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Către,  

Consiliul Judetean 

 

 

Stimata doamna/stimate domnule Presedinte, 

 
 
 
Va informam ca DG REGIO invitā consiliile județene sau alte autoritāți publice locale şi 
județene implicate în cooperarea transfrontalierā cu țārile aflate în procesul de extindere al 
Uniunii Europene sā participe la un sondaj deschis, aşa cum este descris mai jos. 
  
„Obstacole transfrontaliere între statele membre ale UE și țările aflate în procesul de 

extindere al UE” 
Inventarul obstacolelor întâmpinate și soluțiile găsite pentru cooperarea 

transfrontalieră 
Comisia Europeană, prin Direcția generalā „Politicā regionalā şi urbanā” (DG REGIO), a 
comandat un studiu intitulat „Obstacole transfrontaliere între statele membre ale UE și țările 
aflate în procesul de extindere”, realizat de compania Spatial Foresight, în cooperare cu 
companiile EureConsult și t33. 
Studiul va oferi un inventar şi o analizā a tuturor obstacolelor transfrontaliere importante și 
va dezvolta îndrumări pentru a sprijini părțile interesate regionale și locale care lucrează în 
domeniul cooperării transfrontaliere și al programelor IPA-CBC (țārile participante sunt: 
Albania, Bosnia-Herțegovina, Bulgaria, Croația, Grecia, Italia, Macedonia de 
Nord, România, Serbia, Ungaria şi Turcia). 
În acest context, DG REGIO invitā autoritāțile locale, județene şi regionale din țārile 
menționate, implicate în cooperarea transfrontalierā, sā participe la un sondaj care își 
propune să colecteze informații cu privire la obstacolele și soluțiile pe care le întâmpinā 
acestea în relațiile cu țārile aflate în procesul de extindere pentru aderare la UE. 
O atenție deosebită va fi acordată naturii diferite a obstacolelor - politice, juridice și 
administrative, dar și geografice, socio-economice și culturale. Cunoaşterea şi înțelegerea 
acestor aspecte este deosebit de importanțā pentru a adapta elaborarea politicilor și a 
propune instrumente și māsuri relevante pentru a depāsi sau diminua obstacolele la 
frontieră, precum și impactul acestora. Sondajul se concentrează pe situația cooperării și 
interacțiunii transfrontaliere înainte de pandemia COVID-19. 
Finalizarea sondajului va dura aproximativ 15-30 de minute, în funcție de numărul și 
detaliile obstacolelor transfrontaliere expuse de fiecare parte participantā. DG REGIO invitā 
participanții sā trimitā şi o documentație suplimentară a obstacolelor trāite la fața locului. 
Contact pentru detalii şi nelāmuriri: cbc-obstacles-enlargement@t33.it 
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Sondajul poate fi completat doar în englezā pe pagina de web oficialā: DG Regio - CBC 
(alchemer.eu) 
  
Informațiile colectate prin sondaj vor fi tratate anonim și agregate pentru analiză. 
Răspunsurile individuale furnizate nu vor fi transmise Comisiei Europene. Datele personale 
nu vor fi stocate sau comunicate terților. Orice informație colectată va fi utilizată numai în 
scopul studiului menționat mai sus și va fi ștearsă la închiderea proiectului. Acceptarea 
sondajului și confirmarea datelor personale vor fi considerate drept consimțământ pentru 
prelucrarea datelor 
 
 
 
 

Cu stima,  
   

Sorin Munteanu, 
Director General UNCJR 
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