cadrul unor parteneriate transfrontaliere. Prin prezenta strategie, MMM-
urile vor avea la dispoziție un instrument pentru a-și îmbunătăți accesul al fondurile 
disponibile în acest sens, pentru a dezvolta proiecte de succes pe care să le implementeze 
spre beneficiul comunităților lor. În acest scop, a fost analizată în detaliu experiența 
anterioară a MMM-urilor în programele CBC, acest exercițiu fiind deosebit de relevant din 
perspectiva elaborării strategiei. Strategia explorează posibilitățile de dezvoltare a unor 
inițiative viitoare și identifică elemente care pot forma un fundament solid pentru cooperarea 
transfrontalieră după finalizarea prezentului proiect. În acest scop, analiza și recomandările 
se bazează pe cadrul de reglementare relevant – FEDR, CTE și alte regulamente și documente 
relevante. 
În regiunea de frontieră dintre România și Ungaria, Programul CBC va continua și în perioada 
2021-2027, iar această strategie își propune să identifice domeniile în care cooperarea 
transfrontalieră poate fi adâncită și/sau extinsă în timpul implementării următorului program, 
în special din perspectiva municipalităților participante în proiectul ABBTROHU. Scopul final 
este de a identifica în ce măsură poate fi intensificată participarea MMM-urilor din regiunea 
de graniță în procesul de cooperare transfrontalieră, și cum poate fi orientată strategic 
această implicare către domenii de interes comun, care să aibă un impact benefic asupra unei 
arii geografice cât mai largi și asupra unui număr cât mai mare de beneficiari.  
Fiind fundamentată pe o structură solidă de informații colectate din surse relevante, strategia 
este menită să fie folosită drept un punct de plecare, un instrument de lucru important, în 
pregătirea și/sau implementarea viitoarelor proiecte de cooperare dintre municipalitățile mici 
și mijlocii din regiunea de frontieră dintre România și Ungaria. 
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Introducere  
 

Prezentul document strategic definește un set de recomandări practice menite să sprijine 
municipalitățile mici și mijlocii să își continue, să își întărească și să își intensifice cooperarea, 
îmbunătățind astfel accesul la fondurile disponibile prin programele de cooperare 
transfrontalieră ale UE. Obiectivul principal al proiectului ABBTROHU a fost de a intensifica 
interacțiunile transfrontaliere dintre MMM-urile din regiunea de graniță, contribuind astfel la 
creșterea nivelului calitativ al serviciilor pe care acestea le prestează. Proiectul a pornit de la 
modele de bune practici identificate în regiunea de frontieră, și a oferit sprijin în creșterea 
calității serviciilor și a activității administrației publice locale din cele cinci instituții 
participante. Activitățile proiectului au fost planificate și implementate cu scopul de a întări 
cooperarea profesională dintre municipalitățile din România și Ungaria, în domenii de interes 
pentru administrația locală din ambele țări. Activitățile au fost concepute și structurate în așa 
fel încât toate instituțiile partenere să aibă un rol activ în schimbul de experiențe și în procesul 
de învățare, nu numai în timpul evenimentelor și a acțiunilor pilot organizate și implementate 
de către fiecare, ci și în timpul activităților implementate de către ceilalți parteneri.  
După identificarea atât a asemănărilor cât și a diferențelor dintre instituțiile partenere, 
această strategie a evaluat percepția asupra utilității și eficienței proiectelor CBC, detectând 
și examinând în detaliu elementele considerate funcționale din acest punct de vedere. Acest 
exercițiu se poate dovedi foarte folositor și în cazul proiectelor implementate de către alte 
instituții ale administrației publice locale, sau în cazul proiectelor implementate în domenii 
similare. Strategia poate contribui și la amplificarea rezultatelor proiectelor, respectiv a 
impactului acestora asupra procesului de decizie la nivel local, regional sau (posibil) național. 
Sperăm că acest studiu, cu recomandările și măsurile identificate în cuprinsul său, vor încuraja 
și vor inspira un număr cât mai mare de municipalități să se implice în parteneriate 
transfrontaliere. Astfel, documentele și instrumentele dezvoltate sau utilizate în cadrul 
acestui proiect se pot dovedi esențiale în a limita efectele lipsei de cunoștințe și expertiză sau 
în a facilita rezolvarea unor probleme cu care se confruntă instituții similare implicate în 
inițiative transfrontaliere. 
Obiectivul strategiei este de identifica acele domenii în care cooperarea transfrontalieră 
poate fi adâncită, lărgită și / sau intensificată în perioada 2021-2027, în special din perspectiva 
municipalităților participante în proiectului ABBTROHU. Din acest punct de vedere, a fost 
relevantă consultarea și analiza cadrului de reglementare aferent următoarei perioade de 
programare – Regulamentul FEDR, CTE, etc – pentru a identifica modificările care este posibil 
să apară din perspectiva dezvoltării și implementării proiectelor. Aceste modificări pot avea o 
influență determinantă asupra capacității de a genera și implementa inițiative comune – un 
exemplu de astfel de factor este intensitatea finanțării FEDR – având astfel un impact puternic 
la nivel strategic în viitor. 
Astfel, acest document este un livrabil al proiectului care contribuie nu numai la obiectivul 
principal al acestuia, dar reprezintă și un instrument pentru a asigura și întări sustenabilitatea 
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rezultatelor sale. Este o strategie comună care propune măsuri pentru a continua și dezvolta 
cooperarea transfrontalieră dintre MMM-uri, ceea ce va asigura colaborarea lor sustenabilă, 
pe termen lung. În cadrul procesului de elaborare a documentului strategic, colectarea 
datelor, analiza și interpretarea acestora s-a realizat cu o puternică orientare către viitor. 
Analiza experiențelor din trecut și din prezent a fost utilizată pentru a defini un set de măsuri 
practice, fezabile și eficiente, bazate pe informații confirmate empiric, relevante și actuale. 
Documentul în sine structurează analiza și concluziile în patru capitole. Analiza documentară 
a reprezentat punctul de pornire pentru a obține o perspectivă de ansamblu asupra implicării 
MMM-urilor în cooperarea transfrontalieră dintre România și Ungaria. Celelalte capitole 
prezintă o analiză mai detaliată a participării MMM-urilor în programul de cooperare 
transfrontalieră actual. În acest sens, sunt prezentate și analizate concluziile chestionarului 
aplicat, respectiv a interviurilor derulate. Astfel, a fost utilizat un chestionar online cu scopul 
de a colecta informații legate de experiențele MMM-urilor participante în cooperări 
transfrontaliere atât în cadrul prezentului program, cât și a celui anterior. O altă sursă 
esențială de informații o reprezintă interviurile derulate cu participarea unor actori relevanți, 
reprezentanți ai instituțiilor partenere în proiect și ai instituțiilor de la nivel local și național. 
După cum reiese din analiză, colectarea de informații la scară largă asigură faptul că 
propunerile pentru continuarea cooperării sunt bazate pe date reale, având în același timp și 
o orientare către viitor.  
Ultimul capitol prezintă propuneri de proiecte care identifică oportunitățile de cooperare 
generate de evoluțiile de la nivel național și internațional, și prezintă un set de măsuri cu 
indicarea orizontului de timp pentru realizarea lor. Astfel, pornind de la caracteristicile socio-
economice ale municipalităților, pe baza proiecțiilor lor de dezvoltare pe termen mediu, luând 
în considerare circumstanțele externe predictibile care pot influența cooperarea dintre 
acestea, strategia a identificat un număr de arii de intervenție în care cooperarea 
transfrontalieră poate genera un impact măsurabil asupra dezvoltării regiunii de frontieră. 
Acest document strategic se concentrează asupra oportunităților de a intensifica cooperarea 
prin parteneriate transfrontaliere, în primul rând între municipalitățile implicate în 
implementarea proiectului ABBTROHU – orașul Aleșd, orașul Marghita, comuna Șinteu, toate 
din România, și primăriile din Berretyóújfalu și Szarvas, ambele din Ungaria. 
Cu toate acestea, pentru a asigura sustenabilitatea și transferabilitatea rezultatelor 
proiectului, experiențele și cunoștințele acumulate în timpul implementării acestui proiect și 
a altora similare, au fost colectate, structurate, interpretate și puse la dispoziția altor 
municipalități interesate din regiunea de frontieră, pentru a le servi ca un ghid pentru 
acțiunile lor viitoare. Strategia prepune modele de urmat pentru a întări și extinde legăturile 
create în timpul implementării, pentru a maximiza impactul, respectiv pentru a asigura 
efectele și după finalizarea proiectului.  
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Metodologie 
 
Unul dintre obiectivele strategiei este de a descoperi și explora elementele proiectului care 
au beneficiat cel mai mult de pe urma cooperării transfrontaliere. De asemenea, se urmărește 
identificarea și analiza principalelor obstacole pe are MMM-urile le întâmpină în procesul de 
elaborare și implementare a proiectelor finanțate din fondurile disponibile prin programele 
de cooperare transfrontalieră. Ulterior analizei obstacolelor, strategia oferă soluții practice 
depășirea acestora.  
Astfel unul dintre scopurile colectării de informații, în special prin intermediul chestionarului, 
este de analiza situației actuale și de a evalua capacitatea MMM-urilor de a implementa 
proiecte CBC, respectiv de a utiliza oportunitățile de cooperare cu instituții de pe cealaltă 
parte a frontierei. Observațiile făcute pe marginea informațiilor colectate au reprezentat 
fundamentul pentru formularea de recomandări practice pentru dezvoltarea în viitor a 
cooperării. Pe lângă diagnosticul situației actuale, strategia oferă propuneri de măsuri pentru 
a transforma obstacolele identificate în oportunități pentru intervenție și dezvoltare. 
Având în vedere scopul și utilitatea strategiei, în elaborarea documentului au fost selectate și 
utilizate următoarele instrumente și metode: 

 Analiza documentelor; 
 Chestionare aplicate reprezentanților administrațiilor publice locale din regiunea de 

frontieră, în special cele din județul Bihor (România), respectiv Hajdú-Bihar și Békés 
din Ungaria; 

 Interviuri semi-structurate cu actori relevanți din perspectiva cooperării 
transfrontaliere din regiunea de graniță, cu accent pe cele trei județe din România și 
Ungaria. 

Concluziile analizei datelor colectate prin cele trei instrumente au reprezentat baza pentru 
formularea de recomandări pentru inițiative viitoare. Trebuie scos în evidență faptul că 
recomandările sunt formulate în mod special pentru MMM-uri, cu scopul de a stabili (sau 
continua), întări și intensifica cooperarea, respectiv pentru a le îmbunătăți accesul la fondurile 
din programele de cooperare transfrontalieră. 
 

Analiza documentelor 
 
Analiza documentelor a fost concentrată pe colectarea, centralizarea și analiza informației 
disponibile, în primul rând din surse publice. Au fost utilizate și documente puse la dispoziție 
de actorii consultați și/sau intervievați în timpul elaborării strategiei. Scopul final al acestei 
etape a fost de a înțelege activitatea și circumstanțele în care activează MMM-urile, prin 
examinarea contextului acestora în regiunea de frontieră, respectiv de a identifica 
oportunitățile de cooperare cu organizații de pe cealaltă latură a frontierei. Pentru a atinge 
acest obiectiv, analiza s-a extins asupra contextului geografic, demografic, socio-economic, 
politic și cultural din regiunea de graniță, luând în considerare istoricul și formele de 
cooperare transfrontalieră din ultimele decenii.  
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În cadrul acestei etape au fost utilizate materialele, documentele, datele și informațiile 
disponibile online sau în format tipărit. Dintre sursele și referințele folosite, amintim: 

 www.huro-cbc.eu – pentru informații și date referitoare la implementarea 
Programului de Cooperare Transfrontalieră Ungaria-România 2007-2013;  

 www.interreg-rohu.eu – pentru informații și date referitoare la implementarea 
Programului de Cooperare Transfrontalieră România-Ungaria 2014-2020 

 www.eur-lex.europa.eu – pentru informații referitoare la regulamentele europene 
care vor guverna perioada de programare 2021-2027 

 www.portal.cjbihor.ro – Pagina Consiliului Județean Bihor, pentru informații 
referitoare la direcțiile de dezvoltare strategică la nivelul județului Bihor 

 www.hbmo.hu – Pagina Consiliului Județean Hajdu-Bihar, pentru informații 
referitoare la direcțiile de dezvoltare strategică la nivelul județului Hajdu Bihar 

 www.bekesmegye.hu – Pagina Consiliului Județean Bekes, pentru informații 
referitoare la direcțiile de dezvoltare strategică la nivelul județului Bekes 

 www.insse.ro – Institutul Național de Statistică România, pentru date statistice 
relevante din România 

 www.ksh.hu – Oficiul Central de Statistică Ungaria, pentru date statistice relevante din 
Ungaria 

Informațiile provenite de la institutele naționale de statistică din România și Ungaria au fost 
utilizate în mod preponderent deoarece acestea sunt cele mai sigure și cel mai bine 
structurate surse oficiale de informații. Cu toate acestea, având în vedere că ultimele 
recensăminte au fost realizate în 2011, este de presupus că situația din teren s-a modificat în 
ultimii 9 ani, datorită mișcărilor de populație. Până la derularea recensămintelor din 2021 este 
dificil de estimat amploarea acestor modificări. Cu toate acestea, strategia și procesul de 
cercetare și analiză asociat acesteia, au folosit datele furnizate de către cele două institute de 
statistică, cu mențiunea că este foarte posibil să existe diferențe față de datele demografice 
oficiale și realitatea de la sfârșitul celei de-a doua decade a secolului XXI.  
Conținutul strategiilor de dezvoltare locale ale municipalităților – parteneri în proiect – a fost 
analizat în special pentru a identifica domeniile de interes convergente între cele cinci 
municipalități, pentru ca astfel să poată fi determinat cu precizie care sunt subiectele care se 
pretează pentru viitoare intervenții de colaborare și cooperare. Obiectivul a fost de consulta 
documentele strategice pentru perioada 2021-2027, însă acestea nu au fost disponibile la 
momentul cercetării. Din acest motiv, au fost folosite documentele strategice aferente 
perioadei 2014-2020, care au oferit o imagine generală și au permis înțelegerea cadrului 
socio-economic și cultural al fiecărei municipalități implicate. De asemenea, acestea au 
furnizat informații legate de direcțiile generale de dezvoltare, respectiv au oferit indicii cu 
privire la ariile de intervenție preferate. Cu toate acestea, în mod natural, pe măsura trecerii 
timpului aceste documente își pierd relevanța. Utilizarea exclusivă a acestor informații ar fi 
compromis acuratețea concluziilor și eficiența recomandărilor. Din acest motiv, în cadrul 
interviurilor derulate cu reprezentanții municipalităților implicate, au fost colectate și 
informații referitoare la direcțiile strategice viitoare la nivelul localităților participante. Alte 
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instrumente metodologice utilizate pentru colecția datelor necesare elaborării strategiei au 
fost chestionarele și interviurile.  
 

Chestionare 
 

Pe lângă colectarea datelor cantitative necesare analizei, eficiența și impactul cooperării 
transfrontaliere pot fi măsurate și examinate prin analiza datelor calitative. O interogare 
țintită permite o identificare mai bună a proiecțiilor de viitor, a ideilor și inițiativelor de 
cooperare. Astfel, a fost pregătit un chestionar pentru a fi completat de către reprezentanți 
ai administrațiilor publice locale din județele Bihor, Békés și Hajdú-Bihar. Chestionarul a fost 
elaborat pentru MMM-uri care fie au implementat proiecte de cooperare transfrontaliere, fie 
au aplicat pentru finanțarea unor astfel de proiecte. Structura chestionarului s-a bazat pe un 
număr de criterii care să asigure un număr suficient de răspunsuri: 

 Completarea chestionarului să nu solicite mai mult de 10 minute, iar majoritatea 
întrebărilor să fie ”închise” (pre-determinate) pentru a stimula rata de răspuns. Din 
acest motiv, a fost ales un chestionar online, cu o structură ajustabilă.  

 Structură ajustabilă – întrebările apar în funcție de răspunsurile oferite la întrebările 
anterioare – care permite afișarea numai a întrebărilor relevante și aplicabile situației 
fiecărui respondent, așa cum reiese din răspunsurile anterioare. Având în vedere că 
sunt omise întrebările nerelevante, completarea chestionarului nu obosește 
respondentul, reducând rata renunțărilor la completare. Au fost formulate un număr 
total de 31 de întrebări, însă datorită acestei caracteristici, fiecare respondent a avut 
de răspuns la un număr de 15 sau 26 de întrebări.  

 Chestionarul combină întrebările deschise și închise pentru a facilita centralizarea și 
structurarea informației colectate, oferind în același timp respondenților posibilitatea 
de transmite informații specifice circumstanțelor lor. 

Întrebările au fost structurate și definite în așa fel încât să ofere o privire de ansamblu asupra 
fenomenului de cooperare transfrontalieră, respectiv a manifestării acestuia în regiune, 
permițând în același timp identificarea acelor elemente care necesită analize suplimentare. 
Pe lângă colectarea de informații din trecut și prezent, chestionarul conține și o abordare a 
viitorului. Cu alte cuvinte, pe lângă descifrarea circumstanțelor prezente și trecute, 
răspunsurile facilitează formularea de recomandări pentru viitoare acțiuni și intervenții. 
Chestionarul a fost structurat în patru părți:  

1. Informații generale cu privire la municipalitatea respondentă; 
2. Informații generale care să reflecte experiența instituției respondente în domeniul 

cooperării transfrontaliere; 
3. Percepția asupra utilității cooperării transfrontaliere și a valorii adăugate pentru 

MMM-uri, respectiv identificarea principalelor obstacole pe care MMM-urile au fost 
nevoite să le depășească pentru inițierea și implementarea de proiecte 
transfrontaliere; 

4. Planuri și proiecții asupra cooperării transfrontaliere în viitor (2021-2027) 
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Chestionarul poate fi consultat la sfârșitul acestui document – este reprodus integral în Anexă.  
După analiza bibliografiei și documentelor relevante, experții au propus un conținut al 
chestionarului, care a fost discutat și agreat cu reprezentanții beneficiarului. Selecția 
respondenților și metoda de distribuire a chestionarului a reprezentat un factor crucial pentru 
obținerea de date exacte și relevante, care să reflecte starea de fapt. Având în vedere numărul 
de MMM-uri care au implementat proiecte în cadrul programelor CBC, pentru a asigura un 
nivel cât mai ridicat al relevanței răspunsurilor, chestionarul nu a fost deschis publicului larg. 
A fost utilizată în schimb metoda ”bulgărelui de zăpadă” în distribuirea chestionarului. Având 
în vedere caracteristicile organizațiilor partenere în proiect, precum și obiectivul 
chestionarului, a fost aplicată următoarea abordare în selecția respondenților: 

 Administrații publice locale din localități relevante situate în județele Bihor, Békés și 
Hajdú Bihar, care au fost implicate în implementarea de proiecte de cooperare 
transfrontalieră,   

 În măsura în care s-a considerat relevant, administrații publice locale din localități 
situate în județele eligibile ale programului, indiferent de experiența anterioară în 
proiecte CBC. 

