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Misiunea noastră 

 

România este un donator de dată relativ recentă, iar obiectivul ei este să contribuie la dezvoltarea 

durabilă a statelor partenere, utilizând în mod eficient și inovator instrumentele cooperării 

internaționale pentru dezvoltare. Dorim să împărtăşim lecţiile învăţate de România din procesul său de 

tranziţie către un stat de drept şi o economie liberă de piaţă, partenerilor care traversează un proces 

similar şi care ar avea de învăţat din experienţa noastră. Într-o lume interconectată, dezvoltarea implică 

cooperare și parteneriat. Ne exprimăm solidaritatea față de statele și popoarele aflate la nevoie printr-

o politică externă și de dezvoltare responsabilă, care are drept pilon central drepturile omului.  

 

România se adaptează noilor realități în domeniul cooperării pentru dezvoltare, angajându-se în 

implementarea Agendei 2030 a ONU, care cuprinde cele 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă și a 

Noului Consens European pentru Dezvoltare. Considerăm că eradicarea sărăciei în toate dimensiunile 

ei constituie cea mai mare provocare globală și o precondiție pentru dezvoltarea durabilă, reziliență, 

justiție, pace și securitate.                                                                      
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1. Introducere 

Prezentul program strategic stabileşte obiectivele, principiile directoare, precum şi priorităţile 

geografice şi tematice aferente cooperării pentru dezvoltare şi asistenţei umanitare oferite de România 

și orientează asistenţa multilaterală care urmează a fi oferită de către România. Programul urmăreşte să 

stabilească o legătură între aspiraţiile României şi cele ale comunităţii internaţionale privind 

dezvoltarea socio-economică, democraţia şi drepturile omului, schimbările climatice, toate acestea în 

scopul consolidării contribuţiei României la eforturile internaţionale de combatere a sărăciei extreme 

şi creşterii securităţii în lume. Strategia va contribui la integrarea eforturilor României în domeniul 

cooperării internaționale pentru dezvoltare în context european, prin crearea de sinergii relevante între 

proiectele româneşti şi proiectele finanţate prin instrumente de finanţare UE pentru cooperare şi 

asistenţă externă. 

 

Programul multianual strategic este în acord cu inițiativele globale și europene actuale în domeniul 

cooperării pentru dezvoltare, respectiv Agenda 2030 a ONU, cuprinzând cele 17 Obiective de 

Dezvoltare Durabilă, precum și Noul Consens European pentru Dezvoltare, care au eradicarea sărăciei 

drept obiectiv central, corelează dimensiunea economică, socială și de mediu ale dezvoltării durabile și 

se concentrează pe oameni, planetă, prosperitate, pace și parteneriate.  

 

Deși acoperă o perioadă de patru ani (2018-2021), implementarea Programului va ține seama de 

evoluțiile pe plan internațional, apariția de tematici noi precum și de modificări/ajustări în politicile de 

ODA adoptate la nivelul UE și OCDE. Realizarea efectivă a Programului va depinde de resursele 

financiare puse la dispoziție pentru atingerea priorităților tematice și/sau geografice. 

 

 

1.1 Istoric şi justificare 

În ultimii 28 de ani, România a traversat un proces de transformare fundamentală pe plan politic, 

economic şi social. Astăzi, România este o ţară cu un venit mediu ridicat, cu un PIB pe cap de locuitor 

de 9.474,1 USD (2016) şi un indice de dezvoltare umană ridicat, ocupând locul 50 în Raportul privind 

dezvoltarea umană din 2016
1
.  

 

În acelaşi timp, dezvoltarea globală a suferit modificări substanţiale odată cu apariţia unor noi actori şi 

noi provocări. Deşi au putut fi obţinute unele succese (de ex. în ceea ce priveşte eradicarea sărăciei 

extreme), pe plan global inegalitatea a crescut. Războiul, nesiguranţa, schimbările climatice şi lipsa 

oportunităţilor au determinat milioane de persoane să îşi părăsească ţările de origine. În consecinţă, 

cooperarea internaţională pentru dezvoltare a devenit parte integrantă din politica naţională externă şi 

pentru securitate a României. 

 

În 2007, prin aderarea la Uniunea Europeană, România a devenit stat donator şi a început, în acest nou 

cadru, să ofere asistență pentru dezvoltare
2
. Temeiul legal pentru angajamentul asumat de România în 

                                                 
1
 Human Development Resort 2016, publicat de PNUD, disponibil la http:hdr.undp.org 

2. Cooperarea pentru dezvoltare se referă la toate activităţile întreprinse pentru a susţine obiectivele internaţionale de 
dezvoltare sau priorităţile de dezvoltare naţională ale unei alte ţări. Asistenţa oficială pentru dezvoltare (AOD) este un 
termen specificat de Comitetului de Asistența pentru Dezvoltare (OCDE/DAC). Transferurile de resurse - fie în numerar, 
fie sub formă de mărfuri sau servicii - reprezintă AOD dacă îndeplinesc următoarele criterii: (i) sunt de natură oficială, (ii) 
vizează promovarea dezvoltării economice şi a bunăstării în ţările şi teritoriile care se regăsesc în Lista DAC a 
Beneficiarilor de AOD şi (iii) sunt de natură concesională. Pentru a sublinia câmpul extins de aplicare, precum şi principiul 
cooperării între partenerii de dezvoltare, MAE preferă termenul „cooperare pentru dezvoltare”. 
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calitate de donator a fost creat în 2006 (Legea nr. 404/2006 privind finanţarea asistenţei pentru 

dezvoltare din cadrul politicii naţionale de cooperare internaţională pentru dezvoltare).  

Ulterior, pentru adaptarea la noile realități și inițiative globale și europene în domeniul cooperării 

pentru dezvoltare și pentru creșterea eficacității în domeniu, la 14 noiembrie 2016 a intrat în vigoarea 

Legea nr. 213 privind cooperarea internațională pentru dezvoltare și asistență umanitară. Pornind de la 

noua Lege, la 21 decembrie 2016, a fost adoptată Hotărârea de Guvern nr. 1006 referitoare la 

înființarea, organizarea și funcționarea Agenției de Cooperare Internațională pentru Dezvoltare 

(RoAid). Agenția RoAid reprezintă mecanismul național instituțional dedicat ODA, funcționând de la 

data de 1 septembrie 2017, având ca principale atribuții: implementarea, monitorizarea și evaluarea 

proiectelor de asistență pentru dezvoltare finanțate de România, asigurarea de expertiză de specialitate, 

încheierea de protocoale de colaborare în domeniu. 

În septembrie 2017, au fost adoptate Hotărârea de Guvern nr. 690 referitoare la Normele metodologice 

cu privire la realizarea activităților de cooperare internațională pentru dezvoltare și asistență 

umanitară, respectiv Hotărârea de Guvern nr. 678 referitoare la înființarea Comitetului consultativ în 

domeniul cooperării internaționale pentru dezvoltare şi asistenței umanitare. România dispune, în acest 

fel, de un cadru legislativ complet pentru definirea politicilor în materie de cooperare internațională 

pentru dezvoltare și asistență umanitară precum și pentru implementarea acestora. 

 

În 2016, asistența financiară acordată de  România s-a ridicat la valoarea de 1.093.597.017,07 RON, 

reprezentând 0,14% din Venitul Naţional Brut (VNB). Începând cu anul 2015, MAE publică un 

raport însumând toată asistența oficială de cooperare pentru dezvoltare acordată de statul român, 

conform standardului IATI (International Aid Transparency Initiative), România fiind primul stat din 

grupul UE 13 care a realizat acest raport, înregistrând un progres important în implementarea 

standardului comun privind transparenţa, stabilit prin Documentul de la Busan. Totodată, România 

este unul dintre puținele state care, deși nu este membru al Comitetului de Asistența pentru Dezvoltare 

(OCDE/DAC), elaborează și transmite,  raportul anual național conform standardelor OCDE/DAC. 

 

Programul ține seama de lecţiile învăţate din implementarea de către România a AOD în perioada 

2007-2017 și de angajamentele internaţionale şi tendinţele globale în domeniul cooperării 

internaționale pentru dezvoltare. Informaţii și recomandări relevante pentru programul strategic au 

fost, de asemenea, obţinute în urma consultărilor cu ministerele de linie, reprezentanţii societăţii civile, 

precum şi cu experţi naţionali şi internaţionali. 

 

  

1.2 Avantajele comparative ale României 

România a traversat un proces fundamental de tranziţie de la începutul anilor 90. Întrucât a devenit stat 

membru UE în 2007, instituţiile României sunt bine familiarizate cu procesele de pregătire pentru 

aderare. Această experienţă directă poate fi prezentată altor ţări din regiune care aspiră la aderarea la 

Uniunea Europeană. România a dezvoltat, de asemenea, legături solide cu vecinii săi. Încrederea 

creată şi înţelegerea profundă a condiţiilor locale fac din România un partener relevant pentru 

cooperare în regiune. 

