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Listă de acronime

Lista graficelor

    Cea mai mare contribuţie raportată la nivel naţional a fost contribuţia din bugetul 
Ministerului Finanţelor Publice către bugetul  de asistenţă pentru dezvoltare al Comisiei 
Europene, în valoare totală de 317,8 milioane RON. La aceasta s-a adăugat contribuţia 
către bugetul Fondului European pentru Dezvoltare, principalul instrument financiar 
extrabugetar destinat statelor din Africa, Caraibe şi Pacific, în valoare de 42,28 milioane 
RON. Contribuţia totală către Uniunea Europeană a reprezentat aproximativ 73% din AOD 
raportată la nivel naţional în 2012.

    Asistenţa multilaterală acordată la nivel naţional s-a ridicat în 2012 
la 373.763.090,96 RON.

    Principalele state beneficiare de asistenţă pentru dezvoltare din partea României în 
2012 au fost Republica Moldova (61.239.509,24 RON – 12,4% din bugetul anual total), 
Republica Tunisiană (5.382.053,91 RON – 1,1% din bugetul total) şi Republica Serbia 
(4.561.671,87 RON – 0,92% din bugetul total). Majoritatea fondurilor raportate în 
beneficiul acestor trei state reprezintă burse de studiu.

    Asistenţa bilaterală pentru dezvoltare raportată de România în beneficiul statelor cel 
mai puţin dezvoltate (LDCs) s-a ridicat la 3.976.676,36 RON (3,7% din AOD).

    Contribuţia de la bugetul MAE raportată ca AOD a fost în valoare totală de 
18.903.032,41 RON, reprezentând 4% din totalul contribuţiilor raportate. Aproximativ 
53% din această contribuţie a provenit de la bugetul special, dedicat în totalitate 
cooperării internaţionale pentru dezvoltare.

PARTEA I: 

O perspectivă vizuală asupra 
asistenței pentru dezvoltare oferită de 
România în 2012
Distribuția tehnică a contribuțiilor AOD acordate la nivel național 
în anul 2012 

Asistenţa bilaterală  oferită la nivel naţional include activităţile derulate în mod direct, 
între România şi statul partener, ori indirect, prin intermediul unor contractanţi.
Asistenţa multilaterală reprezintă contribuţiile neafectate la organizaţiile internaţionale 
incluse pe lista Comitetului Asistenţă pentru Dezvoltare al OCDE, precum şi către 
fondurile special administrate de acestea.

În 2012 contribuţiile multilaterale continuă să concentreze cea mai mare parte a 
fondurilor AOD acordate de România. 

Perspectiva sectorială a contribuțiilor bilaterale AOD în 2012 

Cuvânt înainte

Pe baza recentei experienţe de tranziţie spre democraţie prin care a trecut România, la 
nivel naţional s-a format un capital important de expertiză şi know-how, relevant pentru 
statele care trec actualmente prin experienţe similare. Dorim să împărtăşim expertiza 
românească şi lecţiile învăţate cu statele partenere, acolo unde experienţa noastră este 
necesară, dorită şi relevantă. De aceea, România a continuat să răspundă nevoilor de 
întărire a capacităţilor instituţionale ale Republicii Moldova şi ale statelor partenere din 
Regiunea extinsă a Mării Negre, Nordul Africii şi Orientul Mijlociu, printr-o abordare
complexă care a inclus burse de studiu şi asistenţă tehnică în domeniile administraţiei 
electorale, reconstrucţiei post-conflict, justiţiei şi afacerilor interne etc.

În ceea ce priveşte ajutorul umanitar, în 2012 România a răspuns prompt apelurilor 
internaţionale pe fondul unor crize umanitare provocate de conflicte şi de fenomene 
climatice extreme, precum criza cauzată de războiul din Siria şi seceta severă din 
regiunea Sahel şi, respectiv, Republica Moldova.

În plan european, România a contribuit la negocierile privind viitorul buget multianual al 
Uniunii Europene şi a participat, încă de la început, la negocierile privind stabilirea Fondu-
lui European pentru Democraţie (EED), un nou instrument de promovare a democraţiei 
şi drepturilor omului în ţările în curs de dezvoltare.

Raportul național 
privind asistența oficială 
pentru dezvoltare acordată 
de România în anul 2012

Cu toate acestea, şocurile economice din ultimii ani au îndepărtat România de 
atingerea acestui obiectiv. Bugetul naţional total alocat asistenţei pentru dezvoltare 
raportat de România în 2012 a fost de 494.057.042,05 RON (echivalentul a 111 
milioane de Euro conform calculelor realizate la nivel naţional2), reprezentând 0,085% 
din VNB.

Contribuția României

În conformitate cu normele şi criteriile stabilite de Comitetul Asistenţă pentru 
Dezvoltare din cadrul Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE), 
România poate acorda asistenţă pentru dezvoltare statelor în curs de dezvoltare 
conform listelor elaborate şi actualizate de organizaţia menţionată. Asistenţa poate fi 
acordată printr-o abordare specifică şi direcţionată (asistenţă bilaterală) sau prin 
asociere la eforturile internaţionale în domeniu (asistenţă multilaterală). MAE raportează 
ca asistenţă bilaterală toate proiectele cu obiectiv şi activităţi clar stabilite, inclusiv cele 
finanţate prin/implementate de organizaţii internaţionale partenere (spre exemplu 
implementarea unui proiect de asistenţă electorală pentru Republica Arabă Egipt, prin 
intermediul unei Agenţii ONU). 

În ceea ce priveşte asistenţa multilaterală, aceasta încorporează contribuţiile neafectate 
(„core contributions”), care nu au ca scop finanţarea unui proiect individual, ci rămân la 
dispoziţia organizaţiei internaţionale receptoare  pentru canalizarea  lor către activităţile 
care necesită susţinere financiară sau către anumite activităţi generice (spre exemplu, 
contribuţia la fonduri gestionate de organizaţii sau instituţii internaţionale precum 
Comisia Europeană sau agenţii ONU).

Notă: În contextul prezentului raport, asistenţa umanitară este încorporată la asistenţa bilaterală, cu excepţia 
contribuţiei la CERF care este o contribuţie neafectată având scop umanitar. 

Contribuţiile ministerelor de linie pe subiectul asistenţei pentru dezvoltare au continuat 
să urmărească îndeplinirea angajamentelor asumate prin tratate internaţionale. În acest 
context, contribuţiile multilaterale continuă să reprezinte cea mai mare parte a fondu-
rilor raportate de România. 

Ministerul Afacerilor Externe (MAE), coordonatorul politicii naţionale de cooperare pentru 
dezvoltare, a urmărit pe parcursul anului 2012 întărirea profilului de donator al României 
în domeniu. Pe lângă beneficiile aduse ţărilor partenere ale României pe linie AOD, 
proiectele finanţate în 2012 au condus, totodată, la întărirea parteneriatelor existente 
cu instituţiile de linie româneşti şi societatea civilă (de exemplu, Protocolul de Colaborare 
între Ministerul Afacerilor Externe şi FOND în domeniul politicii de cooperare internaţională 
pentru dezvoltare promovată de România), precum şi cu o serie de organizaţii internaţio-
nale, precum Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD). 

Cu PNUD, MAE a încheiat un parteneriat în valoare totală de 2.260.481 RON, ce are 
ca scop întărirea capacităţii organizaţionale a MAE şi implementarea unei politici de 
cooperare pentru dezvoltare coerente şi eficiente.  

Asistență o�cială
pentru dezvoltare
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Cu toate acestea, şocurile economice din ultimii ani au îndepărtat România de 
atingerea acestui obiectiv. Bugetul naţional total alocat asistenţei pentru dezvoltare 
raportat de România în 2012 a fost de 494.057.042,05 RON (echivalentul a 111 
milioane de Euro conform calculelor realizate la nivel naţional2), reprezentând 0,085% 
din VNB.
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În conformitate cu normele şi criteriile stabilite de Comitetul Asistenţă pentru 
Dezvoltare din cadrul Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE), 
România poate acorda asistenţă pentru dezvoltare statelor în curs de dezvoltare 
conform listelor elaborate şi actualizate de organizaţia menţionată. Asistenţa poate fi 
acordată printr-o abordare specifică şi direcţionată (asistenţă bilaterală) sau prin 
asociere la eforturile internaţionale în domeniu (asistenţă multilaterală). MAE raportează 
ca asistenţă bilaterală toate proiectele cu obiectiv şi activităţi clar stabilite, inclusiv cele 
finanţate prin/implementate de organizaţii internaţionale partenere (spre exemplu 
implementarea unui proiect de asistenţă electorală pentru Republica Arabă Egipt, prin 
intermediul unei Agenţii ONU). 

În ceea ce priveşte asistenţa multilaterală, aceasta încorporează contribuţiile neafectate 
(„core contributions”), care nu au ca scop finanţarea unui proiect individual, ci rămân la 
dispoziţia organizaţiei internaţionale receptoare  pentru canalizarea  lor către activităţile 
care necesită susţinere financiară sau către anumite activităţi generice (spre exemplu, 
contribuţia la fonduri gestionate de organizaţii sau instituţii internaţionale precum 
Comisia Europeană sau agenţii ONU).

Notă: În contextul prezentului raport, asistenţa umanitară este încorporată la asistenţa bilaterală, cu excepţia 
contribuţiei la CERF care este o contribuţie neafectată având scop umanitar. 

Contribuţiile ministerelor de linie pe subiectul asistenţei pentru dezvoltare au continuat 
să urmărească îndeplinirea angajamentelor asumate prin tratate internaţionale. În acest 
context, contribuţiile multilaterale continuă să reprezinte cea mai mare parte a fondu-
rilor raportate de România. 

Ministerul Afacerilor Externe (MAE), coordonatorul politicii naţionale de cooperare pentru 
dezvoltare, a urmărit pe parcursul anului 2012 întărirea profilului de donator al României 
în domeniu. Pe lângă beneficiile aduse ţărilor partenere ale României pe linie AOD, 
proiectele finanţate în 2012 au condus, totodată, la întărirea parteneriatelor existente 
cu instituţiile de linie româneşti şi societatea civilă (de exemplu, Protocolul de Colaborare 
între Ministerul Afacerilor Externe şi FOND în domeniul politicii de cooperare internaţională 
pentru dezvoltare promovată de România), precum şi cu o serie de organizaţii internaţio-
nale, precum Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD). 
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ca scop întărirea capacităţii organizaţionale a MAE şi implementarea unei politici de 
cooperare pentru dezvoltare coerente şi eficiente.  
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şi drepturilor omului în ţările în curs de dezvoltare.
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pentru dezvoltare acordată 
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Cu toate acestea, şocurile economice din ultimii ani au îndepărtat România de 
atingerea acestui obiectiv. Bugetul naţional total alocat asistenţei pentru dezvoltare 
raportat de România în 2012 a fost de 494.057.042,05 RON (echivalentul a 111 
milioane de Euro conform calculelor realizate la nivel naţional2), reprezentând 0,085% 
din VNB.

Contribuția României

În conformitate cu normele şi criteriile stabilite de Comitetul Asistenţă pentru 
Dezvoltare din cadrul Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE), 
România poate acorda asistenţă pentru dezvoltare statelor în curs de dezvoltare 
conform listelor elaborate şi actualizate de organizaţia menţionată. Asistenţa poate fi 
acordată printr-o abordare specifică şi direcţionată (asistenţă bilaterală) sau prin 
asociere la eforturile internaţionale în domeniu (asistenţă multilaterală). MAE raportează 
ca asistenţă bilaterală toate proiectele cu obiectiv şi activităţi clar stabilite, inclusiv cele 
finanţate prin/implementate de organizaţii internaţionale partenere (spre exemplu 
implementarea unui proiect de asistenţă electorală pentru Republica Arabă Egipt, prin 
intermediul unei Agenţii ONU). 

În ceea ce priveşte asistenţa multilaterală, aceasta încorporează contribuţiile neafectate 
(„core contributions”), care nu au ca scop finanţarea unui proiect individual, ci rămân la 
dispoziţia organizaţiei internaţionale receptoare  pentru canalizarea  lor către activităţile 
care necesită susţinere financiară sau către anumite activităţi generice (spre exemplu, 
contribuţia la fonduri gestionate de organizaţii sau instituţii internaţionale precum 
Comisia Europeană sau agenţii ONU).

Notă: În contextul prezentului raport, asistenţa umanitară este încorporată la asistenţa bilaterală, cu excepţia 
contribuţiei la CERF care este o contribuţie neafectată având scop umanitar. 

Contribuţiile ministerelor de linie pe subiectul asistenţei pentru dezvoltare au continuat 
să urmărească îndeplinirea angajamentelor asumate prin tratate internaţionale. În acest 
context, contribuţiile multilaterale continuă să reprezinte cea mai mare parte a fondu-
rilor raportate de România. 

Ministerul Afacerilor Externe (MAE), coordonatorul politicii naţionale de cooperare pentru 
dezvoltare, a urmărit pe parcursul anului 2012 întărirea profilului de donator al României 
în domeniu. Pe lângă beneficiile aduse ţărilor partenere ale României pe linie AOD, 
proiectele finanţate în 2012 au condus, totodată, la întărirea parteneriatelor existente 
cu instituţiile de linie româneşti şi societatea civilă (de exemplu, Protocolul de Colaborare 
între Ministerul Afacerilor Externe şi FOND în domeniul politicii de cooperare internaţională 
pentru dezvoltare promovată de România), precum şi cu o serie de organizaţii internaţio-
nale, precum Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD). 

Cu PNUD, MAE a încheiat un parteneriat în valoare totală de 2.260.481 RON, ce are 
ca scop întărirea capacităţii organizaţionale a MAE şi implementarea unei politici de 
cooperare pentru dezvoltare coerente şi eficiente.  

