CONCEPTUL STRATEGIC
AL DOMENIILOR
PRIORITARE DE
COOPERARE ÎN EUROPA
DE SUD-EST
DOCUMENT COMPLEMENTAR LA
PROGRAMUL STRATEGIC DE LUCRU AL
CONSILIULUI REGIONAL PENTRU
COOPERARE

20 MAI 2008, POMORIE

CONŢINUT
1. INTRODUCERE

(pg.3)

2. CONCEPTUL STRATEGIC AL DOMENIILOR PRIORITARE A
COOPERĂRII ÎN EUROPA DE SUD-EST (pg.4 - 23)
2.1.

Dezvoltarea economică şi socială

2.1.2 Dezvoltarea economică
Facilitarea Investiţiilor şi Dezvoltarea SME
Comerţ Liber
Dialogul cu Sectorul Privat

2.1.3 Dezvoltarea Socială
Politica de Dezvoltare
Dialogul Social
Sănătate Publică
Trai şi Management Urban
2.2
2.3

Energie şi Infrastructură
Justiţie şi Afaceri Interne

2.3.1 Combaterea Crimei Transfrontaliere
2.3.2 Combaterea Corupţiei
2.3.3 Cooperarea Poliţienească
2.3.4 Cooperarea Procurorilor
2.3.5 Migraţie, Azil şi Refugiaţi
2.4

Cooperarea în Domeniul Securităţii

2.4.1 Pregătirea şi Prevenirea contra Dezastrelor
2.4.2 Centrul pentru Cooperare în Domeniul Securităţii – RACVIAC
2.4.3 Controlul Armelor Mici şi Uşoare
2.5

Consolidarea Capitalui Uman

2.5.1 Societăţi Bazate pe Încredere
2.5.2 Educaţie
2.5.3 Cercetare
2.5.4 Societatea Informaţională
2.5.5 Economie Bazată pe Cunoştinţă
2.6