Chestionarul a fost utilizat pentru a obține date empirice concrete și relevante cu un scop 
foarte precis – de a formula un set de recomandări și măsuri pentru cooperarea 
transfrontalieră viitoare. În acest scop, se consideră că un număr de 20 de MMM-uri care au 
implementat proiecte CBC ar fi suficient. Numărul total de MMM-uri din cele trei județe este 
de 256 (Bihor – 100; Békés – 75; Hajdú Bihar – 81) în timp ce numărul de respondenți la 
chestionar a fost de 27, inclusiv trei răspunsuri primite din județul Satu Mare din România. 
Răspunsurile acestor trei municipalități au fost folosite drept control – pentru a verifica dacă 
sunt diferențe sau deviații (mai mici sau mai mari) față de majoritatea răspunsurilor. În cazul 
în care au fost identificate astfel de discrepanțe, acestea au fost raportate în prezentul 
document. 
Eșantionarea chestionarului poate fi înțeleasă mai ușor dacă abordăm o perspectivă 
geografică. Pornind de la informațiile publicate pe websiteul programului ROHU, un număr 
total de 31 de MMM-uri (15 din Bihor, România și 16 din Hajdú-Bihar și Békés, Ungaria) sunt 
implicate în implementarea a 22 de proiecte de cooperare transfrontalieră (la data de 26 
septembrie 2019). Aceasta înseamnă că 12% din numărul total al MMM-urilor din cele trei 
județe (sau 31 din 256) cooperează cu sprijinul fondurilor FEDR în cadrul Programului ROHU 
CBC.  
Astfel, chestionarul aplicat pentru elaborarea prezentei strategii a fost completat de 27 de 
MMM-uri. Un eșantion de 10% din numărul total de municipalități este reprezentativ, și 
suficient pentru a confirma empiric și a fundamenta formularea de observații și concluzii. 
Majoritatea respondenților – 70% din cei 27 – dețin experiență în implementarea de proiecte 
CBC, indicând faptul că răspunsurile lor sunt relevante pentru conținutul strategiei. În 
concluzie, eșantionul poate fi utilizat pentru a trage concluzii legate de practicile și 
experiențele MMM-urilor în cadrul programelor CBC din regiune. Acestea pot fi combinate cu 
informații colectate din alte surse, conducând la recomandări bazate pe date confirmate și 
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bazate pe măsurători. Este important de menționat că există limitări în generalizarea acestor 
concluzii și recomandări pentru MMM-urile din întreaga regiune. Cu toate acestea, o analiză 
mai largă, care să includă un număr mai mare de MMM-uri și să se adreseze unei categorii 
mai largi de actori din cele două țări, ar fi fost utilă și recomandată, însă ar depăși obiectivul 
prezentului demers. Scopul acestui studiu și strategii nu este de a oferi o analiză cât mai 
completă a întregii regiuni, ci de a se concentra pe cele trei județe și pe MMM-urile interesate 
de cooperarea transfrontalieră.  
Abordarea folosită are un scop foarte practic. Analiza datelor produse de chestionar este 
menită să identifice puncte comune – probleme sau fenomene care apar în mod repetat în 
corpul de informații. Interpretarea modelelor, seturilor de fenomene recurente, este foarte 
importantă pentru a formula recomandări legate de acțiuni și inițiative viitoare – legate de 
cooperarea viitoare cu MMM-uri interesate, sau de atragerea interesului altor MMM-uri. 
Chestionarea partenerilor din proiecte CBC din trecut și prezent, poate conduce la definirea 
unor poziții comune – suficient de largi pentru a putea integra particularități și specificități ale 
fiecărei municipalități. Aceste informații se pot dovedi utile în timpul procesului de căutare 
de parteneri, în formularea de poziții comune referitoare la viitorul program CBC, fapt 
deosebit de relevant în anul 2020. Această abordare constituie un sprijin pentru MMM-uri în 
a deveni mai active în prezentarea și reprezentarea intereselor proprii, din perspectiva 
viitorului cooperării transfrontaliere în regiune. Chestionarul s-a dovedit important în 
identificarea unor platforme comune pentru toți participanții, activând forte centripete în 
perspectiva viitorului. Cu alte cuvinte, chestionarul a identificat fenomene în jurul cărora pot 
fi grupate mai multe municipalități. În același timp, dacă întrebările au fost formulate în așa 
fel încât să dezvăluie factori și fenomene omogenizatoare, acestea au contribuit și la 
identificarea diferențelor. Abordarea transfrontalieră poate scoate în evidență diferențe între 
organizațiile partenere, dat fiind că fiecare partener dispune de date demografice diferite sau 
/ și provine dintr-un mediu socio-istoric diferit. Administrațiile locale activează într-un cadru 
circumstanțial diferit, în pofida proximității geografice. Dacă diferențele sunt identificate 
corect, diversitatea de perspective specifice domeniului transfrontalier, pot acționa ca un 
accelerator al dezvoltării și inovării, un mediu de simulare al schimbului de experiență și 
cunoștințe, întărind principiul parteneriatului și îmbunătățind condițiile de viață ale 
locuitorilor. 
Astfel, chestionarul și consultările s-au dovedit importante în identificarea și colectarea 
informațiilor care nu au putut fi extrase în cadrul analizei documentelor, completându-le pe 
acestea. Chestionarul a fost anonim, municipalitățile având totuși opțiunea de a dezvălui 
denumirea localității. Răspunsurile au fost deosebit de valoroase în procesul de înțelegere a 
condițiilor în care municipalitățile activează, a obstacolelor cu care acestea se confruntă, 
respectiv în identificarea metodelor de a le depăși. Informațiile obținute prin celelalte 
instrumente au fost combinate cu datele colectate prin chestionare. Chestionarele au scos în 
evidență care sunt acele elemente și/sau activități specifice cooperării transfrontaliere care 
pot fi considerate ca fiind cele mai utile și eficiente pentru municipalități, și care sunt acele 
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fenomene care sunt percepute și experimentate ca reprezentând cele mai importante 
obstacole.  
Participarea la chestionar și răspunsurile oferite de către MMM-uri au asigurat ancorarea 
strategiei în date reale, verificate/verificabile, respectiv au permis ajustarea strategiei la 
caracteristicile municipalităților mici și mijlocii din regiunea de graniță. În concluzie, 
răspunsurile la chestionar au fost esențiale în elaborarea strategiei și în formularea de măsuri 
pentru a îmbunătăți, extinde și intensifica cooperarea dintre municipalitățile mici și mijlocii 
din România și Ungaria.  
 

Interviuri 
 

Pe lângă colectarea și analiza răspunsurilor la chestionar, au fost derulate și interviuri cu actori 
relevanți din perspectiva implementării programului de cooperare transfrontalieră. 
Interviurile au fost semi-structurate. Pe de o parte, această abordare a asigurat faptul că 
principalele subiecte sunt discutate și incluse în analiză, în timp ce se asigură și un nivel minim 
de uniformitate a datelor colectate. Uniformitatea facilitează codificarea și compararea 
informației. Pe de altă parte, interviurile semi-structurate sunt flexibile, asigurând 
intervievaților posibilitatea de a-și exprima opiniile, observațiile și recomandările, în 
conformitate cu specificul poziției, rolului și experiențelor lor. Astfel, acest tip de interviuri s-
a dovedit esențial în a defini o perspectivă bine structurată și, în același timp, suficient de 
largă asupra regiunii și Programului CBC. Interviurile au permis identificarea mai bună a 
rolului, acțiunii și perspectivei diferiților actori în cadrul Programului CBC, care pot fi similare, 
sau pot diferi, în funcție de mai mulți factori. Scopul interviurilor a fost de a aprofunda, 
extinde și explora mai în detaliu informațiile colectate prin chestionar. De asemenea, 
interviurile au reprezentat o sursă importantă pentru formularea de recomandări cu privire 
la viitor, în special în ceea ce privește întărirea legăturilor transfrontaliere. Astfel, au fost 
intervievați primarii celor 5 localități partenere, precum și reprezentanți ai consiliilor județene 
și ai autorităților implicate în managementul programului. În scopul de a colecta informații 
amănunțite, a fost formulat un set de întrebări principale, care au fost completate cu sub-
întrebări și/sau întrebări suplimentare, în funcție de informațiile furnizate în timpul 
interviurilor. Întrebările principale au fost: 

 În viziunea Dumneavoastră, care sunt principalele obstacole în stabilirea și menținerea 
relațiilor de cooperare transfrontalieră între municipalități mici și mijlocii în regiunea 
de graniță româno-maghiară? 

 În viziunea Dumneavoastră, care sunt principalele provocări cu care se confruntă 
municipalitățile mici și mijlocii în implementarea proiectelor de cooperare 
transfrontalieră (capacitate administrativă, capacitate financiară, etc)? 

 În viziunea Dumneavoastră, care ar fi domeniile de activitate cu cel mai mare potențial 
în ceea ce privește cooperarea transfrontalieră dintre municipalitățile mici și mijlocii 
din regiunea de frontieră? 
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 În viziunea Dumneavoastră, cât de fezabilă și benefică ar fi adoptarea și aplicarea unor 
instrumente noi în implementarea următorului program de cooperare transfrontalieră 
(ex. ITI, Small Project Fund, etc)? 

 Ați putea să identificați primării mici și mijlocii care se evidențiază în sens pozitiv în 
cooperarea transfrontalieră (fie prin numărul de proiecte accesate, fie prin impactul 
generat de proiectele pe care le derulează, sau prin alte aspecte)? 
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Colectarea datelor 
 
După cum arătam la începutul capitolului, prima etapă de colectare a datelor și informațiilor 
relevante a fost bazată pe analiza documentelor. Consultarea formularului cererii de finanțare 
și a raportările transmise de orașul Aleșd, au reprezentat un bun punct de plecare pentru a 
înțelege principalele caracteristici ale prezentului proiect CBC: printre altele scopul, 
obiectivele, calendarul activităților, durata, dimensiunea și structura parteneriatului. 
Documentele și publicațiile care au fost generate în cadrul proiectului au fost importante din 
perspectiva analizei rezultatelor muncii și activităților derulate în comun. După înțelegerea 
contextului general, geografic, economic și socio-cultural al proiectului, analiza a fost extinsă 
asupra județelor relevante, respectiv asupra istoriei și caracteristicilor principale ale 
programelor de cooperare transfrontalieră (din trecut și din prezent) dintre România și 
Ungaria.  
Partenerii din cadrul proiectului au avut o contribuție activă la elaborarea acestei strategii, nu 
numai prin interesul manifestat, ci și prin comentariile, recomandările, răspunsurile oferite la 
chestionarul elaborat în acest scop, respectiv prin participarea la interviurile derulate. Toți 
partenerii și-au asumat un rol activ prin completarea chestionarului, prin distribuirea lui către 
rețeaua lor de contacte, și prin oferirea de informații în decursul consultărilor. Acest nivel de 
activitate demonstrează dedicație din partea instituțiilor partenere, manifestată atât față de 
proiectul de cooperare, cât și față de rezultatele sale, indicând și un interes crescut față de 
inițiative similare în viitor.  
Astfel, lunile noiembrie și decembrie 2019 au fost dedicate analizei documentelor, identificării 
și colectării de informații relevante, respectiv analizei acestor, cu scopul de a înțelege 
contextul de implementare, respectiv de a elabora întrebări cât mai relevante pentru 
chestionar și interviuri. Întrebările din chestionar au fost elaborate în decembrie 2019. 
Întrebările au fost testate în prealabil pentru a asigura faptul că sunt relevante și bine 
orientate, respectiv că își vor atinge scopul de a identifica cele mai relevante informații și cele 
mai acute probleme care necesită atenție și (eventual) intervenție. După derularea alegerilor 
locale din Ungaria, și după sărbătorile de iarnă, chestionarul a fost transmis către potențialii 
respondenți 
Interviurile au fost derulate personal, după perioada vacanței de iarnă.  
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Informații generale și o scurtă perspectivă istorică asupra cooperării 
transfrontaliere în regiunea de graniță dintre România și Ungaria 

Introducere 
 

După cum am explicat anterior, obiectivul strategiei este de a analiza dinamica cooperării 
transfrontaliere la nivelul MMM-urilor din regiunea de graniță. Mai exact, am încercat să 
identificăm domeniile în care cooperarea transfrontalieră are cel mai ridicat potențial pentru 
a contribui la dezvoltarea integrată a regiunii de graniță dintre România și Ungaria, respectiv 
am făcut o tentativă de formula recomandări și propuneri concrete legate de adâncirea 
cooperării la acest nivel. 

Chiar dacă cooperarea transfrontalieră are mai multe dimensiuni și forme de manifestare, 
având în vedere specificul prezentului proiect precum și caracteristicile organizațiilor 
partenere, se propune ca strategia să fie orientată în special înspre explorarea posibilităților 
de dezvoltare oferite prin intermediul Programului de Cooperare Transfrontalieră finanțat în 
cadrul politicilor de cooperare teritorială ale Uniunii Europene. Unul dintre principalele 
argumente este reprezentat de caracterul stabil al acestora, care delimitează clar cadrul 
instituțional și financiar al cooperării, respectiv permite o planificare realistă în ceea ce 
privește oportunitățile din viitor. 

De asemenea, având în vedere specificul organizațiilor partenere, se propune ca strategia să 
se concentreze pe experiențele înregistrate la nivelul regiunilor NUTS3 din care provin acestea 
(județele Bihor, Bekes și Hajdu-Bihar), bineînțeles, fără a ignora și experiențele și aportul 
celorlalte unități NUTS3 din regiunea de graniță eligibilă. De asemenea, având în vedere 
caracteristicile partenerilor și obiectivul proiectului, strategia va porni de la experiențele 
municipalităților mici și mijlocii. 
Din punct de vedere administrativ, localitățile sunt clasificate în orașe și comune. Categoria 
municipalităților mici și mijlocii (MMM) înglobează ambele aceste categorii. În definirea 
conceptului de municipalitate mică și mijlocie, s-a pornit de la procedura utilizată în cadrul 
proiectului TOWN – Small and Medium-Sized Towns, implementat sub coordonarea 
Universității Leuven din Belgia, în cadrul Programului ESPON . Astfel, municipalitățile mici și 
mijlocii sunt considerate ca fiind administrațiile acelor orașe a căror populație este de sub 
50000 de locuitori. Potrivit acestei clasificări, cu excepția orașelor Oradea, Bekescsaba și 
Debrecen, toate celelalte așezări din regiunea vizată de strategie se încadrează în grupul țintă 
vizat. 
 

Cooperarea transfrontalieră dintre România și Ungaria: Analiză 
 
Cooperarea transfrontalieră în regiunea de graniță româno-maghiară are origini îndepărtate, 
fiind bazată pe o multitudine de factori socio-economici și amplificată de proximitatea 
geografică. În perioada comunistă, relațiile bilaterale erau practic monopol al politicilor 
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centralizate de stat, suplimentate punctual și la nivel micro de așa-numitul mic trafic de 
frontieră. Date fiind lipsa de-facto a capitalului privat, respectiv limitările în libertatea de 
mișcare a persoanelor, cooperarea transfrontalieră era cvasi-inexistentă. Anii 90 au 
reprezentat o perioadă de transformări profunde atât în România cât și în Ungaria. În această 
perioadă relațiile transfrontaliere s-au intensificat considerabil, în special datorită ridicării 
restricțiilor de circulație, fiind create premisele unor relații de cooperare mai profunde.  
Au apărut astfel și primele contacte instituționale la nivel transfrontalier, cea mai importantă 
formă de manifestare a acestora la nivelul municipalităților fiind reprezentată de acordurile 
de înfrățire semnate între administrațiile locale de pe cele două laturi ale frontierei. În marja 
acestor acorduri au fost inițiate a serie de acțiuni comune, în cadrul cărora au fost stabilite 
contacte între comunitățile și organizațiile de pe cele două laturi ale frontierei. Acestea au 
fost extrem de diferite în ceea ce privește amplitudinea și substanța lor, fiind în multe situații 
dependente de resursele (umane și materiale) disponibile pe moment la nivelul instituțiilor 
implicate. Din acest motiv, sustenabilitatea lor a fost în cele mai multe cazuri îndoielnică, 
nefiind materializate în acțiuni concrete decât în puține situații. 
 
Programe de cooperare finanțate de Uniunea Europeană – Programe Phare CBC 
 
Fără îndoială, în ultimele decenii cel mai important instrument de stimulare a relațiilor 
instituționale transfrontaliere la nivelul municipalităților mici și mijlocii îl reprezintă 
programele de finanțare ale Uniunii Europene. Într-o primă fază, cooperarea transfrontalieră 
a fost finanțată prin Programul Phare CBC, fiind la acea vreme primul instrument comunitar 
destinat relațiilor transfrontaliere dintre două țări care nu erau membre UE. Programul Phare1 
a fost unul dintre cele trei instrumente financiare de pre-aderare pe care UE le-a instituit 
pentru a furniza sprijin țărilor candidate din Europa Centrală și de Est, în cadrul procesului de 
pregătire la aderarea la Uniunea Europeană. 
Creat inițial în 1989, Programul Phare a oferit asistență unui număr de 10 țări, în timpul unei 
perioade agitate de restructurări economice și schimbări politice: România, Ungaria, Cehia, 
Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Slovacia, Slovenia și Bulgaria. Pe lângă țările care au aderat 
ulterior la UE, Phare a sprijinit până în anul 2000 și țări din Balcanii de Vest. Programul a avut 
trei obiective majore, primul fiind de a întări instituțiile și administrația publică cu scopul de 
a fi capabile să funcționeze în mod eficient în cadrul Uniunii Europene. Abordarea subliniază 
rolul și importanța instituțiilor publice în generarea schimbării în perioada de tranziție. Pe 
lângă așa-numitele proiecte ”soft”, Phare a sprijinit financiar și proiecte mai mari de 
infrastructură, care au beneficiat și de vizibilitate mai mare. 
În intervalul 1996-2003 au fost alocați prin intermediul acestui program 62 de milioane de Eur 
pentru regiunea de frontieră româno-maghiară (34 mil Eur pe partea maghiară și 28 mil Eur 
pe partea română). Aria geografică de eligibilitate a Programului a inclus patru județe de pe 
partea română, adiacente frontierei cu Ungaria (Timiș, Arad, Bihor și Satu Mare), respectiv 

 
1 https://web.archive.org/web/20100505090129/http://ec.europa.eu/enlargement/how-does-it-
work/financial-assistance/phare/index_en.htm accesat la 22 Octombrie 2019. 
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patru județe din Ungaria, situate pe granița cu România (Csongrád, Békés, Hajdú-Bihar și 
Szabolcs-Szatmár-Bereg). De altfel, eligibilitatea teritorială a programului nu se va mai 
schimba, fiind păstrată și în cazul generațiilor ulterioare ale programelor de stimulare a 
cooperării transfrontaliere. 
Fondurile Phare CBC au fost destinate unor investiții în domenii variate. Pe partea română 
acestea au vizat, printre altele, realizarea infrastructurii pentru punctul de trecere a frontierei 
Cenad-Kiszombor, realizarea lacului de acumulare de la Suplacu de Barcău, a pasajului de 
trecere peste calea ferată în municipiul Satu Mare a drumului național către punctul de 
trecere a frontierei Petea, sau construirea centrului de expoziții din Arad. Pe partea maghiară, 
din fondurile Phare CBC a fost reabilitat punctul de trecere a frontierei Csengersima, a fost 
reabilitat drumul național dintre punctul de trecere a frontierei cu România din Battonya până 
în Orosháza, au fost derulate investiții în infrastructura de protejare împotriva inundațiilor pe 
valea Crișurilor, ca să enumerăm câteva dintre cele mai importante rezultate. 
Pe lângă aceste proiecte de mari dimensiuni și cu vizibilitate crescută, programul Phare a 
finanțat și proiecte mai mici, care au reprezentat o oportunitate deosebită de a accesa fonduri 
pentru instituții mai mici și ONG-uri. Astfel, din anul 2000, programul Phare CBC România-
Ungaria, a inclus și un așa-numit Fond al proiectelor mici (cu o finanțare totală anuală pentru 
partea română de 550 mii de Euro), care finanța inițiative de colaborare transfrontalieră de 
mică amploare. Această oportunitate a dat un impuls considerabil întăririi legăturilor 
transfrontaliere inter-instituționale, atât la nivelul administrațiilor publice locale, cât și al 
organizațiilor non-guvernamentale, având în vedere că se baza pe existența unui acord de 
parteneriat și presupunea derularea unor activități cu relevanță transfrontalieră.  
Aderarea la Uniunea Europeană a Ungariei în 2004 și mai apoi a României în 2007, au dat un 
imbold nou cooperării transfrontaliere, programele de cooperare finanțate de Uniunea 
Europeană în acest domeniu beneficiind de resurse mult superioare față de perioada 
precedentă, având și o arie de acoperire tematică mai largă. Programul Phare CBC 2004-2006 
a avut o alocare totală de 20 mil Eur pe partea română. Pe partea maghiară, unde ulterior 
aderării Ungariei la UE programul a devenit INTERREG, alocarea pe cei trei ani a fost de 32 mil 
Eur. Se poate constata faptul că resursele financiare disponibile pentru perioada aceasta au 
fost aproape similare cu alocările anterioare pentru o perioadă de 7 ani. 
 
Programe de cooperare finanțate de Uniunea Europeană – Programe de Cooperare 
Transfrontalieră finanțate prin Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) 
 

Programul de Cooperare Transfrontalieră Ungaria-România 2007-2013 (HURO) 
 
Ulterior aderării României la Uniunea Europeană în 2007, mecanismul fondurilor europene 
destinate stimulării cooperării transfrontaliere s-a transformat radical, prin implementarea 
Programului de Cooperare Transfrontalieră Ungaria-România 2007-2013. Astfel, alocările 
financiare au fost stabilite la comun, fără a mai exista repartizări pe fiecare țară în parte, sursa 
comună fiind Fondul European de Dezvoltare Regională. Au fost introduse noi mecanisme de 
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gestionare a fondurilor la nivel de program, cum ar fi Autoritatea de Management comună, 
Secretariatul Tehnic Comun, reguli de implementare comune. Elemente noi, care să stimuleze 
cooperarea mai strânsă au fost introduse și la nivelul proiectelor: acestea trebuiau dezvoltate 
și implementate în comun de către partenerii de pe cele două laturi ale frontierei (față de 
proiectele în oglindă, specifice perioadei anterioare), și a fost introdus și principiul Liderului 
de Proiect, potrivit căruia unul dintre partenerii implicați urma să își asume responsabilitatea 
coordonării activităților pe ambele laturi ale frontierei. 
De asemenea, fondurile disponibile pentru sprijinirea inițiativelor de cooperare 
transfrontalieră au fost suplimentate substanțial, pentru perioada 2007-2013 fiind alocate în 
acest scop 211 milioane de Eur din FEDR. Acestora li s-au adăugat cofinanțările celor două 
guverne și ale partenerilor implicați în proiecte, în cuantum de 37 de mil Eur. 
Programul a fost destinat atât instituțiilor publice cât și organismelor nonguvernamentale de 
drept privat, finanțând proiecte de cooperare în 9 domenii de activitate: transport, 
comunicații, protecția mediului, mediul de afaceri, cercetare-dezvoltare, educație și piața 
muncii, sănătate și managementul riscurilor, respectiv cooperarea dintre comunități. Un 
număr total de peste 450 de proiecte au fost finanțate în intervalul 2007-2013, printre 
beneficiarii acestora numărându-se și numeroase municipalități din regiunea de frontieră. 
Din perspectiva strategiei care face obiectul prezentului document, am analizat în special 
implicarea municipalităților mici și mijlocii din județele Bihor, Békés și Hajdú-Bihar în aceste 
proiecte. Am considerat relevantă această abordare având în vedere faptul că experiențele 
acumulate în această perioadă sunt importante în ceea ce privește implicarea administrațiilor 
publice în proiecte de cooperare transfrontalieră. De asemenea, experiențele din perioada 
menționată pot reprezenta un punct de plecare pentru elaborarea unei abordări strategice 
pentru viitor, având în vedere că mecanismele și cadrul de reglementare specific acestor tipuri 
de finanțări vor rămâne în linii mari similare. 
În urma analizei proiectelor implementate în perioada 2007-2013, a reieșit faptul că 
municipalitățile mici și mijlocii din județele Bihor, Békés și Hajdú-Bihar au fost implicate în 
implementarea a 56 de proiecte de cooperare în cadrul Programului CBC Ungaria-România 
2007-2013. Bugetul total al acestor proiecte a fost de aproape 39 milioane Eur, rezultând o 
medie de aproape 700 000 Eur / proiect. Bineînțeles, valoarea proiectelor a fost foarte 
diferită, în funcție de numărul de parteneri, de subiectul abordat, precum și de specificul 
proiectului (cu sau fără componentă de infrastructură). 
Dacă majoritatea proiectelor au fost implementate prin implicarea unui număr minim de 2 
instituții – 36 de astfel de proiecte, în același timp au existat numeroase inițiative care au 
atras un număr mai mare de parteneri, mai mult de 35% dintre operațiuni fiind implementate 
de cel puțin trei instituții (vezi Fig 1). Numărul maxim a fost de 6 parteneri, atins în cazul a 
două proiecte care vizau protecția mediului, respectiv realizarea unei piste de biciclete. 
Se poate concluziona că, în general, autoritățile publice locale din județele partenere au 
preferat cooperările punctuale, cu implicarea doar a entităților relevante pentru subiectul în 
cauză. O astfel de abordare a asigurat concentrarea resurselor și expertizei, însă a contribuit 
și la diminuarea efortului administrativ implicat de implementarea acestor proiecte. În cazul 
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a 24 de proiecte (deci aproximativ jumătate din total), pe lângă autorități publice similare de 
pe cealaltă parte a frontierei, în proiecte au fost implicate și alte tipuri de instituții (consilii 
județene, primării de orașe reședință de județ, instituții publice și organizații 
neguvernamentale specializate în tematica proiectelor, etc). Doar 14 proiecte au fost 