 

Fiind un donator emergent, România are fonduri şi capacităţi limitate în această etapă. Cu toate 

acestea, România a reuşit să conceapă modalităţi inovatoare şi rapide de cooperare pentru dezvoltare 

care sunt apreciate de ţările partenere (de ex. Fondul de Mobilitate pentru experți guvernamentali și 

neguvernamentali). Astfel de mecanisme permit României să răspundă rapid la solicitările de sprijin 

formulate de statele partenere, iar rapiditatea şi flexibilitatea acestora au fost apreciate de parteneri. 

Mai mult, România a beneficiat ea însăşi de fonduri din partea altor donatori şi lucrează în continuare 
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la provocările de dezvoltare remanente. Această experienţă ajută România să înţeleagă mai bine ţările 

beneficiare şi să participe la dialog de pe poziţii similare. 

 

1.3 Angajamentele României la nivel internaţional 

România îşi situează eforturile de cooperare pentru dezvoltare în contextul mai larg al contribuţiei la 

îndeplinirea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă. În acest context, România s-a alăturat 

angajamentelor asumate la nivel multilateral în următoarele domenii: finanţarea  pentru dezvoltare 

(Consensul Monterrey, Declaraţia de la Doha, Agenda de acţiune de la Addis Ababa), creşterea  

eficienţei cooperării pentru dezvoltare și  a ajutorului umanitar (Declaraţia de la Paris , Agenda Accra  

pentru Acţiune şi Parteneriatul de la Busan privind Cooperarea Eficientă pentru Dezvoltare, Declarația 

“Grand Bargain” privind eficiența asistenței umanitare adoptată în cadrul Summit-ului Umanitar 

Mondial), gestionarea dezastrelor (Conferința de la Sendai) şi schimbărilor climatice (Acordul de la 

Paris- decembrie 2015). 

 

În calitate de stat membru UE, România îşi propune să implementeze angajamentele asumate de 

statele membre în cadrul noului Consens european pentru dezvoltare (2017), noului Plan de Acțiune 

2016-2020 referitor la egalitatea de gen şi al Agendei UE pentru schimbare (2011). Noul Consens 

European pentru Dezvoltare reprezintă principalul cadru de referință la nivelul UE în domeniul 

cooperării pentru dezvoltare, fiind corelat cu implementarea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă ale 

Agendei 2030.  România se aliniază viziunii comune şi se angajează să implementeze angajamentele 

asumate pentru eradicarea sărăciei şi realizarea dezvoltării durabile. 

 

În 2014, Comisia Europeană a lansat EU Aid Explorer. Acest instrument online furnizează o 

cartografiere detaliată a activităţilor donatorilor UE pentru facilitarea planificării şi programării. 

Acesta serveşte drept instrument de coordonare pentru donatorii UE, promovând, în acelaşi timp, 

transparenţa cu privire la asistenţa UE pentru public.  

 

Se cuvine a reaminti că, în 2005, statele membre UE au convenit asupra ţintelor cantitative privind 

cuantumul cooperării pentru dezvoltare . Pentru statele membre noi, acest obiectiv constă în alocarea a 

0,33% din VNB. Aceste ţinte au fost prelungite până în 2030 în urma Conferinţei de la Addis Ababa 

privind Finanţarea Dezvoltării, din iulie 2015. Contribuţia României la bugetul UE, în calitate de stat 

membru, include şi fonduri destinate finanţării instrumentelor UE de cooperare pentru dezvoltare, 

reprezentând aproximativ 59% din asistența pentru dezvoltare oferită de România. În acest context, 

România va urmări identificarea oportunităţilor de colaborare cu Comisia Europeană pentru activităţi 

finanţate de UE, precum şi cu alte instituţii internaţionale (de exemplu, Organizaţia Naţiunilor Unite, 

Consiliul Europei, Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică şi instituţii financiare 

internaţionale precum Banca Mondială, Banca Europeană de Investiții, Banca Europeană pentru 

Reconstrucție și Dezvoltare etc.).  

 

2. Obiective strategice 

Obiectivul strategic global al României, având la bază angajamentele internaţionale în materie de 

cooperare pentru dezvoltare, este de a contribui la eradicarea sărăciei extreme prin promovarea 

securităţii şi prosperităţii, prin intermediul unor parteneriate eficiente cu ţările partenere, în vederea 

susţinerii propriilor lor obiective de dezvoltare. Statele partenere ale României, beneficiare de asistență 

oficială pentru dezvoltare, sunt acelea cuprinse în categoriile: state cel mai puțin dezvoltate, state cu 

venituri mici şi state cu venituri medii, așa cum sunt prezentate în lista statelor beneficiare de asistență 

oficială pentru dezvoltare a OCDE/DAC.  

https://sustainabledevelopment.un.org/?menu=1300
http://www.un.org/esa/ffd/doha/documents/Doha_Declaration_FFD.pdf
http://www.un.org/esa/ffd/wp-content/uploads/2015/08/AAAA_Outcome.pdf
http://www.oecd.org/dac/effectiveness/parisdeclarationandaccraagendaforaction.htm#Accra
http://www.oecd.org/dac/effectiveness/parisdeclarationandaccraagendaforaction.htm#Accra
http://www.oecd.org/dac/effectiveness/busanpartnership.htm
https://euaidexplorer.ec.europa.eu/
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Aspectele cheie promovate de România sunt: sprijinirea proceselor de tranziţiei spre democraţie, statul 

de drept, guvernarea democratică, drepturile omului, educaţia, dezvoltarea socială, adaptarea la 

schimbările climatice, apa şi securitatea, reconstrucţia post-conflict, pace și securitate, reziliență. 

România consideră că această abordare a cooperării pentru dezvoltare oferă avantaje, atât 

beneficiarului, cât şi ţării donatoare, prin crearea unor parteneriate pentru colaborare şi dezvoltare 

comună.  Atenție sporită va fi acordată consolidării legăturii dintre implementarea ODA și diplomația 

economică. 

 

Dezvoltarea este un proces gradual şi nu unul linear. Acesta este motivul pentru care România doreşte 

să susţină statele în eforturile lor de a reduce factorii care influenţează negativ dezvoltarea şi de a 

amplifica acei factori care o facilitează, în contextul specific fiecărei ţări. Prin acest program strategic 

pe termen mediu, România urmăreşte să îndeplinească următoarele obiective:  

 

1. Partajarea propriei experienţe de tranziţie 

Pentru a contribui la atingerea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă, România urmăreşte să rămână 

relevantă, implicându-se în proiecte concrete, care vor folosi experţi români în domenii cheie. 

Avantajele comparative ale României rezultă, în mod preponderent, din experienţa recentă de tranziţie 

în domenii precum buna guvernare, democraţia, statul de drept (utilizând experienţe relevante, precum 

prevenirea şi combaterea corupţiei, integritatea la nivelul funcționarilor publici), dezvoltarea 

economică durabilă, educaţia, sănătatea şi protecţia mediului, reformarea sistemului protecției 

copilului, implementarea acquis-ului UE în diferite alte domenii conexe. 

 

2. Furnizarea asistenţei umanitare, inclusiv susţinerea păcii şi securităţii 

Asistenţa umanitară are drept scop salvarea vieţilor umane, reducerea suferinţei şi păstrarea şi 

protecţia demnităţii umane pe durata şi după situaţiile de urgenţă. Lumea a fost martora unui număr 

record de urgenţe umanitare în ultimii ani, cu crize în curs şi provocări cronice. România trebuie să fie 

pregătită pentru a contribui la prevenirea şi la diminuarea efectelor acestora în rândul populaţiei 

regiunilor afectate. 

 

Pentru România, oferirea asistenţei umanitare este atât un imperativ moral cât şi o expresie a 

solidarităţii.  România furnizează asistenţă umanitară bazată pe nevoile populaţiei afectate și în 

limitele resurselor sale disponibile.  

 

Asistenţa umanitară furnizată de România se bazează pe neutralitate, imparţialitate şi spirit umanitar.  

România oferă asistenţă umanitară conform principiilor prevăzute în Bunele practici privind asistenţa 

umanitară, respectă Consensul european privind asistenţa umanitară (2007) şi depune eforturi în 

vederea coordonării, coerenţei şi complementarităţii cu alţi donatori. În 2017 s-au aniversat 10 ani de 

la semnarea Consensului european privind ajutorul umanitar, un angajament colectiv și punctul de 

referință în cadrul acțiunii umanitare a UE, care include concepte precum reziliența și nexul umanitar-

dezvoltare.  

 

România susţine abordarea bazată pe consolidarea rezilienţei. Cu alte cuvinte, acţiunile umanitare, 

răspunsul la dezastre şi crize, precum şi activităţile post-reconstrucţie vor fi completate prin proiecte 

de dezvoltare pe termen lung.  