2012
”Schimbarea începe cu fiecare dintre noi, 
dar este nevoie să acționăm mai departe de 
granițele naționale.”  
 — Titus Corlăţean
           Ministrul Afacerilor Externe al României

Extras din discursul adresat Reuniunii inaugurale 
a Forumului politic la nivel înalt pentru dezvoltare 
durabilă, din cadrul Adunării Generale ONU
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Listă de acronime

Lista graficelor

    Cea mai mare contribuţie raportată la nivel naţional a fost contribuţia din bugetul 
Ministerului Finanţelor Publice către bugetul  de asistenţă pentru dezvoltare al Comisiei 
Europene, în valoare totală de 317,8 milioane RON. La aceasta s-a adăugat contribuţia 
către bugetul Fondului European pentru Dezvoltare, principalul instrument financiar 
extrabugetar destinat statelor din Africa, Caraibe şi Pacific, în valoare de 42,28 milioane 
RON. Contribuţia totală către Uniunea Europeană a reprezentat aproximativ 73% din AOD 
raportată la nivel naţional în 2012.

    Asistenţa multilaterală acordată la nivel naţional s-a ridicat în 2012 
la 373.763.090,96 RON.

    Principalele state beneficiare de asistenţă pentru dezvoltare din partea României în 
2012 au fost Republica Moldova (61.239.509,24 RON – 12,4% din bugetul anual total), 
Republica Tunisiană (5.382.053,91 RON – 1,1% din bugetul total) şi Republica Serbia 
(4.561.671,87 RON – 0,92% din bugetul total). Majoritatea fondurilor raportate în 
beneficiul acestor trei state reprezintă burse de studiu.

    Asistenţa bilaterală pentru dezvoltare raportată de România în beneficiul statelor cel 
mai puţin dezvoltate (LDCs) s-a ridicat la 3.976.676,36 RON (3,7% din AOD).

    Contribuţia de la bugetul MAE raportată ca AOD a fost în valoare totală de 
18.903.032,41 RON, reprezentând 4% din totalul contribuţiilor raportate. Aproximativ 
53% din această contribuţie a provenit de la bugetul special, dedicat în totalitate 
cooperării internaţionale pentru dezvoltare.
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Asistenţa bilaterală  oferită la nivel naţional include activităţile derulate în mod direct, 
între România şi statul partener, ori indirect, prin intermediul unor contractanţi.
Asistenţa multilaterală reprezintă contribuţiile neafectate la organizaţiile internaţionale 
incluse pe lista Comitetului Asistenţă pentru Dezvoltare al OCDE, precum şi către 
fondurile special administrate de acestea.

În 2012 contribuţiile multilaterale continuă să concentreze cea mai mare parte a 
fondurilor AOD acordate de România. 

Perspectiva sectorială a contribuțiilor bilaterale AOD în 2012 

Cuvânt înainte

Pe baza recentei experienţe de tranziţie spre democraţie prin care a trecut România, la 
nivel naţional s-a format un capital important de expertiză şi know-how, relevant pentru 
statele care trec actualmente prin experienţe similare. Dorim să împărtăşim expertiza 
românească şi lecţiile învăţate cu statele partenere, acolo unde experienţa noastră este 
necesară, dorită şi relevantă. De aceea, România a continuat să răspundă nevoilor de 
întărire a capacităţilor instituţionale ale Republicii Moldova şi ale statelor partenere din 
Regiunea extinsă a Mării Negre, Nordul Africii şi Orientul Mijlociu, printr-o abordare
complexă care a inclus burse de studiu şi asistenţă tehnică în domeniile administraţiei 
electorale, reconstrucţiei post-conflict, justiţiei şi afacerilor interne etc.

În ceea ce priveşte ajutorul umanitar, în 2012 România a răspuns prompt apelurilor 
internaţionale pe fondul unor crize umanitare provocate de conflicte şi de fenomene 
climatice extreme, precum criza cauzată de războiul din Siria şi seceta severă din 
regiunea Sahel şi, respectiv, Republica Moldova.

În plan european, România a contribuit la negocierile privind viitorul buget multianual al 
Uniunii Europene şi a participat, încă de la început, la negocierile privind stabilirea Fondu-
lui European pentru Democraţie (EED), un nou instrument de promovare a democraţiei 
şi drepturilor omului în ţările în curs de dezvoltare.
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finanţate prin/implementate de organizaţii internaţionale partenere (spre exemplu 
implementarea unui proiect de asistenţă electorală pentru Republica Arabă Egipt, prin 
intermediul unei Agenţii ONU). 

În ceea ce priveşte asistenţa multilaterală, aceasta încorporează contribuţiile neafectate 
(„core contributions”), care nu au ca scop finanţarea unui proiect individual, ci rămân la 
dispoziţia organizaţiei internaţionale receptoare  pentru canalizarea  lor către activităţile 
care necesită susţinere financiară sau către anumite activităţi generice (spre exemplu, 
contribuţia la fonduri gestionate de organizaţii sau instituţii internaţionale precum 
Comisia Europeană sau agenţii ONU).

Notă: În contextul prezentului raport, asistenţa umanitară este încorporată la asistenţa bilaterală, cu excepţia 
contribuţiei la CERF care este o contribuţie neafectată având scop umanitar. 

Contribuţiile ministerelor de linie pe subiectul asistenţei pentru dezvoltare au continuat 
să urmărească îndeplinirea angajamentelor asumate prin tratate internaţionale. În acest 
context, contribuţiile multilaterale continuă să reprezinte cea mai mare parte a fondu-
rilor raportate de România. 

Ministerul Afacerilor Externe (MAE), coordonatorul politicii naţionale de cooperare pentru 
dezvoltare, a urmărit pe parcursul anului 2012 întărirea profilului de donator al României 
în domeniu. Pe lângă beneficiile aduse ţărilor partenere ale României pe linie AOD, 
proiectele finanţate în 2012 au condus, totodată, la întărirea parteneriatelor existente 
cu instituţiile de linie româneşti şi societatea civilă (de exemplu, Protocolul de Colaborare 
între Ministerul Afacerilor Externe şi FOND în domeniul politicii de cooperare internaţională 
pentru dezvoltare promovată de România), precum şi cu o serie de organizaţii internaţio-
nale, precum Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD). 

Cu PNUD, MAE a încheiat un parteneriat în valoare totală de 2.260.481 RON, ce are 
ca scop întărirea capacităţii organizaţionale a MAE şi implementarea unei politici de 
cooperare pentru dezvoltare coerente şi eficiente.  
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    Asistenţa bilaterală pentru dezvoltare raportată de România în beneficiul statelor cel 
mai puţin dezvoltate (LDCs) s-a ridicat la 3.976.676,36 RON (3,7% din AOD).

    Contribuţia de la bugetul MAE raportată ca AOD a fost în valoare totală de 
18.903.032,41 RON, reprezentând 4% din totalul contribuţiilor raportate. Aproximativ 
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românească şi lecţiile învăţate cu statele partenere, acolo unde experienţa noastră este 
necesară, dorită şi relevantă. De aceea, România a continuat să răspundă nevoilor de 
întărire a capacităţilor instituţionale ale Republicii Moldova şi ale statelor partenere din 
Regiunea extinsă a Mării Negre, Nordul Africii şi Orientul Mijlociu, printr-o abordare
complexă care a inclus burse de studiu şi asistenţă tehnică în domeniile administraţiei 
electorale, reconstrucţiei post-conflict, justiţiei şi afacerilor interne etc.

În ceea ce priveşte ajutorul umanitar, în 2012 România a răspuns prompt apelurilor 
internaţionale pe fondul unor crize umanitare provocate de conflicte şi de fenomene 
climatice extreme, precum criza cauzată de războiul din Siria şi seceta severă din 
regiunea Sahel şi, respectiv, Republica Moldova.

În plan european, România a contribuit la negocierile privind viitorul buget multianual al 
Uniunii Europene şi a participat, încă de la început, la negocierile privind stabilirea Fondu-
lui European pentru Democraţie (EED), un nou instrument de promovare a democraţiei 
şi drepturilor omului în ţările în curs de dezvoltare.

La şase ani de la intrarea în grupul donatorilor de asistenţă 
oficială pentru dezvoltare (AOD), România a realizat 
progrese semnificative în definirea şi consolidarea unei 
politici de cooperare pentru dezvoltare coerente, în contex-
tul obiectivului asumat de a contribui la eforturile internaţio-
nale de eradicare a sărăciei la nivel mondial.

În acest sens, anul 2012 a fost unul prolific pentru evoluţia 
programului AOD. În primul rând, am început revizuirea 
strategică şi legislativă a politicii de cooperare pentru 
dezvoltare şi am stabilit mecanismele interne necesare 
pentru acordarea fondurilor de asistenţă pentru dezvoltare.

De asemenea, în contextul eforturilor de creştere a trans-
parenţei alocării fondurilor în domeniu, în 2012 am introdus 
licitaţiile anuale de proiecte, am iniţiat publicarea rapoar-
telor naţionale în domeniu, am actualizat şi reorganizat 
website-ul special dedicat politicii de cooperare pentru 
dezvoltare, www.aod.ro.

Titus Corlăţean
Ministrul Afacerilor Externe 
al României

Cu toate acestea, şocurile economice din ultimii ani au îndepărtat România de 
atingerea acestui obiectiv. Bugetul naţional total alocat asistenţei pentru dezvoltare 
raportat de România în 2012 a fost de 494.057.042,05 RON (echivalentul a 111 
milioane de Euro conform calculelor realizate la nivel naţional2), reprezentând 0,085% 
din VNB.

Contribuția României

În conformitate cu normele şi criteriile stabilite de Comitetul Asistenţă pentru 
Dezvoltare din cadrul Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE), 
România poate acorda asistenţă pentru dezvoltare statelor în curs de dezvoltare 
conform listelor elaborate şi actualizate de organizaţia menţionată. Asistenţa poate fi 
acordată printr-o abordare specifică şi direcţionată (asistenţă bilaterală) sau prin 
asociere la eforturile internaţionale în domeniu (asistenţă multilaterală). MAE raportează 
ca asistenţă bilaterală toate proiectele cu obiectiv şi activităţi clar stabilite, inclusiv cele 
finanţate prin/implementate de organizaţii internaţionale partenere (spre exemplu 
implementarea unui proiect de asistenţă electorală pentru Republica Arabă Egipt, prin 
intermediul unei Agenţii ONU). 

În ceea ce priveşte asistenţa multilaterală, aceasta încorporează contribuţiile neafectate 
(„core contributions”), care nu au ca scop finanţarea unui proiect individual, ci rămân la 
dispoziţia organizaţiei internaţionale receptoare  pentru canalizarea  lor către activităţile 
care necesită susţinere financiară sau către anumite activităţi generice (spre exemplu, 
contribuţia la fonduri gestionate de organizaţii sau instituţii internaţionale precum 
Comisia Europeană sau agenţii ONU).

Notă: În contextul prezentului raport, asistenţa umanitară este încorporată la asistenţa bilaterală, cu excepţia 
contribuţiei la CERF care este o contribuţie neafectată având scop umanitar. 

Contribuţiile ministerelor de linie pe subiectul asistenţei pentru dezvoltare au continuat 
să urmărească îndeplinirea angajamentelor asumate prin tratate internaţionale. În acest 
context, contribuţiile multilaterale continuă să reprezinte cea mai mare parte a fondu-
rilor raportate de România. 

Ministerul Afacerilor Externe (MAE), coordonatorul politicii naţionale de cooperare pentru 
dezvoltare, a urmărit pe parcursul anului 2012 întărirea profilului de donator al României 
în domeniu. Pe lângă beneficiile aduse ţărilor partenere ale României pe linie AOD, 
proiectele finanţate în 2012 au condus, totodată, la întărirea parteneriatelor existente 
cu instituţiile de linie româneşti şi societatea civilă (de exemplu, Protocolul de Colaborare 
între Ministerul Afacerilor Externe şi FOND în domeniul politicii de cooperare internaţională 
pentru dezvoltare promovată de România), precum şi cu o serie de organizaţii internaţio-
nale, precum Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD). 

Cu PNUD, MAE a încheiat un parteneriat în valoare totală de 2.260.481 RON, ce are 
ca scop întărirea capacităţii organizaţionale a MAE şi implementarea unei politici de 
cooperare pentru dezvoltare coerente şi eficiente.  
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2012 a fost un an fructuos, dar nu lipsit de provocări. Printre altele, am întâmpinat 
dificultăţi pe fondul blocajelor financiare cauzate de mecanismele de finanţare ale guver-
nului, ceea ce a condus la decalarea transferurilor financiare asociate proiectelor 
sprijinite de la bugetul de asistenţă pentru dezvoltare al MAE. Dar aceste provocări, 
inerente la început de drum, ne-au indicat punctele sensibile din sistem, oferindu-ne, 
totodată, prilejul de a le îndrepta.

În ciuda condiţiilor de austeritate economică, ritmul susţinut al evoluţiei politicii pentru 
dezvoltare în România, precum şi importanţa tot mai mare acordată acestui domeniu, 
dau motive de optimism pentru viitorul imediat. România continuă să caute cele mai 
eficiente modalităţi de a contribui într-un mod relevant la eforturile internaţionale de 
combatere a sărăciei extreme într-un mod durabil şi de impulsionare a dezvoltării 
socio-economice şi a securităţii statelor partenere. 

Îmi face, aşadar, o deosebită plăcere să vă prezint cel de-al doilea Raport naţional privind 
implementarea politicii de cooperare pentru dezvoltare. Documentul analizează în detaliu 
asistenţa pentru dezvoltare la nivel naţional şi proiectele implementate prin programul 
naţional AOD şi reprezintă un exerciţiu important pentru creşterea 
transparenţei şi informarea publică cu privire la angajamentele asumate de România şi 
gradul de îndeplinire a acestora.

Înainte de a încheia, aş dori să îmi exprim aprecierea pentru eforturile susţinute şi 
hotărârea echipei MAE de a întări profilul de donator al României. Le mulţumesc, de 
asemenea, partenerilor noştri naţionali şi internaţionali care, alături de noi, contribuie la 
îmbunătăţirea vieţii oamenilor şi comunităţilor pe care le susţinem prin intermediul acestei 
politici.

