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1. PROGRAMUL STRATEGIC DE LUCRU 2008-2009
Aspecte generale
Programul de Lucru al Secretariatului Consiliului Regional pentru
Cooperare pentru perioada menţionată va fi bazat pe Agenda Preşedinţiei în
exerciţiu a Republicii Moldova la SEECP, aprobată în cadrul reuniunii
Şefilor de Stat şi Guvern de la Pomorie, Bulgaria, 21 mai 2008.
Această Agendă prevede priorităţile cheie pentru continuarea progresului
economic şi social în Europa de Sud-est, promovarea continuă a valorilor şi
reformelor democratice, susţinerea pentru realizarea perspectivei Europene a
statelor participante, inclusiv consolidarea dialogului instituţional cu
structurile UE, promovarea rolului SEECP în calitate de partener sigur pe
arena internaţională şi ajustarea competenţelor funcţionale ale SEECP, luînd
în consideraţie lansarea activităţilor CRC. Agenda viitoarei Preşedinţii în
exerciţiu a Republicii Moldova la SEECP de asemenea prevede consolidarea
cooperării cu Secretariatul CRC, în mod special în domeniile prioritare ale
CRC şi Preşedinţiei SEECP. O importanţă deosebită reprezintă intenţia
contribuirii la consolidarea şi eficientizarea proceselor şi iniţiativelor
regionale în cooperare cu SEECP, CRC, UE şi instituţii internaţionale
financiare relevante.
De asemenea, aceste priorităţi reflectă o continuitate a priorităţilor aprobate
şi implementate pe parcursul perioadei Preşedinţiei la SEECP a Croaţiei şi a
Bulgariei respectiv.
Acest fapt evidenţiază în mod sigur că energetica şi infrastructura,
dezvoltarea economică şi socială, justiţia şi afaceri interne, securitatea şi
consolidarea capitalului uman sunt domenii autentice de interes deosebit şi
prioritare pentru SEECP.
În calitate de instrument operaţional al SEECP, Secretariatul CRC îşi va
concentra activităţile în acest domenii. Structura internă de lucru a
Secretariatului CRC, aprobată în cadrul reuniunii Miniştrilor Afacerilor
Externe ai SEECP de la Plovdiv, reflectă domeniile vizate în modul care va
asigura capacitatea operaţională.

În paralel, Secretariatul CRC se va profila în calitate de interlocutor cheie al
UE în Europa de Sud-est în elaborarea programelor şi iniţiativelor de
importanţă strategică pentru avansarea economică şi socială a regiunii.
Sinergia între Agenda SEECP, strategiile şi programele Guvernelor
individuale ale Statelor Participante la SEECP în domeniile prioritare şi
activităţile şi programele UE planificate în domeniile vizate va constitui o
bază pentru Programul de Lucru al Secretariatului CRC.
Suplimentar, Secretariatul CRC salută adoptarea de către Board-ul CRC a
Programului Strategic de Lucru al acestuia pentru perioada 2008-2009, în
conformitate cu Articolul 10 al Statului CRC, precum şi aprobarea acestuia
de către Şefii de Stat şi Guvern ai SEECP la 21 mai 2008, la Pomorie.
Secretarul General al CRC va informa în mod sistematic membrii Board-ului
CRC privind implementarea Programului Strategic de Lucru în cadrul
reuniunilor trimestriale ale Board-ului CRC, conform Articolului 10 al
Statului CRC. Raportul detaliat privind implementarea Programului
Strategic de Lucru va fi inclus în Raportul Anual al Secretarului General al
CRC, urmînd a fi prezentat spre adoptare de către Board-ul CRC şi aprobare
în cadrul Reuniunii Anuale a CRC, în concordanţă cu Articolele 9 şi 10 ale
Statului CRC.
Cadrul şi Foaia de Parcurs
Sarcinile concrete ale CRC şi Secretariatul CRC pentru viitorul apropiat sunt
următoarele:
1.2.1
Realizarea completă a procesului de preluare a competenţelor Pactului de
Stabilitate şi asigurării operabilităţii active şi independente (mai-iunie 2008).
1.2.2
Finalizarea tuturor sarcinilor administrative relevante formării şi începerii
activităţii Secretariatului CRC (iunie 2008).
1.2.3
Lansarea Oficiului de Legătură din Bruxelles şi semnarea Acordului de
sediu cu Belgia (iunie 2008).