implementate cu participarea a unor primării de comune sau orașe de pe o singură parte a 
frontierei – 25% din proiectele în care au fost implicate astfel de instituții. 
Dintre proiectele analizate, în 42 de cazuri acestea au fost implementate având ca Lider de 
Proiect o administrație publică locală – 28 din România și 14 din Ungaria. Dintre instituțiile 
partener în cadrul proiectului ABBTROHU, se detașează ca nivel de implicare în cadrul 
Programului HURO Primăria orașului Berettyoujfalu, care a îndeplinit rolul de Lider de Proiect 
în 3 proiecte. În unul dintre acestea, partenerul a fost Primăria orașului Marghita. În afara 
acestor proiecte, niciunul dintre partenerii implicați în implementarea prezentului proiect nu 
a participat în Programul HURO.  
În ceea ce privește obiectul acestor proiecte, se detașează cele care au avut ca și obiectiv 
îmbunătățirea infrastructurii de transport. Un total de 18 astfel de proiecte implementate în 
regiune, dintre care 8 au vizat pregătirea documentațiilor tehnice pentru astfel de investiții,  
un proiect a investigat oportunitatea și fezabilitatea restabilirii legăturii feroviare dintre 
județul Bekes și Bihor, iar 9 au avut ca obiect realizarea efectivă a infrastructurii pentru 
îmbunătățirea mobilității în regiunea de graniță. 
Pe lângă proiectele care au urmărit îmbunătățirea infrastructurii de transport, se remarcă 
numărul mare de proiecte care au vizat dezvoltarea economică și a sprijinirea cooperării 
dintre comunități (ambele cu câte 9 proiecte). Proiectele de dezvoltarea economică s-au 
concentrat în special pe creșterea volumului și calității informației specifice disponibile pe cele 
două laturi ale frontierei, fiind dezvoltate și elemente de infrastructură care să sprijine 
cooperarea economică transfrontalieră (în special incubatoare de afaceri). Încurajarea 
cooperării transfrontaliere dintre comunități s-a manifestat în cele mai multe situații prin 
organizarea de evenimente culturale, însă au inclus și elemente de încurajare a schimbului de 
informații pe diverse tematici (turism, servicii publice, etc.). 
Având în vedere subiectul prezentului proiect, merită menționat faptul că au existat și 3 
proiecte care au urmărit digitalizarea regiunii de frontieră, acestea fiind orientate în special 

FIGURA 1.NUMĂRUL DE MUNICIPALITĂȚI MICI ȘI MIJLOCII DIN JUDEȚELE BH, HB ȘI B CARE AU IMPLEMENTAT PROIECTE 
HURO CBC 
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spre pregătirea dezvoltării rețelei de bandă largă, dar și spre îmbunătățirea nivelului de 
competențe digitale în regiune. 
 
O chestiune de interes pentru partenerii din cadrul prezentului proiect este reprezentată de 

sustenabilitatea rezultatelor operațiunilor implementate în cadrul Programului HURO. Din 
acest motiv, în elaborarea strategiei se vor avea în vedere și aspecte care țin de 
sustenabilitatea proiectelor, se vor colecta informații referitoare la evoluția inițiativelor în 
perioada de după terminarea implementării efective a proiectelor.. 
 

Programul de Cooperare Transfrontalieră Interreg V-A România-Ungaria 2014-2020 
(ROHU) 
 

Programul de Cooperare Transfrontalieră Ungaria-România 2007-2013 a fost continuat de 
Programul de Cooperare Transfrontalieră România-Ungaria 2014-2020. Noua generație a 
programului a păstrat caracteristicile principale ale programului anterior, arhitectura sa fiind 
elaborată tot pe regulamentele relevante de la nivel european. Bugetul disponibil al 
Programului este de 189 mil de Eur din fonduri FEDR, la care se adaugă aproximativ 43 de mil 
Eur contribuția guvernelor celor două state, respectiv a partenerilor din proiecte – 
intensitatea finanțării FEDR rămânând neschimbată la 85%. 
Programul finanțează proiecte de cooperare care acoperă o gamă variată de domenii: 
protecția și utilizarea eficientă în comun a resurselor și valorilor naturale și culturale, 
îmbunătățirea mobilității transfrontaliere, îmbunătățirea pieței de muncă la nivel 
transfrontalier, îmbunătățirea serviciilor de sănătate și de protecție împotriva riscurilor, 
respectiv cooperare dintre comunități. Acestea sunt denumite Axe Prioritare, Programul 
ROHU fiind structurat pe șase asemenea Axe. 
Programul ROHU oferă o gamă largă de oportunități de finanțare cu scopul de a facilita 
dezvoltarea armonioasă, bazată pe cooperare a regiunii de graniță, pentru ca aceasta să 
devină mai competitivă și mai atractivă pentru cei care trăiesc aici, pentru a derula afaceri și 
pentru turism. 
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Principalele caracteristici ale proiectelor finanțate prin Program sunt: 
 Concentrare tematică pe cele șase Axe Prioritare ale Programului 
 Valoare adăugată clară a cooperării transfrontaliere pentru a rezolva provocările 

comune 
 Cel puțin doi parteneri din regiunea Programului (unul din România și unul din Ungria) 
 Rezultatele proiectelor trebuie să contribuie la indicatorii Programului 
 Rezultatele proiectelor trebuie să fie sustenabile și să dăinuie și după finalizarea 

proiectelor 
 Partnerii de proiect trebuie să fie organisme publice, ONG-uri, GECT-uri, având 

competențe în domeniile în care aplică pentru finanțare.  
La momentul redactării prezentului document, Programul a deschis patru Apeluri de 
Finanțare: unul strategic și trei Apeluri deschise. Programul ROHU și rolul MMM-urilor în 
implementarea acestuia va fi descris în detaliu și examinat îndeaproape în cadrul următorului 
capitol. 
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Observații 

MMM-urile în Programele CBC dintre România și Ungaria, cu accent pe 
Programul Interreg V-A România-Ungaria 2014-2020 (ROHU) 
 

În cadrul elaborării strategiei a fost derulată o analiză detaliată a proiectelor finanțate prin 
Programul Interreg V-A România-Ungaria 2014-2020 (Programul ROHU). Principalul motiv a 
fost legat de faptul că în perioada 2014-2020 – spre deosebire de perioada anterioară – 
partenerii implicați în proiectul ABBTROHU au fost mult mai activi în Program. Aceștia sunt 
implicați în mai multe proiecte în calitate de parteneri de proiect, asumându-și și rolul de Lider 
de Proiect în câteva operațiuni. De asemenea, partenerii ABBTROHU implementează în cadrul 
Programului ROHU 2014-2020 proiecte în mai multe domenii, fără a se limita numai la 
cooperarea în domeniul cultural. Astfel se pot trage concluzii importante din comparația 
implicării altor MMM-uri în cele șase Axe Prioritare ale Programului, inclusiv din dimensiunea 
parteneriatelor și din sumele alocate finanțării proiectelor. Prin analiza implicării unor 
instituții similare în cadrul Programului, partenerii ABBTROHU pot să își reevalueze rolul și 
contribuția din cadrul proiectelor pe care le implementează, respectiv își pot ajusta 
abordarea, dacă este necesar. Analiza poate contribui și la diversificarea tematicilor de 
cooperare, poate îmbunătăți procesele de lucru și comunicarea, conducând în final la 
economii importante de timp și alte resurse. Nu în ultimul rând, informațiile despre 
participarea municipalităților poate dezvălui dacă și în ce măsură se poate diversifica rolul 
acestora, prin abordarea de alte tematici și/sau prin implicarea în parteneriate mai largi sau 
mai complexe. Din aceste motive, analiza amănunțită a experiențelor și a factorilor 
motivaționali care au condus la implicarea în program, este relevantă în definirea direcțiilor 
strategice pe viitor. Astfel, analiza activității MMM-urilor în Programul ROHU nu este numai 
informativă, ci este și instructivă, reprezentând fundamentul recomandărilor legate de forme 
și domenii viitoare de cooperare. 
În elaborarea strategiei am utilizat în termeni comparativi și analiza datelor disponibile pe 
pagina de internet a Programului ROHU la momentul redactării. Baza de date cu informații 
referitoare la toate proiectele (contractate) în cadrul Programului a fost extrasă în format 
Excel la data de 26 Septembrie 2019. Informațiile sunt disponibile atât pentru proiectele 
strategice, cât și pentru cele selectate în cadrul Apelurilor deschise. Tabelul a fost accesat și 
descărcat de pe pagina de internet a Programului de două ori: la 22 Octombrie 2019 și la 12 
Ianuarie 2020. Având în vedere faptul că Programul ROHU se afla în implementare la 
momentul elaborării strategiei, vă atragem atenția că până la data la care documentul va fi 
publicat, foarte probabil informațiile vor fi suferit modificări. Cu toate acestea, principalele 
tendințe, concluzii și observații cu caracter general care sunt definite în analiză, foarte 
probabil, nu vor suferi modificări. 
Bugetul Programului ROHU este de 189 milioane EUR din fonduri FEDR, care sunt 
complementate de contribuțiile guvernelor celor două țări partenere și a partenerilor 
implicați în proiecte, care însumează 43 milioane EUR. Intensitatea finanțării FEDR este de 
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85%.  Figura 3 prezintă distribuția fondurilor contractate2. Din cele 189 milioane EUR alocate 
Programului, 136 milioane EUR au fost contractați până la 26 Septembrie 2019, cu 18 milioane 
EUR alocați asistenței 
tehnice la nivelul 
Programului și 117 milioane 
EUR pentru implementarea a 
83 de proiecte CBC. O tremie 
din fondurile FEDR au fost 
contractate de 35 de 
proiecte care implică una sau 
mai multe MMM în calitate 
de parteneri. Cele 35 de 
proiecte sunt situate în 
întreaga arie eligibilă a 
Programului, care este 
compusă din opt județe. Din 
cele 35 de proiecte CBC, 22 
sunt implementate de către una sau mai multe MMM-uri din județele pe care se 
concentrează prezenta strategie: Bihor (BH) în România, respectiv Hajdu-Bihar (HB) și Békés 
(B) în Ungaria. Astfel, în ceea ce privește numărul proiectelor și proporția acestora din cadrul 
fondurilor alocate, se constată că MMM-urile din județele BH, HB și B sunt bine reprezentate 
și foarte active în cadrul Programului ROHU. Un număr total de 31 de MMM-uri, 15 din BH și 
16 din HB și B, implementează un număr total de 22 de proiecte CBC, cu un buget total de 
aproximativ 17 milioane EUR. Aceasta înseamnă că 12% (31 din 256) din numărul total de 
MMM-uri din cele trei județe, cooperează la nivel transfrontalier pentru a promova bunele 
relații de vecinătate, pentru a îmbunătăți serviciile pe care le oferă, și pentru a contribui la 
rezolvarea în comun a problemelor aflate în sfera lor de competență.   
Potrivit datelor din Figura 4, MMM-urile au fost implicate în special în proiecte de dimensiuni 
mici sau medii. Una dintre metodele de determinare a dimensiunii unui proiect este pe baza 
bugetului alocat. În general, pe baza informațiilor disponibile, proiectele care au implicat una 
sau mai multe MMM au avut un buget mediu de 1 milion EUR per proiect – dacă pornim de 
la datele de la nivelul întregului program. Dacă ne concentrăm asupra celor trei județe, 
bugetul total eligibil este un pic mai mic – în medie 760 de mii EUR per proiect cu participare 
MMM, respectiv 660 de mii EUR în cazul în care o MMM a îndeplinit rolul de Lider de Proiect. 
Bugetul reprezintă o informație utilă și relevantă pentru analiză, având în vedere că arată 
dimensiunea proiectului, a activităților, a naturii și nivelului de implicare a MMM în Programul 

 
2 Datele utilizate în cazul acestei figuri, respectiv a figurilor și graficelor care urmează, sunt publicate pe pagina 
de internet a Programului ROHU: https://interreg-rohu.eu/wp-
content/uploads/2019/09/transparencyRequirements-26.09.2019.xlsx 
Pagina de internet a fost accesată, iar tabelul excel aferent a fost descărcat la 22 Octombrie 2019 și 12 Ianuarie 
2020. 

FIGURA 3.DISTRIBUIREA DE FONDURI ÎN PROGRAMUL ROHU: FONDURI 
CONTRACTATE ÎN EUR PENTRU TOATE OPERAȚIUNILE, PENTRU BENEFICIARII AT, 
PENTRU TOATE PROIECTELE CARE IMPLICĂ UNA SAU MAI MULTE MMM (LA DATA 
DE 26 SEPTEMBRIE 2019) 
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ROHU. Acestea pot deschide direcții noi de cooperare pentru cele cinci municipalități 
participante în proiectului ABBTROHU. 
Cu toate acestea, media finanțărilor la nivel de proiect nu indică și sumele alocate fiecărui 
partener în parte, astfel încât concluziile pe care le sugerează trebuie tratate cu rezerve. Din 
cele 35 de proiecte, 15 (adică 42%) au un buget total de sub 100 de mii EUR. Acestea sunt în 
special proiecte implementate de către cele mai mici unități administrative – comune, în 
parteneriate de dimensiuni minime, implicând doi parteneri. Acest fapt sugerează că 
municipalitățile mici au găsit o nișă pentru a participa în cooperarea transfrontalieră, care 
corespunde capacității lor de implementare a proiectelor: resurse umane, administrative, 
operaționale și financiare. Cu toate acestea, unele dintre ele s-au implicat și în parteneriate 
mai largi, sau operațiuni mai mari. După cum reiese din Figura 4, 7 proiecte cu participare 
MMM au un buget care se situează între 100 de mii și 500 de mii EUR. În aceste proiecte au 
fost implicate în special orașe, dar și câteva comune. Cele cinci instituții partenere în cadrul 

proiectului ABBTROHU se situează în acest grup, cu 
un buget maxim eligibil de 362 500 EUR. De 
asemenea, o MMM este implicată într-un proiect de 
mari dimensiuni (de peste 10 milioane de EUR), în 
timp ce cele 12 proiecte rămase au bugete cuprinse 
între 500 de mii și 3 milioane de EUR.  
Aceste date sugerează că majoritatea MMM-urilor 
au o capacitate limitată de a genera și implementa 
proiecte de mari dimensiuni, fiind implicate în 
special în proiecte mai mici, sau rareori în proiecte 
de dimensiuni medii, care se concentrează pe 
dezvoltarea cooperării la nivelul comunităților 

locale.  Această situație se poate datora mai multor cauze, printre care putem specifica 
resursele umane și financiare limitate, lipsa de motivație pentru cooperare, sau lipsa de 
parteneri instituționali de încredere pe cealaltă latură a frontierei. Următorul capitol al 
prezentei strategii va relua problematica nivelului, scopului și dimensiunii proiectelor cu 
participarea MMM, dezvoltând aceste concluzii și analizându-le mai în detaliu, cu implicarea 
mai multor seturi de informații colectate prin chestionar și interviuri. Cu toate acestea, este 
important de subliniat aici că proiectele mici nu trebuie interpretate ca reprezentând un 
handicap, nu trebuie  desconsiderate sau subestimate din punctul de vedere al impactului pe 
care îl generează. Trebuie evidențiat faptul că astfel de inițiative sunt benefice pentru 
locuitori, în special cei din localități mai mici, contribuind la legăturile de bună vecinătate și 
dezvoltând relațiile dintre regiunile de pe cele două laturi ale frontierei.  
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Cu toate acestea, trebuie menționat și faptul că ar fi benefic, dacă nu obligatoriu, pentru 
MMM să își diversifice abordarea. Ele vor trebui să își diversifice contactele naționale și 
transfrontaliere, serviciile (aflate în sfera lor de competență), modalitatea de administrare și 