Cooperarea Parlamentară

2

1. INTRODUCERE
Evoluţiile pozitive în Europa de Sud-est în ultima decadă şi necesitatea continuării
realizărilor pozitive a Pactului de Stabilitate pentru Europa de Sud-est au generat
dezvoltarea unui cadru de cooperare gestionat de către regiunea Europei de Sud-est
– Consiliul Regional pentru Cooperare (CRC).
În baza deciziilor Mesei Regionale a Pactului de Stabilitate pentru Europa de Sudest (mai 2006, Belgrad, noiembrie 2006, Bucureşti), Şefii de Stat şi Guvern ai
Procesului de Cooperare în Europa de Sud-est (SEECP) şi Masa Regională a
Pactului de Stabilitate au decis, în cadrul reuniunii comune din mai 2007, la
Zagreb, transformarea Pactului de Stabilitate în CRC. Prima reuniune (de
inaugurare) a CRC a avut loc la 27 februarie 2008, la Sofia, concomitent cu
reuniunea finală a Mesei Regionale a Pactului de Stabilitate pentru Europa de Sudest.
Declaraţia Comună privind instituirea CRC şi Statutul CRC (Articolul 5), în
calitate de documente de bază ale CRC, definesc scopurile CRC şi domeniile
prioritare de cooperare în cadrul CRC. Aceste domenii prioritare de activitate sunt:
Dezvoltarea Economică şi Socială, Infrastructura, Justiţia şi Afaceri Interne,
Cooperarea în domeniul Securităţii, Consolidarea Capitalului Uman, Cooperarea
Parlamentară.
Urmare inaugurării CRC şi tranziţia oficială de la Pactul de Stabilitate la CRC,
Secretariatul CRC, în calitate de structură de bază a CRC şi SEECP în realizarea
obiectivelor, a lansat primele activităţi în contextul domeniilor prioritare a
cooperării regionale. Cu toate că activităţile CRC şi a Secretariatului acestuia sunt
numai la început, primele acţiuni în cadrul cooperării regionale sub auspiciul CRC
au trasat deja provocările majore şi posibilele căi a dezvoltării şi consolidării
cooperării. În acest proces, realizările şi moştenirea Pactului de Stabilitate pentru
Europa de Sud-est au constituit o îndrumare de valoare notorie.
În baza evaluării provocărilor şi posibilelor căi şi modalităţi de dezvoltare viitoare
a cooperării regionale în Europa de Sud-est, Secretarul General al CRC a elaborat
materialul vizat în calitate de document complementar la Programul Strategic de
Lucru al CRC pentru perioada 2008-2009, prezentat spre adoptare Board-ului
CRC, în conformitate cu Articolul 10 al Statutului CRC. Prezentarea Programului
este realizată conform domeniilor prioritare ale cooperării regionale în cadrul CRC.
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2. CONCEPTUL STRATEGIC AL DOMENIILOR PRIORITARE DE
COOPERARE ÎN EUROPA DE SUD-EST
2.1 Dezvoltarea Economică şi Socială
În ultimii zece ani platforma economică a Europei de Sud-est a simţit o marcare
semnificativă după perioada de recuperare post-conflict şi tranziţia pieţii spre o
dezvoltare economică durabilă. Indicii pozitivi de creştere economică pentru
regiune sunt nu mai mici de 5-6% anual pentru majoritatea statelor, cresc sumele
investiţiilor directe externe (FDI), sporeşte comerţul regional şi se păstrează
succesul de menţinere a inflaţiei în limita de 9%. Statele din regiune de asemenea
stabil cresc indicele anual al Transparency International, demonstrînd progresul în
lupta împotriva corupţiei.
Recunoscînd că dezvoltarea prosperă a economiei de piaţă prin politicile şi
sistemele sociale adecvate reprezintă baza păcii şi stabilităţii în regiunea Europei
de Sud-est, CRC intenţionează să acorde atenţie deosebită dezvoltării economice şi
sociale, ca un domeniu strategic de activitate. CRC va promova, asista, monitoriza
şi evalua iniţiativele de dezvoltare economică şi socială în regiune multe dintre
care sunt de asemenea în procese de tranziţie.
CRC îşi va exercita mandatul său social şi economic în domeniile de facilitare a
investiţiilor, dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii, comerţ liber, dialogul
sectorului privat, politicile de angajare, dialogul social, sănătate publică şi
managementul urban.
Multe din activităţile CRC sunt de asemenea indicate în calitate de priorităţi în
documentele strategice ale Comisiei Europene în regiune. Ţiînd cont de faptul că
cooperarea regională joacă un rol cheie în procesul de integrare Euro-Atlantică,
CRC va activa în comun cu Comisia Europeană pentru a asigura sinergia
iniţiativelor de cooperare regională cu agenda de stabilizare şi securizare.
2.1.2 Dezvoltarea Economică
Facilitarea investiţiilor şi dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii (ÎMM)
Eforturile Pactului de Stabilitate în facilitarea investiţiilor şi a ÎMM au fost
concentrate asupra lucrului ICSEE – un program condus de OECD elaborat pentru
a îmbunătăţi climatul investiţional şi încuraja dezvoltarea sectorului privat. ICSEE
promova asistenţă în dezvoltare, monitorizare şi evaluare a reformelor politice
relevante, inclusiv şi ghidarea actualei reforme. De asemenea acesta contribuie la
structurarea dialogului între guverne şi sector privat.
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În 2007 ICSEE a lansat comitetul de investiţii în Europa de Sud-est – un organ de
coordonare de nivel înalt, care va avea un rol de conducere în procesul de
reformare a acesteia.
CRC va înlocui ICSEE şi grupurile de lucru a acesteia. Scopul imediat va fi de a
sigura angajamentele continue a ICSEE inclusiv prin participarea în continuu în
evaluările politicii existente de activitate. De asemenea CRC va asigura
dezvoltarea celor 2 instrumente a ICSEE. Acesta va promova în continuu
facilitarea investiţiilor şi a ÎMM şi va juca un rol important în implementarea
strategiei investiţionale a Europei de Sud-est. RCC va promova legăturile între
ICSEE şi noul Secretariat CEFTA.
Schimbul Liber
În 2006 eforturile Grupului de Lucru pentru comerţ al Pactului de Stabilitate au dus
la semnarea a noii CEFTA – un acord unic de liberalizare a comerţului între
Albania, Bosnia şi Herţegovina, Croaţia, FYROM, Moldova, Muntenegru, Serbia,
Kosovo sub auspiciul rezoluţiei Consiliului de Securitate ONU 1244. CEFTA a
unit acordurile bilaterale existente pe principiul OMC. Semnarea şi ratificarea
CEFTA transferă treptat activitatea Grupului de Lucru pentru Comerţ a Pactului de
Stabilitate. La moment se instaurează un mic Secretariat la Bruxelles.
CRC va avea un loc în Comitetul de Conducere a CEFTA. Ţinînd cont de faptul că
CEFTA va reprezenta voinţa politică şi capacitatea administrativă a părţilor
fondatoare CRC va juca un rol crucial în monitorizarea implementării. CRC de
asemenea va facilita soluţionarea problemelor comerciale între statele CEFTA.
Deoarece va exista ajutor tehnic şi financiar pentru comerţ liber, CRC va asigura
gestionarea efectivă şi coordonată a asistenţei donorilor pentru implementarea
comerţului liber.
Luîn în consideraţie relaţia strategică şi interdependentă între facilitarea
investiţiilor şi a ÎMM, precum şi comerţ, CRC îşi propune să promoveze
cooperarea cu CEFTA şi implicarea în activităţile ICSEE. De asemenea CRC
intenţionează să promoveze relaţiile între CEFTA şi SECIPRO – iniţiativă
regională ce are ca scop promovarea comerţului prin proceduri avansate cu
implementarea barierelor non-tarif.
Dialogul sectorului privat
Asigurarea includerea în dialogul cu sectorul privat a constituit o activitate
importantă a eforturilor economice ale Pactului de Stabilitate. BAC (Consiliul
oamenilor de afaceri) – constă din oameni de afaceri din 20 de state (Europa de
Sud-est şi state donatoare) cu membri asociaţi din IFIs, IOs – care au consultat
Pactul de Stabilitate, Comisia Europeană de asemenea şi Guverne a statelor
donatoare şi beneficiare în subiecte de afaceri şi private. Un alt for consultativ