 

România va aborda rezilienţa în trei etape, după modelul UE: (i) anticiparea crizelor prin evaluarea 

riscurilor; (ii) concentrarea pe prevenire şi rapiditatea de reacţie şi (iii) consolidarea răspunsului în 

http://www.goodhumanitariandonorship.org/gns/principles-good-practice-ghd/overview.aspx
http://www.goodhumanitariandonorship.org/gns/principles-good-practice-ghd/overview.aspx
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Părţi interesate: Comunicare & educaţie pentru dezvoltare 
● Reprezentanţii ministerelor de resort implicate în 

cooperarea pentru dezvoltare; 
● Misiunile diplomatice române, în special în ţările 

prioritare pentru România în cadrul politicii de 
cooperare pentru dezvoltare; 

● Ministerul Educaţiei Naţionale, Inspectoratele şcolare, 
profesorii şi studenţii implicaţi în educaţia şcolară 
globală dedicată dezvoltării; 

● Membrii Parlamentului României şi Membrii români ai 
Parlamentului European;  

● Organizaţii ale societăţii civile care implementează 
programe educaţionale dedicate dezvoltării şi 
programe de cooperare pentru dezvoltare; 

● Actori europeni şi internaţionali, inclusiv donatori, care 
definesc, stabilesc cadrul şi contribuie la elaborarea 
politicii privind cooperarea pentru dezvoltare la nivel 
european şi internaţional; 

● Organizaţii internaţionale; 
● Autorităţile locale implicate sau care şi-au exprimat 

interesul de a se implica în programele educaţionale 
dedicate cooperării internaţionale şi dezvoltări; 

● Beneficiarii fondurilor de cooperare pentru dezvoltare 
din ţările partenere; 

● Sectorul privat; 
● Reprezentanţii mass-media;  
● Mediul academic; 
● Publicul larg, în calitate de colaborator şi susţinător al 

cooperării pentru dezvoltare; 
● Reprezentanţii sectorului privat care pot fi interesaţi 

de susţinerea cooperării pentru dezvoltare şi ale căror 
practici comerciale înglobează valori şi principii de 
cooperare pentru dezvoltare (corporate social 
responsability). 

situaţii criză, prin intervenţii imediate şi pe termen lung (rezultând, în principal, din experienţa 

României şi bunele practici în materie de management a situațiilor de urgență). 

 

Etapele tranziţiei de la asistenţa de urgență la recuperare, reconstrucţie şi dezvoltare trebuie să fie 

corelate pentru un impact semnificativ, în conformitate cu Nexul umanitar-dezvoltare, lansat în iunie 

2017. În acțiunile sale, România va ține cont de complementaritatea domeniilor umanitar și protecție 

civilă, atât în ceea ce privește prevenția și pregătirea pentru situații de urgență, cât și în intervenția post 

criză. 

 

În contextul crizelor recurente, cu tendinţe de permanentizare, generate de situaţiile de conflict, 

România va acorda asistenţă umanitară cu prioritate pentru a micşora efectele acestor crize asupra 

persoanelor refugiate, vulnerabile şi a celor afectate de strămutare.  

 

 

3. Cooperarea cu societatea civilă şi sectorul privat 

Societatea civilă din România, în toate componentele sale, este un partener important în cooperarea 

internașională pentru dezvoltare și asistență umanitară. Reprezentanţii societăţii civile sunt parteneri 

de dialog pentru politica privind cooperarea pentru dezvoltare, factori de acţiune şi promotori activi ai 

obiectivelor de dezvoltare. România recunoaşte rolul societăţii civile în identificarea nevoilor statelor 

partenere şi a specificului lor de dezvoltare, în promovarea educaţiei în rândul tinerilor şi în contextul 

mai extins al educaţiei şi al sensibilizării la 

problemele legate de dezvoltare.  

 

România urmăreşte implicarea din ce în ce 

mai mare a diverşilor actori de dezvoltare, 

precum: organizațiile neguvernamentale 

(ONG-uri), mass media, mediile academice, 

partenerii sociali şi sectorul privat. Obiectivul 

principal este de a-i sensibiliza şi de a întări 

gradul acestora de participare la  acţiuni 

specifice, în special în cadrul instrumentelor 

externe UE. Drept urmare, România urmăreşte 

intensificarea dialogului cu ONG-uri şi 

mediile academice şi susţine consolidarea 

capacităţii acestora de a implementa proiecte 

de dezvoltare în ţările partenere. 

 

Sectorul privat românesc reprezintă un 

partener tot mai relevant în procesul 

cooperării pentru dezvoltare. Un rol mai 

important, în linie cu evoluţiile europene şi 

internaţionale, va fi acordat sectorului privat 

român, cu accent pe derularea de proiecte 

destinate dezvoltării în statele partenere 

României. Sectorul privat va avea un rol 

semnificativ inclusiv în implementarea 

Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă ale 

Agendei 2030. 
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Planul European de Investiții Externe și Fondul European de Dezvoltare durabilă reprezintă 

instrumente inovatoare ale UE de atragere a actorilor privați în inițiative investiționale în statele 

partenere din Africa și Vecinătatea Uniunii Europene.  

 

4. Promovarea transparenţei şi comunicarea 

Comunicarea şi transparenţa sunt esenţiale pentru îmbunătăţirea eficienţei cu care sunt cheltuite 

fondurile publice, pentru creşterea încrederii cetăţenilor români şi încurajarea participării efective la 

procesul de luare a deciziilor. În acelaşi timp, transparenţa este necesară pentru a măsura eficienţa 

serviciilor publice. 

 

România aplică standardele de raportare OCDE/DAC şi respectă cele mai bune practici internaţionale. 

România va depune eforturi în special pentru a îmbunătăţi în mod constant calitatea și accesibilitatea 

datelor sale privind cooperarea pentru dezvoltare. În acest scop, România susţine Iniţiativa privind 

transparenţa asistenţei internaționale (Internaţional Aid Transparency Initiative - IATI) şi va publica în 

Registrul public IATI date privind cooperarea pentru dezvoltare folosind Standardul IATI. 

 

România va acorda o atenție specială publicării şi comunicării informațiilor privind cooperarea pentru 

dezvoltare. Pentru conturarea profilului de donator emergent al României, este necesară consolidarea 

eforturilor întreprinse în materie de comunicare şi sensibilizare. MAE și Agenția RoAid vor asigura 

vizibilitatea proiectelor implementate, vor utiliza în mod transparent fondurile alocate cooperării 

pentru dezvoltare şi vor educa în mod activ publicul, abordând teme relevante pentru cooperarea 

pentru dezvoltare.  

 

5. Creşterea resurselor şi consolidarea capacităţii MAE şi RoAid 

MAE este responsabil de asigurarea coerenţei şi coordonării inter-instituţionale a cooperării pentru 

dezvoltare. Agenția de Cooperare Internaţională pentru Dezvoltare - RoAid - a fost constituită sub 

coordonarea MAE și are atribuții privind implementarea, monitorizarea și evaluarea proiectelor în 

domeniul cooperării pentru dezvoltare, precum şi în ceea ce priveşte asigurarea expertizei de 

specialitate în domeniul cooperării pentru dezvoltare și asistenței umanitare.   

 

Pentru a asigura coerența activității de cooperare internațională pentru dezvoltare și asistență 

umanitară, a fost creat un Comitet Consultativ. Acesta reunește  reprezentanții actorilor relevanți care 

activează în domeniul cooperării pentru dezvoltare (Ministerul Afacerilor Externe; Agenția de 

Cooperare Internațională pentru Dezvoltare; Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice 

şi Fondurilor Europene; Ministerul Afacerilor Interne; Ministerul Educaţiei Naţionale; Ministerul 

Muncii şi Justiţiei Sociale; Ministerul Finanţelor Publice; Ministerul Justiţiei; Ministerul pentru 

Românii de Pretutindeni). Principala sarcină a Comitetului Consultativ, prezidat de MAE, va fi 

asigurarea unității planificării strategice şi stabilirea consensuală a priorităţilor geografice şi tematice 

în politica de cooperare pentru dezvoltare şi asistenţă umanitară a României.  

 

În calitate de donator emergent, România trebuie să îşi promoveze capacitatea şi expertiza internă în 

materie de cooperare pentru dezvoltare. Creşterea volumului resurselor este esenţială pentru atingerea 

obiectivelor sale de politică externă, precum şi pentru respectarea angajamentelor pe care şi le-a 

asumat România la nivel internaţional. În calitate de coordonator naţional, MAE va depune în 

permanenţă eforturi pentru consolidarea profilului de stat activ în cooperarea internaţională pentru 

dezvoltare. Cadrul instituţional de coordonare a cooperării pentru dezvoltare va urmări obţinerea de 

rezultate, eficienţa, eficacitatea, coerenţa, predictibilitatea şi creşterea vizibilităţii acţiunii externe a 

României, precum şi o mai bună racordare a cooperării pentru dezvoltare la mediul de afaceri, 

http://www.aidtransparency.net/
http://www.aidtransparency.net/
http://iatistandard.org/


11 

 

comunitatea academică şi instituţiile de cercetare şi dezvoltare din România. Eforturile României în 

domeniul cooperării internaţionale pentru dezvoltare necesită alocarea unor resurse financiare 

corespunzătoare pentru a răspunde angajamentelor europene şi internaţionale în domeniu. 