 

    Cea mai mare contribuţie raportată la nivel naţional a fost contribuţia din bugetul 
Ministerului Finanţelor Publice către bugetul  de asistenţă pentru dezvoltare al Comisiei 
Europene, în valoare totală de 317,8 milioane RON. La aceasta s-a adăugat contribuţia 
către bugetul Fondului European pentru Dezvoltare, principalul instrument financiar 
extrabugetar destinat statelor din Africa, Caraibe şi Pacific, în valoare de 42,28 milioane 
RON. Contribuţia totală către Uniunea Europeană a reprezentat aproximativ 73% din AOD 
raportată la nivel naţional în 2012.

    Asistenţa multilaterală acordată la nivel naţional s-a ridicat în 2012 
la 373.763.090,96 RON.

    Principalele state beneficiare de asistenţă pentru dezvoltare din partea României în 
2012 au fost Republica Moldova (61.239.509,24 RON – 12,4% din bugetul anual total), 
Republica Tunisiană (5.382.053,91 RON – 1,1% din bugetul total) şi Republica Serbia 
(4.561.671,87 RON – 0,92% din bugetul total). Majoritatea fondurilor raportate în 
beneficiul acestor trei state reprezintă burse de studiu.

    Asistenţa bilaterală pentru dezvoltare raportată de România în beneficiul statelor cel 
mai puţin dezvoltate (LDCs) s-a ridicat la 3.976.676,36 RON (3,7% din AOD).

    Contribuţia de la bugetul MAE raportată ca AOD a fost în valoare totală de 
18.903.032,41 RON, reprezentând 4% din totalul contribuţiilor raportate. Aproximativ 
53% din această contribuţie a provenit de la bugetul special, dedicat în totalitate 
cooperării internaţionale pentru dezvoltare.
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Asistenţa bilaterală  oferită la nivel naţional include activităţile derulate în mod direct, 
între România şi statul partener, ori indirect, prin intermediul unor contractanţi.
Asistenţa multilaterală reprezintă contribuţiile neafectate la organizaţiile internaţionale 
incluse pe lista Comitetului Asistenţă pentru Dezvoltare al OCDE, precum şi către 
fondurile special administrate de acestea.

În 2012 contribuţiile multilaterale continuă să concentreze cea mai mare parte a 
fondurilor AOD acordate de România. 

Perspectiva sectorială a contribuțiilor bilaterale AOD în 2012 

Cuvânt înainte

Pe baza recentei experienţe de tranziţie spre democraţie prin care a trecut România, la 
nivel naţional s-a format un capital important de expertiză şi know-how, relevant pentru 
statele care trec actualmente prin experienţe similare. Dorim să împărtăşim expertiza 
românească şi lecţiile învăţate cu statele partenere, acolo unde experienţa noastră este 
necesară, dorită şi relevantă. De aceea, România a continuat să răspundă nevoilor de 
întărire a capacităţilor instituţionale ale Republicii Moldova şi ale statelor partenere din 
Regiunea extinsă a Mării Negre, Nordul Africii şi Orientul Mijlociu, printr-o abordare
complexă care a inclus burse de studiu şi asistenţă tehnică în domeniile administraţiei 
electorale, reconstrucţiei post-conflict, justiţiei şi afacerilor interne etc.

În ceea ce priveşte ajutorul umanitar, în 2012 România a răspuns prompt apelurilor 
internaţionale pe fondul unor crize umanitare provocate de conflicte şi de fenomene 
climatice extreme, precum criza cauzată de războiul din Siria şi seceta severă din 
regiunea Sahel şi, respectiv, Republica Moldova.

În plan european, România a contribuit la negocierile privind viitorul buget multianual al 
Uniunii Europene şi a participat, încă de la început, la negocierile privind stabilirea Fondu-
lui European pentru Democraţie (EED), un nou instrument de promovare a democraţiei 
şi drepturilor omului în ţările în curs de dezvoltare.

Cu toate acestea, şocurile economice din ultimii ani au îndepărtat România de 
atingerea acestui obiectiv. Bugetul naţional total alocat asistenţei pentru dezvoltare 
raportat de România în 2012 a fost de 494.057.042,05 RON (echivalentul a 111 
milioane de Euro conform calculelor realizate la nivel naţional2), reprezentând 0,085% 
din VNB.

Contribuția României

În conformitate cu normele şi criteriile stabilite de Comitetul Asistenţă pentru 
Dezvoltare din cadrul Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE), 
România poate acorda asistenţă pentru dezvoltare statelor în curs de dezvoltare 
conform listelor elaborate şi actualizate de organizaţia menţionată. Asistenţa poate fi 
acordată printr-o abordare specifică şi direcţionată (asistenţă bilaterală) sau prin 
asociere la eforturile internaţionale în domeniu (asistenţă multilaterală). MAE raportează 
ca asistenţă bilaterală toate proiectele cu obiectiv şi activităţi clar stabilite, inclusiv cele 
finanţate prin/implementate de organizaţii internaţionale partenere (spre exemplu 
implementarea unui proiect de asistenţă electorală pentru Republica Arabă Egipt, prin 
intermediul unei Agenţii ONU). 

În ceea ce priveşte asistenţa multilaterală, aceasta încorporează contribuţiile neafectate 
(„core contributions”), care nu au ca scop finanţarea unui proiect individual, ci rămân la 
dispoziţia organizaţiei internaţionale receptoare  pentru canalizarea  lor către activităţile 
care necesită susţinere financiară sau către anumite activităţi generice (spre exemplu, 
contribuţia la fonduri gestionate de organizaţii sau instituţii internaţionale precum 
Comisia Europeană sau agenţii ONU).

Notă: În contextul prezentului raport, asistenţa umanitară este încorporată la asistenţa bilaterală, cu excepţia 
contribuţiei la CERF care este o contribuţie neafectată având scop umanitar. 

Contribuţiile ministerelor de linie pe subiectul asistenţei pentru dezvoltare au continuat 
să urmărească îndeplinirea angajamentelor asumate prin tratate internaţionale. În acest 
context, contribuţiile multilaterale continuă să reprezinte cea mai mare parte a fondu-
rilor raportate de România. 

Ministerul Afacerilor Externe (MAE), coordonatorul politicii naţionale de cooperare pentru 
dezvoltare, a urmărit pe parcursul anului 2012 întărirea profilului de donator al României 
în domeniu. Pe lângă beneficiile aduse ţărilor partenere ale României pe linie AOD, 
proiectele finanţate în 2012 au condus, totodată, la întărirea parteneriatelor existente 
cu instituţiile de linie româneşti şi societatea civilă (de exemplu, Protocolul de Colaborare 
între Ministerul Afacerilor Externe şi FOND în domeniul politicii de cooperare internaţională 
pentru dezvoltare promovată de România), precum şi cu o serie de organizaţii internaţio-
nale, precum Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD). 

Cu PNUD, MAE a încheiat un parteneriat în valoare totală de 2.260.481 RON, ce are 
ca scop întărirea capacităţii organizaţionale a MAE şi implementarea unei politici de 
cooperare pentru dezvoltare coerente şi eficiente.  
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    Cea mai mare contribuţie raportată la nivel naţional a fost contribuţia din bugetul 
Ministerului Finanţelor Publice către bugetul  de asistenţă pentru dezvoltare al Comisiei 
Europene, în valoare totală de 317,8 milioane RON. La aceasta s-a adăugat contribuţia 
către bugetul Fondului European pentru Dezvoltare, principalul instrument financiar 
extrabugetar destinat statelor din Africa, Caraibe şi Pacific, în valoare de 42,28 milioane 
RON. Contribuţia totală către Uniunea Europeană a reprezentat aproximativ 73% din AOD 
raportată la nivel naţional în 2012.

    Asistenţa multilaterală acordată la nivel naţional s-a ridicat în 2012 
la 373.763.090,96 RON.

    Principalele state beneficiare de asistenţă pentru dezvoltare din partea României în 
2012 au fost Republica Moldova (61.239.509,24 RON – 12,4% din bugetul anual total), 
Republica Tunisiană (5.382.053,91 RON – 1,1% din bugetul total) şi Republica Serbia 
(4.561.671,87 RON – 0,92% din bugetul total). Majoritatea fondurilor raportate în 
beneficiul acestor trei state reprezintă burse de studiu.

    Asistenţa bilaterală pentru dezvoltare raportată de România în beneficiul statelor cel 
mai puţin dezvoltate (LDCs) s-a ridicat la 3.976.676,36 RON (3,7% din AOD).

    Contribuţia de la bugetul MAE raportată ca AOD a fost în valoare totală de 
18.903.032,41 RON, reprezentând 4% din totalul contribuţiilor raportate. Aproximativ 
53% din această contribuţie a provenit de la bugetul special, dedicat în totalitate 
cooperării internaţionale pentru dezvoltare.
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Asistenţa bilaterală  oferită la nivel naţional include activităţile derulate în mod direct, 
între România şi statul partener, ori indirect, prin intermediul unor contractanţi.
Asistenţa multilaterală reprezintă contribuţiile neafectate la organizaţiile internaţionale 
incluse pe lista Comitetului Asistenţă pentru Dezvoltare al OCDE, precum şi către 
fondurile special administrate de acestea.

În 2012 contribuţiile multilaterale continuă să concentreze cea mai mare parte a 
fondurilor AOD acordate de România. 

Perspectiva sectorială a contribuțiilor bilaterale AOD în 2012 

Cuvânt înainte

Pe baza recentei experienţe de tranziţie spre democraţie prin care a trecut România, la 
nivel naţional s-a format un capital important de expertiză şi know-how, relevant pentru 
statele care trec actualmente prin experienţe similare. Dorim să împărtăşim expertiza 
românească şi lecţiile învăţate cu statele partenere, acolo unde experienţa noastră este 
necesară, dorită şi relevantă. De aceea, România a continuat să răspundă nevoilor de 
întărire a capacităţilor instituţionale ale Republicii Moldova şi ale statelor partenere din 
Regiunea extinsă a Mării Negre, Nordul Africii şi Orientul Mijlociu, printr-o abordare
complexă care a inclus burse de studiu şi asistenţă tehnică în domeniile administraţiei 
electorale, reconstrucţiei post-conflict, justiţiei şi afacerilor interne etc.

În ceea ce priveşte ajutorul umanitar, în 2012 România a răspuns prompt apelurilor 
internaţionale pe fondul unor crize umanitare provocate de conflicte şi de fenomene 
climatice extreme, precum criza cauzată de războiul din Siria şi seceta severă din 
regiunea Sahel şi, respectiv, Republica Moldova.

În plan european, România a contribuit la negocierile privind viitorul buget multianual al 
Uniunii Europene şi a participat, încă de la început, la negocierile privind stabilirea Fondu-
lui European pentru Democraţie (EED), un nou instrument de promovare a democraţiei 
şi drepturilor omului în ţările în curs de dezvoltare.
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Cu toate acestea, şocurile economice din ultimii ani au îndepărtat România de 
atingerea acestui obiectiv. Bugetul naţional total alocat asistenţei pentru dezvoltare 
raportat de România în 2012 a fost de 494.057.042,05 RON (echivalentul a 111 
milioane de Euro conform calculelor realizate la nivel naţional2), reprezentând 0,085% 
din VNB.

Contribuția României

În conformitate cu normele şi criteriile stabilite de Comitetul Asistenţă pentru 
Dezvoltare din cadrul Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE), 
România poate acorda asistenţă pentru dezvoltare statelor în curs de dezvoltare 
conform listelor elaborate şi actualizate de organizaţia menţionată. Asistenţa poate fi 
acordată printr-o abordare specifică şi direcţionată (asistenţă bilaterală) sau prin 
asociere la eforturile internaţionale în domeniu (asistenţă multilaterală). MAE raportează 
ca asistenţă bilaterală toate proiectele cu obiectiv şi activităţi clar stabilite, inclusiv cele 
finanţate prin/implementate de organizaţii internaţionale partenere (spre exemplu 
implementarea unui proiect de asistenţă electorală pentru Republica Arabă Egipt, prin 
intermediul unei Agenţii ONU). 

În ceea ce priveşte asistenţa multilaterală, aceasta încorporează contribuţiile neafectate 
(„core contributions”), care nu au ca scop finanţarea unui proiect individual, ci rămân la 
dispoziţia organizaţiei internaţionale receptoare  pentru canalizarea  lor către activităţile 
care necesită susţinere financiară sau către anumite activităţi generice (spre exemplu, 
contribuţia la fonduri gestionate de organizaţii sau instituţii internaţionale precum 
Comisia Europeană sau agenţii ONU).

Notă: În contextul prezentului raport, asistenţa umanitară este încorporată la asistenţa bilaterală, cu excepţia 
contribuţiei la CERF care este o contribuţie neafectată având scop umanitar. 

Contribuţiile ministerelor de linie pe subiectul asistenţei pentru dezvoltare au continuat 
să urmărească îndeplinirea angajamentelor asumate prin tratate internaţionale. În acest 
context, contribuţiile multilaterale continuă să reprezinte cea mai mare parte a fondu-
rilor raportate de România. 

Ministerul Afacerilor Externe (MAE), coordonatorul politicii naţionale de cooperare pentru 
dezvoltare, a urmărit pe parcursul anului 2012 întărirea profilului de donator al României 
în domeniu. Pe lângă beneficiile aduse ţărilor partenere ale României pe linie AOD, 
proiectele finanţate în 2012 au condus, totodată, la întărirea parteneriatelor existente 
cu instituţiile de linie româneşti şi societatea civilă (de exemplu, Protocolul de Colaborare 
între Ministerul Afacerilor Externe şi FOND în domeniul politicii de cooperare internaţională 
pentru dezvoltare promovată de România), precum şi cu o serie de organizaţii internaţio-
nale, precum Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD). 