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include Consiliul Investitorilor Străini, instituite sub auspiciul ICSEE şi sectorul
privat ICT a BAC.
Guvernul Greciei recent a instituit un Centru Regional de Dezvoltare, orientat spre
sectorul privat, cu sediul la Thessaloniki (Grecia), care afiliat cu CRC care va juca
un rol important pentru oferirea cadrului instituţional pentru BAC şi SECIPRO.
Mai mult ca atît RDC are potenţialul de a servi drept centru informaţional ce va
îmbunătăţi cooperarea între iniţiativele date.
CRC va înlocui Pactul de Stabilitate la reuniunile BAC, ceea ce va continua
implicarea activă a RCC în sectorul privat. CRC poate să faciliteze relaţiile BAC
cu Guvernele regionale cu scopul de a asigura un dialog sistematic. CRC de
asemenea va stabili o relaţie strînsă cu RDC inclusiv prin semnarea unui
memorandum de înţelegere în domeniul cooperării instituţionale ce va promova
includerea RDC sub auspiciul al RCC şi va examina modalităţi de includere
optimală a iniţiativelor relevante regionale în viitoare activitate.
2.1.3 Dezvoltarea Socială
Subiecte ale dezvoltării sectoriale au fost administrate de Iniţiativa Pactului de
Stabilitate pentru Legătură Socială, care încorpora dimensiunea socială a
eforturilor de dezvoltare economică.
Politica în domeniul ocupării forţei de muncă
Recunoscînd că reforma de piaţă, restructurarea industrială şi privatizarea au avut
un efect nefavorabil asupra domeniului muncii în regiune, au fost depuse eforturi
pentru îmbunătăţirea politicilor în domeniul muncii conform standardelor UE sub
denumirea Procesul pentru Ocuparea Forţei de Muncă de la Bucureşti, în care
Miniştrii Muncii şi/sau Şefii Agenţiilor pentru Ocuparea Forţei de Muncă comişi
cooperării regionale în domeniile muncii, pieţelor de muncă şi dezvoltării
capacităţilor umane. Ulterior au fost efectuate studii comparative în domeniul
politicii ocupării şi recomandările lor au fost susţinute de Conferinţa Ministerială
din Muntenegru în 2007.
Adiţional, un Proiect regional privind Securitatea şi Sănătatea Ocupaţională
(OSH), care a început în 2006, a produs profiluri naţionale a politicilor ţărilor visa-vis de UE. Acestea au fost încorporate într-un Raport Regional a Securităţii şi
Sănătăţii Ocupaţionale în Sud-estul Europei. Faza secundă a proiectului, adică
dezvoltarea acţiunilor specifice în elaborarea politicilor în domeniul OSH şi
dezvoltarea capacităţilor umane, precum şi crearea mecanismelor de executare a
OSH, va fi iniţiată în curînd.
CRC va moşteni aşa numitul Comitetul Permanent de Nivel Înalt în domeniul
Ocupării Forţei de Muncă al Pactului de Stabilitate. Sarcina principală a acestui va
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fi de a face lobby pentru implementarea Concluziilor din Muntenegru şi de a juca
un rol activ în monitorizarea acestor. Totodată, CRC va sprijini iniţierea fazei
secunde a proiectului OSH şi va asigura monitorizarea implementării ei.
Dialogul Social
Crearea forţei de muncă profesionale care să facă faţă cerinţelor economiei de piaţă
moderne necesită un dialog social structurat dintre reţele de angajaţi şi angajatori.
Această comunicare a avut loc pînă la momentul actual sub auspiciu Confederaţiei
Europene de Sindicate (ETUC) şi a Organizaţiei Internaţionale de Angajatori.
(IEO), cu sprijinul Organizaţiei Internaţionale a Muncii (ILO).
O strategie de trei ani prevăzută pentru transferarea cooperării formale între
reţelele de sindicate şi de angajatori a fost finalizată şi aprobată de către donorul
său - Elveţia. Scopul ei este de a reduce rolul ETUC şi IEO şi de a transfera
responsabilitatea pentru cooperare unui secretariat cu sediul la Zagreb.
CRC va juca un rol activ în promovarea conceptului dialogului social prin oferirea
sprijinului politic şi de coordonare Secretariatului bazat la Zagreb. El de asemenea
intenţionează să menţină legături strînse cu ILO, ETUC şi IOE pentru a asigura
contribuţia experţilor şi examinarea dialogului social regional. CRC va promova
consolidarea capacităţii structurilor instituţionale ale partenerilor sociali prin
programe continue de trainguri şi twinning dintre organizaţiile regionale de
angajaţi şi angajatori.
Sănătatea publică
Iniţiativa de Sănătate în Europa de Sud-est (SEEHN), compusă din 21 de experţi
internaţionali principali şi mai bine de 100 de elaboratori de politici în domeniul
sănătăţii şi experţi tehnici din regiune, supraveghează activităţile proiectelor
publice regionale în domeniul sănătăţii şi îndeplineşte rolul forului regional de
cooperare pentru membrii săi. Reuşitele sale politice la moment includ un
Memorandum de Înţelegere (în proces de reexaminare) privind viitorul SEEHN în
contextul SEECP, precum şi declaraţiile ministeriale privind cooperarea regională
în domeniul sănătăţii mintale şi pregătirii pentru epidemii. Un şir de proiecte
menite pentru adoptarea standardelor UE şi internaţionale în domeniul sănătăţii
publice sînt în proces de implementare.
Anul 2007 a marcat începutul tranziţiei spre gestionarea regională după ce
Consiliul Europei (CoE) şi Organizaţia Mondială a Sănătăţii (WHO) au început să
transfere rolul lor principal în acest sector ţărilor Europei de Sud-est. Astfel,
Memorandumul de Înţelegere privind viitorul SEEHN prevede crearea unui
Secretariat SEEHN mic, afiliat cu CRC.
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Locuinţe şi Administrarea Urbană
Dezvoltarea pieţelor funcţionale de locuinţe, inclusiv oferirea opţiunilor viabile de
locuinţe segmentelor vulnerabile ale populaţiei avea loc în cadrul Iniţiativei privind
Locuinţe şi Administrarea Urbană a Pactului de Stabilitate (HUMI). Lucrul său a
fost ghidat de Declaraţia de la Viena privind Aşezările Informale în Europa de
Sud-est (2004), în care ţările din Balcanii de Vest s-au obligat să întreprindă
măsuri menite să adreseze problema aşezărilor informale Implementarea a fost
monitorizată prin intermediul procesului de recenzie ale specialiştilor şi
dezvoltarea Programului Regional de Consolidare a Capacităţii (RCSP) pentru a
susţine dezvoltarea mai bună a politicilor. Comitetul de Conducere RCSP interimar
a susţinut programul RCSP pentru 2007-2010. Între timp echipa Pactul de
Stabilitate – UN HABITAT s-a consultat cu succes cu donori pentru a asigura
fondurile necesare pentru diferite etape ale RCSP.
Pe parcursul anului 2008 recenziile specialiştilor ale Declaraţiei de la Viena şi
RCSP vor cade sub conducerea UN HABITAT. Avînd în vedere rolul conducător
al UN HABITAT în ceea ce ţine de activitatea HUMI, CRC va încercă să ofere
sprijinul său în domeniu de trouble-shooting politic şi coordonarea donatorilor.
2.2 Energia şi Infrastructura
Sprijinul continuu dezvoltării energiei şi infrastructurii regionale este de o
importanţă majoră din motivul că acest progres necesită finanţare substanţială
conform termenilor şi condiţiilor corespunzătoare şi, probabil mai mut decît în alte
sectoare, un angajament puternic pentru reforme naţionale şi îmbunătăţiri
regulatorii precum şi sporirea capacităţii de implementare în ţările regionale.
CRC va contribui la adresarea celor mai mari obstacole în implementarea
reformelor naţionale care sînt esenţiale pentru cooperarea regională efectivă în
domeniul energiei şi infrastructurii ca un pas spre integrarea Europeană mai largă.
CRC de asemenea va contribui la oferirea ghidării politice grupurilor de lucru
relevante şi iniţiativelor active în domeniile de cooperare regională energetică şi de
infrastructură şi va primi de la ele contribuţii substanţiale.