 

 

3. Principii 

În calitate de stat membru UE, România respectă principiile cooperării pentru dezvoltare convenite la 

nivelul Uniunii Europene. În implementarea portofoliului său de cooperare pentru dezvoltare, 

România ia, de asemenea, în considerare recomandările şi activitatea analitică a organizaţiilor 

multilaterale, în special ONU şi OCDE/DAC. Eforturile României în materie de cooperare pentru 

dezvoltare vor avea la bază, în primul rând, următorul set de principii: 

 

Eficienţa cooperării pentru dezvoltare 

România susţine eforturile globale de creştere a eficienței cooperării pentru dezvoltare. În mod 

concret, România se va concentra pe un număr redus de proiecte bilaterale în care şi-a confirmat deja 

expertiza şi poziţia de partener donator de încredere. Aceasta va oferi României oportunitatea de a 

deveni un important actor în cooperarea pentru dezvoltare la nivel regional.  România va încerca să 

crească treptat numărul proiectelor multianuale şi predictibilitatea fluxurilor sale de activităţi de 

cooperare pentru dezvoltare, ceea ce presupune proiecte mai ample şi extinderea colaborării cu alţi 

donatori. România va depune eforturi în vederea unei gestionări eficiente, bazate pe rezultate, a 

resurselor sale. Odată ce nevoile şi capacităţile ţării partenere sunt clare, va fi selectată soluţia cea mai 

adecvată de asistenţă dintre modalităţile de cooperare disponibile. Pentru a încuraja testarea unor noi 

instrumente şi inovarea în materie de cooperare pentru dezvoltare şi asistenţă umanitară, noi iniţiative 

pot fi implementate, sub formă de proiecte pilot. 

 

Asumarea responsabilităţii de către ţara beneficiară 

Asumarea responsabilităţii pentru procesul propriu de dezvoltare de către ţările partenere în curs de 

dezvoltare este un pilon fundamental pentru politica de cooperare pentru dezvoltare a României, 

ţinând cont de solicitările şi nevoile statelor partenere. România va urmări, de asemenea, să crească 

implicarea ţărilor beneficiare la toate nivelurile (guvernamental, reprezentanți aleşi, autorități locale, 

organizaţiile societăţii civile) în diferite etape ale unui proiect/ciclu de program în vederea consolidării 

responsabilităţii statelor beneficiare. În ultimă instanţă, aceasta va creşte eficienţa cooperării şi va 

încuraja asumarea răspunderii la nivelul țării partenere. 

 

Coordonarea la nivel naţional şi cu alţi donatori 

România se va strădui să îşi coordoneze eforturile de cooperare pentru dezvoltare prin activităţi legate 

de dialogul politic, relaţii comerciale şi participarea la misiuni internaţionale. La nivelul ţării 

beneficiare, România va încuraja raporturile din cadrul mecanismelor existente de coordonare a 

asistenţei. În acelaşi timp, se va urmări complementaritatea cu acţiunile altor donatori în sectoare 

prioritare ale cooperării pentru dezvoltare (de exemplu, prin programare comună), dar şi în domenii 

care influenţează sectoarele prioritare naţionale. România se va adresa atât donatorilor consacraţi, cât 

şi unor donatori emergenţi. O atenţie deosebită va fi acordată sinergiilor potenţiale cu instrumente de 

acţiune externe ale UE şi co-finanţării programelor finanţate de UE. O condiţie prealabilă a creşterii 

coordonării este transparenţa. Acesta este motivul pentru care România îşi va intensifica eforturile de a 

face publice informaţiile privind cooperarea pentru dezvoltare şi de a le comunica de o manieră 

transparentă și pro-activă. Pentru o mai bună coordonare la nivel național, vor avea loc consultări 
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constante, cel puțin o dată pe an, în cadrul Comitetului Consultativ, cu reprezentanții societății  civile, 

mediului academic, mediului de afaceri  și cu alți factori de interes. 

 

Coerenţa politicilor pentru dezvoltare durabilă 

România sprijină pe deplin eforturile de creştere a coerenţei politicilor pentru dezvoltare durabilă 

(CPDD). În calitate de stat membru al UE, România contribuie cu date privind politicile proprii şi 

progresul înregistrat la raportul bianual al Comisiei Europene privind CPDD. România va promova 

parteneriatele cu sectorul privat, cel neguvernamental şi societatea civilă, având în vedere rolul din ce 

în ce mai important al acestora în dezvoltarea internaţională, urmărind creşterea coerenţei politicilor ca 

instrument important pentru implementarea Agendei 2030. 

 

 

4. Priorităţi geografice 

4.1 Regiuni de interes 

Regiunile de interes pentru cooperarea română pentru dezvoltare sunt regiunea extinsă a Mării 

Negre, Balcanii de Vest, Africa de Nord şi Orientul Mijlociu, Africa sub-sahariană, Asia 

Centrală, Caraibe precum și statele în curs de dezvoltare din Pacificul de Sud. Activităţi de 

cooperare pentru dezvoltare pot fi, de asemenea, implementate în afara regiunilor de interes şi a ţărilor 

beneficiare prioritare (de ex. programe tematice adresate în special ţărilor cel mai puţin dezvoltate şi 

ţărilor fragile; acordarea de burse persoanelor din aceste zone, programe de formare). 

 

România urmăreşte creşterea relevanţei eforturilor sale de cooperare pentru dezvoltare într-un context 

regional. Prin politica sa externă, atât la nivel bilateral, cât şi la nivelul UE, România susţine 

angajamentele regionale pentru câştigarea încrederii şi eliminarea obstacolelor împotriva stabilităţii, 

securităţii şi prosperităţii ţărilor din regiune. România va identifica oportunităţi de sinergii şi îşi va 

multiplica eforturile în cadrul proceselor regionale în curs, în special Parteneriatul Estic, Strategia 

Globală de Politică Externă şi de Securitate a Uniunii Europene, Strategia UE pentru Regiunea 

Dunării, Sinergia Mării Negre etc. 

 

Regiunea extinsă a Mării Negre și Balcanii de Vest prezintă caracteristici specifice. România va  

acorda asistenţă ambelor regiuni, cu scopul facilitării apropierii şi racordării statelor respective la 

spaţiul comunitar, la valorile și acquis-ul european. Vor fi promovate atât proiectele din plan bilateral, 

cât şi cele cu semnificaţie regională, cu scopul promovării cooperării transfrontaliere. În acest sens, 

strategiile regionale reprezintă oportunităţi de dezvoltare prin investiţii care vizează creşterea 

economică şi securitatea prin utilizarea unor resurse comune (transport, energie, apă, agricultură, 

siguranță alimentară, dezvoltare rurală, turism, reducerea riscurilor la dezastre și consolidarea 

managementului dezastrelor). 

 

În ţările din Africa de Nord şi Orientul Mijlociu, activităţile de cooperare pentru dezvoltare vor viza 

întărirea statului de drept, tranziţia spre democraţie, pacea şi securitatea, gestionarea durabilă a 

migraţiei, precum şi dezvoltarea economică durabilă, agricultura, schimbările climatice.  

 

În statele insulare mici în curs de dezvoltare (SIDS) din Caraibe și Pacificul de Sud, proiectele de 

cooperare vor viza reducerea riscurilor la dezastre și consolidarea managementului dezastrelor și 

răspunsul la situații de criză, eroziunea solului și programe de reconstrucție în urma dezastrelor 

naturale, dezvoltarea de oportunități educaționale pentru tineri, siguranță alimentară. 
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4.2 Ţări beneficiare 

Date fiind apropierea geografică, legăturile culturale şi istorice, Republica Moldova reprezintă ţara 

beneficiară prioritară pentru politica României de cooperare pentru dezvoltare. Ţinând cont de bunele 

practici internaționale, vor fi  stabilite prioritățile pe baza nevoilor Republicii Moldova, așa cum reies 

din strategiile și programele de dezvoltare ale acestui stat. Obiectivele vor acoperi, dar nu se vor limita 

la următoarele domenii: buna guvernare, drepturile omului, promovarea investițiilor, energie, 

agricultură, siguranța alimentară, sănătate publică, reducerea riscurilor la dezastre și consolidarea 

managementului dezastrelor, dezvoltare economică, dezvoltare rurală, dezvoltare regională, educație și 

formare profesională, servicii publice, societate civilă, media, justiție și statul de drept, prevenirea şi 

combaterea corupției, integritatea funcționarilor publici, executarea pedepselor neprivative de 

libertate. 

 

În acelaşi timp, se va acorda asistenţă bilaterală Ucrainei şi Georgiei. Domeniile vizate sunt: statul de 

drept, prevenirea şi combaterea corupţiei, implementarea Acordurilor de Liber Schimb cu UE, reforma 

administrației publice, dezvoltarea socio-economică, consolidarea societății civile, reducerea riscurilor 

la dezastre și consolidarea managementului dezastrelor, educație și formare profesională, agricultură, 

siguranța alimentară.  