coordonare a propriilor localități. O modalitate în acest sens o reprezintă stabilirea de 
parteneriate. Acestea constau din două sau mai multe municipalități care fac schimb de 
experiențe și exemple de bune practici, care se complementează reciproc, oferindu-le astfel 
posibilitatea de a elimina perioade de testare și greșeli, realizând economii de timp și resurse. 
De asemenea, parteneriatele se pot concentra pe un subiect sau domeniu de intervenție 
identificat în comun ca fiind problematic, și să ofere soluții din diferite perspective, testând 
diferite abordări și eliminând alternative până când se identifică cele mai potrivite și viabile 
rezolvări, având în vedere circumstanțele și condițiile locale. Din datele disponibile reiese că 
MMM-urile au preferat aceste abordări uni-sectoriale în cadrul parteneriatelor CBC din 
programul ROHU. Figura 5 și Figura 6 au fost dispuse în paralel pentru a facilita un proces de 
comparare mai amănunțit și mai expresiv. Figura 6 prezintă numărul de proiecte în care 
parteneriatele au fost alcătuite exclusiv din MMM-uri, fără a include și alte tipuri de entități. 
Astfel, cele două figuri arată că în întreaga regiune a programului (8 județe), din cele 35 de 
proiecte care au implicat MMM-uri (Figura 5), mai mult de jumătate (51%, sau 19 proiecte) 
sunt implementate în parteneriate care implică exclusiv MMM-uri (Figura 6). Figura 5 și Figura 6 
relevă destul de clar faptul că în fiecare categorie mai mult de jumătate dintre proiecte au 
fost implementate în parteneriate formate din 2 instituții (17 proiecte din 35, respectiv 14 
proiecte din 19). Majoritatea acestor proiecte sunt implementate în cadrul Axei Prioritare 6, 
cu bugete totale eligibile de sub 100 000 EUR. Aceste bugete nu permit (financiar și 
administrativ) includerea a mai mult de două organizații în parteneriate. Axa Prioritară va fi 
discutată mai târziu în detaliu în cadrul acestui capitol.  
De asemenea, Figura 5 și Figura 6 arată că în ambele situații numărul de proiecte implementate 
scade abrupt pe măsură ce crește numărul de organizații implicate în parteneriat. Merită 
menționat că proiectul ABBTROHU este singurul proiect implementat într-un parteneriat de 
cinci MMM-uri, însă această situație constituie o excepție. Informația prezentată mai sus 
sugerează că modalitatea preferată de stabili și menține parteneriate de către MMM-uri, este 
de a implica alte MMM-uri în parteneriate uni-sectoriale, deși există și excepții. Din cele 35 
de proiecte cu MMM-uri, 20 sunt implementate în parteneriate care sunt compuse exclusiv 
din MMM-uri. Aceste parteneriate pot fi mai ușor de inițiat și gestionat, dat fiind faptul că 
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instituțiile au competențe, autoritate, mandate, funcțiuni și obiective similare. Este adevărat 
și faptul că este mai ușor și rapid de stabilit conexiuni și de găsit domenii comune de interes 
cu entități similare, care împărtășesc multe caracteristici asemănătoare. Asemănările nu sunt 
doar abstracte și teoretice. Ele se manifestă, afectează realitatea și sunt foarte utile datorită 
acestor elemente de ordin practic. Acestea pot reprezenta instrumente de stabilire a 
legăturilor deoarece necesită mai puțin timp și efort din partea municipalităților pentru a se 
familiariza cu procedurile interne, procesele de lucru, precum și cu expertiza, misiunea și 
mandatul instituției partenere. Asemănările pot stimula cooperarea și pot contribui la 
atingerea mai rapidă a rezultatelor. Ele pot ajuta și la rezolvarea unui număr mai mare de 
probleme și la atingerea unui număr mai mare de indicatori în cadrul aceluiași proiect. 
Parteneriatele uni-sectoriale asigură un nivel de concentrare mai ridicat, un nivel de 
specializare mai mare și o abordare mai amănunțită și mai complexă a problemelor abordate. 
Cadrul transfrontalier în sine este elementul care oferă diversitate în interiorul unui 
parteneriat uni-sectorial. Este adevărat că diversitatea poate fi asigurată și prin alte metode, 
și în anumite situații, acestea trebuie nu doar luate în considerare, dar și preferate. 
O altă formă de a se angaja în parteneriate de dimensiuni mai mari este de a crea sau de a 
adera la parteneriate multi-sectoriale. În cadrul Programului ROHU există 15 proiecte cu 
parteneriate transfrontaliere multi-sectoriale, ceea ce înseamnă că 40% dintre proiectele 
care implică MMM-uri sunt implementate împreună cu alte tipuri de organizații. În asemenea 
formațiuni, organizațiile partenere contribuie la parteneriat cu expertiză diferită, cu abilități, 
obiective și mandate diferite. Participarea la parteneriate cu instituții care au domenii de 
specializare specifice (de ex spitale, agenții de protecție a mediului, instituții educaționale sau 
culturale) comportă valențe multi-disciplinare și inter-disciplinare. Astfel de relații pot ajuta 
municipalitățile în a obține acces la expertiză și cunoștințe specifice, care se pot dovedi foarte 
utile pentru rezolvarea problemelor cu care se confruntă locuitorii lor. Cu toate acestea, 
parteneriatele multi-sectoriale au tendința de a fi mult mai dificile în ceea ce privește 
planificarea, pregătirea, dar și implementarea. Activitățile sunt elaborate în așa fel încât să 
corespundă - în măsura posibilităților - cât mai bine specificului și nevoilor tuturor 
organizațiilor participante și actorilor implicați. Planificarea proiectului trebuie să reflecte un 
minimum comun pentru toate organizațiile implicate, fără posibilitatea de a adresa în detaliu 
necesitățile fiecărui partener. Cu alte cuvinte, într-un parteneriat larg și divers, nu există 
posibilitatea ca fiecare activitate să corespundă mandatului și interesului fiecărei organizații 
participante. Acest aspect nu reprezintă în mod necesar un punct slab, putând fi transformat 
într-un avantaj, dacă proiectul este planificat cu grijă. În concluzie, ambele tipuri de 
parteneriate sunt necesare și merită a fi încurajate, deoarece ambele prezintă beneficii și aduc 
valoare adăugată proiectului.  
După cum reiese din studiu, circumstanțele, modelele și mecanismele de implicare a MMM-
urilor în proiectele și parteneriatele de cooperare transfrontalieră pot fi examinate (uneori 
mai detaliat) și prin coroborarea mai multor seturi de date. Mai mult, dacă informații 
financiare relevante sunt adăugate în ecuație, analiza din mai multe perspective și mai 
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aprofundată poate conduce la identificarea unor modele specifice proiectelor de cooperare 
transfrontalieră.  
Astfel, figura 7 prezintă o imagine mai detaliată a cooperării transfrontaliere dintre MMM-uri 
în cadrul Programului ROHU (până în toamna anului 2019). Sunt prezentate proiectele care 
sunt implementate numai de către municipalități, fără a implica și alte tipuri de instituții. În 
primul rând, graficul confirmă concluzia anterioară, potrivit căreia MMM-urile preferă în 
general să formeze 
parteneriate cu alte MMM-
uri. Astfel, datele sugerează 
faptul că parteneriatele 
preferate au fost cele 
compuse din două MMM-uri 
care implementează 
proiecte în cadrul Axei 
Prioritare 6 (AP6), cu un 
buget total maxim de 100 
000 EUR. Numai cinci proiecte implementate în cadrul AP6, printre care se regăsește și 
ABBTROHU, au bugete care depășesc această limită. Dacă calculăm valori medii, bugetul 
eligibil maxim pentru un partener se situează undeva între 30 000 și 70 000 EUR, în funcție de 
specificul activităților fiecăruia. Astfel, proiectul ABBTROHU se situează în aceste limite 
bugetare la nivel de partener, având în vedere că bugetul de 362 500 EUR se distribuie între 
cei cinci parteneri. Se poate concluziona că, în general, MMM-urile au gravitat către AP6, și 
că bugetele per partener se situează undeva sub valoarea de 100 000 EUR, cu foarte puține 
excepții. 
Pe lângă bugete și dimensiunea parteneriatelor, rolul pe care partenerii și-l asumă în cadrul 
proiectelor poate oferi detalii cu privire la abordarea adoptată de către MMM-uri în 
implementarea proiectelor din cadrul Programului ROHU. Un proiect de cooperare 
transfrontalieră este compus din cel puțin două organizații partenere care provin din județele 
situate pe granița dintre cele două țări, una dintre organizații asumându-și rolul de Lider de 
Proiect. Principiul Liderului de Proiect este o caracteristică definitorie a proiectelor de 
cooperare transfrontalieră, și impune anume responsabilități, precum: reprezentarea tuturor 
partenerilor, semnarea Contractului de Finanțare cu Autoritatea de Management în numele 
tuturor partenerilor, comunicarea cu organismele Programului în numele tuturor 
partenerilor, pregătirea și transmiterea rapoartelor de progres de la nivelul proiectului, sau 
primirea și distribuirea finanțării FEDR către toți partenerii. Pe lângă acestea, Liderul de 
Proiect are și obligațiile obișnuite care revin fiecărui partener de proiect: implementarea 
activităților proprii, pregătirea și depunerea rapoartelor de la nivelul partenerului, etc. Deși 
asumarea rolului de Lider de Proiect poate constitui o provocare, impunând activități 
suplimentare care consumă timp și alte resurse, această poziție prezintă și avantaje, oferind 
o mai bună privire a ansamblu asupra proiectului și permițând un control mai mare asupra 
acestuia. Dintr-un total de 83 de proiecte, MMM-urile sunt implicate în implementarea unui 
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FIGURA 7. PROGRAMUL ROHU: NUMĂRUL DE PROIECTE CARE AU IMPLICAT 
NUMAI MMM ÎN FUNCȚIE DE AXA PRIORITARĂ ȘI DE FONDURILE CONTRACTATE 
LA NIVEL DE PROIECT  
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număr de 35, ceea ce reprezintă puțin peste 40% din total. Figura 8 indică faptul că MMM-
urile și-au asumat rolul de Lider de Proiect în 27 de proiecte – ceea ce înseamnă că în 77% din 
proiectele în care au fost implicate, MMM-urile și-au asumat și poziția de Lider. Dacă 
analizăm doar MMM-urile din județele BH, HB și B, această concluzie se confirmă, cu 
deosebirea că procentajul este puțin mai scăzut – 72%, sau 16 din 22 de proiecte. Aceste 
informații ne arată că, o dată luată decizia de a participa într-un proiect de cooperare 
transfrontalieră, MMM-urile nu au ezitat să își asume poziția de Lider de Proiect, cu toate 
responsabilitățile suplimentare care derivă din aceasta. Astfel, administrațiile publice locale 
din regiunea de frontieră au un rol activ în inițierea și generarea de proiecte. Cu toate acestea, 
după cum vom explica în pasajele următoare, dimensiunea parteneriatelor și natura 
activităților (inclusiv bugetele aferente) indică faptul că municipalitățile și-au asumat rolul de 
Lider de Proiect cel mai adesea în cazul unor proiecte și parteneriate de mici dimensiuni. 
MMM-urile au fost active în special în AP 6, unde bugetele maximale și complexitatea 
activităților sunt mult mai reduse decât în cazul altor AP-uri. Acest fapt sugerează că MMM-
urile dispun de o capacitate administrativă sau de resurse financiare limitate, care nu le 
permite pre-finanțarea masivă a activităților,  respectiv că au fost destul de prudente când au 
decis în legătură cu implicarea în parteneriate. Observații și concluzii suplimentare legate de 

AP 6 vor fi prezentate 
în continuarea acestui 
capitol. 
După cum am 
menționat deja, 
Programul ROHU este 
structurat pe șase Axe 
Prioritare. Figura 9 
prezintă distribuțuia pe 
Axe Prioritare a 
numărului de proiecte, 
relevând că unele AP-

uri au mai multe proiecte în implementare. Acest fapt se datorează unui cumul de factori și 
motive. O primă explicație ar fi că Programul alocă fonduri diferite către fiecare AP, astfel 
încât unele dispun de sume mai mari. Acest factor influențează de cele mai multe ori și 
dimensiunea proiectelor. Deci, atât dimensiunea proiectelor, cât și fondurile disponibile 
pentru fiecare AP, afectează numărul de proiecte finanțate. De exemplul, dacă 10 milioane 
de EUR sunt alocați unei AP cu un buget total la nivel de proiecte de maximum 100 000 EUR, 
numărul de proiecte în cadrul AP va fi relativ mare. În același timp, dacă bugetul total la nivel 
de proiect poate fi de 1 milion EUR, numărul de proiecte finanțate în cadrul AP se reduce 
drastic. În alte situații, numărul de proiecte este influențat de subiectul abordat în cadrul AP. 
Această situație se datorează faptului că anumite instituții au mandate și obiective foarte 
specifice, din acest motiv ele fiind limitate la a participa numai în cadrul anumitor AP, după 
cum este cazul serviciilor medicale. Pe de altă parte, anumite subiecte atrag un interes mai 

FIGURA 8. DISTRIBUȚIA DE FONDURI ÎN PROGRAMUL ROHU: FONDURI CONTRACTATE ÎN 
EUR, PE PROIECTE CARE IMPLICĂ MMM ȘI PROIECTE CU CU MMM DIN JUDEȚELE BH, HB ȘI B 
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larg, fiind pretabile la cooperarea unui număr mai mare de organizații diverse, în diferite sub-
domenii. În această ultimă categorie se încadrează așa-numitele proiecte ”People-to-people”, 
care includ o gamă foarte variată de domenii de interacțiune dintre cetățeni și organizații, 
cum ar fi cooperarea dintre municipalități, ONG-uri, instituții de educație, centre culturale, 

cluburi sportive, etc. 
Concentrarea proiectelor pe 
diferite AP-uri este 
determinată de o serie de alți 
factori, care însă nu vor fi 
tratați în cele ce urmează, 
având în vedere că nu se 
încadrează în obiectivul 
strategiei. În concluzie, 
numărul de proiecte din 
cadrul unei AP este influențat 
de o multitudine de factori 
care pot fi combinați într-o 
rețea complexă de variabile, 
care pot afecta numărul de 

aplicații și proiecte finanțate în cadrul fiecărei AP. 
Având în vedere obiectivul acestei strategii, este important să se examineze implicarea MMM-
urilor în Axele Prioritare ale Programului ROHU, și să se identifice posibile modele ale 
participării lor, pornind de la tematicile abordate. După cum reiese din Figura 9, MMM-urile au 
participat la 5 din cele 6 AP-uri, implicarea lor gravitând în jurul a două AP-uri: peste jumătate 
dintre proiectele care implică MMM-uri sunt finanțate în cadrul AP6 (Promovarea cooperării 
transfrontaliere dintre instituții și cetățeni), urmată la o distanță destul de importantă de AP 
1 (Protecția și utilizarea eficientă a valorilor și resurselor comune). În cadrul AP3, care tratează 
problematica forței de muncă și a mobilității transfrontaliere a acesteia, până la finele anului 
2019 nu a fost implicată nicio municipalitate mică sau mijlocie. În AP4 există o singură MMM 
implicată în cadrul unui parteneriat format din 11 organizații, care implementează un proiect 
la scară mare în domeniul serviciilor de sănătate.  În cadrul AP5, care se concentrează pe 
prevenția riscurilor și a dezastrelor, există o concentrare mai mare de MMM-uri, o treime din 
proiectele finanțate prin această AP, implicând cel puțin o MMM. Mai exact este vorba de 
patru proiecte, din care trei sunt coordonate de MMM-uri din poziția de Lideri de Proiect. 
Informația prezentată în Figura 9 arată o tendință clară a MMM-urilor de a gravita înspre 
implementarea de proiecte în 3 Axe Prioritare, cu un accent deosebit pe Axa Prioritară 6, cea 
mai populată cu acest tip de instituții în calitate de parteneri.  
Figura 10 analizează AP6 prin compararea numărului total de proiecte finanțate în cadrul 
acestei Axe, cu numărul de proiecte care implică și MMM-uri. În cadrul Programului ROHU, 
AP6 include o gamă variată de acțiuni indicative. Această Axă este divizată în activități de 
încurajare a cooperării dintre instituții, respectiv între cetățeni. Dintre activitățile care se 

FIGURA 9. PROGRAMUL ROHU: AXA PRIORITARĂ (PA) 6; NUMĂRUL TOTAL DE 
PROIECTE COMPARAT CU NUMĂRUL DE PROIECTE CARE IMPLICĂ MMM, RESPECTIV 
MMM ÎN CALITATE DE LP, ȘI NUMĂRUL DE PROIECTE CU MMM DIN JUDEȚELE BH, 
HB ȘI B 
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încadrează în prima categorie, amintim: armonizarea reglementărilor relevante; reducerea 
obligațiilor administrative în cazul activităților transfrontaliere care implică persoane, 

companii și alte tipuri de organizații; îmbunătățirea prestării serviciilor, a modelelor de 
cooperare instituțională, a capacității de dezvoltare în vederea dinamizării cooperării 
transfrontaliere; investiții de mică amploare în lucrări și echipamente, etc. Cooperarea între 
cetățeni cuprinde inițiative comune de mici dimensiuni în domeniul sportului, culturii și 
divertismentului – evenimente culturale, spectacole, festivaluri, competiții sportive, instruiri 
pentru promovarea diversității culturale și a tradițiilor comune cu scopul de crea rețele de 
cooperare sustenabile, programe de schimburi, inclusiv cooperare extra-curriculară între 
elevi. Cooperarea instituțională, așa cum s-a dezvoltat în cadrul Programului ROHU, 
reprezintă un mediu propice pentru cooperarea dintre MMM-uri, acestea având 
oportunitatea de a lucra împreună pentru dezvoltarea serviciilor pe care le oferă, în vederea 
îmbunătățirii nivelului de trai al comunităților din care provin. Astfel, este de înțeles interesul 
mare al acestora către acest tip de cooperare. Concret, din 31 de proiecte finanțate în cadrul 
AP6, MMM-urile sunt implicate în implementarea a 18 dintre acestea. Mai mult, în 15 situații 
și-au asumat rolul de Lider de Proiect. MMM-urile din județele BH, HB și B sunt cele mai active 
dintre municipalitățile din regiunea de graniță, ele fiind implicate în 12 din cele 18 proiecte 
de acest tip din AP6.  
MMM-urile au fost implicate în calitate de Lideri de Proiect în special în cadrul AP6, unde atât 
bugetele, cât și activitățile sunt de o amplitudine redusă. Acest fapt sugerează că MMM-urile 
au o capacitate limitată de a genera și implementa proiecte mai mari, fiind interesate în 
special de proiecte care sunt concentrate pe întărirea cooperării dintre comunitățile locale. 

FIGURA 10. PROGRAMUL ROHU: NUMĂRUL DE PROIECTE PE AXE PRIORITARE (AP): TOATE PROIECTELE, PROIECTE CARE 
IMPLICĂ MAI MULTE MMM, ȘI PROIECTE CARE IMPLICĂ MMM CA LIDER DE PROIECT 
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Având în vedere că acest tip de proiecte sunt numeroase și că implică localități mai mici, 
acestea contribuie la crearea de rețele transfrontaliere durabile, la nivel micro, printr-o 
abordare de jos în sus. Având în vedere că activitățile se adresează de multe ori la nivel 
individual, fiind organizate în jurul unor evenimente cu public care încurajează participarea 
unui număr mare de locuitori, aceste proiecte aduc o contribuție substanțială la dezvoltarea 
spiritului de cooperare și a bunelor relații de vecinătate. Chiar dacă rezultatele lor nu sunt la 
fel de palpabile precum cele care implică lucrări de infrastructură, dacă sunt realizate cu 
responsabilitate, aceste proiecte au tendința de a fi mai durabile, și de a deveni parte a 
contextului cultural asumat. Din acest motiv, cu cât numărul acestor proiecte este mai mare, 
rețeaua de legături transfrontaliere care se dezvoltă în întreaga regiune de frontieră devine 
tot mai puternic interconectată. În același timp însă, proiectele de dimensiuni mai mari, cu 
impact în domenii specifice, sunt la fel de necesare în regiune. Municipalitățile ar trebui să ia 
în considerare generarea și participarea atât în parteneriate uni-sectoriale, cât și multi-
sectoriale. De asemenea, în cadrul cooperării instituționale din cadrul Programului 2021-2021 
(sub o formă similară cu cea din AP6), municipalitățile sunt încurajate să se angreneze în 
parteneriate cu instituții specializate din întreaga regiunea de frontieră. 
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Chestionar și interviuri: Analiză și interpretarea concluziilor 
 

Sinteză: MMM-uri chestionate în Programele CBC dintre România și Ungaria 
 
Chestionarul a fost utilizat cu scopul de obține date concrete, empirice, cu un obiectiv precis 
– de a formula un set de recomandări și măsuri pentru viitoarea cooperare a MMM-urilor din 
regiunea de frontieră dintre România și Ungaria. După cum am mai menționat, la momentul 
elaborării acestui document, 31 de MMM-uri din județele BH, HB și B sunt implicate în 
implementarea unui număr de 22 de proiecte CBC. Reamintim că numărul total al MMM-
urilor din cele trei județe este de 256, ceea ce înseamnă că 12% dintre numărul total de 
MMM-uri sunt angajate în activități de cooperare cu sprijinul fondurilor FEDR, prin 
intermediul Programului ROHU. Chestionarul realizat în timpul elaborării strategiei a fost 
completat de către 27 de MMM-uri, astfel încât informațiile obținute prin chestionar pot fi 
considerate ca fiind reprezentative, confirmate empiric într-o măsură suficientă, și potrivite 
pentru a fundamenta formularea de observații și recomandări. Majoritatea respondenților – 
70% dintre cele 27 de MMM-uri - dețin experiențe în implementarea de proiecte CBC, ceea 
ce face ca răspunsurile lor să fie deosebit de relevante din perspectiva prezentei strategii. 
Informația colectată prin chestionare este combinată și comparată cu informațiile colectate 
prin alte mijloace, pentru a sprijini procesul de formulare de recomandări cu privire la 
cooperarea în viitor. 
În această secțiune, observațiile și concluziile vor fi prezentate și interpretate urmând 
structura chestionarului. Pe scurt, întrebările chestionarului au fost grupate în patru categorii: 

1. Informații generale cu privire la municipalitatea respondentă; 
2. Informații generale care să reflecte experiența instituției respondente în domeniul 

cooperării transfrontaliere; 
3. Percepția asupra utilității cooperării transfrontaliere și a valorii adăugate pentru 

MMM-uri, respectiv identificarea principalelor obstacole; 
4. Planuri și proiecții asupra cooperării transfrontaliere în viitor; 

Răspunsurile au avut un rol determinant în înțelegerea condițiilor în care municipalitățile își 
desfășoară operațiunile, obstacolele pe care le întâmpină, respectiv pentru a identifica măsuri 
de depășire a acestora. Participarea la acest exercițiu a contribuit fundamental la conținutul 
acestei strategii, permițând elaborarea unui document bazat pe date reale, care să fie 
elaborate cu luarea în considerare a specificităților municipalităților mici și mijlocii din 
regiunea de graniță. În concluzie, chestionarul a reprezentat un instrument foarte important 
în elaborarea strategiei.  
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Informații generale cu privire la municipalitățile chestionate  
 

La chestionarul elaborat în scopul acestui document au răspuns un număr de 27 de 
municipalități din patru județe, care au oferit informații valoroase cu privire la experiențele 
acumulate și evaluarea acestora în legătură cu cooperarea transfrontalieră româno-maghiară. 
De pe partea română, au fost înregistrate 19 răspunsuri, dintre care 16 din județul Bihor și 
trei din județul Satu Mare. După cum am explicat anterior, răspunsurile respondenților din 
județul Satu Mare au avut funcția de control – pentru a identifica și interpreta deviații, în cazul 
în care acestea ar apărea. Pe partea maghiară, răspunsurile au fost împărțite în mod egal între 
județele Hajdú – Bihar și Békés, câte patru din fiecare.  
În conformitate cu legislația națională din cele două țări, municipalitățile au fost clasificate 
din punct de vedere administrativ în orașe și comune. Pe partea română au fost înregistrate 
trei răspunsuri din partea orașelor și 16 răspunsuri provenite de la comune. Pe partea 
maghiară, au fost primite cinci răspunsuri din partea orașelor și trei din partea comunelor.  
În ceea ce privește mărimea unităților administrative respondente, acestea s-au încadrat între 
câteva sute și aproape 20 000. Cea mai mică municipalitate care a răspuns la chestionar are 
560 de locuitori, iar cea mai mare are puțin peste 17 000. 
Toate sunt situate în aria eligibilă a Programului, unele situate mai aproape, iar altele ceva 
mai departe de punctele de trecere ale frontierei. Cea mai apropiată localitate este situată la 
2 km, iar cea mai îndepărtată la 116 km de un punct de trecere a frontierei. 
Se poate concluziona că nici mărimea (numărul de locuitori) și nici distanța față de cel mai 
apropiat punct de trecere a frontierei nu au reprezentat factori decisivi care să influențeze 
participarea în Programele CBC sau numărul de proiecte în care au fost implicate 
municipalitățile. Unele unități administrative cu un număr mai mare de locuitori au avut un 
număr puțin mai mare de proiecte în care au participat. Aceeași observație se verifică și în 
cazul municipalităților mai apropiate de punctele de trecere ale frontierei. Însă, în același 
timp, pot fi identificate și numeroase deviații de la această observație, ceea ce ne determină 
să concluzionăm că acești factori nu au influențat decisiv participarea în cooperarea 
transfrontalieră. Alte caracteristici au potențialul de a fi relevante din această perspectivă, 
cum ar fi prezența obiectivelor turistice, a parcurilor naturale sau zonelor naturale protejate, 
compoziția etnică a unor comunități, sau profilul economic. Însă, pe baza răspunsurilor 
primite la chestionar, nu putem trage o concluzie fundamentată în acest sens. 
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Proiecte CBC: Experiențe anterioare 
 

Potrivit chestionarului, așa cum reiese și din Figura 11, aproape două treimi dintre 
municipalitățile respondente (19 din 27) au implementat deja proiecte de cooperare 
transfrontalieră. O treime au raportat că unitățile administrative pe care le reprezintă nu au 
participat în vreun program CBC.  Putem concluziona deci că rezultatele chestionarului pot fi 
evaluate ca fiind cuprinzătoare din acest 
punct de vedere, având în vedere că au fost 
implicate atât MMM-uri experimentate cât și 
instituții fără experiență în implementarea de 
proiecte CBC. Indiferent de experiențele 
anterioare, răspunsurile au contribuit la 
obținerea unor informații de ansamblu asupra 
implicării MMM-urilor din regiune în 
Programele CBC. De asemenea, acestea au 
fost esențiale în identificarea unor aspecte 
care țin de cooperarea transfrontalieră, care 
vor fi discutate în continuarea acestui capitol. 
Răspunsurile primite din partea MMM-urilor 
fără experiență în implementarea de proiecte CBC permit formularea de concluzii cu privire 
la factorii care blochează eforturile de implicare a unor noi actori în Program, și astfel de 
diversificarea a cooperării. În această secțiune ne vom concentra asupra motivelor indicate 
de către MMM-uri cu privire la neparticiparea în proiecte de cooperare.  
După cum reiese din Figura 12, există mai multe motive pentru lipsa experienței în 
implementarea de proiecte CBC. Majoritatea motivelor selectate sunt direct conectate cu 

lipsa de capacitate a 
organizației necesară pentru 
participarea la proiecte CBC. 
De exemplu, municipalitatea 
nu dispune de personal 
suficient, ceea ce reprezintă 
o manifestare directă a lipsei 
de capacitate. De asemenea, 
respondenții au considerat 
procesul de aplicare pentru 
fonduri ca fiind prea 
complicat și/sau au depus 
cereri de finanțare de slabă 

calitate, ambele reprezentând consecințe ale capacității scăzute. Pe de altă parte, în timp ce 
numai o singură municipalitate a indicat dezinteresul total față de acest tip de program, două 
dintre acestea nu au avut informații despre această oportunitate la timp, iar una nu a reușit 
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FIGURA 11. EXPERIENȚA ANTERIOARĂ A 
MUNICIPALITĂȚILOR CHESTIONATE ÎN IMPLEMENTAREA 
PROIECTELOR CBC. 