CRC va asigura dimensiunea energetică şi de infrastructură a SEECP, în calitate de
organ regional politic, cu capacităţile operaţionale şi va promova implicarea
continuă a acelor membri ai comunităţii internaţionale de donatori care sînt
implicaţi în Europa de Sud-est şi susţinătorilor cooperării regionale.
Mai specific, CRC va monitoriza implementarea de către Părţile Contractante a
Tratatului care creează Comunitatea Energetică (ECT) prin participare la
reuniunile instituţiilor ECT, alte grupuri de lucru ai Comunităţii Energetice,
iniţiative şi donatori. Sprijinul CRC-ului a Secretariatului Comunităţii Energetice
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(ECS) în implementarea ECT va fi legat în primul rînd de promovarea pe lîngă
Părţile Contractante a necesităţii pentru:
- Preţurile crescătoare la energie care reflectă costurile determinate de către
Organele Naţionale Regulatoare Independente într-un mod social acceptabil
nu numai pentru a face utilităţile energetice viabile din punct de vedere
economic dar, de asemenea, pentru a crea un teren competitiv şi pentru a
sprijini investiţiile energetice,
- Cel mai cuprinzător sprijin al publicului pentru procesul de reformare a
sectorului energetic, în primul rînd, prin includerea rezonabilă a partenerilor
sociali şi actorilor ai societăţii civile,
- Deschiderea pieţelor naţionale fragmentate comerţului transfrontalier
transparent şi liber prin intermediul Oficiului Coordonat de Lecitaţii,
- Accelerarea procesului de luare a deciziilor pentru construirea facilităţilor
noi de generare a electricităţii din cauza deficitului regional crescător de
electricitate,
- Facilitarea procedurilor de achiziţii publice juste, transparente şi diligente, în
cazul contractării pentru un proiect,
- Promovarea conştientizării beneficiilor transportării regionale energetice,
comerţului şi reglementării a pieţei, precum şi a investiţiilor în infrastructura
energetică,
- Lansarea şi sporirea permanentă a dialogului dintre aprovizionatorii externi
de energie şi consumatorii Sud-est Europeni (de exemplu alimentarea
electrică din Ucraina, alimentarea cu gaze din Rusia, Bazinul Caspic,
Orientul Mijlociu şi Africa de Nord).
Promovarea Comunităţii Energetice comunităţii internaţionale de afaceri va fi de o
importanţă specială avînd în vedere faptul că regiunea se confruntă cu o provocare
importantă de investiţii pentru a asigura alimentarea cu energie.
CRC va facilita comunicarea dintre Comunitatea de Donori, inclusiv importante
Instituţii Internaţionale Financiare şi iniţiatori de proiecte cu scopul principal de a
discuta avansarea proiectelor, de a recunoaşte obstacolele şi de a identifica căi şi
mijloace pentru accelerarea dezvoltării lor de la propuneri la implementare. CRC
va încuraja ţările Sud-est Europene în coordonarea eforturilor lor pentru a folosi
mai bine sprijinul existent pentru procesele de cooperare regională, în special
Programul Multe-beneficiar al Instrumentului pentru Asistenţă de Pre-aderare
(IPA).
Participarea la Grupul Consultativ al Instituţiilor Internaţionale Financiare (IFIAG)
şi grupurile sale tehnice (Problemele de energie, transport, mediu şi sociale) va
împuternici CRC să funcţioneze ca o interfaţă dintre elaboratorii de politici, IFIuri, comunitatea de afaceri şi partenerii sociali precum şi ca un instrument pentru
informare atît pentru ţările din regiune, cît şi pentru IFI-urile. IFIAG s-a angajat să
asigure că toate proiectele de cea mai mare importanţă vor putea obţine finanţarea
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necesară. Rolul CRC în facilitarea accesului ţărilor donatoare, consolidarea
cooperării existente şi promovarea cooperării dintre reţele şi parteneri este de o
importanţă majoră, în special avînd în vedere dorinţa continuă a comunităţii
internaţionale de a oferi sprijinul politic, tehnic şi financiar. El va asista nu numai
la identificarea proiectelor care sînt realizabile din punctul de vedere economic dar,
de asemenea, va depune eforturi pentru a identifica proiectele potenţiale în sectorul
mediului înconjurător şi, în special, al celui social, importante pentru sprijinirea
proiectelor de dezvoltarea a infrastructurii şi reforme naţionale.
Facilitatea pentru Proiecte de Infrastructură (IPF) lansată de către Comisia
Europeană va fi disponibilă pentru studiile de pre-fezabilitate, fezabilitate, impact
social şi asupra mediului înconjurător a proiectelor promovate de ţările candidate
şi în special, ţările potenţial candidate. Va fi un instrument important pentru
dezvoltarea proiectelor energetice şi de infrastructură. CRC va juca un rol
important în procesul identificării proiectelor eligibile pentru sprijinul IPF şi
implementarea lor ulterioară. Această identificare va fi bazată, în primul rînd, pe
criteriile TEN, viabilitatea economică şi din punctul de vedere a mediului şi
studiile regionale finisate, cele în proces şi planificate.
Luînd în consideraţie că succesul reformelor va depinde în mare măsură de
sprijinul cuprinzător şi acceptare generală, promovarea dialogului dintre partenerii
sociali şi facilitarea adopţiei planurilor sociale de acţiuni legat de restructurarea
infrastructurii şi accesibilitatea produselor şi serviciilor sale va reprezenta o
activitate importantă a CRC. CRC va sprijini politic ECS în implementarea
Memorandumului de Înţelegere (MoU) în Problemele Sociale în contextul
Comunităţii Energetice, precum şi în asistarea întreprinderilor şi a lucrătorilor de a
anticipa, adapta şi administra pozitiv schimbările social-economice, care ar putea
apărea de la implementarea ECT.
Principalele criterii ale CRC pentru stabilirea, alegerea şi activizarea diferitor
programe regionale comune, centre şi instituţii vor fi eficienţa din punct de vedere
a costurilor, interesul reciproc şi o distribuire justă între toate ţările regionale.
CRC va promova dezvoltare energetică durabilă în regiune în conformitate
completă cu politica UE în domeniul mediul şi energiei. Proiectele mici în
domeniul energiei reciclabile, generarea curentului electric distribuit în baza
surselor locale de energie, construirea durabilă şi eficienţa îmbunătăţită în regiune
ar putea deveni cele mai importante instrumente pentru satisfacerea cererii
crescătoare a energiei. Proiectele legate de Eficienţa Energetică, indicele
convenabile energetice, economice şi ale mediului înconjurător ar putea declanşa
investiţiile private în sectorul energetic, care sînt atît de necesare. Transferul de
cunoştinţe din partea Ţărilor Membre ale UE privind schema menţionată a
pregătirii proiectelor, dezvoltării, finanţării şi implementării va fi principal pentru
succesul acestei iniţiative.
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Adiţional la sprijinul politic acordat ECS în implementarea eficientă a ECT, CRC
va acorda atenţie specială sprijinului politic Secretariatului Permanent al
Observatorului Sud-est European al Transportului (SEETO) în procesul prevăzut
de negocieri şi ulterior executarea Tratatului de înfiinţare a Comunităţii de
Transport bazată pe MoU existent privind Dezvoltarea Reţelei Regionale
Principale de Transport. Un astfel de document cu efecte juridice va consolida
investiţii în transport în regiune, va duce la o mai mare consistenţă în politicile de
transport şi va lua în consideraţie necesitate pentru includerea dimensiunii sociale
de la bun început. Un Tratat Comunitar în domeniul Transportului este o sarcină
ambiţioasă avînd în vedere interesele naţionale conflictuale şi decalajul în diferite
modalităţi de transport. CRC va contribui la acest proces prin încurajarea ţărilor de
