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ANEXA I 

 

Albania  

Bosnia și Herțegovina  

Islanda  

Kosovo
*
  

Muntenegru  

Serbia  

Turcia  

fosta Republică iugoslavă a Macedoniei  

                                                 
* Această denumire nu aduce atingere pozițiilor privind statutul și este conformă cu RCSONU 1244 

(1999), precum și cu Avizul CIJ privind declarația de independență a Kosovo. 
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ANEXA II  

Priorități tematice pentru asistență  

În cadrul asistenței se pot aborda, după caz, următoarele priorități tematice:  

(a) Instituirea și promovarea de la o etapă timpurie a funcționării corecte a 

instituțiilor necesare pentru garantarea statului de drept: intervențiile în acest 

domeniu trebuie să vizeze instituirea unor sisteme judiciare independente, 

responsabile și eficiente, care să includă o recrutare transparentă și bazată pe merit și 

promovarea cooperării judiciare, a unor sisteme de evaluare și promovare și a unor 

proceduri disciplinare eficace pentru cazurile de încălcări; asigurarea instituirii de 

sisteme robuste pentru protecția granițelor, gestionarea fluxurilor migratoare și 

acordarea de azil celor care au nevoie de acesta; dezvoltarea de instrumente eficace 

de prevenire și de combatere a criminalității organizate, a traficului de ființe umane, 

a introducerii ilegale de migranți, a spălării de bani/a finanțării terorismului și a 

corupției; promovarea și protejarea drepturilor omului, a drepturilor persoanelor 

aparținând unor minorități - inclusiv ale persoanelor de etnie romă, precum și ale 

persoanelor lesbiene, homosexuale, bisexuale, transgen și intersexuale - și a 

libertăților fundamentale, inclusiv a libertății presei și a protecției datelor.  

(b) Reformarea administrațiilor publice în conformitate cu principiile 

administrației publice: intervențiile trebuie să vizeze consolidarea cadrelor de 

reformă a administrației publice, îmbunătățirea planificării strategice și favorabile 

incluziunii și a unei elaborări a politicilor și a legislației bazată pe date concrete, 

consolidarea profesionalizării și a depolitizării serviciilor publice prin instaurarea 

principiilor meritocrației, promovarea transparenței și a responsabilității, 

îmbunătățirea calității și a furnizării serviciilor, inclusiv prin proceduri administrative 

adecvate și utilizarea guvernării electronice în slujba cetățenilor și consolidarea 

gestionării finanțelor publice și elaborarea unor statistici fiabile.  

(c) Consolidarea guvernanței economice: intervențiile trebuie să urmărească să 

sprijine participarea la procesul programului de reformă economică și cooperarea 

sistematică cu instituțiile financiare internaționale cu privire la elementele 

fundamentale ale politicii economice, sporirea capacității de a consolida stabilitatea 

macroeconomică și sprijinirea progreselor către o economie de piață funcțională 

capabilă să facă față presiunii concurențiale și forțelor de piață din interiorul Uniunii. 

(d) Consolidarea capacității Uniunii și a partenerilor săi de a preveni conflictele, a 

consolida pacea și a aborda crizele înainte de declanșarea lor și ulterior, inclusiv 

prin avertizare timpurie și analize ale riscurilor de conflicte, prin promovarea 

rețelelor dintre oameni, a reconcilierii, a măsurilor de consolidare a păcii și a 

încrederii, prin sprijinirea consolidării capacităților în vederea susținerii acțiunilor în 

domeniul securității și dezvoltării.  

(e) Consolidarea capacităților organizațiilor societății civile și ale partenerilor sociali, 

inclusiv ale asociațiilor profesionale, din țările beneficiare enumerate în anexa I și 

încurajarea creării de rețele la toate nivelurile în rândul organizațiilor cu sediul în 

Uniune și în rândul beneficiarilor enumerați în anexa I, facilitând angajarea acestora 

într-un dialog efectiv cu sectorul public și cu sectorul privat.  