Cu PNUD, MAE a încheiat un parteneriat în valoare totală de 2.260.481 RON, ce are 
ca scop întărirea capacităţii organizaţionale a MAE şi implementarea unei politici de 
cooperare pentru dezvoltare coerente şi eficiente.  
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    Cea mai mare contribuţie raportată la nivel naţional a fost contribuţia din bugetul 
Ministerului Finanţelor Publice către bugetul  de asistenţă pentru dezvoltare al Comisiei 
Europene, în valoare totală de 317,8 milioane RON. La aceasta s-a adăugat contribuţia 
către bugetul Fondului European pentru Dezvoltare, principalul instrument financiar 
extrabugetar destinat statelor din Africa, Caraibe şi Pacific, în valoare de 42,28 milioane 
RON. Contribuţia totală către Uniunea Europeană a reprezentat aproximativ 73% din AOD 
raportată la nivel naţional în 2012.

    Asistenţa multilaterală acordată la nivel naţional s-a ridicat în 2012 
la 373.763.090,96 RON.

    Principalele state beneficiare de asistenţă pentru dezvoltare din partea României în 
2012 au fost Republica Moldova (61.239.509,24 RON – 12,4% din bugetul anual total), 
Republica Tunisiană (5.382.053,91 RON – 1,1% din bugetul total) şi Republica Serbia 
(4.561.671,87 RON – 0,92% din bugetul total). Majoritatea fondurilor raportate în 
beneficiul acestor trei state reprezintă burse de studiu.

    Asistenţa bilaterală pentru dezvoltare raportată de România în beneficiul statelor cel 
mai puţin dezvoltate (LDCs) s-a ridicat la 3.976.676,36 RON (3,7% din AOD).

    Contribuţia de la bugetul MAE raportată ca AOD a fost în valoare totală de 
18.903.032,41 RON, reprezentând 4% din totalul contribuţiilor raportate. Aproximativ 
53% din această contribuţie a provenit de la bugetul special, dedicat în totalitate 
cooperării internaţionale pentru dezvoltare.

Sumar executiv

    Obiectivul strategic al României în ceea ce priveşte asistenţa pentru dezvoltare este 
acela de a contribui la eradicarea durabilă a sărăciei, în special prin promovarea 
securităţii şi a prosperităţii, prin întărirea statului de drept, impulsionarea dezvoltării 
economice durabile, combaterea schimbărilor climatice şi investirea în educaţie, în 
complementaritate cu alte iniţiative internaţionale în domeniu. 

    Pe lângă obiectivul general al politicii de cooperare pentru dezvoltare, pe plan intern, 
România a urmărit în 2012 întărirea coordonării, coerenţei şi transparenţei modalităţii 
de implementare a politicii în domeniu. Printre cele mai importante realizări la nivelul 
Ministerului Afacerilor Externe se numără adoptarea normelor interne de implementare 
privind acordarea finanţării  pentru asistenţa pentru dezvoltare; lansarea primei solicitări 
publice de note conceptuale pentru programele şi proiectele ce urmau a fi finanţate în 
2013; organizarea a două reuniuni inter-instituţionale de coordonare şi informare cu 
privire la evoluţiile în domeniul asistenţei pentru dezvoltare; lansarea primului Raport 
naţional privind asistenţa oferită de România în 2011 statelor în curs de dezvoltare.

    Volumul de asistenţă oficială pentru dezvoltare (AOD) raportat de România în 2012 a 
înregistrat o scădere de 1% faţă de nivelul din 2011, respectiv, de la 499 milioane RON 
(reprezentând 0,09% din venitul naţional brut) la 494 milioane RON (echivalentul a 
0,085% din venitul naţional brut).

    Principalele forme de asistenţă ale României constau în contribuţii multilaterale la 
organizaţii şi fonduri internaţionale specializate, burse, finanţarea de proiecte bilaterale 
şi regionale, contribuţii la programe de parteneriate instituţionale sau de formare, 
participarea la diverse misiuni externe şi detaşarea de experţi. 
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Asistenţa bilaterală  oferită la nivel naţional include activităţile derulate în mod direct, 
între România şi statul partener, ori indirect, prin intermediul unor contractanţi.
Asistenţa multilaterală reprezintă contribuţiile neafectate la organizaţiile internaţionale 
incluse pe lista Comitetului Asistenţă pentru Dezvoltare al OCDE, precum şi către 
fondurile special administrate de acestea.

În 2012 contribuţiile multilaterale continuă să concentreze cea mai mare parte a 
fondurilor AOD acordate de România. 

Perspectiva sectorială a contribuțiilor bilaterale AOD în 2012 

Cuvânt înainte

Pe baza recentei experienţe de tranziţie spre democraţie prin care a trecut România, la 
nivel naţional s-a format un capital important de expertiză şi know-how, relevant pentru 
statele care trec actualmente prin experienţe similare. Dorim să împărtăşim expertiza 
românească şi lecţiile învăţate cu statele partenere, acolo unde experienţa noastră este 
necesară, dorită şi relevantă. De aceea, România a continuat să răspundă nevoilor de 
întărire a capacităţilor instituţionale ale Republicii Moldova şi ale statelor partenere din 
Regiunea extinsă a Mării Negre, Nordul Africii şi Orientul Mijlociu, printr-o abordare
complexă care a inclus burse de studiu şi asistenţă tehnică în domeniile administraţiei 
electorale, reconstrucţiei post-conflict, justiţiei şi afacerilor interne etc.

În ceea ce priveşte ajutorul umanitar, în 2012 România a răspuns prompt apelurilor 
internaţionale pe fondul unor crize umanitare provocate de conflicte şi de fenomene 
climatice extreme, precum criza cauzată de războiul din Siria şi seceta severă din 
regiunea Sahel şi, respectiv, Republica Moldova.

În plan european, România a contribuit la negocierile privind viitorul buget multianual al 
Uniunii Europene şi a participat, încă de la început, la negocierile privind stabilirea Fondu-
lui European pentru Democraţie (EED), un nou instrument de promovare a democraţiei 
şi drepturilor omului în ţările în curs de dezvoltare.
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Cu toate acestea, şocurile economice din ultimii ani au îndepărtat România de 
atingerea acestui obiectiv. Bugetul naţional total alocat asistenţei pentru dezvoltare 
raportat de România în 2012 a fost de 494.057.042,05 RON (echivalentul a 111 
milioane de Euro conform calculelor realizate la nivel naţional2), reprezentând 0,085% 
din VNB.

Contribuția României

În conformitate cu normele şi criteriile stabilite de Comitetul Asistenţă pentru 
Dezvoltare din cadrul Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE), 
România poate acorda asistenţă pentru dezvoltare statelor în curs de dezvoltare 
conform listelor elaborate şi actualizate de organizaţia menţionată. Asistenţa poate fi 
acordată printr-o abordare specifică şi direcţionată (asistenţă bilaterală) sau prin 
asociere la eforturile internaţionale în domeniu (asistenţă multilaterală). MAE raportează 
ca asistenţă bilaterală toate proiectele cu obiectiv şi activităţi clar stabilite, inclusiv cele 
finanţate prin/implementate de organizaţii internaţionale partenere (spre exemplu 
implementarea unui proiect de asistenţă electorală pentru Republica Arabă Egipt, prin 
intermediul unei Agenţii ONU). 

În ceea ce priveşte asistenţa multilaterală, aceasta încorporează contribuţiile neafectate 
(„core contributions”), care nu au ca scop finanţarea unui proiect individual, ci rămân la 
dispoziţia organizaţiei internaţionale receptoare  pentru canalizarea  lor către activităţile 
care necesită susţinere financiară sau către anumite activităţi generice (spre exemplu, 
contribuţia la fonduri gestionate de organizaţii sau instituţii internaţionale precum 
Comisia Europeană sau agenţii ONU).

Notă: În contextul prezentului raport, asistenţa umanitară este încorporată la asistenţa bilaterală, cu excepţia 
contribuţiei la CERF care este o contribuţie neafectată având scop umanitar. 

Contribuţiile ministerelor de linie pe subiectul asistenţei pentru dezvoltare au continuat 
să urmărească îndeplinirea angajamentelor asumate prin tratate internaţionale. În acest 
context, contribuţiile multilaterale continuă să reprezinte cea mai mare parte a fondu-
rilor raportate de România. 

Ministerul Afacerilor Externe (MAE), coordonatorul politicii naţionale de cooperare pentru 
dezvoltare, a urmărit pe parcursul anului 2012 întărirea profilului de donator al României 
în domeniu. Pe lângă beneficiile aduse ţărilor partenere ale României pe linie AOD, 
proiectele finanţate în 2012 au condus, totodată, la întărirea parteneriatelor existente 
cu instituţiile de linie româneşti şi societatea civilă (de exemplu, Protocolul de Colaborare 
între Ministerul Afacerilor Externe şi FOND în domeniul politicii de cooperare internaţională 
pentru dezvoltare promovată de România), precum şi cu o serie de organizaţii internaţio-
nale, precum Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD). 

Cu PNUD, MAE a încheiat un parteneriat în valoare totală de 2.260.481 RON, ce are 
ca scop întărirea capacităţii organizaţionale a MAE şi implementarea unei politici de 
cooperare pentru dezvoltare coerente şi eficiente.  

Acesta este cel de-al doilea raport naţional care analizează politica 
de cooperare pentru dezvoltare a României, având ca scop întărirea 
gradului de transparenţă şi a nivelului de informare cu privire la 
contribuţiile raportate şi stadiul în care se află această politică la 
momentul actual. 

Raportul a fost elaborat pe baza informaţiilor primite de la ministerele 
şi agenţiile de linie active în implementarea politicii naţionale în 
domeniul cooperării pentru dezvoltare. La nivel naţional, 15 instituţii 
au raportat astfel de activităţi în sprijinul dezvoltării statelor partenere 
pe parcursul anului 2012. 
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Listă de acronime

Lista graficelor

    Cea mai mare contribuţie raportată la nivel naţional a fost contribuţia din bugetul 
Ministerului Finanţelor Publice către bugetul  de asistenţă pentru dezvoltare al Comisiei 
Europene, în valoare totală de 317,8 milioane RON. La aceasta s-a adăugat contribuţia 
către bugetul Fondului European pentru Dezvoltare, principalul instrument financiar 
extrabugetar destinat statelor din Africa, Caraibe şi Pacific, în valoare de 42,28 milioane 
RON. Contribuţia totală către Uniunea Europeană a reprezentat aproximativ 73% din AOD 
raportată la nivel naţional în 2012.

    Asistenţa multilaterală acordată la nivel naţional s-a ridicat în 2012 
la 373.763.090,96 RON.

    Principalele state beneficiare de asistenţă pentru dezvoltare din partea României în 
2012 au fost Republica Moldova (61.239.509,24 RON – 12,4% din bugetul anual total), 
Republica Tunisiană (5.382.053,91 RON – 1,1% din bugetul total) şi Republica Serbia 
(4.561.671,87 RON – 0,92% din bugetul total). Majoritatea fondurilor raportate în 
beneficiul acestor trei state reprezintă burse de studiu.

    Asistenţa bilaterală pentru dezvoltare raportată de România în beneficiul statelor cel 
mai puţin dezvoltate (LDCs) s-a ridicat la 3.976.676,36 RON (3,7% din AOD).

    Contribuţia de la bugetul MAE raportată ca AOD a fost în valoare totală de 
18.903.032,41 RON, reprezentând 4% din totalul contribuţiilor raportate. Aproximativ 
53% din această contribuţie a provenit de la bugetul special, dedicat în totalitate 
cooperării internaţionale pentru dezvoltare.
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Asistenţa bilaterală  oferită la nivel naţional include activităţile derulate în mod direct, 
între România şi statul partener, ori indirect, prin intermediul unor contractanţi.
Asistenţa multilaterală reprezintă contribuţiile neafectate la organizaţiile internaţionale 
incluse pe lista Comitetului Asistenţă pentru Dezvoltare al OCDE, precum şi către 
fondurile special administrate de acestea.

În 2012 contribuţiile multilaterale continuă să concentreze cea mai mare parte a 
fondurilor AOD acordate de România. 

Perspectiva sectorială a contribuțiilor bilaterale AOD în 2012 

Cuvânt înainte

Pe baza recentei experienţe de tranziţie spre democraţie prin care a trecut România, la 
nivel naţional s-a format un capital important de expertiză şi know-how, relevant pentru 
statele care trec actualmente prin experienţe similare. Dorim să împărtăşim expertiza 
românească şi lecţiile învăţate cu statele partenere, acolo unde experienţa noastră este 
necesară, dorită şi relevantă. De aceea, România a continuat să răspundă nevoilor de 
întărire a capacităţilor instituţionale ale Republicii Moldova şi ale statelor partenere din 
Regiunea extinsă a Mării Negre, Nordul Africii şi Orientul Mijlociu, printr-o abordare
complexă care a inclus burse de studiu şi asistenţă tehnică în domeniile administraţiei 
electorale, reconstrucţiei post-conflict, justiţiei şi afacerilor interne etc.

În ceea ce priveşte ajutorul umanitar, în 2012 România a răspuns prompt apelurilor 
internaţionale pe fondul unor crize umanitare provocate de conflicte şi de fenomene 
climatice extreme, precum criza cauzată de războiul din Siria şi seceta severă din 
regiunea Sahel şi, respectiv, Republica Moldova.

În plan european, România a contribuit la negocierile privind viitorul buget multianual al 
Uniunii Europene şi a participat, încă de la început, la negocierile privind stabilirea Fondu-
lui European pentru Democraţie (EED), un nou instrument de promovare a democraţiei 
şi drepturilor omului în ţările în curs de dezvoltare.
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Cu toate acestea, şocurile economice din ultimii ani au îndepărtat România de 
atingerea acestui obiectiv. Bugetul naţional total alocat asistenţei pentru dezvoltare 
raportat de România în 2012 a fost de 494.057.042,05 RON (echivalentul a 111 
milioane de Euro conform calculelor realizate la nivel naţional2), reprezentând 0,085% 
din VNB.