a securiza mandatul de negocieri corespunzător şi prin oferirea forului politic
neutru pentru trouble-shooting.
Reţeaua Regională Principală de Transport, în calitate de o referinţă acceptată de
comun acord pentru planificarea investiţiilor de relevanţă regională, include căi
ferate prin ţările Europei de Sud-est, drumuri, principale porturi şi aeroporturi, şi
căi navigabile interne Dunărea şi Sava. Prin cooperare, în primul rînd, cu SEETO
şi IFI-urile în cadrul Grupului de Lucru privind Transportul al IFIAG, CRC va
contribui la pregătirea şi implementarea planului multianual ca un program de
lucru rulant care întruneşte obiectivele stabilite în MoU şi pentru prioritizarea
adecvată a investiţiilor de importanţă regională, care sînt accesibile financiar şi
potrivite sectorului privat şi finanţării din partea IFI-urilor.
CRC va promova o abordare regională dezvoltării căilor ferate care este esenţial
pentru modernizarea şi raţionalizarea sectorului căilor ferate şi pentru promovarea
investiţiilor rapide. Comunitatea Energetică ar putea servi ca un model potrivit
pentru îmbunătăţirea situaţiei curente cauzate, în primul rînd, de administrarea
slabă a căilor ferate, declin drastic în numărul utilizatorilor şi productivitatea slabă.
În acest scop, CRC va contribui şi va monitoriza crearea şi implementarea
Spaţiului Sud-est Europene de Transport Feroviar bazat pe un Addendum al MoU
semnat recent privind Dezvoltarea Reţelei Regionale Principale de Transport.
Adiţional, el va facilita coordonarea şi sporirea cooperării dintre elaboratori de
politici şi IFI-urile, ai cui sprijin va depinde de conformare Addendumului susmenţionat.
Referitor la aviaţie, suplimentar la contribuţia CRC la Consiliul de Conducere
pentru Acordul Spaţiului European Comun de Aviaţie, CRC va avea un rol
semnificativ în implementarea Acquis-ului Spaţiului European Unic, de asemenea
prin susţinerea statelor din regiune privind participarea acestora la Iniţiativa
Blocurilor Funcţionale SEE FABA (South East European Functional Airspace
Blocks Approach).
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CRC va moşteni rolul Pactului de Stabilitate în cadrul Procesul de Cooperare
Dunărean (DCP), care reprezintă un for consultativ politic, diplomatic şi economic,
bazat pe Declaraţia Comună, Principiile şi metodele de lucru pentru
funcţionalitatea DCP, şi va contribui la asigurarea susţinerii acestui proces în
dimensiunea economică, maritimă, de mediu, turism, cultură şi cooperare subregională. CRC va promova, în mod special, cooperarea consolidată între statele
Dunărene riverane în vederea elaborării în comun a soluţiilor integrate relevante
navigaţiei pe rîuri, dezvoltarea socio-economică, gestionarea susţinută a apelor şi
inundaţiilor, restaurarea climaterică şi conservarea biodiversităţii.
CRC va susţine Comisia Internaţională a Bazinului Rîului Sava în vederea
implementării Acordului de Cadru privind Bazinul Rîului Sava şi a Protocolului de
Navigaţia, elaborarea Planului de Acţiuni privind Bazinul Rîului Sava şi adoptarea
acţiunilor şi protocoalelor juridice necesare.
Luînd în consideraţie că domeniul energetic şi de transport sunt cei mai mari
poluanţi, CRC va acorda asistenţa necesară şi va cooperare cu Centrul Regional al
Mediului şi cu Secretariatul Regional a Programului de Reconstrucţie în domeniul
Mediului. În contextul implicaţiilor majore de ordin social şi de mediu în relaţie cu
dezvoltarea domeniului energetic şi de transport, CRC va acorda o atenţie
deosebită implicării şi cooperării cu reprezentanţii societăţii civile.
2.3 Justiţia şi Afaceri Interne
Reformele şi cooperarea în domeniul justiţiei, libertăţii şi securităţii, în mod special
în combaterea crimei organizate şi a corupţiei, reformarea judiciară şi
poliţienească, precum şi consolidarea mangament-ului la frontieră, sunt de o
importanţă deosebită pentru statele Europei de Sud-est.
În domeniul justiţiei, libertăţii şi securităţii, cooperarea regională contribuie în mod
direct la şi este indispensabilă în procesul integrării Europene.
CRC va facilita coordonarea şi coerenţa prin activitatea extinsă la nivel
internaţional, cu statele Europei de Sud-est şi între iniţiativele regionale de profil în
domeniul justiţiei şi afaceri interne. De asemenea, datorită caracterului de
interconexiune a celor 5 domenii prioritare ale CRC – eforturi considerabile vor fi
necesare în vederea asigurării canalelor de comunicare între iniţiative şi asigurării
funcţionalităţii acestora.
Cooperarea regională în domeniul justiţiei şi afaceri interne complimentează
eforturile la nivelele regionale. Un aspect important pentru CRC îl constituie
facilitarea canalizării comunicării şi schimbului de cele mai bune practici şi
experienţă, realizate în regiune. Suplimentar, CRC va susţine elaborarea unor
îndrumări şi protocoale armonizate dedicate schimbului de informaţii relevante
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între frontiere, în baza realizărilor proiectelor naţionale şi a altor iniţiative
regionale.
În vederea soluţionării problemelor, fenomenelor şi provocărilor existente în
domeniul justiţiei şi afaceri interne, CRC va continua abordarea flexibilă aplicată
de către Pactul de Stabilitate în identificarea şi adaptarea la schimbările priorităţilor
şi circumstanţelor curente între statele Sud-est Europene şi donatori. Priorităţile
respective pot să se schimbe în timp şi Secretariatul CRC va avea rolul de
menţinere a flexibilităţii necesare în vederea realizării obiectivului propus.
2.3.1 Combaterea Crimei Trans-Frontaliere
Una din strategiile prioritare a CRC se exprimă în consolidarea rolului Centrului
Regional în combaterea crimei trans-frontaliere, cu sediul la Bucureşti. Prin experţi
în domeniul justiţiei şi afaceri interne, Secretariatul CRC va susţine activitatea
acestuia, în conformitate cu următoarele obiective:
Finalizarea procesului de negocieri a Convenţiei privind Centrul Organelor de
Drept în Europa de Sud-est (Convenţia SELEC – înlocuirea SECI), realizarea
aşteptărilor tuturor participanţilor, reprezintă o provocare cheie pentru anul 2008,
luînd în consideraţie că aprobarea Convenţiei SELEC este o condiţie pentru
susţinerea financiară a UE pentru Centrul SECI/SELEC, în cadrul IPA 2008.
Centrul Regional urmează să remodeleze, consolideze şi dezvolte cadrul
instituţional şi operaţional în vederea obţinerii noului statut de organizaţie
internaţională. Fiind transformat într-o agenţie internaţională autentică de ocrotire
a normelor de drept, Centrul va putea instituţionaliza relaţiile sale cu agenţiile UE,
precum EUROPOL şi EUROJUST, urmînd a-şi dezvolta relaţiile cu INTERPOL,
World Custom Organization şi UNODC.
Susţinerea financiară adecvată urmează a fi asigurată de către statele membre ale
Centrului şi donatori, pentru a oferi premisele funcţionalităţii eficiente a noului
departament juridic începînd cu anul 2008, precum şi a perfecţionării cadrelor prin
majorarea numărului şi calificării analitice a funcţionarilor, în scopul elaborării de
asemenea, a documentului privind Evaluarea Riscurilor în domeniul Crimei
Organizate în Europa de Sud-est (SEE-OCTA), cu asistenţa EUROPOL.
CRC a moştenit rolul Pactului de Stabilitate în cadrul Comitetului Comun
Consultativ (JCC) şi va susţine Centrul în realizarea obiectivelor menţionate.
2.3.2 Combaterea Corupţiei
Iniţiativa Regională Anticorupţie (RAI) va continua să fie punctul focal în
cooperarea privind combaterea anticorupţiei, concentrîndu-şi activitatea în baza
abordării multidisciplinare în combaterea şi prevenirea corupţiei. Urmare activităţii
13

