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Zona transfrontalieră - prezentare 
 

Zona transfrontalieră România-Bulgaria este alcătuită din arii marginalizate, separate de către graniţe şi de o 
barieră naturală – Dunărea. Aceasta zonă acoperă mai mult de 75% din linia de frontieră între România şi 

Bulgaria, mai exact 470 de km frontieră fluvială.  
Însă, problemele acestor regiuni– inundaţiile, infrastructură de transport şi energetică, protecţia mediului şi 

asigurarea securității în zonă, nu țin cont de graniță. Toate acestea impun o abordare unită. Diferenţele de 
ordin economic şi investiţiile insuficiente în infrastructură, emigrarea, schimbările climatice şi securitate au un 
impact deosebit în această zonă. De asemenea, problemele de mediu sunt presante  pentru  biodiversitatea, cât 
şi pentru protejarea patrimoniului cultural. În acest context, țările-membre ale regiunii au solicitat Comisiei 
Europene să propună un cadru prin care să se ofere soluţii eficiente la problemele-cheie. 

Strategia prevăzută de Comisia Europeană are la bază eforturile părților din acest teritoriu în tratarea 
provocărilor comune, fiind considerată necesară deoarece regiunea Dunării cuprinde o cincime din teritoriul UE, 
influențează direct bunăstarea acesteia. Regiunea fiind propice pentru activității agricole, economice și turism.  

Situația agriculturii, în prezent, este destul de precară, după anul 1990 aceasta s-a transformat într-o 
agricultură de subzistență. În plus, fragmentarea excesivă a exploatațiilor agricole împreună cu ofertele 
prezente de materie primă au influențat producătorii agricoli individuali spre autoconsum, defavorizând astfel 

industria alimentară, care a rămas în bună parte neutilitară, transformându-se, în principal, în furnizor de 
materie primă agricolă. Toate aceste procese au determinat costuri fixe mari ale unității de produs finit, 
provocând indirect o scădere majoră a puterii de cumpărare a populației și, astfel, o micșorare a cererii interne 

de produse alimentare. Tocmai pe aceste considerente se bazează noua strategie a Politicii Agricole Comune, 
regresarea acestui proces, mai exact: stimularea producției, creșterea puterii de cumpărare a populației 
autohtone și o cerere mai mare de produse alimentare pe piață interna și nu numai. 

Probleme stringente cu care se confruntă regiunea în prezent: 

 infrastructura de transport și energetică slab dezvoltată; 
 probleme sociale (decalaje majore în calitatea vieții în mediul rural, sărăcie, grupuri defavorizate); 
 slabe oportunitati de afaceri (lipsă de dotări, de personal calificat); 
 slabă prezență a strategiilor locale; 
 agricultura ineficienta (ferme mici, piaţa slab dezvoltată, sistem de irigații dezafectat, preț scăzut al 

produselor agricole). 
Obiective propuse de Uniunea Europeană prin noua Politica Agricolă aplicabile în zona de graniță: 

 stimularea și expansiunea economiei rurale, dezvoltarea și modernizarea infrastructurii de transport și 
energetică, protejarea mediului, gama mai largă a bunurilor și serviciilor oferite, încurajarea 
meșteșugurilor; 

 promovarea valorilor culturale rurale și întărirea identității naționale locale păstrându-se specificul istoric și 

cultural al zonelor promovând simultan și parteneriatul transfrontalier; 
 încurajarea și stimularea bunelor practici pentru o dezvoltare durabila. 

Parteneriatele transfrontaliere trebuie sa țină cont de cadrul juridic comunitar al ambelor țări participante și 
să adopte un cadru juridic propice și adecvat ambelor legislații. În afară de nivelul juridic local, aceste 
parteneriate trebuie să ia in considerare și politica europeană în ceea ce privește acordurile ce urmează a fi 
semnate. Trebuie stabilite priorității, principii și obiective în concordanță cu cererile Comisiei Europene, 
aplicabile ambelor zone de graniță. 
 
Articolul a fost elaborat în cadrul proiectului "PAC pentru creștere durabilă: Misiune posibilă" - Optimizarea dezvoltării durabile 
a mediului și a viabilităţii economice a agriculturii prin aplicarea PAC în Regiunea Transfrontalieră Bulgaria-România, acțiune 
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