 

Sprijinul constant la nivel politic faţă de aderarea statelor din Balcanii de Vest la UE va fi completat 

prin partajare de expertiză şi asistenţă tehnică în format consolidat. Suportul tehnic se va realiza atât în 

virtutea experienţei şi a lecţiilor învăţate în contextul managementului propriului proces de aderare la 

UE, cât şi prin transfer de expertiză la nivel sectorial în arii de succes ale integrării României în UE 

(reforma judiciară, reforma administraţiei publice, prevenirea şi combaterea corupţiei, combaterea 

criminalităţii organizate, protecţia mediului, combaterea discriminării, reglementarea şi monitorizarea 

concurenţei, reducerea riscurilor la dezastre și consolidarea managementului dezastrelor). Va fi 

valorificat potenţialul programului de cooperare transfrontalieră cu Serbia în cadrul Instrumentului de 

Preaderare al UE  (IPA). Totodată, se va urmări valorificarea experţilor români în vederea 

accesului/participării acestora la proiecte de tip TAIEX şi Twinning (inclusiv în parteneriat cu alte 

state). Asistența bilaterală va fi oferită statelor partenere din această regiune: Republica Serbia, 

Muntenegru, Bosnia şi Herţegovina, Republica Macedonia şi Republica Albania.  

 

Asistenţă oficială pentru dezvoltare va fi acordată, de asemenea, Tunisiei, Iordaniei, Libanului, 

Irakului, Palestinei, Egiptului, şi Afganistanului, aceasta fiind concentrată pe statul de drept, 

reforma justiției, lupta împotriva corupției, reforma administrației publice, transfer de expertiză în 

tranziţie, educaţie, servicii publice, dezvoltare socio-economică, gestionarea frontierelor şi a migraţiei, 

agricultură, schimbări climatice, siguranță alimentară, educație și formare profesională, reducerea 

riscurilor la dezastre și consolidarea managementului dezastrelor, siguranța alimentară și fito-sanitară.  

 

Totodată, România va consolida relațiile cu statele din Africa sub-sahariană și statele în curs de 

dezvoltare din Caraibe și Pacificul de Sud, cu precădere prin cooperarea pentru dezvoltare pe 

următoarele tematici: reducerea riscurilor la dezastre și consolidarea managementului dezastrelor și 

răspunsul la situații de criză, eroziunea solului și programe de reconstrucție în urma dezastrelor 

naturale, dezvoltarea de oportunități educaționale pentru tineri, siguranță alimentară. 

 

Pentru toate celelalte ţări din regiunile prioritare ale României în domeniul cooperării pentru 

dezvoltare, proiectele tematice şi regionale vor constitui principalele mijloace de acţiune. 
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Criteriile principale de selecţie ale acestor ţări partenere sunt:  

 

 Nevoile identificate în statele respective și relevanţa experienţei de tranziţie a României pentru 

acestea; 

 Cooperarea politică, diplomatică; 

 Cooperarea economică şi comercială; 

 Legăturile culturale şi istorice; 

 Fragilitatea și riscurile de securitate. 

 

 

5. Priorităţi tematice 

Pentru a stabili priorităţile tematice pentru acest program strategic, au fost realizate consultări cu 

părţile interesate interne şi externe care au jucat un rol important în procesul de selectare a domeniilor. 

 

Reducerea sărăciei extreme reprezintă principalul obiectiv al Agendei 2030. Sărăcia este un fenomen 

care generează conflicte și dezechilibre sociale și care trebuie eradicat. România și-a propus să 

contribuie la îndeplinirea Agendei 2030, asigurând mobilizarea resurselor interne și implementarea de 

programe și politici pentru eliminarea sărăciei în toate formele sale, până în anul 2030, în statele 

beneficiare ODA. 

5.1 Guvernarea democratică şi societăţile inclusive  

Experienţele României de după 1989 arată importanța respectării libertăţilor cetăţenilor, statului de 

drept, apărării drepturilor omului şi dezvoltării unei societăţi civile dinamice. De aceea, România este 

un puternic susţinător al promovării democraţiei, statului de drept şi drepturilor omului. România se va 

concentra pe susţinerea altor ţări în apărarea valorilor democratice,  a bunei guvernări și a statului de 

drept. Aceasta include cooperarea dintre instituțiile publice şi societatea civilă în ţările beneficiare. În 

ceea ce priveşte societăţile inclusive, o atenţie deosebită este acordată împărtășirii experienţei 

României în reforma din domeniul protecţiei copilului şi a minorităţilor naţionale. Domeniile concrete 

de cooperare includ ( dar nu se limitează la): 

 

 Statul de drept şi reforma sectorului public 

 Reforma justiţiei, prevenirea şi combaterea corupţiei şi integritatea în sectorul public 

 Drepturile omului 

 Protecţia minorităţilor naţionale 

 Consolidarea societăţii civile 

 Organizarea şi desfăşurarea proceselor electorale 

 Dezvoltarea rurală 

 Sănătate publică 

 Reforma sistemului de asistență socială (inclusiv a celui de protecţie a copilului) 

 Educaţie incluzivă 

 Egalitatea de şanse 

 Educaţie şi politici pentru tineret 

 

5.2 Pacea şi securitatea 

Pacea şi securitatea sunt condiţii prealabile ale dezvoltării. Fără acestea, progresul dezvoltării este 

serios ameninţat, iar o dezvoltare ulterioară este aproape imposibilă. România susţine ţările în procesul 
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de reconstrucţie şi tranziţie de la conflict la stabilitate. O atenţie deosebită va fi acordată reformei 

sectorului public în context post-conflict. Domeniile concrete de cooperare includ: 

 

 Mecanismele de avertizare timpurie 

 Reducerea riscurilor la dezastre și consolidarea managementului dezastrelor 

 Rezilienţă  

 Răspuns la situaţii de urgenţă 

 Furnizarea de servicii în situaţii post-conflict 

 Gestionarea situațiilor de urgență 

 Reconstrucţie post-conflict 

 Măsuri de consolidare a încrederii (grupuri etnice, minorităţi) 

 Gestionarea eficientă a frontierelor 

 Combaterea criminalităţii organizate 

 Combaterea migraţiei ilegale 

 

 

5.3 Dezvoltarea economică durabilă 

România susţine ţările în procesul de tranziţie la economii libere de piaţă. Creşterea economică 

depinde de un mediu de afaceri favorabil. În acest scop, România va sprijini dezvoltarea sectoarelor 

competitive la nivel local, susţinând reformele legislative care să  favorizeze tranziţia spre economia 

liberă de piaţă şi reglementarea cadrului de dezvoltare a acesteia. România oferă, de asemenea, 

asistenţă în facilitarea accesului la servicii financiare şi economice, modernizarea politicilor agricole și 

reducerea riscului la dezastre. Transferul de expertiză tehnică va avea un rol central în proiectele de 

cooperare pentru dezvoltare care vizează activitățile de dezvoltare economică. Domeniile concrete de 

susţinere pot include: 

 

 Reglementări economice şi comerciale 

 Reforma fiscală 

 Antreprenoriatul, inclusiv economia socială 

 Antreprenoriatul feminin 

 Cooperarea şi comerţul transfrontalier 

 Agricultura (cu accent pe agricultura ecologică) 

 Siguranţa fitosanitară şi veterinară 

 Libera concurenţă 

 Dezvoltarea rurală 

 Turism  

 Apa şi salubritate 

 Energia regenerabilă 

 Combaterea efectelor schimbărilor climatice 

 Crearea de locuri de muncă decente  

 Includerea pe piața muncii a categoriilor vulnerabile (persoane cu dizabilități, migranți) 

 Implicarea IMM-urilor 
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5.4 Educaţie 

România poate oferi un sprijin ţărilor beneficiare în domeniul învățământului preuniversitar, 

profesional și tehnic, precum și în domeniul învățământului superior. Bursele acordate 

elevilor/studenţilor din ţările în curs de dezvoltare vor reprezenta o componentă principală a eforturilor 

României în domeniul educaţiei şi vor fi acordate pe baza unei analize prealabile de oportunitate 

politică. Acordarea de burse în domenii specifice de studiu va ţine cont inclusiv de nevoile pe termen 

lung ale României. Domeniile concrete de susţinere includ: 

 

 Burse de studiu 

 Instruirea profesorilor 

 Egalitatea de şanse 

 Accesul femeilor la educație 

 Reforme educaţionale  și ale sistemelor de formare profesională la toate nivelurile 

 Educație de calitate 

 Formare continuă 

 Acces universal la educație 

 

6. Teme transversale 

Schimbările climatice, drepturile omului, egalitatea de gen şi buna guvernare sunt teme care se 

intersectează în cadrul tuturor proiectelor şi programelor româneşti de cooperare pentru dezvoltare. 