acesteia, cadrul legal relevant combaterii corupţiei în statele Europei de Sud-est a
fost ajustat la standardele stabilite de convenţiile internaţionale, structuri
specializate în domeniul vizat au fost sau se află în proces de creare, reorganizate
sau consolidate. De asemenea, sunt preconizate a fi întreprinse măsuri practice în
vederea respectării angajamentelor stabile prin Declaraţia Ministerială privind 10
măsuri de combatere a corupţiei în Europa de Sud-est, aprobată de către Miniştrii
Justiţiei în 2005, la Bruxelles.
O parte componentă a portofoliului experţilor CRC în domeniul justiţiei şi afaceri
interne îl constituie monitorizarea RAI, Secretariatul CRC urmînd a asuma rolul
Pactului de Stabilitate în cadrul Grupului de Conducere. Pentru următorii a2 ani,
obiectivele specifice ale Secretariatului CRC în acest domeniu se exprimă în
susţinerea durabilităţii RAI, facilitării procesului de realizare a obiectivelor
propuse şi consolidarea impactului urmare diseminării celor mai bune practici şi
experienţe.
Agenda în domeniul combaterii corupţiei se înscrie în unul din domeniile prioritare
ale CRC – astfel, RAI necesită dezvoltarea sau consolidarea relaţiilor de lucru cu
alte iniţiative regionale, precum Grupul de Lucru Anticorupţie, sub auspiciul
Comitetului de Investiţii în ESE şi Centrul e-Governance; cu diverse agenţii,
proiecte şi programe viabile sub auspiciul organizaţiilor internaţionale, precum UE,
Comisia Europeană, Naţiunile Unite, OCDE, Banca Mondială; cu ONG-uri
naţionale şi internaţionale.
2.3.3 Cooperarea Poliţienească
Experţii Secretariatului CRC în domeniul justiţiei şi afaceri interne monitorizează
evoluţiile SEPCA, CRC avînd un rol important în cadrul Reuniunii Anuale a
Asociaţiei Şefilor de Poliţie în Europa de Sud-est (SEPCA).
Începînd cu noiembrei 2007, SEPCA şi-a asumat responsabilitatea For-ului
Poliţienesc. Unul din obiectivele CRC aferente Iniţiativei SEPCA se exprimă în
facilitarea derulării continue a proiectelor privind reţeaua de trening în domeniul
combaterii crimei organizate (OCTN), Procesul de la Bled privind Vehicule
Furate, Sistemul Interpol I24/7 IT destinat conectării punctelor de control la
frontieră, Analiza Crimelor.
Un alt obiectiv îl constituie acordarea asistenţei SEPCA, în calitate de organizaţie
profesionistă de nivel înalt şi generator de politici, în dezvoltarea relaţiilor
apropiate de lucru cu Miniştrii Afacerilor Interne SEECP, Convenţia ESE privind
Boardurile Cooperării Poliţieneşti, Centrul Regional, MARRI, RAI şi alte structuri
regionale şi internaţionale relevante.
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Printre alte obiective specifice se numără şi consolidarea încrederii şi colaborării
cu societatea civilă, care vor fi adresate prin prisma activităţii SEPCA, în baza
Platformei Regionale Poliţieneşti Comunitare şi proiecte poliţieneşti comunitare.
2.3.4 Cooperarea Procurorilor
Secretariatul CRC va asista şi facilita activitatea Grupului Consultativ a
Procurorilor din Europa de Sud-est (SEEPAG).
Relaţiile SEEPAG cu Centrul Regional, SEPCA şi MARRI urmează a fi
dezvoltate, impunîndu-se totodată necesitatea perfecţionării cooperării regionale şi
reţelei între oficiile naţionale a procurorilor şi între procurori şi agenţii de ocrotire
a normelor de drept în domeniul combaterii crimei şi corupţiei. SEEPAG va oferi
susţinerea şi asistenţa operaţională altor iniţiative regionale şi agenţiilor naţionale
de ocrotire a normelor de drept în investigaţii şi pedepse în domeniul crimei
transfrontaliere.
CRC va asista SEEPAG în oferirea de consultanţă, asistenţă şi îndrumare privind
politica criminală şi aspectele legale relevante dimensiunii ocrotirii normelor de
drept în regiune, precum şi în semnarea memorandum-urilor bilaterale privind
cooperare între oficiile publice de procurori din statele regiunii.
2.3.5 Migraţia, Azil şi Refugiaţi
Subiectele acoperite de către Iniţiativa Regională Migraţie, Azil şi Refugiaţi
(MARRI), reprezintă elemente cruciale pentru procesul de integrare Euro-Atlantică
a regiunii, şi CRC va monitoriza evoluţiile în acest domeniu în modul adecvat.
Experţii Secretariatului CRC în domeniul justiţiei şi afaceri interne vor monitoriza
evoluţiile MARRI şi rolul Secretariatul CRC va asuma rolul Secretariatului
Pactului de Stabilitate în cadrul For-ului Regional MARRI.
Obiectivele specifice adresate de către strategia CRC, în conformitate cu procesul
de integrare în UE a regiunii şi scopul promovării relaţiilor interumane între UE şi
statele regiunii sunt următoarele: management-ul mişcării populaţiei, în special
mişcarea iregulară a populaţiei; aspectele nesoluţionate ale dezamplasării;
acordurile de facilitare a regimului de vize şi de readmisie.
CRC va susţine angajamentul UE în vederea iniţierii dialogului privind regimul de
vize, în baza căilor de parcurs cu toate statele din Balcanii Occidentali, direcţionat
spre liberalizarea regimului de vize. CRC va cooperare cu MARRI în vederea
asigurării asistenţei Comisiei Europene şi a statelor din Balcanii Occidentali.
Este necesară o nouă abordare privind management-ul la frontieră, în vederea
optimizării procesului de depăşirii provocărilor impuse de globalizare, mobilitate
majorată şi riscurilor instabile în aspecte de securitate.
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Experţii CRC vor susţine MARRI în definitivarea legăturilor strategice cu
strategiile naţionale individuale ale statelor SEECP în acest domeniu. CRC va
acorda asistenţă Iniţiativei MARRI în intensificarea credibilităţii în relaţia cu
Statele Membre şi comunitatea internaţională prin implementarea proiectelor
importante, precum: dezvoltarea capacităţilor Statelor Membre MARRI în vederea
implementării de succes a acordurilor privind facilitarea regimului de vize şi de
readmisie, harta interactivă de migraţiune a MARRI, evaluarea tipurilor de
documente de identificare în Statele Membre MARRI.
CRC va continua acordarea asistenţei Centrului MARRI şi Statelor Membre în
procesul alinierii la standardele UE în documentele de securitate, luînd în
consideraţie că aceste activităţi îmbunătăţesc dezvoltarea capacităţilor şi a
cooperării regionale în calitate de instrument de susţinere pentru libertatea mişcării
populaţiei în regiune.
Aspectele migraţiei forţei de muncă şi exodul de creier vor fi comasate în For-ul
Regional MARRI, în modul cel mai eficient.
2.4 Cooperarea în domeniul securităţii
Cooperarea regională în domeniul securităţii se concentrează în mod special pe trei
iniţiative, care au fost dezvoltate sub auspiciul Pactului de Stabilitate pentru
Europa de Sud-est, şi anume: Iniţiativa de Prevenire a şi Pregătire către Dezastre în
Europa de Sud-est (DPPI SEE), Centrul pentru Cooperare în domeniul Securităţii
RACVIAC şi SEESAC.
CRC va continua sa atragă o deosebită atenţie acestor iniţiative în vederea
dezvoltării prin punerea accentului pe consolidarea instituţionalizării cooperării în
domeniul respectiv.
2.4.1 Prevenire a şi Pregătire către Dezastre (DPPI SEE)
DPPI SEE a fost lansata printr-un efort în vederea contribuirii la dezvoltarea
strategiei regionale coerente pentru prevenirea a şi pregătirea către dezastre. Scopul
primordial al DPPI este intensificarea cooperării regionale şi coordonării în
prevenirea a şi pregătirea către dezastre.
Toate programele de activităţi şi proiectele de interes şi impact regional sau multestatal sunt realizate de către Statele Membre în baza principiului de partajare a
costurilor şi sunt aprobate de către Reuniunea Regională DPPI SEE. Zece state din
regiunea Europei de Sud-est au semnat Memorandumul de Înţelegere care prevede
angajamente financiare clar definite privind Secretariatul DPPI, precum şi pentru
dezvoltarea proiectelor.
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DPPI SEE în prezentă trece printr-o etapă de tranziţie care are ca scop
transformarea Secretariatului DPPI SEE într-o entitate legală afiliată CRC. În
conformitate cu prevederile „Memorandumului de Înţelegere privind Cadrul
Instituţional al Iniţiativei DPPI SEE” statele din regiune deja au întreprins măsurile
necesare în cadrul instituţiilor naţionale guvernamentale în vederea solicitării şi
asigurării susţinerii financiare pentru DPPI SEE.