Contribuția României

În conformitate cu normele şi criteriile stabilite de Comitetul Asistenţă pentru 
Dezvoltare din cadrul Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE), 
România poate acorda asistenţă pentru dezvoltare statelor în curs de dezvoltare 
conform listelor elaborate şi actualizate de organizaţia menţionată. Asistenţa poate fi 
acordată printr-o abordare specifică şi direcţionată (asistenţă bilaterală) sau prin 
asociere la eforturile internaţionale în domeniu (asistenţă multilaterală). MAE raportează 
ca asistenţă bilaterală toate proiectele cu obiectiv şi activităţi clar stabilite, inclusiv cele 
finanţate prin/implementate de organizaţii internaţionale partenere (spre exemplu 
implementarea unui proiect de asistenţă electorală pentru Republica Arabă Egipt, prin 
intermediul unei Agenţii ONU). 

În ceea ce priveşte asistenţa multilaterală, aceasta încorporează contribuţiile neafectate 
(„core contributions”), care nu au ca scop finanţarea unui proiect individual, ci rămân la 
dispoziţia organizaţiei internaţionale receptoare  pentru canalizarea  lor către activităţile 
care necesită susţinere financiară sau către anumite activităţi generice (spre exemplu, 
contribuţia la fonduri gestionate de organizaţii sau instituţii internaţionale precum 
Comisia Europeană sau agenţii ONU).

Notă: În contextul prezentului raport, asistenţa umanitară este încorporată la asistenţa bilaterală, cu excepţia 
contribuţiei la CERF care este o contribuţie neafectată având scop umanitar. 

Contribuţiile ministerelor de linie pe subiectul asistenţei pentru dezvoltare au continuat 
să urmărească îndeplinirea angajamentelor asumate prin tratate internaţionale. În acest 
context, contribuţiile multilaterale continuă să reprezinte cea mai mare parte a fondu-
rilor raportate de România. 

Ministerul Afacerilor Externe (MAE), coordonatorul politicii naţionale de cooperare pentru 
dezvoltare, a urmărit pe parcursul anului 2012 întărirea profilului de donator al României 
în domeniu. Pe lângă beneficiile aduse ţărilor partenere ale României pe linie AOD, 
proiectele finanţate în 2012 au condus, totodată, la întărirea parteneriatelor existente 
cu instituţiile de linie româneşti şi societatea civilă (de exemplu, Protocolul de Colaborare 
între Ministerul Afacerilor Externe şi FOND în domeniul politicii de cooperare internaţională 
pentru dezvoltare promovată de România), precum şi cu o serie de organizaţii internaţio-
nale, precum Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD). 

Cu PNUD, MAE a încheiat un parteneriat în valoare totală de 2.260.481 RON, ce are 
ca scop întărirea capacităţii organizaţionale a MAE şi implementarea unei politici de 
cooperare pentru dezvoltare coerente şi eficiente.  



Cuprins
Sumar executiv

Consideraţii introductive

Partea I: O perspectivă vizuală asupra asistenţei pentru dezvoltare oferită de România în 2012

Partea II:  Execuţia bugetară a fondurilor AOD raportate de instituţiile de linie în 2012

     II.1. Ministerul Afacerilor Externe

     II.2. Ministerul Finanţelor Publice (MFP)

     II.3. Ministerul Educaţiei Naţionale (MEN)

          II.3.1. Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică (ANCS)

     II.4. Ministerul Afacerilor Interne (MAI)

          II.4.1. Administraţia Naţională a Penitenciarelor

     II.5. Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice (MMSC)

     II.6. Ministerul Sănătăţii (MS) 

     II.7. Ministerul Culturii (MC) 

     II.8. Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR)

     II.9. Ministerul Justiţiei (MJ)

     II.10. Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice (MMFPSPV)

     II.11. Ministerul pentru Societatea Informaţională (MCSI)

     II.12. Camera de Comerţ şi Industrie a României (CCIR)

     II.13. Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici (ANFP)

Partea III. Evaluarea asistenţei pentru dezvoltare oferită la nivel naţional în 2012

ANEXA 1 - Distribuţia bugetului AOD al MAE în anul 2012

ANEXA 2 - Evoluţia bugetului AOD al MAE în perioada 2007-2012

Listă de acronime

Lista graficelor

    Cea mai mare contribuţie raportată la nivel naţional a fost contribuţia din bugetul 
Ministerului Finanţelor Publice către bugetul  de asistenţă pentru dezvoltare al Comisiei 
Europene, în valoare totală de 317,8 milioane RON. La aceasta s-a adăugat contribuţia 
către bugetul Fondului European pentru Dezvoltare, principalul instrument financiar 
extrabugetar destinat statelor din Africa, Caraibe şi Pacific, în valoare de 42,28 milioane 
RON. Contribuţia totală către Uniunea Europeană a reprezentat aproximativ 73% din AOD 
raportată la nivel naţional în 2012.

    Asistenţa multilaterală acordată la nivel naţional s-a ridicat în 2012 
la 373.763.090,96 RON.

    Principalele state beneficiare de asistenţă pentru dezvoltare din partea României în 
2012 au fost Republica Moldova (61.239.509,24 RON – 12,4% din bugetul anual total), 
Republica Tunisiană (5.382.053,91 RON – 1,1% din bugetul total) şi Republica Serbia 
(4.561.671,87 RON – 0,92% din bugetul total). Majoritatea fondurilor raportate în 
beneficiul acestor trei state reprezintă burse de studiu.

    Asistenţa bilaterală pentru dezvoltare raportată de România în beneficiul statelor cel 
mai puţin dezvoltate (LDCs) s-a ridicat la 3.976.676,36 RON (3,7% din AOD).

    Contribuţia de la bugetul MAE raportată ca AOD a fost în valoare totală de 
18.903.032,41 RON, reprezentând 4% din totalul contribuţiilor raportate. Aproximativ 
53% din această contribuţie a provenit de la bugetul special, dedicat în totalitate 
cooperării internaţionale pentru dezvoltare.

Considerații introductive

În contextul aderării la Uniunea Europeană şi în conformitate cu obligaţiile asumate 
prin preluarea acquis-ului comunitar, România s-a angajat să promoveze o politică 
naţională în domeniul cooperării pentru dezvoltare, în sensul sprijinirii eforturilor 
întreprinse la nivel european şi internaţional pentru eradicarea sărăciei globale. 

Astfel, începând cu 2007, politica naţională de cooperare internaţională pentru dezvol-
tare a fost concepută şi implementată în complementaritate cu politica externă şi 
relaţiile comerciale externe ale României, în baza Strategiei naţionale privind politica de 
cooperare internaţională pentru dezvoltare, aprobată prin HG nr. 703/2006.

România a continuat să îşi adapteze asistenţa oferită la evoluţiile externe în domeniul 
cooperării pentru dezvoltare, urmărind, cu precădere, principiile Parteneriatului de la 
Busan1 (decembrie 2011) privind eficacitatea asistenţei pentru dezvoltare. Acesta 
aduce în prim plan ideile de ownership local, evitarea fragmentării eforturilor, orientarea 
către rezultate şi alinierea programelor de dezvoltare la strategia naţională de dezvol-
tare a ţării partenere. Din acest punct de vedere, România a întărit procesul de consul-
tare la nivel naţional pe linia politicii de cooperare pentru dezvoltare, atât cu instituţiile 
de stat partenere cât şi cu societatea civilă şi mediul privat şi a întreprins demersuri în 
vederea semnării unui Acord bilateral în domeniu cu Republica Moldova. Acordul a fost 
semnat la 28 august 2013, punându-se astfel bazele colaborării între ţări şi asigurării 
ownership-ului statului beneficiar asupra proiectelor finanţate de guvernul român. 

Prin stabilirea şi implementarea politicii de cooperare internaţională pentru dezvoltare 
(AOD), România a răspuns angajamentelor asumate la nivel internaţional în domeniul 
finanţării pentru dezvoltare (angajamentele Monterrey), inclusiv cele referitoare la 
creşterea substanţială a volumului asistenţei pentru dezvoltare, volum agreat apoi la 
nivel european prin Consensul European pentru Dezvoltare din decembrie 2005. 
În conformitate cu angajamentele menţionate, România, la fel ca toate noile state 
membre ale UE, şi-a asumat atingerea unui volum AOD de 0,33% din venitul naţional 
brut (VNB) până în 2015. Conform predicţiilor Uniunii Europene, acest volum se 
traduce pentru România în suma de 538 milioane Euro pentru anul 2015. 
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Asistenţa bilaterală  oferită la nivel naţional include activităţile derulate în mod direct, 
între România şi statul partener, ori indirect, prin intermediul unor contractanţi.
Asistenţa multilaterală reprezintă contribuţiile neafectate la organizaţiile internaţionale 
incluse pe lista Comitetului Asistenţă pentru Dezvoltare al OCDE, precum şi către 
fondurile special administrate de acestea.

În 2012 contribuţiile multilaterale continuă să concentreze cea mai mare parte a 
fondurilor AOD acordate de România. 

Perspectiva sectorială a contribuțiilor bilaterale AOD în 2012 

Cuvânt înainte

Pe baza recentei experienţe de tranziţie spre democraţie prin care a trecut România, la 
nivel naţional s-a format un capital important de expertiză şi know-how, relevant pentru 
statele care trec actualmente prin experienţe similare. Dorim să împărtăşim expertiza 
românească şi lecţiile învăţate cu statele partenere, acolo unde experienţa noastră este 
necesară, dorită şi relevantă. De aceea, România a continuat să răspundă nevoilor de 
întărire a capacităţilor instituţionale ale Republicii Moldova şi ale statelor partenere din 
Regiunea extinsă a Mării Negre, Nordul Africii şi Orientul Mijlociu, printr-o abordare
complexă care a inclus burse de studiu şi asistenţă tehnică în domeniile administraţiei 
electorale, reconstrucţiei post-conflict, justiţiei şi afacerilor interne etc.

În ceea ce priveşte ajutorul umanitar, în 2012 România a răspuns prompt apelurilor 
internaţionale pe fondul unor crize umanitare provocate de conflicte şi de fenomene 
climatice extreme, precum criza cauzată de războiul din Siria şi seceta severă din 
regiunea Sahel şi, respectiv, Republica Moldova.

În plan european, România a contribuit la negocierile privind viitorul buget multianual al 
Uniunii Europene şi a participat, încă de la început, la negocierile privind stabilirea Fondu-
lui European pentru Democraţie (EED), un nou instrument de promovare a democraţiei 
şi drepturilor omului în ţările în curs de dezvoltare.

1Demersul de la Busan vine în continuarea Declaraţiei de la Paris din 2005 şi a Agendei de Acţiune Accra din 2008.
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Cu toate acestea, şocurile economice din ultimii ani au îndepărtat România de 
atingerea acestui obiectiv. Bugetul naţional total alocat asistenţei pentru dezvoltare 
raportat de România în 2012 a fost de 494.057.042,05 RON (echivalentul a 111 
milioane de Euro conform calculelor realizate la nivel naţional2), reprezentând 0,085% 
din VNB.

Contribuția României

În conformitate cu normele şi criteriile stabilite de Comitetul Asistenţă pentru 
Dezvoltare din cadrul Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE), 
România poate acorda asistenţă pentru dezvoltare statelor în curs de dezvoltare 
conform listelor elaborate şi actualizate de organizaţia menţionată. Asistenţa poate fi 
acordată printr-o abordare specifică şi direcţionată (asistenţă bilaterală) sau prin 
asociere la eforturile internaţionale în domeniu (asistenţă multilaterală). MAE raportează 
ca asistenţă bilaterală toate proiectele cu obiectiv şi activităţi clar stabilite, inclusiv cele 
finanţate prin/implementate de organizaţii internaţionale partenere (spre exemplu 
implementarea unui proiect de asistenţă electorală pentru Republica Arabă Egipt, prin 
intermediul unei Agenţii ONU). 

În ceea ce priveşte asistenţa multilaterală, aceasta încorporează contribuţiile neafectate 
(„core contributions”), care nu au ca scop finanţarea unui proiect individual, ci rămân la 
dispoziţia organizaţiei internaţionale receptoare  pentru canalizarea  lor către activităţile 
care necesită susţinere financiară sau către anumite activităţi generice (spre exemplu, 
contribuţia la fonduri gestionate de organizaţii sau instituţii internaţionale precum 
Comisia Europeană sau agenţii ONU).

Notă: În contextul prezentului raport, asistenţa umanitară este încorporată la asistenţa bilaterală, cu excepţia 
contribuţiei la CERF care este o contribuţie neafectată având scop umanitar. 

Contribuţiile ministerelor de linie pe subiectul asistenţei pentru dezvoltare au continuat 
să urmărească îndeplinirea angajamentelor asumate prin tratate internaţionale. În acest 
context, contribuţiile multilaterale continuă să reprezinte cea mai mare parte a fondu-
rilor raportate de România. 

Ministerul Afacerilor Externe (MAE), coordonatorul politicii naţionale de cooperare pentru 
dezvoltare, a urmărit pe parcursul anului 2012 întărirea profilului de donator al României 
în domeniu. Pe lângă beneficiile aduse ţărilor partenere ale României pe linie AOD, 
proiectele finanţate în 2012 au condus, totodată, la întărirea parteneriatelor existente 
cu instituţiile de linie româneşti şi societatea civilă (de exemplu, Protocolul de Colaborare 
între Ministerul Afacerilor Externe şi FOND în domeniul politicii de cooperare internaţională 
pentru dezvoltare promovată de România), precum şi cu o serie de organizaţii internaţio-
nale, precum Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD). 

Cu PNUD, MAE a încheiat un parteneriat în valoare totală de 2.260.481 RON, ce are 
ca scop întărirea capacităţii organizaţionale a MAE şi implementarea unei politici de 
cooperare pentru dezvoltare coerente şi eficiente.  