Schimbările climatice sunt asociate cu creşterea catastrofelor naturale din ultimii ani; lupta împotriva 

efectelor schimbărilor climatice şi prevenirea situaţiilor de criză sunt o modalitate de prevenire a 

dezastrelor. Respectarea drepturilor omului şi a egalităţii de şanse pentru femei şi bărbaţi rămâne o 

provocare la nivel global şi prin urmare trebuie susţinută în cadrul tuturor activităţilor de dezvoltare în 

conformitate cu Planul UE de Acțiune pentru perioada 2015-2019 referitor la drepturile omului și 

democrație, respectiv cu Planul UE de Acţiune adoptat în 2015 pentru egalitatea de șanse între femei și 

bărbați (2016-2020). Buna guvernare se referă la interacţiunile fundamentale dintre stat şi societate, 

respectiv regulile, procesele şi comportamentul prin care se articulează interesele, se coordonează 

resursele şi se exercită puterea în cadrul societăţii.   

 

 

7. Modalităţi de cooperare pentru dezvoltare  

România oferă asistenţă bilaterală, tematică, multilaterală şi umanitară statelor beneficiare, conform 

listei statelor beneficiare de asistență oficială pentru dezvoltare a OCDE/DAC. 

 

Asistenţa bilaterală înseamnă asistenţa financiară acordată de România și implementată în mod direct 

sau indirect într-o ţară beneficiară, așa cum este definită în Legea nr. 213/2016. Asistenţa oferită de 

România se va baza pe experţi naţionali şi va implica, în măsura în care este posibil, societatea civilă 

din România în proiectele şi programele de cooperare pentru dezvoltare. Rapiditatea, flexibilitatea şi 

respectul faţă de angajamente şi asumarea responsabilităţii de către ţara beneficiară vor orienta 

asistenţa bilaterală a României. Aceasta include folosirea prioritară şi în cea mai mare măsură posibilă 

a sistemelor ţărilor partenere.  
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România susţine proiectele multilaterale 
România oferă contribuţii Secretariatului 
ONU, precum şi agenţiilor specializate ONU, 
inclusiv Grupului Băncii Mondiale, 
Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru 
Alimentaţie şi Agricultură (FAO), Organizaţiei 
Internaţionale a Muncii (ILO), Organizaţiei 
Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Ştiinţă şi 
Cultură (UNESCO), Organizaţiei Mondiale a 
Sănătăţii (OMS), UNHCR, UNDP, Convenţia 
Cadru a Naţiunilor Unite privind Schimbările 
Climatice (UNFCC) şi la Fondul Central de 
Răspuns în Situaţii de Urgenţă (CERF). De 
asemenea, România contribuie la proiecte 
ale organizaţiilor regionale şi internaţionale 
la care este stat membru, precum ar fi cele 
ale Organizaţiei Cooperării Economice a 
Mării Negre (OCEMN), Consiliului Europei 
(CoE), Organizaţiei Internaţionale a 
Francofoniei (OIF) şi a Organizaţiei pentru 
Securitate şi Cooperare în Europa (OSCE). 

 

Asistenţa tematică se referă la contribuţia destinată 

domeniului prioritar de politică tematică la nivel global, 

indiferent de statul beneficiar. Contribuţia adusă va avea 

în vedere caracteristicile complexe, extinse şi 

interconectate din domeniul tematic, precum şi prioritatea 

tematică naţională în cooperarea internaţională pentru 

dezvoltare     

 

Asistenţa multilaterală constă în contribuţii la bugetul 

general al organizaţiilor internaţionale şi supranaţionale, 

inclusiv contribuţii către agenţiile specializate, 

programele şi fondurile UE şi ONU, care au drept 

obiectiv cooperarea pentru dezvoltare. Asistenţa acordată 

de România pentru dezvoltarea multilaterală constă, în 

principal, în contribuţii la bugetul Comisiei Europene 

pentru instrumentele de acţiune externă. În prezent, 

România mai contribuie la fondurile extra-bugetare ale 

Comisiei Europene precum: Fondul European de 

Dezvoltare (FED) şi Facilitatea UE pentru Refugiații din 

Turcia. 

 

 

Asistenţa umanitară are drept scop salvarea de vieţi, reducerea suferinţei persoanelor, păstrarea şi 

protecţia demnităţii omului pe durata şi după situaţiile de urgenţă, consolidarea rezilienţei (a se vedea 

de asemenea Capitolul 2).  Asistenţa umanitară se va acorda bilateral şi/sau multilateral. 

 

Gestionarea situațiilor de urgență reprezintă un domeniu strategic pentru fiecare țară, iar România 

poate oferi un nucleu de dezvoltare în procesul de asistență umanitară și protecție civilă bazat pe 

expertiza pe care o deține în domeniu.  România poate contribui la organizarea sistemelor de urgență și 

prim-ajutor în țările partenere, oferind asistență durabilă atât țărilor partenere cu o capacitate mai bună 

de gestionare a situațiilor post-conflict și post dezastre naturale, cât și țărilor  partenere ce dețin 

capacități îmbunătățite de reducere a riscului la dezastre. De asemenea, eficienţa modelului sistemului 

românesc de urgență este recunoscută la nivel regional și european, ceea ce permite României să  

transfere expertiză de calitate.  

 

Pe termen mediu și lung, România se poate implica și prin oferirea de burse de pregătire în domeniul 

medicinii de urgență, contribuind astfel la dezvoltarea capacităților de formare în țările partenere. Prin 

procesul de asistență umanitară, atât la nivel bilateral sau multilateral, România se poate angaja să 

trimită personal calificat care să contribuie la dezvoltarea sistemelor de urgență și prim-ajutor. 

 

În cadrul cooperării transfrontaliere, un exemplu de succes în care România și Republica Moldova 

sunt angajate este reprezentat de îmbunătăţirea capacităţii de răspuns a Serviciului Mobil de Urgenţă, 

Reanimare şi Descarcerare (SMURD) pentru pregătirea şi intervenţia în situaţii de urgenţă printr-un 

sistem integrat de monitorizare şi limitare a consecinţelor dezastrelor pentru populaţia din zona de 

frontieră comună. Astfel, elemente precum managementul situațiilor de urgență, îmbunătățirea 

securității populației, salvarea de vieți omenești, protecția bunurilor și a proprietății, expertiza privind 

operațiunile de căutare și salvare pot fi extrapolate în beneficiul țărilor partenere în vederea ameliorării 

asistenței umanitare. 
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8. Parteneriatul cu alți donatori 

Politicile de colaborare pentru dezvoltare ale statelor membre UE se bazează pe principiul 

complementarităţii. România îşi poate folosi experienţa sa de tranziţie ca avantaj comparativ în 

vederea colaborării şi realizării unei acţiuni în comun cu statele membre UE şi donatorii emergenţi în 

zone de interes comun atât geografic, cât şi tematic. Mai mult, în cadrul UE, noile state membre pot 

împărtăşi abordarea lor cu privire la modul în care se poate modela politica de dezvoltare europeană 

într-o manieră inovatoare, bazându-se pe propria lor experienţă de tranziţie. România va încerca să 

maximizeze eficienţa acţiunilor sale prin sinergii şi prin colaborarea cu aceste ţări. 

 

România este dedicată consolidării parteneriatului global pentru dezvoltare. În acest sens, România 

susține cooperarea triunghiulară și va căuta oportunități de cooperare în acest format. Cooperarea 

triangulară înseamnă un parteneriat de dezvoltare între cel puţin o ţară beneficiară, un donator 

emergent şi un donator tradițional sau o organizaţie multilaterală în scopul planificării, finanţării şi 

implementării în comun a acţiunilor de dezvoltare. România poate aduce contribuţii la soluţiile de 

dezvoltare datorită experienţei sale de tranziţie, precum şi datorită cunoştinţelor specificului local şi a 

legăturilor regionale. Sprijinul poate include atât asistenţă tehnică, cât şi alocarea de resurse financiare. 

 

9. Asigurarea vizibilităţii RoAid 

O comunicare eficientă privind dezvoltarea este esenţială pentru implementarea, coordonarea şi 

eficienţa programelor României de cooperare pentru dezvoltare. Aceasta va contribui la o mai bună 

înţelegere a rolului României în calitate de donator cu experiență recentă, a raţiunii din spatele 

acţiunilor sale şi a nişelor sale specifice. De asemenea, va creşte vizibilitatea acesteia pe plan 

internaţional şi va contribui la asigurarea transparenţei procesului de cooperare.  

 

Orice comunicare publică în materie de cooperare pentru dezvoltare va avea la bază un set de mesaje 

cheie care definesc poziţia şi misiunea României, precum şi valoarea adăugată furnizată în cooperarea 

pentru dezvoltare. Va fi obligatorie folosirea elementelor de comunicare pentru toate proiectele şi 

programele dezvoltate de instituţiile publice româneşti. De asemenea, tuturor părţilor interesate care 

implementează proiecte de cooperare pentru dezvoltare finanţate de Guvernul României li se va 

impune utilizarea identităţii vizuale RoAid precum și a instituțiilor co-finanțatoare.  