FIGURA 12. MUNICIPALITĂȚI CHESTIONATE CARE NU AU IMPLEMENTAT PROIECTE 
CBC: MOTIVE 
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să găsească un partener corespunzător/de încredere. Este posibil ca unele dintre obstacolele 
identificate să poată fi soluționate la nivelul Programului, însă nu intră în scopul acestei 
strategii identificarea de soluții în acest sens. Cu toate acestea, MMM-urile ar putea încerca 
să încerce aplicarea unei soluții care ar fi suficient de cuprinzătoare pentru a rezolva 
problemele lipsei de capacitate, a fluxului de informații, respectiv a identificării de parteneri. 
Astfel, MMM-urile mai experimentate, cu capacitate dovedită, ar putea să își asume rolul de 
Lider de Proiect și să inițieze procese de cooperare care să includă și unități administrative 
care până în prezent nu au participat în astfel de inițiative. Din moment ce obiectivul 
proiectelor CBC este de a dezvolta mediul de cooperare, o asemenea abordare ar fi benefică 
în viitor, atât pentru Program, cât și pentru MMM-urile din aria eligibilă a Programului.  
Cu cât o municipalitate 
este mai experimentată, 
cu atât sunt șansele mai 
mari de a dezvolta cereri 
de finanțare de succes, și 
de a implementa fără 
probleme proiectele. O 
informație valoroasă în 
evaluarea experienței 
anterioare a MMM-urilor 
este relevarea numărului 
de proiecte aflate în 
implementare, sau deja finalizate. În măsura în care municipalitățile experimentate își vor 
asuma rolul de Lideri de Proiect - care să recruteze pe viitor alte MMM-uri în dezvoltarea de 
proiecte - ar util de cuantificat și evaluat calitatea acestor experiențe. Doar în urma acestui 
exercițiu pot fi elaborate măsuri și recomandări relevante pentru îmbunătățirea utilității 
cooperării transfrontaliere. Figura 13 arată că municipalitățile chestionate au implementat în 
total un număr de 53 de proiecte finanțate prin Programele CBC: 30 de proiecte 
implementate în trecut, și 23 de proiecte aflate în implementare la momentul aplicării 
chestionarului. Unele instituții respondente au implementat chiar și 5 proiecte, ceea ce este 
remarcabil, având în vedere mărimea municipalităților chestionare – cea mai mare având sub 
20 000 de locuitori. În concluzie, pe baza numărul de proiecte implementate, media de 3 
proiecte per municipalitate (1,58 în trecut și 1,21 în prezent) reliefează faptul că respondenții 
sunt experimentați și au cunoștințe despre procedurile specifice programelor CBC.  
Cu toate acestea, numărul de proiecte nu furnizează informații și despre latura calitativă a 
experiențelor transfrontaliere: despre domeniul de cooperare, complexitate, durată, 
dimensiunea parteneriatului sau succesul proiectelor implementate. După cum am arătat în 
capitolul anterior, ilustrând și în Figura 10, MMM-urile au implementat proiecte într-o largă 
varietate de domenii. De la construcția de drumuri, la sănătate, IT, domeniul economic, la 
cultură și turism, acestea au fost implicate în parteneriate transfrontaliere care au tratat mai 
multe domenii și subiecte. Fiecare dintre aceste subiecte au necesitat expertiză diferită, 

FIGURA 13. NUMĂRUL DE PROIECTE CBC IMPLEMENTATE DE MMM CHESTIONATE 
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resurse umane și financiare, eforturi de planificare și proceduri administrative complexe. 
Datorită acestor elemente, se paote concluziona că municipalitățile experimentate au dovedit 
adaptabilitate, dobândind abilități de a trata numeroase aspecte ale vieții și societății 
contemporane, bineînțeles în limita competențelor lor legale. Astfel, acestea sunt nu numai 
instituții versate în implementarea proiectelor, cu puternice cunoștințe legate de procedurile 

Programului, ci dispun și de 
calitățile necesare unui lider 
și inițiator de viitoare 
parteneriate și inițiative 
transfrontaliere.  Asemenea 
atitudini pro-active din 
partea MMM-urilor ar 
trebui încurajate în cadrul 
viitorului Program CBC.  
Pentru a rămâne sau a 
deveni pro-activă, o 
municipalitate trebuie să se 
asigure că este bine 
informată și cu actualizată. 
După cum reiese din Figura 14 
(în special coroborată cu 

Figura 15), una dintre metodele predominante de a se informa cu privire la oportunitățile 
oferite de Programul CBC este prin contactele cu instituții (potențial) partenere. Cu alte 
cuvinte, municipalitățile chestionate au auzit despre Program la momentul în care potențialul 
partener a inițiat deja parteneriatul. Astfel, se pare că, atunci când au participat în proiecte, 
MMM-urile au fost contactate direct de către inițiatorii proiectului. În consecință, cel puțin în 
cazul MMM-urilor respondente, eficiența instrumentelor alternative de diseminare a 
informațiilor despre oportunitățile de finanțare poate fi considerată ca fiind limitată. 
A doua cea mai des întâlnită opțiune de informare despre oportunitățile oferite în domeniul 
cooperării transfrontaliere este prin recomandări. Combinate, cele două mijloace de 
informare totalizează 76% din cazurile raportate. Această observație ne sugerează cât de mult 
se bazează municipalitățile de acest tip pe rețelele  informale, pre-existente. Cu toate acestea, 
acest fapt nu înseamnă în mod necesar că celelalte instrumente precum media tradițională, 
electronică sau rețele de socializare ar trebui abandonate, deoarece acestea sunt dovedite ca 
fiind eficiente, însă probabil unui alt tip de organizație.  
Analiza metodelor de inițiere a parteneriatelor reflectă observațiile din paragraful anterior. 
Din acest motiv, argumentele și concluziile pot fi extinse și asupra analizei metodelor de 
identificare de parteneri și de constituire de parteneriate CBC. Pe baza răspunsurilor la 
întrebări, așa cum sunt ele prezentate în Figura 15, se poate concluziona că în cele mai multe 
situații, potențialii Lideri de Proiect și-au dezvoltat parteneriatele pornind de la contactele și 
relațiile existente, respectiv pe baza recomandărilor. Nu se poate ignora nici faptul că un 

FIGURA 14. MMM CHESTIONATE: SURSA DE INFORMAȚIE DESPRE OPORTUNITĂȚILE 
CBC 



 

36 
 

sfert dintre respondenți au indicat că și-au găsit partenerii prin intermediul evenimentelor de 
identificare de parteneri, ceea ce arată potențialul substanțial al unor asemenea evenimente. 
Astfel, o recomandare este de a continua și chiar de a intensifica această metodă de 
identificare de parteneri. Pe de altă parte, secțiunea de căutare de parteneri de pe pagina de 
internet a Programului ROHU nu a fost utilizată de către municipalitățile respondente. Deși 
respondenții nu au utilizat acest mijloc, putem presupune că alte MMM-uri și alte tipuri de 
instituții și organizații au 
făcut-o, având în vedere 
faptul că conține 99 de 
idei de proiecte și date de 
contact. Pornind de la 
observațiile și 
argumentele de pe 
marginea Figura 14 și Figura 

15, se poate concluziona 
faptul că MMM-urile 
utilizează în special 
contactele și rețelele 
existente atunci când iau 
deciziile de a aplica 
pentru fonduri CBC, respectiv de a se implica în parteneriate. În situații ceva mai rare, acestea 
își bazează deciziile pe recomandări.  Aceste observații arată faptul că MMM-urile au tendința 
de a se baza pe rețelele lor deja existente, respectiv de a intra în contact cu instituții similare 
și în care au încredere.  Această abordare se pare că se constituie într-o metodă validată 
pentru MMM-uri de a forma parteneriate și de a participa în programe CBC. Deși recurgerea 
la contacte/relații existente sugerează o atitudine conservatoare, utilizarea recomandărilor și 
a evenimentelor de identificare de parteneri (ambele cu 5 răspunsuri) reprezintă în esență 
atitudini și practici pro-active. Răspunsurile sugerează că aproape jumătate din respondenți 
au avut abordări pro-active în procesul de aplicare pentru fonduri. Pe viitor asemenea practici 
ar trebui continuate și (preferabil) intensificate, deoarece ele asigură un mijloc bun pentru 
diversificare și includerea unui număr cât mai mare de municipalități în procesul de 
cooperare. O modalitate de a identifica parteneri cu experiență anterioară ar putea fi 
utilizarea informațiilor despre proiectele implementate, disponibile pe pagina de internet a 
Programului. Astfel, s-ar putea garanta faptul că potențialul partener are un anumit nivel de 
experiență în implementarea proiectelor CBC. 
Informația colectată prin chestionar și prezentată în Figura 15 confirmă observații anterioare 
despre domeniile și dimensiunea proiectelor implementate de către MMM-uri în cadrul 
Programului ROHU. În capitolele anterioare am arătat că, pe baza informațiilor disponibile pe 
pagina de internet a Programului ROHU, se poate demonstra că MMM-urile tind să graviteze 
către implementarea de proiecte în trei Axe Prioritare ale Programului, cu accent pe AP6. 
Datele chestionarului susțin această concluzie: MMM-urile preferă proiectele de tip ”people-

FIGURA 15. MMM CHESTIONATE: IDENTIFICAREA DE PARTENERI CORESPUNZĂTORI 
PENTRU UN PROIECT CBC 
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to-people”. Așa cum reiese din Figura 16, chestionarul a utilizat o denumire diferită pentru a 
descrie activitățile care sunt caracteristice pentru AP6 în Programul ROHU. De asemenea, 
Programul ROHU finanțează proiecte grupate în șase Axe Prioritare, în timp ce în chestionar 

am oferit posibilitatea de a menționa o varietate mai mare, pentru a include toate domeniile 
finanțate de către programele de cooperare transfrontalieră (în trecut și în prezent). Din acest 
motiv, și pentru a obține un profil mai exact al MMM-urilor, chestionarul a oferit mai multe 
opțiuni. De departe cel mai popular domeniu printre municipalitățile respondente a fost 
”people-to-people” / cooperarea dintre comunități. Construcția de drumuri a fost un alt 
domeniu în care MMM-urile au fost active în trecut. Acest fapt se datorează Programului 
HURO 2007-2013, în care construcția de drumuri a fost considerată o activitate eligibilă, în 
timp ce Programul ROHU 2014-2020 nu mai sprijină în mod direct astfel de inițiative. Oarecum 
surprinzător este nivelul extrem de scăzut (aproape inexistent) de cooperare în domeniul 
educației, precum și interesul relativ scăzut pentru turism.    

 

Administrarea și managementul proiectelor CBC 
 

Managementul proiectelor CBC poate fi considerat ca fiind mai solicitant având în vedere 
dimensiunea internațională (transfrontalieră), structura specifică a acestor proiecte, precum 
și complexitatea procedurilor de implementare. Toate aceste atribute sunt logice și necesare 
pentru a realizare activități în două țări distincte, în același cadru de implementare, și cu 
respectarea regulamentelor UE relevante. O caracteristică majoră a proiectelor CBC este 
aplicarea principiului Beneficiarului Lider (Liderului de Proiect). După cum am mai arătat 
anterior, rolul de Lider de Proiect presupune o serie de responsabilități suplimentare: 
reprezentarea partenerilor, semnarea Contractului de Finanțare în numele acestora, 
comunicarea cu organismele programului în numele parteneriatului, elaborarea și depunerea 
rapoartelor de progres la nivelul întregului parteneriat, sau recepția și distribuirea fondurilor 
FEDR către organizațiile partenere. Pe lângă acestea, instituția care îndeplinește rolul de Lider 

FIGURA 16. MMM CHESTIONATE: TEMATICA PROIECTELOR CBC IMPLEMENTATE 
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de Proiect își asumă și obligațiile care le revin tuturor partenerilor, cum ar fi implementarea 
activităților proiectului sau pregătirea și depunerea rapoartelor de progres de la nivelul 
partenerului. Acest dublu rol 
presupune mai multe provocări și 
este mai solicitant. Însă, permite 
în același timp o viziune de 
ansamblu asupra proiectului, și 
un control mai mare asupra 
implementării acestuia. Potrivit 
informațiilor referitoare la 
Programul ROHU (Figura 8 și Figura 10), MMM-urile nu au ezitat să își asume responsabilitățile 
specifice Liderului de Proiect. Acest fapt a condus la concluzia că administrațiile publice locale 
din regiunea de graniță au demonstrat o atitudine proactivă în generarea de proiecte CBC, 
acceptând responsabilități la nivelul întregului parteneriat. De asemenea, s-a concluzionat și 
faptul că MMM-urile au asumat poziția de Lider de Proiect în special în cadrul proiectelor de 
dimensiuni mai mici, implementate în parteneriate de două entități, în special în domeniul 
cooperării dintre comunități (AP6).  

Răspunsurile la chestionar au furnizat informații suplimentare legate de caracteristicile 
MMM-urilor în rolul de Lider de Proiect. Analizând informațiile prezentate în Error! Reference 
source not found., se observă că MMM-urile și-au asumat numai rareori rolul de Lider de 

Proiect în mod continuu sau repetat. Deși jumătate 
dintre respondenți au fost Lideri de Proiect, aceștia 
au avut tendința de a-și asuma această poziție 
numai o singură dată, fără a repeta experiența. O 
posibilă explicație ar fi că aceeași parteneri au 
implementat mai multe proiecte în mod consecutiv, 
alternând rolurile de Lider, și astfel permițând 
fiecărei organizații să experimenteze această 
poziție. Doar doi respondenți au declarat că au 
îndeplinit deseori poziția de Lider, în timp ce patru 
respondenți nu și-au asumat această poziție 
niciodată. O recomandare este de a încuraja MMM-
urile să își asume poziția de Lider de Proiect mai des. 
La o primă vedere poziția de Lider presupune numai 
sarcini suplimentare. Dar trebuie menționat și faptul 
că rolul de Lider este unul apreciat, aducând 

prestigiu organizației care îl îndeplinește. De asemenea, permite extinderea rețelei 
profesionale a organizației, și îi dezvoltă capacitatea prin dobândirea de noi competențe. 
Participarea la diferite evenimente dedicate Liderilor de Proiect, și crearea de noi contacte în 
timpul evenimentelor organizate de Program contribuie la acestea.  
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Este indiscutabil faptul că managementul proiectelor și sarcinile administrative pot fi 
solicitante pentru instituțiile care implementează proiecte. Răspunsurile la chestionar au 
arătat că în multe situații, capacitatea administrativă a MMM-urilor este limitată sau 
insuficientă pentru a face față corespunzător unui ciclu complet de implementare a 
proiectelor CBC. Cu siguranță, la început, instituțiile nu sunt familiarizate cu procedurile 
specifice, însă spre finalul perioadei de implementare, acestea acumulează cunoștințe și 
dobândesc mai multă încredere în derularea procedurilor administrative. Cu toate acestea, 
raportările și documentațiile cele mai complexe trebuie prezentate de obicei către finalul 
proiectului. Din acest motiv, fiecare fază de implementare a proiectului necesită eforturi 
administrative și capacități de management substanțiale. Respondenții au raportat că în 
marea majoritate a cazurilor, instituțiile lor au apelat la expertiză externă pentru 
managementul de proiect, așa cum reiese din Figura 17. Se pare că, indiferent de rolul asumat 
(Lider de Proiect sau partener), MMM-urile au nevoie de asistență specializată pentru a 
îndeplini sarcinile de management și pentru a derula procedurile de implementare specifice 
unui proiect CBC. 
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Parteneriatul CBC: Creare și Gestionare 
 

Întrebările legate de specificul formării și gestionării parteneriatelor CBC sunt deosebit de 
relevante, având în vedere faptul că unul dintre obiectivele primordiale ale Programelor CBC 
este de a inspira și întări relațiile transfrontaliere de bună vecinătate. Scopul final al oricăror 
forme de cooperare transfrontalieră este de a stabili relații de cooperare de lungă durată, 
reciproc avantajoase, pe toate nivelurile de implementare ale Programului. De altfel, una 
dintre caracteristicile de bază ale proiectelor CBC este faptul că se fundamentează pe 
parteneriate create cu participarea organizațiilor de pe ambele laturi ale frontierei. Analiza 
proiectelor aflate în implementare în cadrul 
Programului ROHU a scos în evidență mai multe 
caracteristici ale parteneriatelor din regiunea de 
graniță româno-maghiară – prezentate în Figura 4, 
Figura 5, Figura 6Figura 7. Răspunsurile primite prin 
intermediul chestionarului au confirmat 
modelele observate anterior în legătură cu 
parteneriatele CBC. Astfel, Figura 18 confirmă 
faptul că dimensiunea preferată a 
parteneriatelor este cea minimală, de doi 
parteneri. După cum arătam și în capitolul 
anterior, MMM-urile sunt prudente în selectarea partenerilor, în special datorită 
complexității procedurilor. De asemenea, având în vedere că proiectele trebuie 
fundamentate pe probleme comune, abordate prin activități planificate și sincronizate cu 
grijă, este de înțeles faptul că se preferă formarea de parteneriate care grupează entități 
similare. Această observație este confirmată și de următorul set de date, care demonstrează 
că MMM-urile au ales să intre în parteneriate în special cu alte municipalități. 
Figura 19 demonstrează că municipalitățile respondente au ales să formeze parteneriate cu 
alte municipalități. Răspunsurile au reliefat faptul că, pentru implementarea a 53 de proiecte 
CBC, în 75% dintre cazuri au fost stabilite parteneriate cu alte unități ale administrației 
publice locale. Respondenții au indicat faptul că instituțiile lor au cooperat mult mai rar cu 
celelalte cinci tipuri de organizații indicate (instituții de educație, instituții de la nivel național 
sau județean, întreprinderi publice și entități private – ONG-uri, Camere de Comerț și 
Industrie, etc). Cooperarea cu  instituții de la nivel județean este a doua pe lista categoriilor 
de instituții cu care au inițiat cooperări (9%), iar instituțiile de educație reprezintă a treia 
alegere (7%). Procentajul scăzut de entități private implicate în parteneriate CBC este 
oarecum surprinzătoare. Această participare scăzută poate fi explicată prin prezența relativ 
slabă a sectorului ONG în mediul rural și urban mic din această regiune, respectiv prin 
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capacitatea administrativă și financiară scăzută a acestora, care le împiedică să își asume 
responsabilitatea de a participa în proiecte CBC. 
Reamintim faptul că 75% dintre respondenți au indicat că au intrat în parteneriate cu alte 

municipalități. În cele mai multe situații, așa cum reiese și din figura 20, au fost inițiate 
parteneriate cu municipalități de dimensiuni similare. Aceasta sugerează că localitățile de 
dimensiuni similare împărtășesc multe caracteristici și trăsături similare, probleme similare, 
au la dispoziție instrumente similare, și cel mai probabil operează pe baza unor proceduri 
similare. Cu alte cuvinte, au multe lucruri în comun. După cum am arătat anterior, 
asemănările și similitudinile pot reprezenta elemente de conectivitate foarte puternice, și pot 
prezenta avantaje practice în derularea sarcinilor cotidiene și operaționale legate de 
implementarea proiectelor. În acest fel, se poate economisi timp și resurse, iar cooperarea 
devine mai predictibilă și poate obține rezultate mai ușor. De exemplu, parteneriatele 
construite pe acest tip de similitudini pot reprezenta o strategie eficientă pentru a acoperi o 
gamă variată de subiecte, abordând mai multe probleme și obținând un număr mai mare de 
rezultate. În primul rând, parteneriatele bazate pe asemănări prezintă un nivel ridicat de 
siguranță. În procesul de căutare și selecție de parteneri, MMM-urile acționează prudent, 
explorând rareori oportunități care se situează în afara rețelei lor existente. Acest fapt reflectă 
atât capacitatea administrativă redusă de a căuta și identifica potențiali parteneri, cât și 
accesul la o rețea de contacte internaționale redusă. Pentru MMM-uri este important să evite 
riscurile de a participa în parteneriate cu instituții despre care nu dețin suficiente informații. 
Această atitudine are și aspecte pozitive, sugerând faptul că MMM-urile își iau măsuri pentru 
a acționa în siguranță și vigilent, ceea ce este de apreciat, având în vedere că ele sunt finanțate 
din fonduri publice, iar responsabilitatea cheltuirii corecte a banului public este principala lor 
îndatorire. Cu toate acestea, prin apelarea exclusiv la rețelele de contacte existente, există 
riscul de auto-impunere a unor limitări, cu consecințe negative asupra explorării 
oportunităților de cooperare, și sugerează o oarecare penurie de abordări și metode în 

FIGURA 19. MMM CHESTIONATE ȘI SELECTAREA PARTENERILOR DE PROIECT: TIPUL DE INSTITUȚIE PREFERAT 
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rezolvarea problemelor. Se recomandă ca, pe lângă această abordare prudentă, MMM-urile 
să încerce să exploreze și alte instrumente pentru a identifica noi parteneri de cooperare. 
Acestea se pot dovedi eficiente, desigur în măsura în care sunt disponibile timpul și resursele 
necesare. Astfel este esențial să se identifice un echilibru între abordarea prudentă și 
explorarea de noi oportunități în identificarea de noi potențiali parteneri.  
Scopul cooperării transfrontaliere este de contribui la dezvoltarea de relații de bună 
vecinătate între regiunile situate în regiunile de graniță. Dezvoltarea armonioasă a întregii 
regiuni reprezintă un efect cumulat al scopului general. Obiectivul se atinge prin crearea și 
intensificarea a cât mai multor relații de lucru cu organizații de pe cealaltă latură a frontierei. 

