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Scopul urmarit: Identificarea unor cai de reducere a discrepantelor regionale si a unor 
cai de intensificare a colaborarii economice dintre regiuni, mai ales dintre regiunile tarii 
noastre (cele de frontiera) cu cele învecinate – în vederea construirii unei Europe omogene.  
 

Diversitatea situatiilor economico-sociale în zonele de frontiera ramâne un fenomen 
important în interiorul Uniunii Europene, geografia fizica si politica, istoria, limbile, culturile 
si traditiile intervenind ca factori integratori sau dezintegratori în conformitate cu 
complexitatea combinatiilor existente.  

Prin rezolvarea problemelor punctuale ce apar la granita, ca de pilda integrarea 
infrastructurii principale, statutul social si fiscal al fortei de munca activa la frontiera, 
cooperarea culturala, etc., se încearca integrarea cooperarii transfrontaliere în politica de 
amenajare a teritoriului în U. E.  

Stimularea cooperarii transfrontaliere se înscrie si în România printre obiectivele de 
baza ale politicii de dezvoltare regionala. Cooperarea transfrontaliera va viza cooperarea în 
cadrul euroregiunilor, precum si participarea regiunilor de dezvoltare la structurile si 
organizatiile europene care promoveaza dezvoltarea economica si institutionala a acestora, în 
scopul realizarii unor proiecte de interes comun.    

În urma intrarii în vigoare a Reglementarii Comisiei Europene nr. 2760/22.12.1998 
(care a permis extinderea programelor Phare de cooperare transfrontaliera începând cu anul 
1999 si între tarile Phare-Phare), România a fost declarata tara eligibila.  

Dupa definirea cadrului conceptual, lucrarea de fata analizeaza cooperarea 
transfrontaliera în contextul transformarilor europene intervenite odata cu extinderea UE de la 
1 mai 2004, si a prefigurarii unei noi perspective, aceea a cooperarii în cadrul Programului de 
vecinatate imediata, încheindu-se cu un Studiu de caz, referitor la cooperarea dintre România 
si Serbia-Munte-Negru (ca parte integranta a cooperarii trilaterale cu Ungaria – în calitate de 
tara nou membra a U.E.).  

 
Forme de valorificare : Sinteze difuzate specialistilor din ministere precum: 

Ministerul Integrarii Europene – Departamentul de Politici Regionale, Agentiile de 
Dezvoltare Regionala, articole elaborate pe baza lucrarii si aflate în curs de publicare pe 
pagina de internet a Institutului nostru, în caietele CIDE si în alte aparitii editoriale, ca de 
exemplu: “Romanian Journal for Economic Forecasting”, „Tribuna Economica”, participari la 
seminarii nationale si internationale.  
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