 

10. Resurse bugetare 

În 2016, AOD a României s-a situat la valoarea de 1 miliard RON (aprox. 235 milioane euro), 

reprezentând 0,14% din Venitul Naţional Brut (VNB). Suma totală raportată de România reprezintă 

cumulul tuturor formelor de asistenţă acordată bilateral şi multilateral de instituţiile din România. În 

vederea îndeplinirii angajamentelor asumate la nivelul ONU şi UE, este necesară o majorare anuală 

progresivă a bugetului AOD. Guvernul României şi-a asumat angajamentul de a majora bugetul 

asistenţei pentru dezvoltare şi de a aloca, până în 2030, asistență pentru dezvoltare reprezentând 0,33% 

din VNB.   

 

11. Monitorizarea, raportarea şi evaluarea 

România se angajează să ofere asistenţă ţărilor partenere într-un mod eficient şi predictibil. Va 

contribui la crearea unei culturi a învăţării în cadrul MAE şi în celelalte instituţii guvernamentale 
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implicate în cooperarea internațională pentru dezvoltare. MAE, în calitate de coordonator naţional al 

cooperării internaționale pentru dezvoltare, va monitoriza implementarea programului strategic curent 

şi coerenţa programelor româneşti de cooperare pentru dezvoltare și va ajusta obiectivele pe baza 

feedback-ului obținut prin monitorizare. 

 

Conform Legii nr. 213/2016, MAE va elabora un raport naţional anual pe baza informaţiilor primite de 

la instituţiile care acţionează în domeniu, care va fi transmis Guvernului şi va fi făcut public. 

Ministerele de resort/instituţiile publice implicate în acţiuni/proiecte/programe de cooperare pentru 

dezvoltare vor fi responsabile de monitorizarea implementării propriilor acţiuni, precum şi de 

raportarea periodică către MAE. Fluxurile AOD acordate de România, în mod voluntar, către 

OCDE/DAC şi UE, vor fi raportate anual. 

 

MAE îşi va stabili propria politică de evaluare şi va încuraja alte instituţii guvernamentale să îşi 

evalueze propriile activităţi. Eforturile de evaluare a asistenţei oferite de România se vor baza pe 

principiile de evaluare ale OCDE/DAC, şi anume: parteneriat, imparţialitate, transparenţă, credibilitate 

şi independenţă. România va folosi rezultatele evaluărilor în cadrul proceselor de adoptare a deciziilor 

şi de formulare a politicilor, în vederea creşterii relevanţei, eficacităţii şi eficienţei portofoliului său de 

cooperare pentru dezvoltare.  

 

O evaluare intermediară a acestui program strategic este planificată pentru sfârșitul anului 2019. 

Evaluarea finală va avea loc la începutul anului 2022. 
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Schema logică de rezultate 

 

 

Obiectiv global: România sprijină ţările beneficiare în procesele lor de tranziţie  

către guvernarea democratică, respectarea drepturilor omului, promovarea economiei 

libere de piaţă şi societăţilor inclusive. 

 

Obiectiv strategic 1:  

Împărtăşirea experienţei de tranziţie a României 

Rezultat Situaţie curentă Obiectiv Risc 

1.1. Ţările 

partenere 

beneficiază de 

un acces mai 

bun la experienţa 

de tranziţie a 

României 

 

45 de misiuni 

implementate în cadrul 

Fondului de mobilitate şi 

alte 28 de schimburi de 

experienţă prin alte 

mobilităţi.  

Creşterea numărului 

misiunilor cu cel puțin 

50% până la sfârşitul 

perioadei de 

implementare a 

programului strategic. 

 

 

Resurse financiare 

insuficiente. 

 

Resurse umane 

insuficiente. 

 

Evoluţii geopolitice 

impredictibile. 

1.2 Experţii 

români de înaltă 

calitate sunt 

disponibili la 

cerere 

 

Expertiza română este 

disponibilă ad-hoc. 

Utilizarea sistematică 

a expertizei românești 

la nivelul programelor 

ODA. 

 

 

 

 

Resurse financiare 

insuficiente. 

 

Resurse umane 

insuficiente. 

 

1.3 O mai bună 

coordonare a 

asistenţei şi o 

programare 

comună cu alţi 

donatori. 

România a implementat 

un număr limitat de 

proiecte de cooperare 

triunghiulare. 

 

România participă la 

reuniuni de coordonare a 

donatorilor în Republica 

Moldova şi Georgia și la 

nivel regional în Balcanii 

de Vest. 

Cel puţin un proiect de 

cooperare 

triunghiulară la fiecare 

doi ani. 

 

Participarea la 

reuniuni de 

coordonare a 

donatorilor în ţările 

partenere: până la 

40%. 

Resurse umane 

insuficiente. 

 

Dificultăţi privind 

coordonarea 

termenelor şi 

intereselor cu alţi 

donatori. 

 

Vizibilitate 

insuficientă. 

Obiectiv strategic 2: 

Oferirea de asistenţă umanitară (inclusiv reconstrucţie în urma unui dezastru sau conflict) 

Rezultat Situaţie curentă Obiectiv Risc 

2.1 Ţările 

partenere au o 

capacitate mai 

bună de 

gestionare a 

situaţiilor post-

conflict. 

Număr de programe de 

formare (din 2015) : 9 

Creşterea numărului 

de programe de 

formare dedicate 

reconstrucţiei în urma 

conflictelor sau 

dezastrelor cu cel 

puţin 1 program de 

formare pe an.  

Resurse financiare 

insuficiente. 

 

Evoluţii geopolitice 

imprevizibile. 
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2.2 Ţările 

partenere selectate 

au capacităţi 

îmbunătăţite de 

reducere a riscului 

de dezastre. 

Numărul de activităţi 

dedicate riscului de 

dezastre organizate de 

România: 3 

Majorarea numărului 

de activităţi vizând 

reducerea riscului de 

dezastre. 

Resurse financiare 

insuficiente. 

 

Lipsa personalului 

calificat. 

2.3 O linie 

dedicată asistenţei 

umanitare este 

menţinută până în 

2021 în bugetul 

MAE. 

Asistenţa umanitară este 

finanţată din bugetul 

anual al MAE (10%). 

Creşterea finanţării 

dedicată asistenţei 

umanitare în cadrul 

MAE, care să poată fi 

accesată uşor pentru a 

furniza asistenţă 

umanitară. 

 

Finanţare 

insuficientă. 

Obiectiv strategic 3: 

Creşterea cooperării cu societatea civilă şi sectorul privat 

Rezultat Situaţie curentă Obiectiv Risc 

3.1 Societatea 

civilă şi sectorul 

privat sunt părţi 

interesate 

implicate în 

eforturile oficiale 

de cooperare 

pentru dezvoltare 

ale României.  

 

Schimburi cu societatea 

civilă cu privire la 

implementarea şi politica 

AOD. 

 

Organizarea anuală a 

Şcolii Române de 

Dezvoltare şi a Forumului 

ONG-urilor de la Marea 

Neagră. 

 

Un parteneriat de 

colaborare a fost semnat 

cu FOND. 

Dialog constant cu 

societatea civilă şi 

sectorul privat (cel 

puțin un eveniment 

public anual dedicat). 

 

Cel puțin o consultare 

publică cu mediul 

privat, atragerea 

sectorului privat în 

acţiuni comune 

destinate dezvoltării. 

 

 

Resurse umane 

insuficiente. 

 

Lipsa interesului 

manifestat de sectorul 

privat. 

3.2 Consolidarea 

angajamentului 

ONG-urilor 

româneşti 

implicate în 

activităţi de 

cooperare pentru 

dezvoltare. 

O singură solicitare 

comună anuală de 

propuneri de proiecte de 

cooperare pentru 

dezvoltare este organizată 

de MAE. 

Pe parcursul unui an 

calendaristic se vor 

organiza mai multe 

solicitări de proiecte 

destinate unor tematici 

specifice. 

 

Vor fi organizate 

apeluri de proiecte 

separate pentru ONG-

uri şi instituţiile 

publice. 

 

Va fi asigurată 

asistenţă şi 

transparenţă pentru 

ONG-urile româneşti 

Resurse umane și 

financiare 

insuficiente. 
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care solicită granturi  

 

Cofinanţarea 

proiectelor alături de 

societatea civilă  

Obiectiv strategic 4: 

Promovarea transparenţei şi comunicării publice 

Rezultat Situaţie curentă Obiectiv Risc 

4.1 Informaţiile 

privind AOD 

română pot fi 

accesate cu 

uşurinţă de către 

părţile interesate. 

Datele AOD sunt 

furnizate în mod voluntar 

OCDE/DAC, UE şi IATI. 

 

România publică un 

raport anual de cooperare 

pentru dezvoltare. 

Informaţii privind 

proiectele de 

cooperare pentru 

dezvoltare oferite de 

România vor putea fi 

accesate pe 

www.roaid.ro. 

La nivel naţional: 

Informaţiile privind 

proiectele AOD vor fi 

actualizate în mod 

regulat şi comunicate 

mecanismelor de 

coordonare a 

donatorilor. 

 

La nivelul UE: 

Datele privind 

asistenţa oferită de 

România sunt incluse 

în EU Aid Explorer. 

 

La nivel internaţional: 

România va publica 

cel puţin un set de date 

pe an în Registrul 

IATI. 