Scopul acestui document este acela de a contribui la întărirea 
transparenţei în ceea ce priveşte alocarea fondurilor de asistenţă 
pentru dezvoltare, dar şi de a creşte  gradul de conştientizare 
publică cu privire la angajamentele asumate de România şi la stadiul 
de îndeplinire a acestora.
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    Cea mai mare contribuţie raportată la nivel naţional a fost contribuţia din bugetul 
Ministerului Finanţelor Publice către bugetul  de asistenţă pentru dezvoltare al Comisiei 
Europene, în valoare totală de 317,8 milioane RON. La aceasta s-a adăugat contribuţia 
către bugetul Fondului European pentru Dezvoltare, principalul instrument financiar 
extrabugetar destinat statelor din Africa, Caraibe şi Pacific, în valoare de 42,28 milioane 
RON. Contribuţia totală către Uniunea Europeană a reprezentat aproximativ 73% din AOD 
raportată la nivel naţional în 2012.

    Asistenţa multilaterală acordată la nivel naţional s-a ridicat în 2012 
la 373.763.090,96 RON.

    Principalele state beneficiare de asistenţă pentru dezvoltare din partea României în 
2012 au fost Republica Moldova (61.239.509,24 RON – 12,4% din bugetul anual total), 
Republica Tunisiană (5.382.053,91 RON – 1,1% din bugetul total) şi Republica Serbia 
(4.561.671,87 RON – 0,92% din bugetul total). Majoritatea fondurilor raportate în 
beneficiul acestor trei state reprezintă burse de studiu.

    Asistenţa bilaterală pentru dezvoltare raportată de România în beneficiul statelor cel 
mai puţin dezvoltate (LDCs) s-a ridicat la 3.976.676,36 RON (3,7% din AOD).

    Contribuţia de la bugetul MAE raportată ca AOD a fost în valoare totală de 
18.903.032,41 RON, reprezentând 4% din totalul contribuţiilor raportate. Aproximativ 
53% din această contribuţie a provenit de la bugetul special, dedicat în totalitate 
cooperării internaţionale pentru dezvoltare.

PARTEA I: 

O perspectivă vizuală asupra 
asistenței pentru dezvoltare oferită de 
România în 2012
Distribuția tehnică a contribuțiilor AOD acordate la nivel național 
în anul 2012 

Asistenţa bilaterală  oferită la nivel naţional include activităţile derulate în mod direct, 
între România şi statul partener, ori indirect, prin intermediul unor contractanţi.
Asistenţa multilaterală reprezintă contribuţiile neafectate la organizaţiile internaţionale 
incluse pe lista Comitetului Asistenţă pentru Dezvoltare al OCDE, precum şi către 
fondurile special administrate de acestea.

În 2012 contribuţiile multilaterale continuă să concentreze cea mai mare parte a 
fondurilor AOD acordate de România. 

Perspectiva sectorială a contribuțiilor bilaterale AOD în 2012 

Cuvânt înainte

Pe baza recentei experienţe de tranziţie spre democraţie prin care a trecut România, la 
nivel naţional s-a format un capital important de expertiză şi know-how, relevant pentru 
statele care trec actualmente prin experienţe similare. Dorim să împărtăşim expertiza 
românească şi lecţiile învăţate cu statele partenere, acolo unde experienţa noastră este 
necesară, dorită şi relevantă. De aceea, România a continuat să răspundă nevoilor de 
întărire a capacităţilor instituţionale ale Republicii Moldova şi ale statelor partenere din 
Regiunea extinsă a Mării Negre, Nordul Africii şi Orientul Mijlociu, printr-o abordare
complexă care a inclus burse de studiu şi asistenţă tehnică în domeniile administraţiei 
electorale, reconstrucţiei post-conflict, justiţiei şi afacerilor interne etc.

În ceea ce priveşte ajutorul umanitar, în 2012 România a răspuns prompt apelurilor 
internaţionale pe fondul unor crize umanitare provocate de conflicte şi de fenomene 
climatice extreme, precum criza cauzată de războiul din Siria şi seceta severă din 
regiunea Sahel şi, respectiv, Republica Moldova.

În plan european, România a contribuit la negocierile privind viitorul buget multianual al 
Uniunii Europene şi a participat, încă de la început, la negocierile privind stabilirea Fondu-
lui European pentru Democraţie (EED), un nou instrument de promovare a democraţiei 
şi drepturilor omului în ţările în curs de dezvoltare.

În ceea ce priveşte natura fondurilor AOD raportate de MAE prezentată în graficul nr. 9, 
se observă faptul că proiectele bilaterale şi contribuţiile anuale la organizaţii şi fonduri 
internaţionale reprezintă cel mai mare procent din totalul contribuţiilor – 38% fiecare. 
Restul de 24% constă în cotizaţii la misiuni de menţinere a păcii, cheltuieli cu 
observatori electorali, bursele doctorale Eugen Ionesco (9%) şi ajutor umanitar bilateral. 

În privinţa ajutorului umanitar bilateral, s-a remarcat o uşoară scădere a fondurilor 
alocate, de la 1,1 mil. RON în 2011, la 1,05 mil. RON în 2012. Asistenţa umanitară a 
fost alocată ca răspuns la apelurile de urgenţă de pe fondul crizelor din Siria (0,69 mil. 
RON), Sahel (0,13 mil. RON) şi Republica Moldova (0,22 mil. RON), aceasta fiind 
acordată atât prin intermediul organizaţiilor internaţionale de profil (Programul Alimentar 
Mondial, UN OCHA ş.a.), cât şi direct către statul beneficiar, i.e. guvernul Republicii 
Moldova (vezi pag. 18). 

În ceea ce priveşte consolidarea societăţii civile, România a sponsorizat organizarea a 
două forumuri ONG - unul regional, adresat actorilor din zona extinsă a Mării Negre, 
eveniment anual recunoscut  deja la nivel internaţional şi aflat la cea de-a V-a ediţie, şi 
unul dedicat societăţii civile din Republica Moldova, aflat la ediţia a III-a. De asemenea, 
România a co-finanţat cu 442.475 RON (în anii 2011 şi 2012) un proiect implementat 
de Consiliul Europei (CoE), adresat societăţii civile şi mass-media independente din 
Belarus. 

În cadrul acestui proiect, CoE a susţinut Şcoala Est Europeană de Studii Politice 
(EESPS) în organizarea unor evenimente pentru încurajarea cooperării între ONG-urile 
independente din Belarus şi identificarea oportunităţilor prezente în ţară. De asemenea, 
au fost organizate două vizite ale reprezentanţilor societăţii civile din Belarus la sediul 
Consiliului Europei, în timpul Adunării Parlamentare a CoE şi respectiv, cu ocazia 
Adunării Parlamentare şi a conferinţei ONG-urilor internaţionale. 

Pe plan intern, pentru sprijinirea capacităţii reprezentanţilor sectorului ONG din 
România, Ministerul Afacerilor Externe finanţează fondul de mobilitate pentru experţi 
neguvernamentali, un instrument de sprijin financiar pentru misiuni în Republica 
Moldova, menit să faciliteze emergenţa proiectelor comune între cele două ţări.  

O altă prioritate tematică a programului AOD este pacea şi securitatea. România a 
co-finanţat un proiect al Consiliului Europei pentru creşterea încrederii între Chişinău şi 
Tiraspol, pentru încurajarea dialogului între administraţia Republicii Moldova şi 
autorităţile de facto transnistrene şi dezvoltarea contactelor la nivel tehnic pe subiecte 
precum sănătate, educaţie, mobilitate şi informaţie. Asistenţa financiară totală acordată 
de MAE în cadrul proiectului a fost de 1.240.614 RON în anii 2010 - 2012. 

De asemenea, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul de Interne şi PNUD România au 
organizat un training pentru dezvoltarea capacităţilor civile în domeniul reconstrucţiei 
post-conflict adresat tuturor ţărilor prioritare şi de interes pentru AOD. Participanţii la 
curs au luat parte la o serie de module teoretice privind gestionarea crizelor şi la un 
exerciţiu de simulare a unei misiuni pe teren. 223.810 RON au fost donaţi Băncii de 
Dezvoltare a Consiliului Europei pentru “Regional Housing Programme”, un proiect de 
locuinţe pentru refugiaţi şi persoane strămutate intern din Bosnia-Herţegovina, Croaţia, 
Muntenegru şi Serbia.

În domeniile agriculturii şi dezvoltării economice durabile, Guvernul României a finanţat 
echiparea unui laborator pentru determinarea pesticidelor din plante, sol şi produse de 
origine vegetală din Chişinău. Proiectul a fost implementat de Autoritatea Naţională 
Sanitar Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA) din România şi de Minis-
terul Agriculturii şi Industriei Alimentare din Republica Moldova. În cadrul acestui 
proiect, ANSVSA a semnat un acord tehnic cu instituţia omoloagă din Republica 
Moldova. De asemenea, acest proiect a facilitat schimbul de experienţă dintre experţii 
moldoveni şi cei europeni, printr-o serie de vizite de lucru în Chişinău şi Bucureşti. 

Asistența bilaterală AOD în 2012, 
în funcție de categoriile de state beneficiare

La nivel naţional, în 2012, 15 instituţii de linie (ministere şi agenţii de linie) 
au raportat implementarea sau finanţarea de acţiuni şi de contribuţii subscrise 
cooperării internaţionale pentru dezvoltare. 

Volumul total AOD raportat de România pentru anul 2012 a fost de 494.038.920 RON. 
Fondurile raportate ca asistenţă pentru dezvoltare oferite de ministerele româneşti sunt 
prezentate în graficul nr.7.

Din punctul de vedere al volumului contribuţiei, Ministerul Finanţelor Publice (MFP) a 
alocat aproximativ 73% din fondurile de asistenţă pentru dezvoltare raportate la nivel 
naţional, reprezentând aportul României la instrumentele pentru dezvoltare gestionate 
de Comisia Europeană. MFP este urmat de Ministerul Educaţiei Naţionale (MEN), cu 
20% din suma totală de asistenţă raportată (prin bursele oferite studenţilor provenind 
din statele în curs de dezvoltare), de Ministerul Afacerilor Externe (MAE) cu 4%, Minis-
terul Afacerilor Interne (MAI) şi Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice (MMSC), 
fiecare contribuind cu 1% la fondurile raportate la nivel naţional.

În anul 2012, probabil una dintre cele mai mari provocări cu care s-a confruntat politica 
AOD a fost ridicată de legislaţia fragmentată şi interpretarea neunitară a cadrului 
normativ care vizează implementarea şi finanţarea cooperării  pentru dezvoltare. Din 
această cauză, plăţile alocate proiectelor AOD au fost întârziate, afectând predictibili-
tatea programului, ridicând probleme în special pentru ONG-urile partenere. 

O altă problemă este reprezentată de resursele umane limitate, având în vedere cerinţele 
şi standardele impuse de angajamentele internaţionale în domeniu.

Până în anul 2012, coordonarea inter-ministerială în domeniul AOD a fost limitată. 
S-a resimţit astfel, o necesitate stringentă pentru dialog şi coordonare între instituţiile 
statului în acest domeniu, care să permită o utilizare mai eficientă a fondurilor pentru 
dezvoltare disponibile, în care toţi actorii implicaţi să îşi canalizeze eforturile în mod 
complementar pentru atingerea obiectivelor strategice. 

Pentru a îmbunătăţi cooperarea inter-instituţională, MAE a iniţiat în 2012 primele 
grupuri de lucru inter-ministeriale la nivel de experţi în domeniu, iniţiativă care a condus 
în 2013 la crearea Consiliului Consultativ, forumul de dezbatere pentru politica AOD, 
urmând modelul de bună-practică oferit de alte state. De asemenea, MAE/UAsD a 
organizat traininguri specializate pentru ministerele de linie privind raportarea asistenţei 
la nivel naţional, pregătind exerciţiul de raportare naţională Monterrey.

Impactul acestor demersuri se observă în faptul că în anul 2012, 16 instituţii publice au 
raportat contribuţii AOD, faţă de 10 în 2011, ceea ce arată un interes mai ridicat din 
partea acestora pentru domeniu. De asemenea, se observă că sumele declarate de 
ministerele de linie în 2012 sunt, în majoritatea cazurilor, considerabil mai mari faţă de 
anul precendent, precum şi că a avut loc o îmbunătăţire a calităţii raportării AOD a 
acestora. 

   

Angajamente internaționale

În ceea ce priveşte angajamentele internaţionale din domeniul cooperării pentru 
dezvoltare, România şi-a asumat, prin Consensul de la Monterrey, creşterea finanţării 
asistenţei oficiale pentru dezvoltare. Acest angajament politic a fost apoi operaţionalizat 
prin Consensul European pentru Dezvoltare din 2005, care stabileşte ca valoarea 
contribuţiilor fiecărui nou stat membru să ajungă la 0,33% din venitul naţional brut până 
în anul 2015. Conform predicţiilor Uniunii Europene, acest volum se traduce pentru 
România în suma de 538 milioane Euro pentru anul 2015. 

În acest moment, România este departe de a-şi îndeplini acest angajament. Şocurile 
economice suferite în ultimii ani au încetinit evoluţia bugetului AOD astfel încât, conform 
prognozelor Comisiei Europene, România trebuie să crească de aproape 5 ori 
cuantumul asistenţei acordate faţă de contribuţia realizată în 2012. 

În acest an, volumul AOD raportat de România a înregistrat o scădere de 1% faţă de 
nivelul înregistrat în 2011, respectiv, de la 499 milioane RON la 494 milioane RON 
(echivalentul a 111 milioane Euro), reprezentând 0,085 % din venitul naţional brut, prin 
comparaţie cu 0,09% din VNB, raportat în 2011. 

În ceea ce priveşte implicarea în dezbaterea globală despre evoluţia domeniului 
asistenţei pentru dezvoltare, în calitate de stat membru UE, România a contribuit, de 
asemenea, pe parcursul anului 2012 la negocierile privind viitorul buget multianual al 
Uniunii Europene (inclusiv Capitolul 4 care stabileşte bugetele aferente cooperării 
internaţionale pentru dezvoltare). România a fost implicată încă de la început şi în 
negocierile privind stabilirea Fondului European pentru Democraţie (FED)7, instrument 
multilateral care îşi propune finanţarea actorilor din statele în curs de dezvoltare care 
activează în sensul democratizării şi respectării drepturilor omului.