1.2.4
Începerea mandatului Reprezentantului Special al Secretarului General
pentru Relaţiile cu Preşedinţia Consiliului UE, prin activităţile Secretarului
General în vederea asigurării cooperării cu prezenta şi viitoarea Preşedinţie a
Consiliului UE (iunie 2008).
1.2.5
Începerea implementării Strategiei de Comunicare a CRC (iunie 2008).
1.2.6
Consolidarea cooperării active cu Comisia Europeană asupra identificării
priorităţilor pentru Programul Multibeneficiar IPA (iunie-septembrie 2008).
1.2.7
Revizuirea strategiilor şi programelor Guvernelor Statelor Participante la
SEECP conform Agendei SEECP şi acordarea susţinerii în procesul alinierii
acestora la Programul Multibeneficiar IPA, în vederea elaborării cadrului de
coordonare şi continuarea celor mai importante proiecte.
1.2.8
Lansarea propunerii ca Coordonatorii Naţionali ai Statelor Participante la
SEECP să devină punctele de contact pentru cooperarea cu Guvernele şi
coordonarea activă a proiectelor şi programelor ale ministerelor sectoriale.
În acest context, reuniuni sistematice ale Coordonatorilor Naţionali ai CRC,
sau a reprezentanţilor acestora, sunt preconizate a fi organizate la
Secretariatul CRC, atît în cadrul reuniunilor trimestriale ale Board-ului CRC,
cît şi în şedinţe specializate separate.
1.2.9
Elaborarea cadrului pentru viitoarea reţea permanentă între reprezentanţii
structurilor relevante ale Comisiei Europene, Coordonatorii Naţionali ai
CRC şi experţi ai Secretariatului CRC în domeniile prioritare regionale
identificare.
1.2.10
În consultare activă cu Guvernul Republicii Moldova, acordarea asistenţei
active a Preşedinţiei la SEECP în pregătirea viitoarelor activităţi ale SEECP.

1.2.11
Pregătirea şi participarea activă la toate activităţile SEECP, inclusiv
Summit-ul şi reuniunile Ministeriale.
1.2.12
Participarea activă în toate activităţile relevante UE referitoare la Europa de
Sud-est şi Balcanii Occidentali, în conformitate cu competenţele şi
domeniile prioritare ale CRC.
1.2.13
Cooperarea activă şi încurajarea instituţiilor financiare internaţionale în
vederea participării în programele şi proiectele de importanţă regională.
1.2.14
Iniţierea unui proces concludent şi detaliat de optimizarea iniţiativelor
regionale existente, avînd drept scop creşterea eficacităţii şi reducerea
costurilor.
1.2.15
Finalizarea procesului de afiliere instituţională a iniţiativelor regionale
relevante pentru activitatea viitoare efectivă a CRC prin semnarea
Memorandum-urilor de Înţelegeri corespunzătoare.
1.2.16
Cooperarea cu alte organizaţii regionale, iniţiative şi structuri (PCEMN,
ICE, Consiliul Nordic, Consiliul Statelor din regiunea Mării Baltice, etc).
Concluzii
Secretariatului CRC avansează spre etapa următoare ale activităţilor sale
avînd convingerea că regiunea a realizat progrese substanţiale şi că
orientarea şi integrarea Europeană şi Euro-Atlantică a statelor din Europa de
Sud-est trebuie menţinută, continuată şi consolidată în concordanţă cu
standardele şi politicele relevante.
În acest proces, susţinerea politică şi practică a SEECP şi a Statelor
Participante este de o importanţă notorie, avînd în vedere obiectivul de bază
al CRC – asumarea apartenenţei regionale în procesele de cooperare în
Europa de Sud-est. SEECP, în calitate de „umbrelă” politică a CRC, trebuie,
prin structurile şi reuniunile sale, să continue implicarea în profilarea şi

definitivarea activităţilor CRC. În acest context, aprobarea Programului
Strategic de Lucru al CRC 2008-2009 de către şefii de Stat şi Guvern ai
SEECP este de importanţă majoră, şi reprezintă confirmarea susţinerii
politice a regiunii faţă de activităţile concrete şi orientate spre proiecte,
planificate în cadrul CRC.
Suplimentar, evaluarea iniţială a CRC a denotat faptul că dezvoltarea şi
progresul trebuie să reprezinte unica cale în a face faţă provocărilor
economice şi sociale complicate restante. Un astfel de progres continuu
poate genera un climat favorabil şi pentru abordarea subiectelor
nesoluţionate în regiune, precum şi compensa stagnarea evidentă în unele
părţi ale regiunii coraportate la nivelul standardelor şi de dezvoltare în alte
regiunii Europene.
CRC percepe Europa de Sud-est ca o parte a Europei, bogată în resurse
naturale şi umane, care trebuie să constituie baza pentru dezvoltarea
extensivă a proiectelor în vederea beneficierii de poziţia geo-politică
favorabilă a regiunii.
CRC consideră că cooperarea Stator Participante SEECP, care sunt la etape
diferite în relaţiile instituţionale cu UE poate fi un mecanism adiţional interregional pentru consolidarea concurenţei generale avînd drept obiectiv
progresul comun.
CRC va întreprinde eforturi în vederea profilării Europei de Sud-est într-o
regiune cu standarde şi valori Europene comun împărtăşite, motivate prin
viziunea Europei unite, Europa de Sud-est ocupînd locul şi rolul bine
meritat.