Pentru a obține acest rezultat, relațiile existente 
trebuie să rămână durabile. Răspunsurile la 
chestionar – prezentate în Figura 21 și Figura 20 - au 
oferit o imagine în detaliu asupra calității și 
durabilității relațiilor transfrontaliere stabilite prin 
intermediul proiectelor CBC. Figura 21 prezintă o 
situație foarte pozitivă și promițătoare, având în 
vedere că 95% dintre respondenții care au 
implementat proiecte CBC au declarat că au păstrat 
legăturile cu partenerii după finalizarea proiectelor. 
Aceasta sugerează că relațiile stabilite prin 

intermediul proiectelor CBC sunt durabile, și persistă și după ce aceasta nu mai reprezintă una 
dintre obligațiile asumate față de finanțator. Cu toate acestea, dacă coroborăm aceste 
informații cu observațiile anterioare, imaginea nu mai este la fel de entuziasmantă, rămânând 
însă pozitivă. În Figura 15 arătam faptul 
că majoritatea MMM-urilor s-au bazat 
pe rețelele și contactele existente 
atunci când s-au angajat în 
parteneriate transfrontaliere pentru 
implementarea de proiecte CBC. Cu 
alte cuvinte, în aproape jumătate 
dintre cazuri (12 din 22), MMM-urile au 
implementat proiecte cu organizații cu 
care erau deja în contact înainte de 
proiect. Acest fapt sugerează că 
durabilitatea relațiilor transfrontaliere este atribuibilă și altor factori, nu numai activității în 
comun derulată în cadrul proiectelor CBC. Pe de altă parte, cealaltă jumătate a respondenților 
(10 din 22) au declarat că au inițiat parteneriate în scopul de a implementa proiecte, și au 
menținut legăturile cu partenerii chiar și după finalizarea activităților. În anumite cazuri, 
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proiectele erau încă în implementarea la momentul interogării, astfel încât respondenții nu 
au putut evalua durabilitatea legăturilor cu partenerii din cadrul proiectelor. 
Calitatea relațiilor de după finalizarea proiectelor este prezentată în Figura 20. În majoritatea 
situațiilor (64%), MMM-urile respondente au păstrat legături puternice și frecvente cu 
instituțiile partenere, ceea ce demonstrează că relațiile de acest tip nu sunt dependente în 
mod exclusiv de sprijinul financiar al Programului CBC. Cooperarea lor se va putea manifesta 
în proiecte CBC viitoare, însă nu sunt excluse nici alte inițiative care nu sunt în mod necesar 
legate de Programele CBC. 
În concluzie, răspunsurile confirmă durabilitatea și soliditatea legăturilor de parteneriat, chiar 
dacă se ia în considerare existența contactelor anterioare proiectelor CBC. Observațiile de pe 
marginea chestionarului indică succesul inițiativelor CBC legate de durabilitatea, trăinicia și 
calitatea relațiilor stabilite între MMM-uri și partenerii lor de proiect.  
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Proiect CBC: Evaluarea utilității și eficacității 
 

Această categorie de întrebări este menită să indice percepția asupra utilității și să evalueze 
eficacitatea proiectelor CBC. 
Răspunsurile primite relevă cât de utilă 
a fost implementarea de proiecte în 
parteneriate CBC pentru 
municipalitățile chestionate. Întrebările 
de evaluare sunt subiective și, spre 
deosebire de alte categorii de întrebări 
din acest chestionar, răspunsurile au 
tendința de a fi mai dificil de validat pe 
baza informațiilor obținute din alte 
surse. În general, acordul sau 
(cvasi)unanimitatea răspunsurilor este un bun indicator pentru a determina dacă evaluările 
subiective sau opiniile exprimate pot fi considerate ca fiind observații valide. Din acest punct 
de vedere, ele pot fi interpretate ca fiind caracteristici generale, corect măsurate. Cu toate 
acestea, este important de menționat că trebuie să demonstrăm prudență în a generaliza sau 
simplifica în exces. După cum reiese din Figura 22, marea majoritate a MMM-urilor chestionate 
(17 din 19) au considerat proiectele CBC utile sau foarte utile, pe o scală de la ”foarte utile” 
(maximum) la ”inutile” (minimum). În același timp, doi respondenți au indicat că proiectele 
CBC au fost de utilitate moderată. Niciun răspuns nu a fost total negativ, ceea ce înseamnă 
că, per total, MMM-urile consideră proiectele CBC ca fiind utile. 
Respondenții au apreciat că proiectele au fost importante în rezolvarea problemelor 
identificate, după cum reiese din Figura 23. La întrebarea dacă și în ce măsură au contribuit 

proiectele CBC la rezolvarea problemelor și identificarea soluțiilor, aproape 75% dintre 
răspunsuri au fost afirmative, fără a exprima rezerve. Șase respondenți au admis că 
problemele adresate nu au fost pe deplin rezolvate prin implementarea proiectelor. Însă acest 
fapt nu conduce în mod necesar la concluzia că proiectele în cauză au reprezentat un eșec. În 

FIGURA 22. MMM CHESTIONATE: EVALUAREA UTILITĂȚII 
PROIECTELOR CBC IMPLEMENTATE 

FIGURA 23. MMM CHESTIONATE: REZOLVAREA PROBLEMELOR ȘI IDENTIFICAREA DE SOLUȚII PRIN IMPLEMENTAREA 
PROIECTELOR CBC 
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două cazuri răspunsurile au indicat faptul că problemele au fost prea complexe pentru a fi 
rezolvate integral în cadrul unui proiect CBC. În celelalte patru situații, respondenții au afirmat 
că, deși problemele nu au fost rezolvate integral, proiectele CBC au contribuit la identificarea 
direcțiilor principale de acțiune care să conducă la rezolvarea ulterioară a acestora. Niciunul 
dintre respondenți nu a oferit răspunsuri total negative, ceea ce indică eficacitatea cadrului 
transfrontalier de colaborare pe anumite domenii specifice, care se adaugă beneficiilor 
reprezentate de crearea și întărirea legăturilor inter-comunitare. Astfel, programele CBC sunt 
percepute ca oportunități pentru a obține sprijin în activități și inițiative orientate spre 
rezolvarea problemelor, pentru lângă adâncirea și extinderea cooperării în regiunea de 
graniță. 
Evaluarea mai cuprinzătoare a caracteristicilor și beneficiilor proiectelor CBC în comparație cu 
proiectele naționale, s-a dovedit a fi deosebit de informativă. În cadrul acestui studiu, un 
proiect național este definit ca fiind o inițiativă a unei singure organizații, finanțată din 
fondurile disponibile la nivel național (într-o singură țară). După cum poate fi dedus și din 
definiție, proiectele naționale nu presupun existența unor parteneriate (în mod special nu cu 
organizații din alte țări), respectiv nu impun aplicarea principiului Liderului de Proiect. 
Datorită structurii mai simple a acestor proiecte, a fost interesant de urmărit dacă 

respondenții consideră proiectele naționale ca fiind mai puțin solicitante din punct de 
administrativ, mai puțin complexe și mai puțin restrictive. De asemenea, a fost interesant de 
comparat beneficiile și valoarea adăugată a implementării fiecărui tip de proiecte. După cum 
reiese din Figura 24, în accepțiunea respondenților, avantajele și beneficiile proiectelor CBC 
depășesc substanțial dificultățile pe care le presupun. Pe lângă aceasta, proiectele CBC sunt 
în general preferate proiectelor naționale. Astfel, complexitatea administativă a fost un 
element negativ menționat de către majoritatea respondenților. Pe lângă aceasta, secvența 
complexă de activități (implementarea complexă) și nevoia de a armoniza activitățile cu 

FIGURA 24. MMM CHESTIONATE: EVALUAREA IMPLEMENTĂRII ȘI REZULTATELE PROIECTELOR CBC ÎN COMPARAȚIE CU 
PROIECTELE NAȚIONALE 
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partenerul de proiect au fost indicate ca fiind dificultăți, dar în mai puțin cazuri. Un 
respondent a considerat că problema adresată ar fi fost mai ușor de rezolvat în cadrul unui 
proiect național, însă în patru cazuri răspunsul a fost contrar. Fără a desfășura investigații 
suplimentare este dificil și neconcludent de identificat care sunt factorii care au influențat 
acest răspuns. Este posibil să fi contribuit complexitatea domeniul selectat, tipul de 
parteneriat sau circumstanțele și schimbările survenite în timpul implementării. În marea 
majoritate a cazurilor, proiectele CBC au fost apreciate pozitiv de către respondenți, care au 
menționat printre principalele beneficii facilitarea schimbului de cunoștințe (11 răspunsuri), 
oferirea de posibilități de a stabili contacte (10) sau durabilitatea crescută a rezultatelor (5). 
Pe baza răspunsurilor la chestionar, se poate afirma fără îndoială că proiectele CBC produc 
efecte palpabile pentru MMM-urile care le implementează, și sunt preferate proiectelor 
naționale datorită valorii adăugate pe care le generează. 
După cum am arătat anterior, 31 de MMM-uri din cele trei județe au participat la cooperarea 
transfrontalieră dintre România și Ungaria. În prezentul Program ROHU, 15 MMM-uri din 
județul Bihor și 16 MMM-uri din județele Hajdú-Bihar și Békés implementează 22 de proiecte. 
Rezultă că 12% din totalul de 256 de MMM-uri din cele trei județe cooperează la nivel local 
pentru îmbunătățirea serviciilor pe care le oferă locuitorilor. La chestionar au răspuns un 
număr de 27 de MMM-uri, intre care opt nu au avut deloc experiență anterioară în 
implementarea de proiecte CBC, față de 19 care dețin astfel de experiențe. Ambele categorii 
au fost rugate să indice și să evalueze care au fost obstacolele care în opinia lor împiedică 

cooperarea transfrontalieră în regiunea de graniță. Percepțiile și opiniile ambelor grupuri sunt 
importante pentru a înțelege participarea MMM-urilor în proiectele transfrontaliere și pentru 
a formula recomandări pentru intensificarea acesteia. Când au fost comparate răspunsurile, 
au fost identificate similitudini în interpretare, în același timp putând fi detectate și anumite 
diferențe în abordare. Comparația este prezentată în Figura 25. Observația cea mai pozitivă și 

FIGURA 25. MMM CHESTIONATE CU ȘI FĂRĂ EXPERIENȚĂ ÎN IMPLEMENTAREA PROIECTELOR CBC: PERCEPȚIA ASUPRA 
OBSTACOLELE DIN CALEA IMPLEMENTĂRII PROIECTELOR CBC 
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încurajatoare este legată de faptul că MMM-urile respondente nu consideră diferențele 
culturale drept un obstacol în calea cooperării transfrontaliere. Atât grupul celor 
experimentați, cât și cei neexperimentați, au considerat că secvența complexă de activități și 
necesitatea de a sincroniza activitățile cu ceilalți parteneri reprezintă obstacole în calea 
implementării corespunzătoare a proiectelor. Complexitatea activităților, calendarul strict și 
crearea parteneriatelor pot solicita eforturi suplimentare, însă pornind de la răspunsurile 
primite, acestea nu sunt percepute ca fiind atât de importante încât să descurajeze MMM-
urile de la participarea în proiecte CBC.  
Însă asemănările dintre MMM-urile experimentate și neexperimentate se opresc aici. 
Respondenții cu mai puțină experiență în proiecte CBC au considerat mai dificilă identificarea 
de parteneri corespunzători, comparativ cu cei cu experiență mai bogată. Aceasta poate 
constitui o explicație pentru faptul că aceste municipalități nu au participat în programul CBC 
până în prezent. Această observație este confirmată de răspunsurile prezentate în Figura 12, 
unde MMM-urile fără experiență au indicat imposibilitatea de a găsi parteneri drept motiv 
pentru că nu au aplicat pentru fonduri de acest tip. Dificultățile în a asigura pre-finanțarea 
proiectelor, deși au fost selectate de ambele categorii, pare a reprezenta un obstacol mai 
mare pentru MMM-urile care au implementat deja proiecte CBC. Este posibil ca această 
problemă să fi fost percepută ca un obstacol încă din etapa de pregătire și planificare a 
proiectelor, dar să devină mai proeminentă și acută după ce implementarea proiectelor a fost 
deja demarată. Următoarele două obstacole identificate, sunt percepute și ca fiind cele mai 
importante amenințări la adresa implementării cu succes a proiectelor CBC. Utilizarea limbii 
engleze este indicată ca fiind problematică de 10 dintre MMM-urile chestionate, dintre care 
8 au implementat deja proiecte de acest tip. Un respondent a și detaliat acest aspect, notând 
că ”utilizarea obligatorie a limbii engleze împiedică implicarea tuturor colegilor relevanți în 
administrare și implementare. Este mai dificil de delegat sarcini datorită lipsei de cunoaștere 
a limbii”. În final, cel mai mare obstacol din calea cooperării transfrontaliere este perceput ca 
fiind sarcina administrativă excesivă, fiind indicată de 17 dintre respondenți, dintre care 14 cu 
experiență în implementarea de proiecte CBC. Se pare că partea de administrare și 
management a proiectului reprezintă o piedică importantă în implementarea proiectelor 
”Trebuie să ne conformăm prea multor reguli și formalități în decursul implementării și 
controlului”. Cu toate acestea, toți respondenții experimentați au reușit să depășească aceste 
obstacole și să finalizeze cu succes proiectele. În timp ce, fără îndoială, procedurile pot fi 
simplificate (Comisia Europeană depune deja eforturi în acest sens), există situații în care 
acestea nu pot fi reduse prea mult, deoarece unele aspecte țin de natura programelor CBC – 
acestea fiind rezultatul cooperării dintre două țări, pe baza unui set de reguli și regulamente 
definite la nivel european.  Astfel, trebuie luate în considerare două sisteme și cadre 
legislative, structuri administrative, regulamente și proceduri diferite. Acest efort este fără 
îndoială dificil și, cu toate că uneori este posibil, în unele situații birocrația suplimentară este 
inevitabilă atât pentru aplicanți, cât și pentru beneficiari și organismele programului. Cu toate 
acestea, Comisia, statele partenere, organismele programului și beneficiarii depun eforturi 
pentru a simplifica și armoniza procedurile, în zonele și în măsura în care acest lucru este 
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posibil. Multe organizații, printre care și MMM-urile chestionate, rămân dedicate în a depăși 
obstacolele și a implementa proiecte CBC de succes, în parteneriat cu vecinii de pe cealaltă 
parte a frontierei, iar aceste eforturi vor continua și pe viitor. În același timp însă, ar fi benefic 
pentru MMM-uri să își îmbunătățească capacitatea administrativă și calitatea resurselor 
umane disponibile.  
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Interviuri 
 

Pe lângă colectarea și analiza informațiilor furnizate prin intermediul chestionarului, în scopul 
elaborării strategiei au fost derulate și o serie de interviuri cu actori relevanți în 
implementarea programului de cooperare transfrontalieră. Acestea au fost esențiale în a 
obține o imagine cuprinzătoare și detaliată a regiunii și a programului CBC implementat aici. 
Interviurile au ajutat și la identificarea importanței și valorii percepute pentru programele CBC 
de către locuitorii regiunii. Principalul scop al interviurilor a fost de a adânci și extinde 
informațiile colectate prin chestionar. Acestea au contribuit decisiv la formularea de 
recomandări, în special în ceea ce privește întărirea legăturilor transfrontaliere. 
Observațiile, îngrijorările și recomandările care au fost formulate în timpul interviurilor de 
către partenerii de discuție s-au dovedit a fi similare cu cele care au fost identificate prin 
intermediul chestionarului, cu unele mici diferențe. În primul rând, trebuie menționat că în 
general, programul CBC este considerat util pentru regiune. Indiferent de rolul intervievaților 
și influența lor asupra dezvoltării regiunii, programul CBC a fost descris ca un vehicul pentru 
intensificarea și accelerarea dezvoltării, respectiv pentru realizarea de rețele transfrontaliere 
puternic inter-conectate între instituții, organizații și persoane. 
Capacitatea administrativă limitată în generarea și gestionarea de proiecte CBC complexe a 
fost indicată ca fiind o problemă pentru MMM-uri. Această problemă a fost evidențiată în 
special de nivelul administrațiilor județene și Autorității Naționale, în timp ce reprezentanții 
MMM-urilor nu au indicat-o printre problemele majore. Aceasta sugerează faptul că, la 
niveluri administrative mai înalte, se consideră că capacitatea administrativă a MMM-urilor  
le împiedică pe acestea să exploateze integral potențialul reprezentat de programul CBC. În 
același timp, răspunsurile sugerează un anumit nivel de autosuficiență la nivelul MMM-urilor. 
Capacitatea administrativă este determinată de resursa umană disponibilă. Similar cu 
observația anterioară, acest aspect este perceput ca fiind o problemă cu precădere la nivelul 
administrațiilor județene și a Autorității Naționale. Astfel, în decursul interviurilor cu 
reprezentații partenerilor din proiectul ABBTROHU, aceștia nu au menționat resursa umană 
ca fiind un domeniu în care ar fi necesare intervenții urgente. Aceștia s-au concentrat mai 
mult pe complexitatea procedurilor administrative. Poate fi concluzionat că, în general, 
intervievații au admis că lipsa capacității administrative reprezintă o problemă, însă sursa 
problemei și posibilele soluții au fost abordate diferit. Intervievații reprezentând MMM-uri au 
identificat ca o posibilă rezolvare simplificarea procedurilor administrative. Însă 
implementarea proiectelor cu finanțare UE necesită respectarea unor reguli specifice stricte, 
care vin în completarea legislațiilor naționale. Modificarea regulilor la nivel național poate 
genera obstacole majore pentru MMM-uri, însă schimbările în cadrul european, pe lângă 
faptul că sunt și mai dificil de realizat, pot crea turbulențe și mai importante. Problemele 
legate de cadrul de reglementare sunt amplificate în cazul proiectelor CBC de nevoia de 
coordonare și sincronizare între medii socio-economice și administrative diferite, ceea ce 
contribuie la amplificarea complexității implementării. În concluzie, reducerea sarcinii 
administrative este considerată binevenită de către majoritatea intervievaților (de ex. 
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stabilitatea regulilor de implementare, ”mai puțin poate fi mai mult” când vine vorba de 
reglementare). Organismele de management ale Programului par să fie deschise pentru a 
explora o asemenea abordare însă într-o manieră precaută, ceea ce e de înțeles. Asemenea 
măsuri trebuie examinate cu atenție în prealabil pentru a se asigura că ele respectă regulile 
de implementare definite de către regulamentele europene relevante. 
O observație recurentă în timpul interviurilor a fost legată de importanța încrederii reciproce 
dintre parteneri în timpul implementării. Acest aspect a fost considerat drept ingredientul 
principal pentru implementarea cu succes a proiectelor, deoarece principiul parteneriatului 
implică o cooperarea strânsă și un anumit nivel de inter-dependență. Dacă există încredere 
între parteneri, se eliberează energii care pot fi direcționate către realizarea propriilor 
activități din cadrul proiectului. Pe de altă parte, fără îndoială, încrederea este parte 
integrantă a atitudinii de cooperare, în special din perspectiv aplicării principiului Liderului de 
Proiect. Aceasta reprezentă o măsură de economisire a timpului și altor resurse importante, 
care, în lipsa încrederii, ar fi necesare pentru monitorizarea mult mai atentă a activității 
celorlalți parteneri. Din acest motiv, nevoia de a clădi și încuraja relații bazate pe un climat de 
încredere reprezintă unul dintre cele mai benefice și utile intervenții pentru îmbunătățirea 
implementării proiectelor CBC.  
În timpul unor interviuri, a fost evidențiată necesitatea de a implica actori noi în procesul de 
cooperare,  beneficiile acestei abordări fiind evidențiate în special la nivel județean și național. 
Reprezentanții MMM-urilor au fost la rândul lor de acord că aceasta ar avea efecte pozitive. 
Însă aceștia au scos în evidență și problemele pe care o asemenea acțiune le implică, pornind 
de la nevoia de încredere menționată anterior, precum și de la lipsa capacității administrative 
și dificultățile în identificarea de parteneri corespunzători. De asemenea, identificarea de 
potențiali parteneri trebuie să fie completată și de existența capacității acestora de a se 
implica în proiecte CBC.  
Intervievații dețin informații legate de faptul că viitorul program CBC pentru perioada 2021-
2027 va beneficia foarte probabil de resurse mai mici decât în actuala perioadă. De asemenea, 
există și o probabilitate mare ca intensitatea finanțării să fie redusă. Aceste circumstanțe pot 
diminua posibilitățile MMM-urilor de a beneficia de fonduri CBC. Una dintre abordările 
propuse pentru reducerea consecințelor acestor duble reduceri este de a iniția parteneriate 
mai largi între MMM-uri, care să genereze proiecte cu impact mai mare la nivel regional. 
Aceste inițiative trebuie să fie și foarte bine concentrate pe nevoi și probleme manifestate la 
nivel transfrontalier, și să propună soluții fezabile de rezolvare a acestora. Astfel, reducerea 
fondurilor disponibile și a intensității finanțării, ambele generând un mediu mai competitiv în 
accesarea finanțărilor, vor putea fi contracarate prin dezvoltarea de către MMM-uri a unor 
proiecte de calitate mai bună, care să implice un număr mai mare de municipalități, și care să 
fie concentrate pe probleme clar identificate, cu impact transfrontalier semnificativ. 
La întrebările referitoare al viitoarele domenii tematice care să fie abordate în viitorul 
program CBC, opinia generală a fost că este recomandat ca MMM-urile că continue 
cooperările în domeniul cultural și cele care vizează întărirea cooperării între comunități. 
Principala justificare este legată de faptul că aceste instituții sunt promotorii principali ai vieții 
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culturale în mediile rurale și mici-urbane, ele fiind cele mai eficiente în a extinde acest tip de 
acțiuni la nivel transfrontalier.  
Dincolo de aceste domenii, intervievații au menționat protecția mediului (protecția naturii, 
managementul deșeurilor, etc) ca fiind un subiect cu un real potențial de cooperare 
transfrontalieră. Educația și dezvoltarea economică au fost de asemenea identificate ca 
posibile domenii de cooperare, deși s-a remarcat că în ambele cazuri specificul legislativ și 
administrativ de la nivel național îngreunează implementarea unor asemenea inițiative. 
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Proiecte CBC: Viitor 
 