Viitorul DPPI a fost clar conturat în cadrul Reuniunii Ministeriale de la Sofia, care
constituie responsabilitatea Statelor din regiune. Instituţionalizarea Iniţiativei,
crearea capacităţilor acesteia şi majorarea numărului programelor şi proiectelor
susţinute vor reflecta aşteptările şi va transforma Iniţiativa respectivă într-un
Centru remodelat şi gestionat regional al DPP. Dezvoltarea capacităţilor de
activitate, relaţiile mutual benefice şi programele complimentare comune cu alte
Instituţii Internaţionale, în special cu UE, PNUD şi BM urmează să constituie o
parte semnificativă a viitoarei Strategii DPPI.
CRC va acorda sprijinul său activităţilor DPPI şi iniţiativelor în proces, inclusiv şi
creării Centrului Regional Comun de Suprimare a Incendiilor.
2.4.2 Centrul pentru Cooperare în domeniul Securităţii - RACVIAC
RACVIAC, Centrul pentru cooperare în domeniul securităţii reprezintă o
organizaţie academică, diplomatică, internaţională, independentă, non-profit şi
gestionată regional, care este responsabilă faţă de structura decizional-politică ,
Grupul Multinaţional Consultativ (MAG).
Misiunea Centrului RACVIAC constă în consolidarea dialogului şi cooperării în
domeniul securităţii în regiunea Europei de Sud-est prin intermediul parteneriatului
între statele din regiune şi partenerii lor internaţionali. Printre obiectivele strategice
ale Centrului sunt: consolidarea stabilităţii şi securităţii în regiune, promovarea
Reformelor din domeniul Securităţii, Conversiunea Militară, susţinerea proceselor
Euro-Atlantice, precum şi Securitatea Europeană şi Politica de Apărare, care ocupă
un rol primordial în activitatea acestuia.
CRC va asista şi va sprijini procesul de elaborare a noi şi adecvate direcţii a
politicei strategice a RACVIAC, cu o orientare academică a Centrului în viitor care
va fi în concordanţă cu realităţile noi ale cooperării în domeniul securităţii în
regiunea Europei de Sud-est, reieşind din apropierea mai multor state de structurile
Euro-atlantice.
În acest context, decizia recent aprobată prin decizia MAG privind instituirea,
reieşind din prevederile Memorandumului de Înţelegere nou, a grupului de lucru
bazat pe statutul legal al RACVIAC, reprezintă o parte componentă a procesului de
transformare a Centrului.
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CRC va monitoriza dezvoltarea Centrului RACVIAC, precum şi va oferi suportul
politic şi îndrumări în procesul de transformare a acestuia.
2.4.3 Controlul Armelor Mici şi Uşoare
SEESAC reprezintă un proiect comun al Pactului de Stabilitate în Europa de Sudest şi UNDP, care a fost 2002 ca un mecanism de acordare a asistenţei Guvernelor
în implementarea Planului Regional 2001 pentru SALW.
SEESAC a obţinut un progres substanţial cooperare cu Guvernele statelor din
regiune Europei de Sud-est în procesul de elaborare a strategiilor naţionale în
domeniul controlului SALW şi a implementării activităţilor proiectelor specifice,
care implică cererea şi oferta a controlului SALW. Statele regiunii au abţinut
progrese extraordinare în domeniul corespunderii cu prevederile instrumentelor
internaţionale privind controlul SALW, precum şi implementarea ulterioară a
acestora.
Totodată, este necesară trecerea la următoare etapă care va transforma realizările
curente în programe şi activităţi referitoare în special la problemele existente şi
riscurile în domeniul violenţei militare la nivel local. Aşadar, mandatul SEESAC
poate fi treptat modificat în vederea corespunderii acestuia cu provocările
menţionate.
Domeniul angajamentelor SEESAC urmează să se concentreze asupra lansării
programei regionale privind iniţiativele de prevenire a violenţei militare, punînd
accent pe securitatea comunitară. Programul regional va asigura adoptarea
politicelor naţionale referitoare la prevenirea violenţei militare. Politicele naţionale
respective urmează sa pună accent pe chestiunile legate de domeniul securităţii la
nivel comunitar.
În cadrul Reuniunii Ministeriale în domeniul Apărării SEECP, care a avut loc în
martie 2008, a fost declarat sprijinul ferm activităţii SEESAC, precum şi faptul că
continuării acestei activităţi în coordonarea controlului şi reducerii SALW în
regiune va rezulta în reducerea substanţială s riscurilor care provin din transferul şi
folosirea necontrolată a armamentului.
SEESAC în continuare va fi gestionat de către oficiul PNUD cu sediul la Belgrad,
iar viitoarea afiliere cu CRC este la etapă pregătitoare.
2.5 Crearea Capitalului Uman
Consolidarea şi crearea capitalului uman continue să reprezinte o prioritatea pentru
statele membre ale SEECP, precum şi în cadrul politicilor UE vis-a-vis de regiune.
Progresul obţinut în domeniul democraţiei şi stabilităţii în regiune poate împiedica
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efectele acestuia prin lipsa unei abordări coerente faţă de încrederea socială şi
coeziunea, educaţia, cercetare şi alte domenii relevante.
Consolidînd capitalul uman existent şi crearea celui nou urmează a fi plasate pe
lista priorităţilor în cadrul proceselor de reformare în toate statele din Europa de
Sud-est.
Chestiunile legate de capitalul uman sunt recunoscute de către CRC drept un
instrument de accelerarea soluţionării a multor modele şi stereotipuri care
împiedică cooperarea regională sau complică relaţiile sociale, precum şi relaţiile
între diverse comunităţi.
CRC îşi va concentra eforturile în special asupra iniţiativelor de interes potenţial
comun pentru statele din regiunea Europei de Sud-est în domeniul creării
capitalului uman şi va susţine iniţiativele existente în regiune, îmbunătăţirea
schimbului cultural, contectele umane, evenimente şi alte iniţiative orientate spre
simplificarea generală a relaţiilor sociale în regiune, precum şi afirmarea pozitivă a
regiunii Europei de Sud-est, drept o regiune plină de toleranţă şi bogăţia capitalului
uman.
Atenţie deosebită urmează a fi acordată generaţiilor tinere şi politicilor de angajare
în cîmpul muncii, reieşind din aceea că elementele respective reprezintă un
mecanism de asigurare stabilităţii durabile în regiune.
2.5.1 Societăţile bazate pe încredere
Datorită evenimentelor istorice recente şi modele reziduale istorice ale relaţiilor,
multe societăţi din regiunea Europei de Sud-est sunt încă caracterizate printr-un
mediu social nesoluţionat, în multe cazuri plin de frustrări, polarizări şi neîncredere
socială.
Datorită faptului că este evident că încrederea socială şi coeziune reprezintă,
înafară de interes strategic al fiecărei ţări din regiune, o platformă indispensabilă
pentru o dezvoltare activă, CRC va tinde spre majorarea generală a conştienţii
publice în regiune privind beneficiile noţiunii de Societate Bazată pe Încredere
(TBS).
CRC se va concentra asupra răspîndirii modelului de TBS prin toată regiune, avînd
încrederea puternică în faptul că modelul respectiv poate deveni o platformă pentru
continuarea reconcilierii şi consolidării dialogului în domeniul cultural, toleranţă şi
respect mutual.
CRC va întreprinde eforturile în vederea asigurării suportului media şi
informaţional ferm pentru modelul TBS, precum şi societatea civilă, uniunile de
comerţ, academii şi alţi actori relevanţi.
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2.5.2 Educaţie
Unul din cele mai importante sarcini ale CRC în domeniul dat va fi plasarea
procesului de organizare a treningurilor educaţionale şi profesionale pe lista
priorităţilor naţionale ale statelor din regiunea Europei de Sud-est, în vederea
obţinerii beneficiilor din extra – finanţări existente pentru educaţie prin programele
CARDS, PHARE şi IPA. Totodată, va depune eforturile pentru obţinerea sinergiei
între politicele individuale naţionale în domeniul educaţiei ale statelor din regiunea
şi politicele generale în domeniul respectiv ale UE, incluzînd în special strategiile
orientate spre îmbunătăţirea nivelului educaţional în Europa de Sud-est.
CRC va depune eforturi pentru asigura sinergia cu UE şi în special cu programele
relevante ale Comisiei Europene, în vederea asistării statelor din regiune în
procesul de accelerare a implementării coerente a agendei de cercetare din Bologna
şi celei Europene.
