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CUVÂNT-ÎNAINTE

Peisajul Europei actuale, privit separat de cadrul confruntărilor ideologice specific 
războiului rece, se caracterizează prin schimbări de anvergură ce vizează construirea 
arhitecturii europene a mileniului trei. O componentă importantă a strategiei integra-
tive a continentului o constituie intensificarea cooperării transfrontaliere prin întărirea 
conceptelor de regionalizare şi autonomie locală. 
În prezent, cooperarea transfrontalieră reprezintă o pârghie eficientă pentru rezolva-
rea problemelor de dezvoltare social-economică a regiunilor frontaliere ale ţărilor 
limitrofe. Aceasta se explică prin faptul că între regiunile de frontieră există legături 
tradiţionale, stabilite de veacuri, iar problemele cu care se confruntă sunt în mare parte 
omogene şi rezolvarea lor nu se poate face exclusiv pe teritoriul statelor naţionale. 
Republica Moldova este angajată în cadrul Euroregiunilor Prutul de Sus (raioanele 
Edineţ, Briceni, Ocniţa, Donduşeni, Râşcani, Glodeni, Făleşti, Sângerei şi municipiul 
Bălţi), Dunărea de Jos (raioanele Cahul şi Cantemir) şi Euroregiunea moldo-română 
Prut–Siret–Nistru (raioanele Anenii Noi, Basarabeasca, Cimişlia, Ialoveni, Hânceşti, 
Leova, Nisporeni, Străşeni, Călăraşi, Orhei, Criuleni, Ungheni, Teleneşti, Rezina, 
Şoldăneşti, Soroca, Floreşti şi Dubăsari). Astfel, peste 95% din teritoriul şi 90% din 
populaţia Republicii Moldova vor face parte din cadrul euroregional de cooperare 
transfrontalieră.
Maniera în care va evolua procesul de integrare europeană va determina într-o mare 
măsură relaţia dintre Republica Moldova şi statele vecine, însă impactul procesului 
de integrare nu va fi univoc. Modelul pentru care se va opta poate influenţa în mare 
parte relaţiile moldo-române şi moldo-ucrainene. 
Graţie avantajelor economice apărute, intensificarea activităţilor de cooperare tran-
sfrontalieră prezintă un interes deosebit pentru Republica Moldova. Cu toate acestea, 
este cazul de menţionat că interesul vădit al Republicii Moldova în aprofundarea 
relaţiilor de cooperare transfrontalieră este în permanenţă eclipsat de o pasivitate 
pronunţată atât la nivel central, cât şi la cel local. Cooperarea transfrontalieră a Re-
publicii Moldova, în general, şi cea din cadrul euroregiunilor, în special, se prezintă 
ca un fenomen aflat la etapa de consolidare. În aceste condiţii, atât consilierii locali 
şi funcţionarii publici, cât şi ceilalţi actori ai cooperării transfrontaliere (societatea 
civilă, reprezentanţii lumii de afaceri) posedă o mică experienţă şi anumite cunoştinţe 
necesare promovării activităţilor de cooperare transfrontalieră. 
De menţionat, de asemenea, că materialele didactice şi de sinteză în limba română în 
domeniul cooperării transfrontaliere sunt insuficiente. În situaţia creată, colaborarea 
transfrontalieră din partea Republicii Moldova se caracterizează printr-un triplu deficit: 
deficit de prosperitate, deficit de cooperare şi deficit de integrare. 
Prezenta lucrare este la ediţia a doua. În anul 2003, cu sprijinul Fundaţiei Soros-Mol-
dova, a fost elaborată şi editată prima ediţie a Ghidului de Cooperare Transfrontalieră, 
unul din primele manuale în limba română care abordează profund şi în detalii aspec-



tele teoretice şi practice ale fenomenului de cooperare transfrontalieră. Manualul a 
fost editat doar în 1000 de exemplare şi a fost repartizat în principalele biblioteci din 
republică (Biblioteca Naţională, bibliotecile instituţiilor de învăţământ), iar cea mai 
mare parte a tirajului a fost transmisă către consilii raionale, primării şi autorităţile 
administraţiei publice centrale. 