Capitolul anterior a scos în evidență că intervievații au considerat necesar ca municipalitățile 
să continue implementarea de proiecte transfrontaliere în viitor. În acest capitol vom încerca 
să transferăm acest subiect în obiective de politici – urmând linia regulamentelor europene 
aflate în curs de definitivare.  
După cum am menționat deja, unul dintre scopurile acestei strategii este de formula 
recomandări și măsuri relevante și utile atât pentru cei cinci parteneri participanți în 
proiectului ABBTROHU cât și pentru alte unități similare ale administrației publice locale din 
regiunea de frontieră, din perspectiva viitorului Program CBC. Din acest motiv, am inclus în 
chestionar obiectivele de politici propuse în propunerile de regulamente europene. În pasajul 
introductiv al Regulamentului de stabilire a unor dispoziții comune (Regulamentul CPR) 
publicat la data de 29 mai 2018, se menționează că cele 11 obiective tematice utilizate în 
planificare programelor în intervalul 2014-2020, vor fi simplificate și reduse la cinci obiective 
de politici în perioada care urmează. Acestea sunt enumerate la Art 4.1 al regulamentului3: 

(a) o Europă mai inteligentă, prin promovarea unei transformări economice inovatoare și 
inteligente;  

(b) o Europă mai ecologică, cu emisii scăzute de carbon, prin promovarea tranziției către 
o energie nepoluantă și echitabilă, a investițiilor verzi și albastre, a economiei 
circulare, a adaptării la schimbările climatice și a prevenirii și gestionării riscurilor;  

(c) o Europă mai conectată, prin dezvoltarea mobilității și a conectivității TIC regionale;  
(d) o Europă mai socială, prin implementarea Pilonului european al drepturilor sociale;  
(e) o Europă mai aproape de cetățeni, prin promovarea dezvoltării durabile și integrate a 

zonelor urbane, rurale și de coastă și a inițiativelor locale.  
Pe lângă acestea, regulamentul pentru cooperare teritorială europeană introduce un obiectiv 
de politici suplimentar: 

(f) o mai bună guvernanță Interreg  
 
În cadrul chestionarului, respondenților le-a fost solicitat să selecteze unul dintre obiectivele 
de politici care ar fi cel mai interesant pentru municipalitatea pe care o reprezintă, urmând ca 
ulterior să selecteze un domeniu din cadrul fiecărui obiectiv selectat. Având în vedere că 
subiectul chestionarului este cooperarea transfrontalieră, obiectivul dedicat Interreg (o mai 
bună guvernanță Interreg) a fost o selecție obligatorie pentru toți respondenții. Astfel fiecare 
respondent a indicat două obiective: unul dintre cele cinci obiective definite de Regulamentul 
CPR, la care s-a adăugat obiectivul specific domeniului Interreg. În cadrul fiecărui obiectiv a 

 
3 Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL laying down common 
provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund Plus, the Cohesion Fund, 
and the European Maritime and Fisheries Fund and financial rules for those and for the Asylum and Migration 
Fund, the Internal Security Fund and the Border Management and Visa Instrument  
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:52018PC0375&from=EN 
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existat posibilitatea de selecta domenii specifice (vezi întrebările 26-31 a Chestionarului, 
Anexa  la acest document). 
Trebuie menționat că datorită limitărilor impuse de această metodă de colectare a datelor 
(chestionar), nu am avut posibilitatea de a interoga suplimentar și de a solicita clarificări sau 
de a demara discuții detaliate cu respondenții, în cadrul cărora am fi avut posibilitatea de a 
explica conținutul fiecărui obiectiv de politici. Cu toate acestea, Programul ROHU a demarat 

o serie de evenimente 
care sunt deosebit de 
utile pentru a explica 
diferitele categorii și 
pentru a clarifica 
eventualele întrebări 
care pot apărea în 
legătură cu conținutul 
fiecărui obiectiv de 
politici. Din păcate, 
datorită calendarului 
acestor evenimente 

(sfârșitul lunii februarie 2020), nu am avut posibilitatea de a aștepta ca acestea să fie 
organizate. Astfel, nu am putut beneficia de rezultatele acestor eforturi ale Programului 
ROHU de a educa și informa potențialii beneficiari. Astfel, răspunsurile furnizate de către 
respondenți la aceste întrebări trebuie tratate cu prudență. În interpretarea informațiilor a 
trebuit avut în vedere că numele și descrierea unor categorii predefinite (obiective de politici) 
au putut crea confuzie, sau este posibil ca acestea să nu fi fost foarte clare pentru respondenți. 
Cu toate acestea, trebuie scos în evidență faptul că informația colectată nu poate fi 
considerată ca fiind incorectă sau compromisă. Indiferent de confuziile care au putut să apară, 
răspunsurile oferite de MMM-urile participante sunt utile și relevante în a identifica tendințe 
și orientări majore ale acestora în ceea ce privește viitorul cooperării transfrontaliere 
În Figura 27 prezentăm răspunsurile primite în legătură cu obiectivul cinci, o Europă mai 
aproape de cetățeni, care reprezintă o sursă de posibile confuzii, și din acest motiv necesită 
explicații. Denumirea și definiția acestui obiectiv poate părea foarte relevantă și interesantă 
pentru o municipalitate, având în vedere că administrația publică locală este, la modul ideal, 
elementul administrației publice cel mai apropiat de cetățeni. De asemenea, denumirea 
sugerează o serie de activități care s-ar potrivi foarte bine în contextul cooperării 
transfrontaliere. Însă dezbaterile și clarificările care se derulează la nivel european în legătură 
cu acest obiectiv de politici pot rezulta într-o concentrare tematică diferită și mult mai 
complexă, care ar face dificilă aplicarea sa în contextul unui Program CBC. Nu putem preciza 
cu exactitate care a fost intenția respondenților la momentul la care au selectat acest obiectiv, 
însă putem presupune că, pe baza denumirii, au considerat că acesta reprezintă cea mai bună 
alegere pentru implementarea inițiativelor de cooperare dintre comunități și instituții. Din 

FIGURA 26.MMM CHESTIONATE ȘI VIITORUL CBC: OBIECTIVE DE POLITICI 
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acest motiv răspunsurile legate de acest obiectiv de politici trebuie tratate cu rezerve, chiar 

dacă acesta a fost obiectivul preferat de majoritatea respondenților. 
La o privire sumară asupra figurii 27, devine evident faptul că MMM-urile au exprimat o 
preferință puternică față de cooperarea dintre comunități, inclusiv cooperarea dintre instituții 
și intervențiile de mediu. Această preferință a fost confirmată și în timpul discuțiilor și 
concluziilor interviurilor derulate. Pe lângă acestea, activitățile MMM-urile din timpul 
programelor CBC de până acum arată un interes crescut față de proiectele de tip ”people-to-
people” și de cooperare între comunități. Pe lângă o Europă mai ecologică și mai apropiată de 
cetățeni (selectată de un număr mare de respondenți), celelalte obiective de politici au fost 
selectate într-un număr relativ egal. Un singur obiectiv de politici nu a fost selectat deloc, și 
anume o Europă mai inteligentă. Acest fapt denotă subdezvoltarea sectorului inovației în 

mediul rural / mic-urban al ariei programului. Nivelul redus de penetrare a tehnologiilor 
digitale și subdezvoltarea eco-sistemului de inovare, se vor putea dovedi obstacole 

FIGURA 28. O EUROPĂ MAI ECOLOGICĂ A FOST SELECTAT DE 9 MUNICIPALITĂȚI 

FIGURA 27. O EUROPĂ MAI APROAPE DE CETĂȚENI A FOST SELECTAT DE 10 MUNICIPALITĂȚI 
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insurmontabile pentru MMM-urile din regiune, dacă vor fi puse în situația de a iniția și 
implementa inițiative în acest domeniu. 
Cu toate acestea, preferința pentru sistemele energetice inteligente și pentru promovarea 
energiilor regenerabile reprezintă fără îndoială tendințe pozitive. După cum reiese din Figura 

26 și Figura 28, în total nouă municipalități au selectat acest obiectiv de politici. Datorită faptului 
că s-a înregistrat un număr mare de preferințe față de o Europă mai ecologică, se poate 
concluziona că identificare unor parteneri corespunzători în acest domeniu nu va prezenta 
probleme deosebite în timpul implementării programului următor. În aria eligibilă a 
Programului există deja investiții în domeniul energiei ”verzi”, în special în domeniul energiei 
solare. Este posibil ca experiențele pozitive înregistrate cu aceste investiții să fi influențat 
numărul mare al acestor selecții. Cu toate acestea, un aspect interesant este că aceste 
răspunsuri nu au fost combinate cu un interes important față de măsurile de promovare a 
eficienței energetice, ceea ce sugerează că există un nivel relativ redus de înțelegere a 
politicilor de eficiență energetică. 

Patru dintre respondenți au preferat obiectivul de politici legat de conectivitate, după cum 
este prezentat în Figura 29. Având în vedere că respondenții nu reprezintă centre urbane 
importante, neincluderea acestei opțiuni printre măsurile preferate pentru viitorul Program 
CBC este pe deplin explicabilă. 
 
 
 
 

 

 

FIGURA 29. O EUROPĂ MAI CONECTA A FOST SELECTAT DE 5 MUNICIPALITĂȚI 
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Dimensiunea socială a cooperării a reprezentat domeniul care a suscitat cel mai mic interes 
printre respondenți. 
 

O Europă mai socială 

Sporirea eficienței piețelor forței de muncă și facilitarea accesului la locuri de muncă de calitate 
prin dezvoltarea inovării și a infrastructurii sociale; 

0 

Îmbunătățirea accesului la servicii de calitate și favorabile incluziunii în educație, formare și 
învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii; 

1 

Îmbunătățirea integrării socioeconomice a comunităților marginalizate, a migranților și a grupurilor 
dezavantajate prin măsuri integrate care să includă asigurarea de locuințe și servicii sociale; 

1 

Facilitarea accesului egal și în timputil la servicii de sănătate de calitate, sustenabile și cu prețuri 
accesibile la nivel transfrontalier; 

0 

Îmbunătățirea accesibilității, eficacității și rezilienței sistemelor de sănătate și a serviciilor de 
asistență pe termen lung la nivel transfrontalier; 

0 

Promovarea  incluziunii  sociale  și  combaterea  sărăciei,  inclusiv  prin îmbunătățirea  egalității  de  
șanse  și  combaterea  discriminării  la  nivel transfrontalier 

0 

 

Este posibil să existe o combinație de factori care să fi condus la această stare de fapt. 
Capacitatea limitată a instituțiilor educaționale din mediul rural și mic-urban poate să 
obstrucționeze cooperarea cu alți actori din regiunea de graniță. De asemenea, durata relativ 
lungă în care acest tip de acțiuni produc efecte palpabile, este posibil să afecteze interesul 
decidenților politici. Domeniul sănătății nu a fost indicat de niciunul dintre respondenți ca 
fiind un potențial domeniu de cooperare, ceea ce este oarecum surprinzător din perspectiva 

programelor CBC anterioare. Această atitudine a fost confirmată și în decursul interviurilor 
derulate. Explicația oferită a fost legată de faptul că structura legislativă și administrativă de 
la nivelul național face ca o cooperare în acest domeniu să fie deosebit de dificilă pentru 
MMM-uri. 
Selectarea obiectivului legat de guvernanța Interreg a fost obligatorie pentru respondenți, 
deci nu este surprinzător numărul mare de răspunsuri. Se remarcă preferința pentru a crește 
eficiența administrației publice în a iniția măsuri care să înlăture obstacolele legale și de alte 
tipuri din calea cooperării transfrontaliere. Având în vedere sfera de competență a unităților 
administrației publice locale din zonele rurale și mic-urbane, este posibil ca aceste răspunsuri 
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authorities, in particular those mandated to

manage a specific territory, and of stakeholders
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FIGURA 30. O GUVERNANȚĂ INTERREG MAI BUNĂ 



 

57 
 

să reprezinte mai degrabă intenții și dorințe ale respondenților. Este puțin probabil ca MMM-
urile să poată genera și institui măsuri care să genereze impact semnificativ în acest domeniu, 
având în vedere mandatele lor de acțiune care se restrâng la nivel local. Cu toate acestea, este 
remarcabilă nevoia pentru asemenea tipuri de acțiuni, care se manifestă și la nivelul unităților 
administrației publice locale din regiune. 
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Recomandări 
 
Recomandările se bazează pe observațiile prezentate în capitolele anterioare ale analizei, 
unele dintre ele fiind menționate pe scurt în secțiunile relevante ale documentului. Am 
încercat să concentrăm recomandările, deoarece există riscul ca o strategie care conține un 
număr ridicat de recomandări să devină prea generală. O abordare mai concentrată asigură o 
îndrumare mai exactă și face mai facilă implementarea unor măsuri care să conducă la 
respectarea unor recomandări. În acest capitol am enumerat toate recomandările, iar unde a 
fost relevant, le-am descris mai în detaliu, ilustrându-le cu exemple practice.  
Câteva recomandări sunt strâns legate de ciclul de implementarea al actualului Program și al 
celui următor. La momentul elaborării acestei strategii conținutul viitorului Program de 
cooperare este în stadiul incipient de programare. Fiind influențate de procesul actual de 
programare,  multe dintre recomandările și măsurile propuse cu siguranță nu vor fi aplicabile 
și relevante în toate stadiile de implementarea ale viitorului program. Însă recomandările cu 
caracter mai general vor avea cu certitudine aplicabilitate și pe viitor. 
Acest capitol este structurat pe două secțiuni. O primă parte conține recomandări generale, 
cu referiri la aspectele administrative și de management ale generării și implementării 
proiectelor. Unele măsuri propuse au caracter reactiv – soluții și răspunsuri la problemele 
raportare sau identificate în timpul colectării și analizei datelor și informațiilor. Alte soluții 
sunt mai constructive și abordează aspecte care funcționează relativ bine și în prezent, dar 
care pot fi îmbunătățite în viitor. A doua secțiune a capitolului reprezintă o încercare de a 
formula posibile idei de proiecte care pot prezenta interes pentru MMM-uri în cursul viitorului 
program de cooperare. 
 

Recomandări generale: Măsuri administrative și de management 
 

Unul dintre cele mai importante obstacole identificate în implementarea proiectelor CBC este 
cantitatea și complexitatea ridicată a sarcinilor administrative. Pentru a gestiona cât mai bune 
această problemă, este esențial pentru municipalitățile mici și mijlocii să se pregătească 
pentru efortul și cantitatea de muncă pe care un asemenea proiect o presupune. 
Implementarea proiectelor, iar cele CBC nu reprezintă o excepție, nu este simplă, însă dacă 
sunt bine pregătite și își dezvoltă proceduri corespunzătoare, municipalitățile pot să își 
integreze sarcinile aferente în operațiunile cotidiene ale instituțiilor. De exemplu, este 
recomandat să se elaboreze proceduri bine definite pentru managementul documentelor 
legate de proiect. În acest exercițiu este recomandat să fie implicate toate departamentele 
relevante ale instituției. Chiar dacă unele dintre acestea nu sunt implicate în mod direct în 
implementarea proiectului, la un moment dat ele vor avea un rol activ în bunul mers al 
activităților. Este vorba în primul rând de departamentele de resurse umane, de plăți, sau de 
achiziții. Toate acestea trebuie implicate în definirea procedurilor legate de managementul 
documentelor, indicând în mod clar cine-ce face, ce se întâmplă cu fiecare document în cadrul 
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instituției (cine păstrează originalul, câte copii sunt necesare, unde sunt păstrate copiile 
scanate, cine arhivează documentația, etc). O asemenea abordare va ușura semnificativ 
efortul în perioada de raportare, atât tehnică cât și financiară. 
O altă modalitate posibilă de a reduce efortul administrativ în viitor, este de a investi încă de 
pe acum în resursa umană. Organizarea sau participarea la instruiri dedicate a angajaților se 
poate dovedi benefică pentru implementarea proiectelor în viitor. Ca o măsură simplă, 
municipalitățile ar putea lua în considerare organizarea de instruiri scurte (o jumătate de zi) 
pentru personalul care va fi implicat în implementarea proiectului. Instruirea va trebui să 
scoată în evidență regulile specifice care trebuie respectate în timpul implementării, și poate 
fi organizată fie cu ajutorul colegilor specializați în acest domeniu, fie cu implicarea unor 
experți externi contractați în acest sens. Pe lângă acestea, se recomandă participarea la 
sesiunile de informare organizate de către organismele de management ale Programului 
(Autoritatea de Management / Națională, Secretariat Comun, organismele de control de prim 
nivel), acestea reprezentând oportunități excelente pentru a dezvolta competențele 
personalului în domenii relevante care țin de managementul de proiect. Participarea la aceste 
evenimente poate contribui și la clarificarea unor posibile întrebări, respectiv la 
perfecționarea procedurilor interne. De asemenea, este recomandat ca MMM-urile să 
identifice posibilități de a contribui la îmbunătățirea abilităților de limbă engleză pentru 
personalul propriu, dat fiind că limba engleză va continua cel mai probabil să fie limba oficială 
a viitorului Program CBC.  
O altă strategie care se poate dovedi eficientă în reducerea presiunii administrative asociată 
proiectelor CBC este de a continua să fie luate în considerare serviciile oferite de firme 
specializate în oferirea de consultanță în management. Cu toate acestea, MMM-urile sunt 
sfătuite să dea dovadă de precauție în selectarea experților externi. În multe situații calitatea 
și integritatea experților externi determină dacă și în ce măsură proiectul este perceput de 
către personal drept o povară care presupune sarcini suplimentare însemnate. Astfel, experții 
care furnizează servicii de acest tip trebuie selectați utilizând procedurile de selecție 
prevăzute de legislație și regulile programului, pe baza experiențelor lor anterioare și, de câte 
ori este posibil, pe baza recomandărilor unor instituții similare. Este important ca experții 
externi să dețină cunoștințe solide și verificate legate de implementarea proiectelor CBC. Deși 
caracteristicile principale ale managementului de proiect sunt similare, specificul și 
procedurile pot diferi substanțial între diferite programe și fonduri. Contractarea unui expert 
cu experiență în managementul de proiect, dar fără cunoștințe specifice ale proiectelor CBC, 
poate determina apariția de întârzieri și sarcini suplimentare.  
Se recomandă ca MMM-urile să se informeze în mod constant și să adopte o atitudine pro 
activă în timpul elaborării următorului Program CBC pentru perioada 2021-2027. Un exemplu 
de astfel de atitudine este participarea în consultările organizate în acest scop, oferirea de 
răspunsuri la chestionarele adresate, respectiv formularea de propuneri în legătură cu 
dezvoltarea Programului. MMM-urile vor trebui să ia în considerare această fereastră de 
oportunitate, deoarece anul 2020 va fi anul în care au posibilitatea de a deveni active și vizibile 
pentru organismele de management ale Programului și pentru viitorii posibili parteneri. 
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Legat de punctul anterior, anul 2020 este momentul pentru ca municipalitățile să își dezvolte 
strategiile de dezvoltare locale. Nu numai că cele anterioare au expirat, însă programele și 
fondurile care vor asigura finanțare pe viitor sunt acum în faza de programare. Acest moment 
va trebui valorificat cât mai bine. Pe măsură ce elaborarea viitoarelor programe avansează și 
domeniile care vor fi finanțate și procedurile aplicabile vor deveni tot mai clare, este 
recomandat ca MMM-urile să includă aspectele relevante ale acestora în propriile documente 
de dezvoltare strategică. O modalitate prin care municipalitățile se pot asigura că 
oportunitățile de cooperare internațională vor fi încorporate în strategii este de a include în 
Caietele de Sarcini solicitări exprese în acest sens. Documentele strategice ar trebui să 
conțină, dacă nu un capitol dedicat, cel puțin o secțiune care să includă indicații cu privire la 
posibilitățile de cooperare la nivel transfrontalier, transnațional sau interregional. Spre 
exemplu, acestea ar putea conține o listă cu programe și oportunități de finanțare în cadrul 
cărora municipalitățile vor fi eligibile, cu indicarea domeniilor de activitate preferate pentru 
cooperare, și cu indicarea sumară a metodelor de armonizare a proiectelor de cooperare 
internațională cu cele naționale. Un element benefic ar putea fi și prezentarea în strategiile 
de dezvoltare a profilurilor preferate pentru eventuali parteneri de proiect, scurte descrieri 
ale activităților propuse, un calendar indicativ, respectiv principalele obiective urmărite și 
indicatorii utilizați pentru a măsura atingerea lor.  
Pe lângă urmărirea atentă a procesului de elaborare a programului, municipalitățile vor trebui 
să se pregătească din timp și pentru procesul de solicitare a fondurilor. Acest exercițiu ar fi 
ideal să fie început încă din faza de elaborare a programului, adică din anul 2020. 
Municipalitățile și potențialii parteneri ar trebui să înceapă să dezvolte idei de proiecte încă 
din momentul în care devin disponibile primele variante de lucru ale Programului CBC. 
Propunerile de proiecte vor putea fi schițate pe baza activităților de elaborare a Programului, 
respectiv a strategiilor de dezvoltare locală. În cazul în care propunerile conțin și elemente de 
infrastructură, este important să se înceapă activitatea legată de studiile de pregătire, care să 
evidențieze fezabilitatea ideilor, costurile pe care acestea le implică, respectiv avizele și 
autorizațiile necesare potrivit legislațiilor naționale. În mediul foarte competitiv care va 
caracteriza cel mai probabil viitorul program, nivelul de pregătire al proiectelor (maturitatea 
lor) va constitui un avantaj important pentru beneficiari. 
O recomandare importantă este de păstra relațiile existente cu partenerii anteriori sau 
actuali, respectiv de a identifica noi oportunități de a iniția parteneriate și de a crește impactul 
proiectelor CBC. Se recomandă păstrarea contactului cu partenerii anteriori prin organizarea 
de întâlniri regulate, respectiv prin consultări prin email, telefonice și personale. Astfel se va 
asigura o informare reciprocă asupra circumstanțelor, intereselor și direcțiilor de dezvoltare 
ale potențialilor parteneri, ceea ce va ușura identificarea de subiecte de interes comune 
pentru eventuale viitoare proiecte. De asemenea, este benefică implicarea tuturor 
partenerilor posibili încă din faza de elaborare a proiectului, iar contactele regulate pot servi 
acestui scop. Astfel toți cei implicați își vor putea aduce contribuția încă din faza de dezvoltare 
a ideii de proiect, sporind motivația în succesul acestor inițiative.  
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Se recomandă de asemenea extinderea relațiilor de parteneriat, prin lărgirea rețelei de 
contacte cu municipalități care ar putea fi interesate în pregătirea și implementarea în comun 
a proiectelor CBC. De aceea, în ceea ce privește parteneriatul, cea mai importantă îndrumare 
este de a adopta o abordare strategică și de a iniția parteneriat cât mai largi, pentru a avea 
capacitatea de a genera proiecte cu impact semnificativ în regiune.  
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Oportunități de cooperare 
 

Datorită cadrului specific de reglementare, este de așteptat ca noul Program CBC să debuteze 
mai repede decât cele anterioare. Nu este exclus ca primele Apeluri de Proiecte să fi publicate 
la sfârșitul anului 2021, sau începutul anului 2022, de aceea MMM-urile trebuie să înceapă 
cât mai curând pregătirile în acest sens. 
 