 

România continuă să 

disemineze activ 

raportul anual de 

cooperare pentru 

dezvoltare. 

Resurse financiare 

insuficiente. 

 

Resurse umane 

insuficiente. 

4.2 Educaţia 

pentru dezvoltare 

a fost extinsă în 

şcoli şi 

universităţi. 

MAE a sprijinit 

înființarea de programe de 

masterat în 5 universităţi 

naționale. 

Extinderea acestui 

concept în şcoli şi 

universităţi, inclusiv în 

statele din regiune. 

 

Promovarea de 

înfrăţiri sau programe 

comune de studiu între 

Resurse financiare 

insuficiente. 

 

Resurse umane 

insuficiente. 

 

Interes redus sau 

inexistent din partea 

http://www.roaid.ro/
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instituţiile de 

învăţământ din 

România şi cele din 

statele partenere şi/sau 

Statele Membre UE.  

administraţiilor 

şcolilor/universităţilor 

şi/sau 

elevilor/studenţilor. 

4.3 Vizibilitatea 

României ca 

furnizor de 

cooperare pentru 

dezvoltare a 

crescut la nivel 

naţional şi 

internaţional, sub 

egida brandului 

RoAid. 

O parte limitată a 

iniţiativelor finanţate de 

MAE în domeniul 

cooperării pentru 

dezvoltare au asociată 

identitatea vizuală RoAid.  

 

O serie de evenimente cu 

vizibilitate ridicată au fost 

organizate în domenii 

tematice precum asistenţa 

electorală şi anti-corupţia. 

Toate părţile interesate 

care implementează 

proiecte AOD 

finanţate de Guvernul 

României utilizează 

identitatea vizuală 

RoAid..  

 

Participarea la un 

eveniment anual cu 

vizibilitate ridicată în 

domenii-nişă ale 

României în materie 

de cooperare pentru 

dezvoltare. 

Resurse umane 

specializate 

insuficiente. 

 

Implicare insuficientă 

din partea diferitelor 

părţi interesate 

privind aderarea la 

identitatea vizuală 

RoAid.  

 

Indisponibilitatea 

experţilor români de a  

participa la 

evenimente. 

4. 4 Nivelul de 

conştientizare  

privind 

cooperarea 

oficială pentru 

dezvoltare a 

României şi 

agenda de 

dezvoltare 

durabilă a crescut 

în rândul 

publicului 

general. 

Un site web şi o pagină 

Facebook dedicate acestei 

tematici sunt actualizate 

constant.  

 

Un nivel limitat de 

conştientizare în rândul 

instituţiilor publice cu 

privire la politica şi 

priorităţile AOD ale 

României. 

Menţinerea şi 

actualizarea constantă 

a instrumentelor 

existente de 

comunicare online 

(site web şi medii de 

socializare).  

 

Consultări 

interministeriale 

regulate, atât la nivel 

de adoptare a 

deciziilor, cât şi la 

nivel de implementare; 

furnizarea constantă 

de informaţii privind 

eforturile AOD ale 

României tuturor 

părţilor interesate pe 

plan naţional. 

Resurse umane 

specializate 

insuficiente. 

 

Nivel scăzut de 

conștientizare a 

politicilor și 

priorităților AOD, 

precum și de 

implicare a părţilor 

interesate la nivel 

naţional. 

 

 

Contribuţii multilaterale 

Rezultat Situaţie curentă Obiectiv Risc 

România 

acţionează ca stat 

membru de 

încredere  al UE şi 

partener dedicat al 

organizaţiilor 

Contribuţii cheie 

obligatorii acordate 

Comisiei Europene, 

instituţiilor financiare 

internaţionale şi altor 

organizaţii internaţionale. 

Menţinerea sau 

creşterea nivelului de 

implicare globală. 

Parlamentul nu 

aprobă propunerile de 

buget aferente. 

 

Criza economică 

afectează în 
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multilaterale prin 

contribuţiile sale 

obligatorii. 

 continuare România. 

Bugetul dedicat 

contribuțiilor 

voluntare se 

diminuează. 

România oferă 

contribuţii 

voluntare afectate 

organizaţiilor 

multilaterale. 

Contribuţii voluntare au 

fost acordate mai multor 

agenții ONU 

 

Creşterea nivelului 

curent de implicare 

până în 2030. 

Resurse financiare 

insuficiente. 

România îşi 

intensifică 

programele 

tematice (de ex. 

programe de burse 

de studii, 

programe 

profesionale). 

În 2016, 98 milioane de 

lei au fost alocaţi burselor 

de studiu. 

Menţinerea sau 

creşterea nivelului 

curent de implicare 

până în 2030. 

Resurse financiare 

insuficiente. 
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Plan anual de acţiune (Model) 

 

PLANUL ANUAL DE ACŢIUNE RoAID | An: __________ 

 

Obiectiv global: România sprijină ţările partenere în procesele lor de tranziţie  

către guvernarea democratică, o economie liberă de piaţă şi societăţi inclusive. 

 

Obiectiv strategic 1:  

Împărtăşirea experienţei de tranziţie a României 

Regiune 

prioritară/ 

Ţară 

prioritară  

Activitate Aspecte 

privind 

rezultatul 

Rezultatul 

preconizat 

Riscuri Modalitatea 

de finanţare 

Instrument de 

finanţare 

Instituţie care 

implementează 

Buget 

 

         

         

         

Obiectiv strategic 2: 

Oferirea de asistenţă umanitară şi reconstrucţie în urma unui dezastru sau conflict  

Regiune 

prioritară/ 

Ţară 

prioritară  

Activitate Aspecte 

privind 

rezultatul 

Rezultat 

preconizat 

Riscuri Modalitate 

de finanţare 

Instrument de 

finanţare 

Instituţie de 

implementare 

Buget 

         

         

         

Obiectiv strategic 3: 

Cooperarea cu societatea civilă şi sectorul privat 

Regiune 

prioritară/ 

Ţară 

prioritară  

Activitate Aspecte 

privind 

rezultatul 

Rezultat 

preconizat 

Riscuri Modalitate 

de finanţare 

Instrument de 

finanţare 

Instituţie de 

implementare 

Buget 

         

         



26 

 

         

Obiectiv strategic 4: 

Promovarea transparenţei şi comunicarea 

Regiune 

prioritară/ 

Ţară 

prioritară  

Activitate Aspecte 

privind 

rezultatul 

Rezultat 

preconizat 

Riscuri Modalitate 

de finanţare 

Instrument de 

finanţare 

Instituţie de 

implementare 

Buget 

         

         

         

         

Contribuţii multilaterale 

Regiune 

prioritară/ 

Ţară 

prioritară  

Activitate Aspecte 

privind 

rezultatul 

Rezultat 

preconizat 

Riscuri Modalitate 

de finanţare 

Instrument de 

finanţare 

Instituţie de 

implementare 

Buget 

         

         

         

 

Note: 

Modalitate de cooperare: bilateral/multilateral/trilateral, asistenţă umanitară. 

Instrument de finanţare: de ex. cerere de propuneri, schimburi de experţi. 
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Lista abrevierilor 

 

AOD  Asistenţă oficială pentru dezvoltare 

CERF  Fondul Central de Răspuns în Situaţii de Urgenţă 

CoE  Consiliul Europei 

DAC  Comitetului de asistenţă pentru dezvoltare al OCDE 

FCD  Forum de Cooperare pentru Dezvoltare 

ECHO  Direcţia Generală de Asistenţă Umanitară şi Protecţie Civilă a Comisiei Europene 

FED  Fondul European de dezvoltare 

UE  Uniunea Europeană 

FAO  Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Alimentaţie şi Agricultură 

VNB  Venitul naţional brut 

IATI  Iniţiativa internaţională privind transparenţa ajutoarelor 

ILO  Organizaţia Internaţională a Muncii 

TPD  Ţara/ţările cel mai puţin dezvoltate 

MAE  Ministerul Afacerilor Externe din România 

ONG  Organizaţie neguvernamentală 

OCHA  Oficiului ONU pentru Coordonarea Afacerilor Umanitare 

OIF  Organizaţia Internaţională a Francofoniei 

OSCE  Organizaţia pentru Securitate şi Cooperare în Europa  

CPDD  Coerenţa politicilor pentru dezvoltare durabilă 

OCDE  Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică 

ONU  Organizaţia Naţiunilor Unite 

PNUD  Programului Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare 

UNESCO Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură 

UNFCC Convenţia Cadru a Organizaţiei Naţiunilor Unite privind schimbările climatice  

UNHCR Înaltul Comisariat pentru Refugiaţi al Naţiunilor Unite 

OMS  Organizaţia Mondială a Sănătăţii 

 

Glosar de termeni 

 

 Co-dezvoltare 

 Coerența politicilor pentru dezvoltare durabilă 

 Cooperare pentru dezvoltare 

 Cooperare Sud – Sud 

 Educație pentru dezvoltare durabilă/globală 

 Finanțarea pentru dezvoltare 

 Statut de donator internațional 