(f) Promovarea alinierii normelor, standardelor, politicilor și practicilor țărilor 

partenere la cele ale Uniunii, inclusiv a normelor privind ajutoarele de stat. 
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(g) Consolidarea accesului la educație, formare și învățare pe tot parcursul vieții de 

calitate, la toate nivelurile, și acordarea de sprijin sectoarelor culturale și 

creative: intervențiile în acest domeniu trebuie să vizeze promovarea accesului egal 

la o educație și îngrijire a copiilor preșcolari și la învățământ primar și secundar de 

calitate, îmbunătățindu-se asigurarea competențelor de bază; atingerea unor niveluri 

de instruire mai înalte, reducerea ratei de părăsire timpurie a școlii și consolidarea 

programelor de formare a cadrelor didactice; dezvoltarea educației și formării 

profesionale (EFP) și promovarea sistemelor de învățare la locul de muncă pentru a 

facilita tranziția către piața muncii; îmbunătățirea calității și a relevanței 

învățământului superior; încurajarea activităților legate de foștii studenți; sporirea 

accesului la învățarea pe tot parcursul vieții și sprijinirea investițiilor în infrastructura 

de educație și formare, în special în vederea reducerii discrepanțelor teritoriale și a 

promovării unui învățământ nesegregat, inclusiv prin utilizarea tehnologiilor digitale.  

(h) Promovarea locurilor de muncă de calitate și a accesului la piața muncii: 

intervențiile în acest domeniu trebuie să vizeze combaterea ratei ridicate a șomajului 

și a inactivității prin sprijinirea integrării durabile pe piața muncii, în special în 

rândul tinerilor (mai ales al celor care nu sunt încadrați profesional și care nu 

urmează niciun program educațional sau de formare), al femeilor, al șomerilor pe 

termen lung și al tuturor grupurilor subreprezentate. Măsurile trebuie să stimuleze 

crearea de locuri de muncă de calitate și să sprijine aplicarea cu eficacitate a 

normelor și standardelor muncii pe întreg teritoriul. Alte domenii-cheie de intervenție 

vor trebui să fie sprijinirea egalității de gen, promovarea capacității de inserție 

profesională și a productivității, adaptarea lucrătorilor și a întreprinderilor la 

schimbare, stabilirea unui dialog social durabil și modernizarea și consolidarea 

instituțiilor pieței muncii, cum ar fi serviciile publice de ocupare a forței de muncă și 

inspectoratele muncii.  

(i) Promovarea incluziunii sociale și combaterea sărăciei: intervențiile din acest 

domeniu trebuie să vizeze modernizarea sistemelor de protecție socială pentru a oferi 

o protecție eficace, eficientă și adecvată pe parcursul tuturor etapelor din viața unei 

persoane, stimulând incluziunea socială, promovând egalitatea de șanse și abordând 

inegalitățile și sărăcia. Intervențiile în acest domeniu trebuie, de asemenea, să vizeze: 

integrarea comunităților marginalizate, precum etnia romă, combaterea discriminării 

pe criterii de gen, origine rasială sau etnică, religie sau credință, handicap, vârstă sau 

orientare sexuală, creșterea accesului la servicii accesibile, durabile și de înaltă 

calitate, precum educația și îngrijirea copiilor preșcolari, locuințe, asistență medicală 

și servicii sociale esențiale și de îngrijire pe termen lung, inclusiv prin modernizarea 

sistemelor de protecție socială. 

(j) Promovarea unui transport inteligent, durabil, favorabil incluziunii și sigur și 

înlăturarea blocajelor din infrastructurile rețelelor majore, prin investiții în 

proiecte cu înaltă valoare adăugată europeană: în ceea ce privește investițiile, ar 

trebui să se stabilească priorități în funcție de relevanța lor pentru conexiunile TEN-T 

cu UE, de contribuția la o mobilitate durabilă, de reducerea emisiilor, de impactul 

asupra mediului și de siguranță, în sinergie cu reformele promovate prin Tratatul de 

instituire a Comunității transporturilor. 

(k) Îmbunătățirea mediului privat și a competitivității întreprinderilor, inclusiv prin 

specializarea inteligentă, ca factori-cheie ai creșterii economice, ai creării de locuri 

de muncă și ai coeziunii. Trebuie să se acorde prioritate proiectelor care 

îmbunătățesc mediul de afaceri.  
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(l) Îmbunătățirea accesului la tehnologii și servicii digitale și consolidarea 

cercetării, a dezvoltării tehnologice și a inovării prin investiții în conectivitatea 

digitală, în încrederea și securitatea digitală, în competențele digitale și spiritul 

antreprenorial, precum și în infrastructura de cercetare și în crearea unui mediu 

favorabil și în promovarea creării de rețele și a colaborării.  