Pe baza informațiilor disponibile până în prezent, vor exista o serie de factori care vor 
influența accesibilitatea fondurilor CBC (de ex. resursele disponibile vor fi mai mici), astfel 
încât vor fi necesare proiecte de bună calitate, bine focusate pe probleme reale, care astfel 
vor avea un avantaj competitiv care se poate dovedi decisiv în noul context. 
 
Pe baza preferințelor exprimate de către respondenții la chestionar, cele mai interesante 
domenii de cooperare în cadrul Programului viitor vor fi guvernanța Interreg, protecția 
mediului și ”Europa mai apropiată de cetățeni”. Datorită faptului că încă nu s-a cristalizat 
conținutul și metoda de implementare a ultimului obiectiv de politici, ne vom îndrepta atenția 
în special asupra primelor două obiective menționate 
  

Recomandarea este de a continua implementarea de proiecte culturale, care să implice 
comunitățile locale: motivul este legat de faptul că MMM-urile reprezintă cei mai importanți 
promotori și sponsori ai vieții culturale din regiunile rurale / mic-urbane ale ariei programului. 
Astfel, întărirea cooperării transfrontaliere în acest domeniu se poate dovedi esențială în 
aceste situații. MMM-urile intervievate au convenit că este necesară extinderea cooperării 
prin implicarea unor parteneri noi. Un bun exemplu este oferit de proiectul ABBTROHU în 
cadrul căruia orașul Szarvas din Ungaria participă pentru prima dată la un proiect CBC, și toți 
partenerii implicați au apreciat experiențele din cadrul proiectului ca fiind foarte pozitive și 
benefice. 
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Anexe 

Chestionar aplicat 
 

CHESTIONAR 
pentru elaborarea Strategiei de Cooperare Transfrontalieră 

 
 
Bine ați venit la sondajul pentru elaborarea Strategiei de Cooperare Transfrontalieră a 
municipalităților mici și mijlocii din regiunea de frontieră dintre România și Ungaria.  
 
Strategia este realizată la solicitarea orașului Aleșd, în cadrul proiectului Pod administrativ dintre 
orașele din regiunea transfrontalieră România-Ungaria (ROHU 179). Proiectul este un parteneriat 
transfrontalier format din cinci municipalități medii și mici din România și Ungaria și este finanțat prin 
Programul Interreg V-A Romania-Ungaria. Sondajul este realizat de către Optimeast Europe Srl. 
 
Programele de cooperare transfrontalieră finanțate de UE sunt surse foarte importante de finanțare 
adaptate special pentru regiunile de frontieră. Prezentul demers urmărește să ajute municipalitățile 
medii și mici să își îmbunătățească accesul la fondurile disponibile, să pregătească cereri de finanțare 
de calitate și să implementeze proiecte cât mai benefice pentru locuitorii regiunii de frontieră. 
 
Chestionarul este structurat în patru părți:  

1. Informații generale despre municipalitatea pe care o reprezentați 
2. Informații despre experiențele anterioare de Cooperare Transfrontalieră 
3. Evaluări și opinii despre de Cooperarea Transfrontalieră, și 
4. despre viitorul Cooperării Transfrontaliere. 

 
Acest sondaj este conceput pentru a fi complet anonim. În funcție de experiențele anterioare și de 
nivelul dvs. de implicare în implementarea proiectelor de cooperare transfrontalieră, completarea 
chestionarului poate dura între 2-10 minute. Vă rugăm să ne acordați timpul Dumneavoastră pentru 
a ne transmite opinia cu privire la următoarele întrebări, deoarece acest lucru ne va ajuta să proiectăm 
strategia și să propunem măsuri pentru îmbunătățirea cooperării între municipalitățile mijlocii și mici 
din România și Ungaria. 
 
Participarea dvs. la sondaj și răspunsurile sunt contribuții esențiale, care vor ajuta municipalitățile 
medii și mici să își îmbunătățească cooperarea și accesul la fonduri din programele de cooperare 
transfrontalieră. 
 
Vă mulțumim pentru timpul acordat și pentru răspunsurile la întrebările din chestionar. 
 
  



 

64 
 

Despre municipalitate: Informații generale 
 

1. În ce țară se află municipalitatea pe care o reprezentați? 

☐   România 

☐   Ungaria 
 

2. În ce județ se află municipalitatea pe care o reprezentați? 

☐   Satu Mare 

☐   Bihor 

☐   Arad 

☐   Timiș 
 

3. În ce județ se află municipalitatea pe care o reprezentați? 

☐   Szabolcs-Szatmár-Bereg 

☐   Hajdú-Bihar 

☐   Békés 

☐   Csongrád 
 

4. Ce fel de municipalitate reprezentați? 
☐   Oraș 

☐   Comuna 
 

5. Ce fel de municipalitate reprezentați? 
☐   Város 

☐   Község 
 

6. Întrebare opțională: Care este denumirea localității Dumneavoastră? 
___________________________ 
 

7. Câți locuitori are municipalitatea pe care o reprezentați?   
___________ locuitori 
 

8. La ce distanță de granița România/Ungaria se situează localitatea Dumneavoastră (în km, 
până la cel mai apropiat punct de trecere a frontierei)? 
___________ kilometri 
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Proiecte de Cooperare Transfrontalieră: Experiența anterioară 

 
9. Municipalitatea pe care o reprezentați a implementat până acum proiecte de cooperare 

transfrontalieră  (Phare sau Interreg)? 
  ☐  Da  

  ☐  Nu  
 

10. De unde ați auzit despre proiectele de cooperare transfrontalieră? 

  ☐  TV, radio, ziare 

  ☐  Social media (Facebook, Instagram, Twitter, etc)  

  ☐  Email newsletter  

  ☐  Evenimente organizate de către autoritățile Programului sau de către alte proiecte  

  ☐  Recomandarea unei alte instituții (primărie, organizație regională, instituție județeană, 
minister) 
  ☐  Am fost abordați de o instituție parteneră care ne-a propus să participăm la proiect. 

  ☐  Pagina de internet a Programului 

  ☐  Am aflat abia acum de această posibilitate. 

  ☐  Altele: __________________ 
 

11. Dacă răspunsul Dvs este nu, care sunt motivele pentru care nu ați implementat proiecte de 
Cooperare Transfrontalieră? 

☐   Nu am cunoscut această oportunitate la timpul respectiv. 

☐   Procedura de accesare a fondurilor a fost prea complicată. 

☐   Nu am reușit să identificăm nicio organizație parteneră interesată. 

☐   Am depus cerere(i) de finanțare, însă aceasta/acestea nu a(u) fost selectată(e). 

☐   Nu am dispus de resursele umane necesare iar în aceste condiții nu ne-am putut 
asuma implementarea unui proiect transfrontalier. 
☐   Nu am fost interesați să participăm în astfel de proiecte. 

☐   Altele: _________________ 
 

12. Dacă da, câte proiecte de cooperare transfrontalieră au fost implementate de către 
municipalitatea pe care o reprezentați?  
În trecut  
În prezent  
 

13. Care au fost tematicile abordate prin proiectele de cooperare transfrontalieră implementate 
de către municipalitatea pe care o reprezentați? (puteți indica mai multe opțiuni)) 

☐   Infrastructură de transport 

☐   Protecția mediului și a naturii 

☐   Educație 

☐   Dezvoltare economică 

☐   Agricultură și dezvoltare rurală 
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☐   Sănătate  

☐   Cultură  

☐   Turism  

☐   Tineret  

☐   IT și soluții digitale 

☐   Cooperare între comunități (evenimente culturale de mică amploare, cooperare 
instituțională de mici dimensiuni pe diferite subiecte de interes, etc) 

☐   Altele: _____________________ 
 

14. Care a fost modalitatea de a identifica parteneri pentru proiectele Dvs? (pot fi indicate mai 
multe răspunsuri, dacă considerați necesar) 
☐   Evenimente dedicate identificării de parteneri, organizate de către finanțator 

☐   Utilizând secțiunea de identificare de parteneri de pe pagina de internet a finanțatorului 

☐   Am avut relații anterioare cu organizația/instituția în cauză 

☐   Pe baza recomandărilor 

☐   Altele:_____________ 
 

15. Cu câți parteneri ați cooperat în proiectele de cooperare transfrontalieră implementate de 
către organizația Dvs? (niciodată, o dată, câteodată, des, întotdeauna) 

☐   cu 1 organizație/instituție 

☐   cu 2 organizații/instituții 

☐   cu 3 organizații/instituții 

☐   cu mai multe de 3 organizații/instituții 
 

16. Care a fost tipul de instituție cu care ați intrat în parteneriat pentru  implementarea 
proiectelor de cooperare transfrontalieră? (puteți indica mai multe opțiuni) 

☐   municipalități de dimensiuni similare 

☐   municipalități mai mari 

☐   municipalități mai mici 

☐   instituții de educație 

☐   companii publice 

☐   ministere sau alte instituții de la nivel național 

☐   instituții de la nivel regional sau județean 

☐   organizații nonguvernamentale (Camere de comerț, ONGuri, etc) 

☐   altele: _______________ 
 

17. Până acum, cât de des v-ați asumat rolul de Lider de Proiect?  

☐   niciodată 

☐   o dată 

☐   câteodată 

☐   des 

☐   întotdeauna 
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18. În general, ați utilizat expertiză externă pentru managementul de proiect (consultant)? 

☐   Da 

☐   Nu 
 

Proiecte de Cooperare Transfrontalieră: Evaluare și opinii 

 
19. Cum ați evalua proiectele de cooperare transfrontalieră implementate? 

☐   Foarte utile 

☐   Utile 

☐   De utilitate moderată 

☐   Neutile 
 

20. Pe baza experienței dvs., cum ați evalua activitatea în cadrul unui parteneriat transfrontalier 
în comparație cu un proiect finanțat din programe naționale? (pot fi indicate mai multe 
răspunsuri) 

☐   Efortul administrativ a fost destul de mare. 

☐   Implementarea unui proiect de cooperare este foarte complexă, iar problemele 
atenuează beneficiile. 
☐   Parteneriatul a contribuit la rezolvarea mai ușoară a problemelor pe care le-am 
adresat. 

☐   Problemele adresate au fost mai ușor de rezolvat în cadrul unui proiect național. 

☐   Rezultatele atinse în cadrul unui proiect de cooperare transfrontalieră sunt mai 
durabile. 

☐   Obligația de a armoniza activitățile cu un partener transfrontalier încetinește 
implementarea / rezolvarea problemelor. 

☐   Schimbul de experiențe și transferul de cunoștințe în cadrul parteneriatelor 
transfrontaliere sunt benefice și permit identificarea soluțiilor inovatoare. 

☐   Parteneriatele de cooperare transfrontalieră oferă mai multe oportunități de 
networking.  

☐   Altele: _____________ 
 

21.  Ați reușit să rezolvați problema adresată prin proiectul de cooperare transfrontalieră 
implementat?  
☐   Da 

☐   Nu integral, însă proiectul a contribuit la rezolvarea celor mai importante aspecte ale 
problemei. 

☐   Nu integral, deoarece problema a fost de o complexitate deosebită. 

☐   Nu integral, deoarece timpul avut la dispoziție nu a permis acest lucru. 

☐   Nu 

☐   Altele: _______________ 
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22. În accepțiunea Dvs, care sunt obstacolele cele mai importante în implementarea proiectelor 
de cooperare transfrontalieră? 

☐   Cereri de finanțare complicate, cu o secvențialitate complexă a activităților 

☐   Eforturi administrative deosebit de mari (multe raportări, reglementare excesivă) 

☐   Este dificil de sincronizat implementarea proiectului cu organizațiile partenere. 

☐   Utilizarea limbii engleze reprezintă un factor care încetinește implementarea și 
comunicarea dintre parteneri. 

☐   Dificultatea de a identifica un partener corespunzător și de a forma parteneriate 

☐   Diferențele de ordin cultural 

☐   Dificultăți în asigurarea pre-finanțării activităților 

☐   Altele:  
 

23. În general, ați menținut legătura cu partenerii din proiectele de cooperare transfrontalieră? 

☐   Da 

☐   Nu 
 

24.  Dacă da,  care este intensitatea relațiilor cu acestea? 

☐   Ne întâlnim regulat la evenimentele pe care le organizăm.  

☐   Am continuat cooperarea în afara cadrului proiectelor de cooperare transfrontalieră. 

☐   Am continuat să implementăm proiecte de cooperare transfrontalieră, însă nu am 
avut inițiative în afara acestora. 
☐   Am continuat să implementăm proiecte de cooperare transfrontalieră și am avut și 
alte inițiative în afara acestora, pe diferite teme. 

☐   Altele: _________ 
 

 

Proiecte de Cooperare Transfrontalieră: Viitorul 

 

25. În viitor, în ce domeniu/domenii ar fi interesată municipalitatea dvs. să implementeze 
proiecte de Cooperare Transfrontalieră?  

☐  O Europă mai inteligentă, prin promovarea unei transformări economice inovatoare 
și inteligente (de ex. cercetare-inovare, digitalizare) 
☐  O Europă mai ecologică, cu emisii scăzute de carbon prin promovarea tranziției către 
o energie nepoluantă și echitabilă, a investițiilor verzi și albastre, a economiei circulare, a 
adaptării la schimbările climatice și a prevenirii și gestionării riscurilor (de ex eficiență 
energetică, energii regenerabile, situații de urgență, managementul apelor) 
☐  O Europă mai conectată prin dezvoltarea mobilității și a conectivității TIC regionale  
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☐  O Europă mai socială – implementarea Pilonului european al drepturilor sociale (de 
ex. piața forței de muncă, educație, sănătate, grupuri dezavantajate) 

☐  O Europă mai aproape de cetățeni prin promovarea dezvoltării durabile și integrate a 
zonelor urbane, rurale și de coastă și a inițiativelor locale (de ex dezvoltare locală 
integrată, patrimoniu cultural) 

☐  O mai bună guvernanță Interreg (de ex administrație mai eficientă în regiunile de 
graniță) 
 

26. Care dintre următoarele sub-domenii ale unei Europe mai inteligente este cel mai relevant 
pentru municipalitatea pe care o reprezentați? 
☐  Dezvoltarea capacităților de cercetare și inovare și adoptarea tehnologiilor avansate; 

☐  Fructificarea avantajelor digitalizării, în beneficiul cetățenilor, al companiilor și al 
guvernelor; 

☐  Impulsionarea creșterii și competitivității IMM-urilor; 

☐  Dezvoltarea competențelor pentru specializare inteligentă, tranziție industrială și 
antreprenoriat 

 
27. Care dintre următoarele sub-domenii ale unei Europe mai ecologice este cel mai relevant 

pentru municipalitatea pe care o reprezentați? 

☐  Promovarea măsurilor de eficiență energetică;  

☐  Promovarea energiei din surse regenerabile;  

☐  Dezvoltarea la nivel local a unor sisteme energetice, rețele și sisteme de stocare 
inteligente;  

☐  Promovarea adaptării la schimbările climatice, a prevenirii riscurilor și a rezilienței în 
urma dezastrelor;  

☐  Promovarea gestionării durabile a apelor;  

☐  Promovarea tranziției la o economie circulară;  
Dezvoltarea biodiversității, a infrastructurii ecologice în mediul urban și reducerea 
poluării 
 

28. Care dintre următoarele sub-domenii ale unei Europe mai conectate este cel mai relevant 
pentru municipalitatea pe care o reprezentați? 

☐  Îmbunătățirea conectivității digitale;  

☐  Dezvoltarea unei rețele TEN-T durabilă, rezilientă în fața schimbărilor climatice, 
inteligentă, sigură și intermodală; 

☐  Dezvoltarea unei mobilități naționale, regionale și locale durabile, reziliente în fața 
schimbărilor climatice, inteligente și intermodale, inclusiv îmbunătățirea accesului la 
TEN-T și a mobilității transfrontalier; 
☐  Promovarea mobilității urbane multimodale durabile 

 
29. Care dintre următoarele sub-domenii ale unei Europe mai sociale este cea mai relevantă 

pentru municipalitatea pe care o reprezentați? 
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☐  Sporirea eficienței piețelor forței de muncă și facilitarea accesului la locuri de muncă 
de calitate prin dezvoltarea inovării și a infrastructurii sociale; 

☐  Îmbunătățirea accesului la servicii de calitate și favorabile incluziunii în educație, 
formare și învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii; 

☐  Îmbunătățirea integrării socioeconomice a comunităților marginalizate, a migranților 
și a grupurilor dezavantajate prin măsuri integrate care să includă asigurarea de locuințe 
și servicii sociale; 
☐  Facilitarea accesului egal și în timputil la servicii de sănătate de calitate, sustenabile și 
cu prețuri accesibile la nivel transfrontalier; 

☐  Îmbunătățirea accesibilității, eficacității și rezilienței sistemelor de sănătate și a 
serviciilor de asistență pe termen lung la nivel transfrontalier; 
☐  Promovarea  incluziunii  sociale  și  combaterea  sărăciei,  inclusiv  prin îmbunătățirea  
egalității  de  șanse  și  combaterea  discriminării  la  nivel transfrontalier 

 
30. Care dintre următoarele sub-domenii ale unei Europe mai aproape de cetățeni este cea mai 

relevantă pentru municipalitatea pe care o reprezentați? 

☐  Promovarea dezvoltării integrate în domeniul social, economic și al mediului, a 
dezvoltării patrimoniului cultural și a securității în zonele urbane; 
☐  Promovarea dezvoltării integrate în domeniul social, economic și al mediului la nivel 
local, a patrimoniului cultural și a securității, inclusiv în zonele rurale și de coastă și 
inclusiv prin dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității.  

 
31. O ultimă întrebare:  care dintre cele două sub-domenii ale unei mai bune guvernanțe 

Interreg este mai relevantă pentru municipalitatea pe care o reprezentați? 

☐  consolidarea capacității instituționale a autorităților publice, în special a celor 
mandatate să gestioneze un anumit teritoriu, și a părților interesate; 

☐  consolidarea  eficacității  administrației  publice  prin  promovarea cooperării  juridice  
și  administrative  și  a  cooperării  între  cetățeni  și instituții, în special în vederea 
soluționării obstacolelor juridice și de altă natură din regiunile de frontieră 
 

Vă mulțumim pentru timpul acordat și că v-ați împărtășit cunoștințele și experiențele cu noi. 
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Abrevieri 
 

ABBTROHU – acronimul proiectului 
B – județul Békés  
BH – județul Bihor  
CBC – Cooperare transfrontalieră  
HB – județul Hajdú – Bihar 
FEDR– Fondul European pentru Dezvoltare Regională 
UE – Uniunea Europeană 
CE – Comisia Europeană 
LP – Lider de Proiect 
PP – Partener de proiect 
ROHU – Programul Interreg V-A România-Ungaria 
MMM – Municipalitate mică și mijlocie 
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Programul Interreg V-A România-Ungaria este destinat finanțării unor proiecte comune româno-ungare, 
care abordează nevoi identificate pe ambele părți ale graniței şi care necesită o abordare comună, 
precum şi soluții inovative, contribuind astfel la dezvoltarea sustenabilă a zonei eligibile. Programul este 
o continuare a programelor de cooperare transfrontalieră implementate în regiune şi dispune de un 
buget total de aproximativ 232 milioane euro, din care, 189 milioane de euro, reprezintă finanţarea 
nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională. Zona eligibilă a programului cuprinde 
judeţele Arad, Bihor, Satu Mare şi Timiş pe partea română a graniței şi judeţele Békés, Csongrád, 
Hajdú-Bihar și Szabolcs-Szatmár-Bereg, pe partea ungară a acesteia 