ANEXA 1 - Distribuția bugetului AOD 
al MAE în anul 2012

II.3. Ministerul Educației Naționale 
Bursele de studii şi facilităţile financiare acordate cetăţenilor statelor eligibile 
AOD constituie principala contribuţie AOD a Ministerului Educaţiei Naţionale (MEN), 
în anul 2012 aceste contribuţii ridicându-se la 100.213.138 RON, reprezentând 
aproximativ 20% din totalul fondurilor de asistenţă pentru dezvoltare raportate la 
nivel naţional. 

Mai mult de 50% din fondurile MEN au fost destinate Republicii Moldova (56.990.409 
RON). Au beneficiat de burse de peste 2 mil. RON şi state precum Tunisia, Serbia, 
Albania, Ucraina, Maroc, Turcia şi Siria (Fig.11).

II.4. Ministerul Afacerilor Interne
Contribuţia AOD a Ministerului Afacerilor Interne (MAI) a însumat în 2012 5.394.581 
RON, din care 4.943.550 RON au reprezentat programe UE co-finanţate: asistenţă 
juridică specializată pentru solicitanţii de azil din România, servicii de asistenţă integrată 
pentru asigurarea protecţiei şi incluziunii sociale a refugiaţilor, asistenţă şi facilităţi 
pentru solicitanţii de azil din România privind îmbunătăţirea nivelului de trai şi modelul 
responsabilizării acestora, consolidarea capacităţii autorităţilor de a gestiona 
problematica azilului, asistenţă şi sprijin pentru beneficiarii unor forme de protecţie în 
România, asistenţă specializată şi îmbunătăţirea serviciilor destinate solicitanţilor de 
azil. Totodată, a fost realizat un curs de pregătire în domeniul managementului ordinii 
publice şi dreptului umanitar a 20 de ofiţeri de poliţie din Irak şi un Curs Superior 
Internaţional adresat reprezentanţilor din Republica Moldova, Ucraina, Muntenegru, 
Serbia, Iordania, Albania, China şi Bosnia şi Herţegovina, având ca scop asigurarea 
pregătirii de stat, axată pe specificul activităţii în mediul multinaţional, cunoaşterea 
instituţiilor şi forţelor de securitate europene şi a operaţiunilor de menţinere a păcii 
organizate de către ONU. 
Din perspectiva contribuţiilor multilaterale, MAI a raportat suma de 268.285 RON, 
constituind contribuţie la Organizaţia Internaţională pentru Migraţie.

II.4.1. Administrația Națională a Penitenciarelor

În 2012, Administraţia Naţională a Penitenciarelor (ANP) a raportat o contribuţie AOD 
de 411.901 RON, reprezentând ajutor privind plata şcolarizării pentru elevii moldoveni 
în cadrul Şcolii Naţionale de pregătire a agenţilor de penitenciare (SNPAP) Târgu Ocna, 
acordată în urma "Protocolului de cooperare dintre ANP şi Direcţia Instituţiilor 
Penitenciare MD", costuri privind salariile şi transportul pentru ofiţerii aflaţi în misiune în 
Georgia, respectiv, costuri privind deplasarea unor delegaţii algeriene în vederea 
transferului de expertiză şi know-how.

II.5. Ministerul Mediului și Schimbărilor 
Climatice
Suma contribuţiilor eligibile ca AOD acordate de Ministerul Mediului şi Schimbărilor 
Climatice (MMCS) a atins în 2012 o valoare de 3.533.519 RON. Peste 70% din 
fondurile alocate s-au referit la contribuţii privind Convenţia pentru Protecţia Zonelor 
Umede de Importanţă Internaţională (RAMSAR) – 1.753.323 RON, reprezentând 
contribuţie obligatorie şi voluntară, şi contribuţia la protocolul de la Montreal – 
1.051.000 RON. Alte contribuţii au fost destinate Convenţiei Naţiunilor Unite privind 
Combaterea Deşertificării – 55.571 RON, Convenţia privind Schimbările Climatice - 
71.243 RON, Programul Naţiunilor Unite pentru Mediu - 561.500 RON, Convenţia 
privind comerţul internaţional cu specii periclitate de faună şi floră sălbatică (CITES) - 
33.665 RON şi Uniunea Internaţională pentru Conservarea Naturii – 7.215 RON.

II.10. Ministerul Muncii, Familiei, 
Protecției Sociale și Persoanelor
Vârstnice 
Contribuţia AOD raportată de MMFPSPV s-a ridicat la valoarea de 1.394.837 RON, 
reprezentând aportul financiar la bugetul Organizaţiei Internaţionale a Muncii.

II.11. Ministerul pentru Societatea 
Informațională 
Totalul contribuţiei AOD a MCSI din 2012 s-a ridicat la 149.044 RON, reprezentând 
contribuţia financiară anuală către Uniunea Poştală Universală – 61.973 RON - şi către 
Uniunea Internaţională a Telecomunicaţiilor – 87.071 RON.

II.12. Camera de Comerț și Industrie 
a României 
Camera de Comerţ şi Industrie a României a alocat în 2012 fonduri AOD în valoare de 
14.370 RON, reprezentând costuri cu participarea experţilor români la un program de 
twinning vizând transferul de expertiză în beneficiul Republicii Moldova.

II.13. Agenția Națională a 
Funcționarilor Publici 
Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici a raportat în 2012 o contribuţie AOD în 
valoare de 11.360 RON, reprezentând costurile cu participarea experţilor proprii la 
conferinţa internaţională cu tema "Sporirea eficacităţii şi eficienţei funcţiei publice prin 
evaluarea performanţelor" desfăşurată la Baku (Azerbaidjan).

2UE a estimat fondurile la 113 milioane de Euro. Diferenţa dintre cele două sume se datorează cursului de schimb folosit 
(MAE a folosit cursul valutar la data efectuării transferurilor, respectiv, lunar sau anual mediu pentru cazurile in care o data 
exacta a transferurilor de fonduri nu a putut fi stabilită datorită naturii contribuţiilor; Comisia a solicitat suma pentru 2012 în 
USD şi a folosit un curs anual mediu stabilit pentru conversia USD în Euro).

5

Cu toate acestea, şocurile economice din ultimii ani au îndepărtat România de 
atingerea acestui obiectiv. Bugetul naţional total alocat asistenţei pentru dezvoltare 
raportat de România în 2012 a fost de 494.057.042,05 RON (echivalentul a 111 
milioane de Euro conform calculelor realizate la nivel naţional2), reprezentând 0,085% 
din VNB.

Contribuția României

În conformitate cu normele şi criteriile stabilite de Comitetul Asistenţă pentru 
Dezvoltare din cadrul Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE), 
România poate acorda asistenţă pentru dezvoltare statelor în curs de dezvoltare 
conform listelor elaborate şi actualizate de organizaţia menţionată. Asistenţa poate fi 
acordată printr-o abordare specifică şi direcţionată (asistenţă bilaterală) sau prin 
asociere la eforturile internaţionale în domeniu (asistenţă multilaterală). MAE raportează 
ca asistenţă bilaterală toate proiectele cu obiectiv şi activităţi clar stabilite, inclusiv cele 
finanţate prin/implementate de organizaţii internaţionale partenere (spre exemplu 
implementarea unui proiect de asistenţă electorală pentru Republica Arabă Egipt, prin 
intermediul unei Agenţii ONU). 

În ceea ce priveşte asistenţa multilaterală, aceasta încorporează contribuţiile neafectate 
(„core contributions”), care nu au ca scop finanţarea unui proiect individual, ci rămân la 
dispoziţia organizaţiei internaţionale receptoare  pentru canalizarea  lor către activităţile 
care necesită susţinere financiară sau către anumite activităţi generice (spre exemplu, 
contribuţia la fonduri gestionate de organizaţii sau instituţii internaţionale precum 
Comisia Europeană sau agenţii ONU).

Notă: În contextul prezentului raport, asistenţa umanitară este încorporată la asistenţa bilaterală, cu excepţia 
contribuţiei la CERF care este o contribuţie neafectată având scop umanitar. 

Contribuţiile ministerelor de linie pe subiectul asistenţei pentru dezvoltare au continuat 
să urmărească îndeplinirea angajamentelor asumate prin tratate internaţionale. În acest 
context, contribuţiile multilaterale continuă să reprezinte cea mai mare parte a fondu-
rilor raportate de România. 

Ministerul Afacerilor Externe (MAE), coordonatorul politicii naţionale de cooperare pentru 
dezvoltare, a urmărit pe parcursul anului 2012 întărirea profilului de donator al României 
în domeniu. Pe lângă beneficiile aduse ţărilor partenere ale României pe linie AOD, 
proiectele finanţate în 2012 au condus, totodată, la întărirea parteneriatelor existente 
cu instituţiile de linie româneşti şi societatea civilă (de exemplu, Protocolul de Colaborare 
între Ministerul Afacerilor Externe şi FOND în domeniul politicii de cooperare internaţională 
pentru dezvoltare promovată de România), precum şi cu o serie de organizaţii internaţio-
nale, precum Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD). 

Cu PNUD, MAE a încheiat un parteneriat în valoare totală de 2.260.481 RON, ce are 
ca scop întărirea capacităţii organizaţionale a MAE şi implementarea unei politici de 
cooperare pentru dezvoltare coerente şi eficiente.  

Pentru a răspunde crizei umanitare din Siria, ONU a făcut apel pentru fonduri de 348 
milioane USD, până la sfârşitul anului fiind acoperite 53% dintre acestea. Un apel 
umanitar separat a fost lansat pentru refugiaţii sirieni în statele vecine, ridicându-se la 
488 milioane USD.  

România a răspuns pozitiv apelurilor umanitare lansate de ONU, alte organizaţii 
internaţionale sau state-gazdă pentru refugiaţii sirieni, acordând asistenţă atât pentru 
ajutorarea persoanelor din Siria, cât şi a refugiaţilor sirieni din ţările vecine, în valoare 
totală de 0,69 milioane RON.

Pe lângă crizele cauzate de om, în 2012 s-au făcut din nou resimţite fenomenele 
climatice severe, precum seceta în regiunea Sahel, ce au contribuit la creşterea preţului 
alimentelor şi strămutarea în masă a populaţiei. Conform Organizaţiei Naţiunilor Unite 
pentru Alimentaţie şi Agricultură, 18,7 milioane de persoane au fost afectate de criza 
alimentară apărută în urma secetei în mai multe ţări din regiunea Sahel. În ianuarie 
2013, fuseseră solicitate fonduri de peste 1,6 milioane USD pentru oferirea de 
asistenţă umanitară în Burkina Faso, Ciad, Mali, Mauritania, Niger, Senegal, Gambia, 
Camerun şi Nigeria, fiind acoperită doar 35% dintre cerere. România a acordat 0,13 
mil. RON sub formă de asistenţă umanitară în regiunea Sahel, prin intermediul 
Programului Alimentar Mondial.

România a contribuit, de asemenea, la eforturile de reducere a efectelor secetei şi în 
Republica Moldova. Seceta, una dintre cele mai severe din ultimii ani, a avut un impact 
major asupra agriculturii şi  populaţiei rurale ce constituie aproximativ 60% din popu-
laţia ţării şi în condiţiile în care agricultura joacă un rol important în economia ţării, 
contribuind cu 16,2% la produsul intern brut. Regiunea cea mai afectată a fost partea 
de sud a ţării unde producţiile de porumb şi floarea soarelui, de exemplu, au scăzut cu 
peste 80%. Asistenţa financiară a României a fost de 0,22 milioane RON, sumă care 
s-a adăugat contribuţiilor voluntare ale mediului privat românesc.
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    Cea mai mare contribuţie raportată la nivel naţional a fost contribuţia din bugetul 
Ministerului Finanţelor Publice către bugetul  de asistenţă pentru dezvoltare al Comisiei 
Europene, în valoare totală de 317,8 milioane RON. La aceasta s-a adăugat contribuţia 
către bugetul Fondului European pentru Dezvoltare, principalul instrument financiar 
extrabugetar destinat statelor din Africa, Caraibe şi Pacific, în valoare de 42,28 milioane 
RON. Contribuţia totală către Uniunea Europeană a reprezentat aproximativ 73% din AOD 
raportată la nivel naţional în 2012.

    Asistenţa multilaterală acordată la nivel naţional s-a ridicat în 2012 
la 373.763.090,96 RON.

    Principalele state beneficiare de asistenţă pentru dezvoltare din partea României în 
2012 au fost Republica Moldova (61.239.509,24 RON – 12,4% din bugetul anual total), 
Republica Tunisiană (5.382.053,91 RON – 1,1% din bugetul total) şi Republica Serbia 
(4.561.671,87 RON – 0,92% din bugetul total). Majoritatea fondurilor raportate în 
beneficiul acestor trei state reprezintă burse de studiu.

    Asistenţa bilaterală pentru dezvoltare raportată de România în beneficiul statelor cel 
mai puţin dezvoltate (LDCs) s-a ridicat la 3.976.676,36 RON (3,7% din AOD).

    Contribuţia de la bugetul MAE raportată ca AOD a fost în valoare totală de 
18.903.032,41 RON, reprezentând 4% din totalul contribuţiilor raportate. Aproximativ 
53% din această contribuţie a provenit de la bugetul special, dedicat în totalitate 
cooperării internaţionale pentru dezvoltare.

PARTEA I: 

O perspectivă vizuală asupra 
asistenței pentru dezvoltare oferită de 
România în 2012
Distribuția tehnică a contribuțiilor AOD acordate la nivel național 
în anul 2012 

Asistenţa bilaterală  oferită la nivel naţional include activităţile derulate în mod direct, 
între România şi statul partener, ori indirect, prin intermediul unor contractanţi.
Asistenţa multilaterală reprezintă contribuţiile neafectate la organizaţiile internaţionale 
incluse pe lista Comitetului Asistenţă pentru Dezvoltare al OCDE, precum şi către 
fondurile special administrate de acestea.

În 2012 contribuţiile multilaterale continuă să concentreze cea mai mare parte a 
fondurilor AOD acordate de România. 