CRC va continua susţinerea, cu asistenţa Secretariatului ERI SEE, pregătirii
instituţiilor de învăţîmînd pentru participare la nivelul corespunzător la diverse
activităţi lansate sub auspiciul Programului Comunităţii Integre pentru Studiile de
Durată al UE.
CRC va susţine mobilitatea şi schimbul între universităţi deja existente, incluzînd
schimbul de cadre administrative şi de conducere în domeniul respectiv.
CRC va depune eforturi pentru obţinerea sinergiei între reformele de învăţămînt ale
statelor din regiune şi obiectivele Cadrului de Calificare European al UE.
CRC va lucra asupra proiectelor relevante ale Studiului de Durată.
CRC va coopera cu reţeaua universităţilor din regiune, în special cu Asociaţia
Universităţilor Europene şi Oficiul Central CEEPUS, ICE, CEEUN, WUS,
Institutul pentru Europa de Centrală şi de est şi din Balcani, Universitatea de la
Bologna şi Centrul pentru Studiile Interdisciplinare Postuniversitare al
Universităţii de la Sarajevo, precum şi cu alte reţele post-universitare din regiune.
Cooperarea respectiva va fi orientată spre îmbunătăţire structurii pentru mobilitate
şi schimb de studenţi. Atenţie specială va fi atrasă Iniţiativei Novi Sad, fiind un
instrument de implementare a Învăţămîntului Superior şi Domeniile de Cercetare.
2.5.3 Cercetare
CRC recunoaşte importanţa cooperării în domeniul cercetării între statele din
regiunea Europei de Sud-est, în vederea contribuirii la creşterii rolului cercetărilor
şi ştiinţei în domeniul economic şi al dezvoltării afacerilor.
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CRC va susţine universităţile şi alte instituţii de cercetare din regiune în
consolidarea participării acestora, împreună cu altele instituţii de cercetări şi
savanţi ai statelor membre ale UE în cadrul celui de-al 7-ea Cadru Program.
CRC va îndrepta eforturile spre iniţierea deschiderii celui de-al 7-lea Cadru
Program pentru ţările din Balcanii de Vest prin dezvoltarea dialogului cu Consiliul
UE, Parlamentul European şi Comisia Europeană, precum şi includerea domeniului
de cercetare şi dezvoltare în cadrul Programului CARDS, precum şi viitoarelor
documente relevante ale UE referitoare la instrumentele de pre-aderare.
CRC va acorda suportul Platformei de Gestionare în Balcanii de Vest, care a fost
creat în cadrul consiliului de Competitivitate şi sub auspiciul Guvernului Austriac
în mai 2006.
2.5.4 Societatea Informaţională
Guvernele statelor din Europa de Sud-est formal au recunoscut rolul de bază al
informaţiei şi tehnologiilor informaţionale (ICT) în domeniul consolidării
economice rapide şi a dezvoltării sociale, precum şi alinierea la standardele şi
practicele UE.
Avînd în vedere aplicarea largă a potenţialului ICT în diverse sectoare ale
gestionării, afacerilor, educaţiei, sănătate, etc, promovarea agendei şi societăţii
informaţionale ale ICT în Europa de Sud-est are perspectiva de a obţine rezultate
pozitive strategice în domeniile largi ale politicii, economiei şi reformelor sociale.
Cooperare regională în doemniul ICT a avut loc în contextul Iniţiativei Europa de
Sud-est electronică (e-SEE), care promovează crearea mecanismelor instituţionale
adecvate pentru dezvoltarea societăţii informaţionale, precum şi facilitării
introducerii tehnologiilor ICT în diverse domenii.
CRC va investi eforturile sale în asigurare ca introducerea şi dezvoltarea ICT apare
ca o caracteristică proeminentă a agendei regionale de reforme – un rezultat
CRC, de asemenea, va susţine eforturile de realizare a scopului fundamental al eSEE, crearea a unei pieţi unice, deschise şi investiţionale ICT, acordarea priorităţii
inovaţiilor şi investiţiilor în cercetările în domeniul ICT şi învăţămîntului, în
vederea obţinerii unei e-societăţi cuprinzătoare care va promova creşterea şi
crearea locurilor de muncă.
CRC va depune eforturi pentru obţinerea unui angajament ferm cu Centrul pentru
e-Guvernare a activităţilor din regiune, precum şi crearea unui focal point pentru
crearea şi răspîndirea cunoştinţelor privind e-Guvernarea, e-Comerţ, şi dezvoltarea
administraţiei publice moderne în Europa de Sud-est.
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Luînd în consideraţie faptul că importanţa Centrului va fi larg determinată prin
abilitate de a satisface necesităţile privind proiecte corespunzătoare, CRC va
întreprinde eforturile în vederea asigurării coordonării adecvate între donatori şi
susţinerii, precum şi interpretării unui rol activ al Forumului Sectorial Privat al ICT
al Consiliului Consultativ de Afaceri şi programului e-LEAD.
CRC poate sa se angajeze într-un mecanism formal pentru viitoare colaborare
structurată. CRC va promova adiţional imaginea regiunii în Comunitatea ICT EU
prin asigurarea implicării sale în procesul e-Europe.
2.5.5 Economia bazată pe cunoştinţe
Pe lîngă scopului său de a contribui la dezvoltarea generală a regiunii în contextul
economic şi al modernizării societăţii pentru a compensa pierderile recente, CRC
va atrage o atenţie deosebită modelului Economiei Bazate pe Cunoştinţă (KBE),
sperînd că modelul respectiv va oferi cea mai potrivită platformă pentru
accelerarea dezvoltării.
În acest sens, CRC va promova modelul KBE în cadrul regiunii, la nivel public în
cadrul instituţiilor de guvernare şi a comunităţilor de afaceri.
CRC va dezvolta strategia privind dezvoltarea conştienţii publice pentru KBE.
Cooperarea Parlamentară
În baza deciziilor adoptate de către Masa Regională a Pactului de Stabilitate pentru
Europa de Sud-est în Belgrad (Mai 2006) şi Bucureşti (noiembrie 2006),
Coordonatorul Special al Pactului de Stabilitate a decis să desemneze Sofia în
calitate de gazdă a Secretariatului Regional pentru Cooperarea Parlamentară în
Europa de Sud-est. Speakerii Parlamentelor SEECP şi-au exprimat suportul deplin
pentru viitoarele activităţi ale Secretariatului la cea dea a 6-a conferinţă din Zagreb
(aprilie 2007). Crearea Secretariatului Regional pentru Cooperarea Parlamentară în
Europa de Sud-est a fost de asemenea salutat de către Reuniunea SEECP a Şefilor
de Stat şi de Guvern din Zagreb (mai 2007).
Scopul Secretariatului Regional este de a acorda asistenţă în intensificarea
cooperării parlamentare la toate nivelele, astfel asigurînd coordonarea şi suportul
politic pentru formularea şi implementarea activităţilor regionale. Secretariatul va
reprezenta de asemenea şi o reţea de informare între şi pentru Parlamentele din
regiune. O asemenea cooperare parlamentară puternică şi instituţionalizată de
asemenea are ca scop şi fortificarea eficienţei democratice a Parlamentelor din
regiunea Europei de Sud-est, precum şi promovarea cooperării bilaterale şi
multilaterale.
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Semnarea Memorandumului de Înţelegere de către Speakerii Parlamentelor SEECP
şi adoptarea termenilor de referinţă pentru Secretariatul Regional în Sofia în aprilie
2008 reprezintă un pas important spre instituţionalizarea cooperării parlamentare în
Europa de Sud-est.
În timp ce Secretariatul Regional pentru Cooperarea Parlamentară în Europa de
Sud-est va fi punctul focal principal pentru activităţile ce se referă la cooperarea
parlamentară în Europa de Sud-est , CRC şi secretariatul său vor rămîne activi
implicaţi în acest proces. Secretariatul Regional va face parte din reţeaua de
iniţiative ale CRC în Europa de Sud-est. CRC şi Secretariatul său vor participa la
toate reuniunile în cadrul cooperării parlamentare în Europa de Sud-est şi va
furniza asistenţă Secretariatului Regional în pregătirea Conferinţelor anuale,
Reuniuni de monitorizare precum şi reuniuni sectoriale cu tematici specifice.
Secretarul General al CRC va co prezida, în concordanţă cu Termenii de Referinţă
a Secretariatului Regional pentru Cooperare Parlamentară, împreună cu Preşedinţia
în Oficiu la SEECP, Reuniunile de Monitorizare care vor avea loc de două ori pe
an.
CRC intenţionează prin intermediul Secretariatului să stabilească şi menţină
contactul şi cooperarea cu Secretariatul Regional pentru Cooperare Parlamentară în
Europa de Sud-est cu scopul de a obţine maximum sinergii posibile în ceea ce
priveşte activităţile în cadrul cooperării parlamentare în ESE.
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