(m) Contribuția la securitatea și la siguranța alimentară și menținerea unor sisteme 

agricole diversificate și viabile în comunitățile rurale active și în mediul rural. 

(n) Protejarea și îmbunătățirea calității mediului, abordarea degradării mediului și 

stoparea pierderii biodiversității, promovarea conservării și gestionării durabile a 

ecosistemelor terestre și marine și a resurselor naturale regenerabile, promovarea 

utilizării eficiente a resurselor, a unui consum și a unei producții durabile și 

sprijinirea tranziției către economiile ecologice și circulare, contribuția la reducerea 

emisiilor de gaze cu efect de seră, creșterea rezistenței la schimbările climatice și 

promovarea guvernanței și a informării în ceea ce privește acțiunile de combatere a 

schimbărilor climatice și a eficienței energetice. IPA III trebuie să promoveze politici 

de sprijinire a tranziției către o economie eficientă din punctul de vedere al 

resurselor, sigură și durabilă, cu emisii scăzute de dioxid de carbon și politici de 

consolidare a rezilienței în caz de dezastre, precum și acțiunile de prevenire a 

dezastrelor și de pregătire și răspuns în cazul producerii acestora. Acesta trebuie, de 

asemenea, să promoveze un nivel ridicat de securitate nucleară, radioprotecție și 

aplicarea unor sisteme de garanții eficiente și eficace pentru materialul nuclear în țările 

terțe, precum și instituirea unor cadre și metodologii pentru aplicarea unor sisteme 

eficiente și eficace de garanții pentru materialul nuclear. 

(o) Promovarea celor mai înalte standarde de securitate nucleară, inclusiv a unei 

culturi a securității nucleare, pregătirea pentru situații de urgență, gestionarea 

responsabilă și în condiții de siguranță a combustibilului uzat și a deșeurilor 

radioactive, dezafectarea și reabilitarea fostelor amplasamente și instalații nucleare, 

protecția împotriva radiațiilor și evidența contabilă și controlul materialelor nucleare. 

(p) Creșterea capacității sectoarelor agroalimentar și de pescuit de a face față 

presiunii concurenței și forțelor pieței, precum și de a se alinia treptat la normele și la 

standardele Uniunii, urmărind totodată atingerea unor obiective economice, sociale și 

de mediu în ceea ce privește dezvoltarea teritorială echilibrată a zonelor rurale și de 

coastă.  
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ANEXA III  

 

Priorități tematice ale asistenței pentru cooperarea transfrontalieră 

 

În cadrul asistenței pentru cooperarea transfrontalieră se pot aborda, după caz, următoarele 

priorități tematice:  

(a) promovarea ocupării forței de muncă, a mobilității forței de muncă și a incluziunii 

sociale și culturale transfrontaliere, printre altele prin: integrarea piețelor muncii 

transfrontaliere, inclusiv prin mobilitatea transfrontalieră, inițiativele comune locale 

în domeniul ocupării forței de muncă, servicii de informare și de consiliere și formări 

comune, egalitatea între femei și bărbați, egalitatea de șanse, integrarea comunităților 

de imigranți și a grupurilor vulnerabile, investiții în serviciile publice de ocupare a 

forței de muncă și sprijinirea investițiilor în servicii sociale și de sănătate publice;  

(b) protecția mediului și promovarea adaptării la schimbările climatice și a atenuării 

efectelor acestora, prevenirea și gestionarea riscurilor, printre altele prin: acțiuni 

comune de protecție a mediului, promovarea utilizării durabile a resurselor naturale, 

a amenajării coordonate a spațiului maritim, a eficienței resurselor și a economiei 

circulare, a surselor de energie regenerabile și a tranziției către o economie cu emisii 

scăzute de dioxid de carbon sigură și durabilă, precum și a economiei verzi, 

promovarea investițiilor pentru a aborda riscuri specifice, asigurarea rezilienței la 

dezastre și prevenirea dezastrelor și pregătirea și răspunsul în cazul producerii 

acestora;  