Apariţia manualului a trezit un mare interes din partea beneficiarilor, astfel în scurt 
timp în adresa autorilor au parvenit aprecieri înalte ale calităţii materialelor expuse, 
dar şi o multitudine de solicitări pentru a furniza alte exemplare. Solicitări au parvenit 
şi în adresa Fundaţiei Soros-Moldova, astfel încât la un an de la apariţia Ghidului s-a 
discutat despre posibilitatea de a edita un tiraj suplimentar al manualului.
Începând cu anul 2007, a demarat Programul Uniunii Europene de Bună Vecinătate, 
iar Republica Moldova a fost inclusă într-un şir de programe de finanţare mult mai 
consistente decât Programul TACIS. Principalele dintre acestea sunt: Programul Ope-
raţional Comun România-Republica Moldova-Ucraina 2007-2013, Programul pentru 
Europa de Sud-Est, Programul Operaţional pentru bazinul Mării Negre, Parteneriatul 
Estic. Participarea autorităţilor locale şi regionale şi a altor categorii de beneficiari în 
cadrul implementării acestor programe necesită o mai bună cunoaştere a conceptelor 
şi specificului relaţiilor de cooperare transfrontalieră, iar deficitul de cunoştinţe poate 
fi acoperit inclusiv prin reeditarea Ghidului de Cooperare Transfrontalieră. Din aceste 
motive, s-a considerat oportună reeditarea manualului, dar cu un conţinut ajustat şi 
îmbogăţit. 
La fel ca şi prima ediţie, Ghidul este conceput ca o lucrare practică pentru autorităţile 
publice locale şi centrale din Republica Moldova, instituţiile societăţii civile, precum 
şi pentru  agenţii economici din zonele de frontieră. De asemenea, manualul va putea 
fi utilizat de către studenţi, doctoranzi şi cadre didactice ca material teoretic şi sursă 
de proiecţii practice la cursurile de management al administraţiei publice locale şi 
la disciplinele conexe.
Prin conţinutul său, Ghidul de cooperare transfrontalieră urmăreşte, în principal, 
tratarea următoarelor subiecte: (i) conceptul de cooperare transfrontalieră; (ii) expe-
rienţa naţională şi internaţională în domeniul cooperării transfrontaliere; (iii) cadrul 
legal al cooperării transfrontaliere; (iv) tehnici şi metode de cooperare transfronta-
lieră; (v) exemple de bună practică a activităţii de cooperare transfrontalieră şi (vi) 
oportunităţi de atragere a resurselor financiare externe pentru finanţarea activităţilor 
de cooperare transfrontalieră.
Suportul teoretic al Ghidului este asigurat de analiza literaturii în domeniu, apărută 
în Uniunea Europeană, şi materialele similare elaborate de Asociaţia Europeană a 
Regiunilor de Frontieră şi Transfrontaliere. Suportul practic este fondat pe cercetarea 
experienţei naţionale, proiectele de cooperare transfrontalieră deja implementate sau 
aflate în curs de implementare cu participarea subiecţilor din Republica Moldova. În 
perioada 2003-2009 în Republica Moldova s-au implementat peste 30 proiecte de 
cooperare transfrontalieră. Multe dintre ele pot fi considerate proiecte de bune prac-
tici ce pot fi prezentate în detalii, diseminate şi preluate de alte autorităţi şi asociaţii 
pentru implementare. Astfel, experienţele de cooperare transfrontalieră realizate la 
nivel european, descrise în prima ediţie a Ghidului, au fost în mare parte înlocuite şi 
completate cu experienţele locale.
Lucrarea de faţă se prezintă ca un îndrumar practic, care poate fi utilizat pentru 
rezolvarea diverselor probleme specifice, subiectele cercetate fiind structurate pe 
domenii de activitate (dezvoltare economică, administrare publică, infrastructură, 
protecţia mediului, turism etc.).