(c) promovarea transportului durabil și îmbunătățirea infrastructurilor publice, printre 

altele prin reducerea izolării prin intermediul unui acces optimizat la rețelele și 

serviciile de transport și digitale și prin investiții în rețelele și instalațiile 

transfrontaliere de distribuție a apei, de gestionare a deșeurilor și de aprovizionare cu 

energie;  

(d) promovarea economiei și a societății digitale, printre altele prin conectivitate digitală, 

dezvoltarea serviciilor de guvernare electronică, încrederea și securitatea digitală, 

precum și prin competențele digitale și spiritul antreprenorial; 

(e) încurajarea turismului și a patrimoniului cultural și natural;  

(f) investiții în tineret, educație și aptitudini, printre altele prin dezvoltarea și punerea în 

aplicare a unor sisteme și infrastructuri comune de educație, de formare profesională 

și de formare, care să sprijine activitățile în comun ale tinerilor;  

(g) promovarea guvernanței locale și regionale și consolidarea capacității administrative 

și de planificare a autorităților locale și regionale;  

(h) sporirea competitivității, consolidarea mediului de afaceri și dezvoltarea de 

întreprinderi mici și mijlocii, dezvoltarea comerțului și a investițiilor, printre altele 

prin promovare și sprijin acordate întreprinzătorilor, în special întreprinderilor mici și 

mijlocii și prin dezvoltarea unor piețe locale transfrontaliere și prin 

internaționalizare;  
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(i) consolidarea cercetării, a dezvoltării tehnologice, a inovării și a tehnologiilor digitale, 

printre altele prin promovarea partajării resurselor umane și a capacităților de 

cercetare și dezvoltare tehnologică.  



 

RO 7  RO 

ANEXA IV 

 

Lista indicatorilor-cheie de performanță 

 

Trebuie să fie utilizată următoarea listă de indicatori-cheie de performanță pentru a se facilita 

măsurarea contribuției Uniunii la realizarea obiectivelor sale specifice. 

 

1. Indicator sintetic
1
 privind gradul de pregătire a țărilor implicate în procesul de 

aderare în ceea ce privește domeniile fundamentale ale criteriilor politice de aderare 

[printre care democrația, statul de drept, sistemul judiciar (lupta împotriva corupției 

și lupta împotriva criminalității organizate) și drepturile omului] (sursa: Comisia 

Europeană)  

2. Gradul de pregătire a țărilor implicate în procesul de aderare în ceea ce privește 

reforma administrației publice (sursa: Comisia Europeană) 

3. Indicator sintetic privind gradul de pregătire a țărilor candidate și a candidaților 

potențiali în ceea ce privește acquis-ul UE (sursa: Comisia Europeană) 

4. Indicator sintetic privind gradul de pregătire a țărilor candidate și a candidaților 

potențiali în ceea ce privește domeniile fundamentale ale criteriilor economice 

(economie de piață funcțională și competitivitate) (sursa: Comisia Europeană) 

5. Cheltuielile publice cu securitatea socială (procent din PIB) (sursa OIM) sau rata de 

ocupare a forței de muncă (sursa: statistici naționale) 

6. Decalajul digital dintre beneficiari și media UE (sursa: indicele DESI al Comisiei 

Europene) 

7. Indicatorul „distanța până la frontieră” (Doing Business) (sursa: Banca Mondială) 

8. Intensitatea energetică măsurată în funcție de energia primară și de PIB (sursa: 

EUROSTAT) 

9. Emisiile de gaze cu efect de seră reduse sau evitate (în Kilotone de echivalent CO2), 

cu sprijinul UE  

10. Numărul de programe de cooperare transfrontalieră încheiate între țările beneficiare 

ale IPA și între acestea și statele membre ale UE (sursa: Comisia Europeană) 

 

Indicatorii vor fi, în cazul în care este relevant, defalcați pe sexe. 

 

                                                 
1 Cei trei indicatori sintetici sunt elaborați de Comisia Europeană pe baza rapoartelor referitoare la 

extindere, care se bazează, de asemenea, pe surse multiple independente. 