Perspectiva sectorială a contribuțiilor bilaterale AOD în 2012 

În contextul obiectivului de asigurare a predictibilităţii şi coerenţei asistenţei furnizate, o 
parte a fondurilor AOD au fost direcţionate pentru finanţarea unor proiecte iniţiate în anii 
anteriori (reamenajarea Centrului de asistenţă hemotransfuzională de la Cahul şi 
proiectele Consiliului Europei de întărire a încrederii între Chişinău şi Tiraspol, respectiv, 
de sprijinire a mass-media şi societăţii civile din Belarus), precum şi către proiectele 
devenite deja tradiţionale (Forumul Organizaţiilor Neguvernamentale din regiunea Mării 
Negre, Şcoala Română de Dezvoltare). 

Totodată, România a continuat să răspundă la nevoile statelor în tranziţie din Nordul 
Africii, finanţând programe în beneficiul Egiptului, Libiei şi Tunisiei. 

În ceea ce priveşte furnizarea asistenţei umanitare, România a urmărit să folosească 
eficient fondurile limitate aflate la dispoziţie, răspunzând punctual unor crize acute 
înregistrate la nivel internaţional. Astfel, asistenţa umanitară a fost canalizată către 
organizaţiile internaţionale care au răspuns crizelor umanitare din Siria şi Sahel, respec-
tiv către Guvernul Republicii Moldova, ca răspuns la efectele secetei din vara anului 
2012. O detaliere a contribuţiilor MAE se găseşte în Anexa I a acestui raport.

Organizarea raportului

Documentul este organizat în trei părţi:

1. Prima parte prezintă distribuţia tehnică, geografică şi tematică a fondurilor raportate.

2. A doua parte a raportului detaliază raportările realizate de fiecare instituţie care a 
alocat fonduri AOD în 2012.

3. A treia parte a raportului constă într-o evaluare internă a contribuţiilor şi a direcţiei 
generale a politicii AOD promovată de România.

Cele două anexe ale documentului detaliază fondurile alocate de MAE de la bugetul 
AOD (Anexa 1), respectiv, prezintă evoluţia bugetului AOD gestionat de MAE în perioa-
da 2007-2012 (Anexa 2).
 
În continuare, raportul prezintă o ilustraţie grafică a asistenţei pentru dezvoltare cu 
scopul de a contura o imagine de ansamblu asupra eforturilor realizate la nivel naţional.

Cuvânt înainte

Pe baza recentei experienţe de tranziţie spre democraţie prin care a trecut România, la 
nivel naţional s-a format un capital important de expertiză şi know-how, relevant pentru 
statele care trec actualmente prin experienţe similare. Dorim să împărtăşim expertiza 
românească şi lecţiile învăţate cu statele partenere, acolo unde experienţa noastră este 
necesară, dorită şi relevantă. De aceea, România a continuat să răspundă nevoilor de 
întărire a capacităţilor instituţionale ale Republicii Moldova şi ale statelor partenere din 
Regiunea extinsă a Mării Negre, Nordul Africii şi Orientul Mijlociu, printr-o abordare
complexă care a inclus burse de studiu şi asistenţă tehnică în domeniile administraţiei 
electorale, reconstrucţiei post-conflict, justiţiei şi afacerilor interne etc.

În ceea ce priveşte ajutorul umanitar, în 2012 România a răspuns prompt apelurilor 
internaţionale pe fondul unor crize umanitare provocate de conflicte şi de fenomene 
climatice extreme, precum criza cauzată de războiul din Siria şi seceta severă din 
regiunea Sahel şi, respectiv, Republica Moldova.

În plan european, România a contribuit la negocierile privind viitorul buget multianual al 
Uniunii Europene şi a participat, încă de la început, la negocierile privind stabilirea Fondu-
lui European pentru Democraţie (EED), un nou instrument de promovare a democraţiei 
şi drepturilor omului în ţările în curs de dezvoltare.

În ceea ce priveşte natura fondurilor AOD raportate de MAE prezentată în graficul nr. 9, 
se observă faptul că proiectele bilaterale şi contribuţiile anuale la organizaţii şi fonduri 
internaţionale reprezintă cel mai mare procent din totalul contribuţiilor – 38% fiecare. 
Restul de 24% constă în cotizaţii la misiuni de menţinere a păcii, cheltuieli cu 
observatori electorali, bursele doctorale Eugen Ionesco (9%) şi ajutor umanitar bilateral. 

În privinţa ajutorului umanitar bilateral, s-a remarcat o uşoară scădere a fondurilor 
alocate, de la 1,1 mil. RON în 2011, la 1,05 mil. RON în 2012. Asistenţa umanitară a 
fost alocată ca răspuns la apelurile de urgenţă de pe fondul crizelor din Siria (0,69 mil. 
RON), Sahel (0,13 mil. RON) şi Republica Moldova (0,22 mil. RON), aceasta fiind 
acordată atât prin intermediul organizaţiilor internaţionale de profil (Programul Alimentar 
Mondial, UN OCHA ş.a.), cât şi direct către statul beneficiar, i.e. guvernul Republicii 
Moldova (vezi pag. 18). 

În ceea ce priveşte consolidarea societăţii civile, România a sponsorizat organizarea a 
două forumuri ONG - unul regional, adresat actorilor din zona extinsă a Mării Negre, 
eveniment anual recunoscut  deja la nivel internaţional şi aflat la cea de-a V-a ediţie, şi 
unul dedicat societăţii civile din Republica Moldova, aflat la ediţia a III-a. De asemenea, 
România a co-finanţat cu 442.475 RON (în anii 2011 şi 2012) un proiect implementat 
de Consiliul Europei (CoE), adresat societăţii civile şi mass-media independente din 
Belarus. 

În cadrul acestui proiect, CoE a susţinut Şcoala Est Europeană de Studii Politice 
(EESPS) în organizarea unor evenimente pentru încurajarea cooperării între ONG-urile 
independente din Belarus şi identificarea oportunităţilor prezente în ţară. De asemenea, 
au fost organizate două vizite ale reprezentanţilor societăţii civile din Belarus la sediul 
Consiliului Europei, în timpul Adunării Parlamentare a CoE şi respectiv, cu ocazia 
Adunării Parlamentare şi a conferinţei ONG-urilor internaţionale. 

Pe plan intern, pentru sprijinirea capacităţii reprezentanţilor sectorului ONG din 
România, Ministerul Afacerilor Externe finanţează fondul de mobilitate pentru experţi 
neguvernamentali, un instrument de sprijin financiar pentru misiuni în Republica 
Moldova, menit să faciliteze emergenţa proiectelor comune între cele două ţări.  

O altă prioritate tematică a programului AOD este pacea şi securitatea. România a 
co-finanţat un proiect al Consiliului Europei pentru creşterea încrederii între Chişinău şi 
Tiraspol, pentru încurajarea dialogului între administraţia Republicii Moldova şi 
autorităţile de facto transnistrene şi dezvoltarea contactelor la nivel tehnic pe subiecte 
precum sănătate, educaţie, mobilitate şi informaţie. Asistenţa financiară totală acordată 
de MAE în cadrul proiectului a fost de 1.240.614 RON în anii 2010 - 2012. 

De asemenea, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul de Interne şi PNUD România au 
organizat un training pentru dezvoltarea capacităţilor civile în domeniul reconstrucţiei 
post-conflict adresat tuturor ţărilor prioritare şi de interes pentru AOD. Participanţii la 
curs au luat parte la o serie de module teoretice privind gestionarea crizelor şi la un 
exerciţiu de simulare a unei misiuni pe teren. 223.810 RON au fost donaţi Băncii de 
Dezvoltare a Consiliului Europei pentru “Regional Housing Programme”, un proiect de 
locuinţe pentru refugiaţi şi persoane strămutate intern din Bosnia-Herţegovina, Croaţia, 
Muntenegru şi Serbia.

În domeniile agriculturii şi dezvoltării economice durabile, Guvernul României a finanţat 
echiparea unui laborator pentru determinarea pesticidelor din plante, sol şi produse de 
origine vegetală din Chişinău. Proiectul a fost implementat de Autoritatea Naţională 
Sanitar Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA) din România şi de Minis-
terul Agriculturii şi Industriei Alimentare din Republica Moldova. În cadrul acestui 
proiect, ANSVSA a semnat un acord tehnic cu instituţia omoloagă din Republica 
Moldova. De asemenea, acest proiect a facilitat schimbul de experienţă dintre experţii 
moldoveni şi cei europeni, printr-o serie de vizite de lucru în Chişinău şi Bucureşti. 

Asistența bilaterală AOD în 2012, 
în funcție de categoriile de state beneficiare

La nivel naţional, în 2012, 15 instituţii de linie (ministere şi agenţii de linie) 
au raportat implementarea sau finanţarea de acţiuni şi de contribuţii subscrise 
cooperării internaţionale pentru dezvoltare. 

Volumul total AOD raportat de România pentru anul 2012 a fost de 494.038.920 RON. 
Fondurile raportate ca asistenţă pentru dezvoltare oferite de ministerele româneşti sunt 
prezentate în graficul nr.7.

Din punctul de vedere al volumului contribuţiei, Ministerul Finanţelor Publice (MFP) a 
alocat aproximativ 73% din fondurile de asistenţă pentru dezvoltare raportate la nivel 
naţional, reprezentând aportul României la instrumentele pentru dezvoltare gestionate 
de Comisia Europeană. MFP este urmat de Ministerul Educaţiei Naţionale (MEN), cu 
20% din suma totală de asistenţă raportată (prin bursele oferite studenţilor provenind 
din statele în curs de dezvoltare), de Ministerul Afacerilor Externe (MAE) cu 4%, Minis-
terul Afacerilor Interne (MAI) şi Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice (MMSC), 
fiecare contribuind cu 1% la fondurile raportate la nivel naţional.

În anul 2012, probabil una dintre cele mai mari provocări cu care s-a confruntat politica 
AOD a fost ridicată de legislaţia fragmentată şi interpretarea neunitară a cadrului 
normativ care vizează implementarea şi finanţarea cooperării  pentru dezvoltare. Din 
această cauză, plăţile alocate proiectelor AOD au fost întârziate, afectând predictibili-
tatea programului, ridicând probleme în special pentru ONG-urile partenere. 

O altă problemă este reprezentată de resursele umane limitate, având în vedere cerinţele 
şi standardele impuse de angajamentele internaţionale în domeniu.

Până în anul 2012, coordonarea inter-ministerială în domeniul AOD a fost limitată. 
S-a resimţit astfel, o necesitate stringentă pentru dialog şi coordonare între instituţiile 
statului în acest domeniu, care să permită o utilizare mai eficientă a fondurilor pentru 
dezvoltare disponibile, în care toţi actorii implicaţi să îşi canalizeze eforturile în mod 
complementar pentru atingerea obiectivelor strategice. 

Pentru a îmbunătăţi cooperarea inter-instituţională, MAE a iniţiat în 2012 primele 
grupuri de lucru inter-ministeriale la nivel de experţi în domeniu, iniţiativă care a condus 
în 2013 la crearea Consiliului Consultativ, forumul de dezbatere pentru politica AOD, 
urmând modelul de bună-practică oferit de alte state. De asemenea, MAE/UAsD a 
organizat traininguri specializate pentru ministerele de linie privind raportarea asistenţei 
la nivel naţional, pregătind exerciţiul de raportare naţională Monterrey.

Impactul acestor demersuri se observă în faptul că în anul 2012, 16 instituţii publice au 
raportat contribuţii AOD, faţă de 10 în 2011, ceea ce arată un interes mai ridicat din 
partea acestora pentru domeniu. De asemenea, se observă că sumele declarate de 
ministerele de linie în 2012 sunt, în majoritatea cazurilor, considerabil mai mari faţă de 
anul precendent, precum şi că a avut loc o îmbunătăţire a calităţii raportării AOD a 
acestora. 

   

Angajamente internaționale

În ceea ce priveşte angajamentele internaţionale din domeniul cooperării pentru 
dezvoltare, România şi-a asumat, prin Consensul de la Monterrey, creşterea finanţării 
asistenţei oficiale pentru dezvoltare. Acest angajament politic a fost apoi operaţionalizat 
prin Consensul European pentru Dezvoltare din 2005, care stabileşte ca valoarea 
contribuţiilor fiecărui nou stat membru să ajungă la 0,33% din venitul naţional brut până 
în anul 2015. Conform predicţiilor Uniunii Europene, acest volum se traduce pentru 
România în suma de 538 milioane Euro pentru anul 2015. 

În acest moment, România este departe de a-şi îndeplini acest angajament. Şocurile 
economice suferite în ultimii ani au încetinit evoluţia bugetului AOD astfel încât, conform 
prognozelor Comisiei Europene, România trebuie să crească de aproape 5 ori 
cuantumul asistenţei acordate faţă de contribuţia realizată în 2012. 

În acest an, volumul AOD raportat de România a înregistrat o scădere de 1% faţă de 
nivelul înregistrat în 2011, respectiv, de la 499 milioane RON la 494 milioane RON 
(echivalentul a 111 milioane Euro), reprezentând 0,085 % din venitul naţional brut, prin 
comparaţie cu 0,09% din VNB, raportat în 2011. 

În ceea ce priveşte implicarea în dezbaterea globală despre evoluţia domeniului 
asistenţei pentru dezvoltare, în calitate de stat membru UE, România a contribuit, de 
asemenea, pe parcursul anului 2012 la negocierile privind viitorul buget multianual al 
Uniunii Europene (inclusiv Capitolul 4 care stabileşte bugetele aferente cooperării 
internaţionale pentru dezvoltare). România a fost implicată încă de la început şi în 
negocierile privind stabilirea Fondului European pentru Democraţie (FED)7, instrument 
multilateral care îşi propune finanţarea actorilor din statele în curs de dezvoltare care 
activează în sensul democratizării şi respectării drepturilor omului.

ANEXA 1 - Distribuția bugetului AOD 
al MAE în anul 2012

II.3. Ministerul Educației Naționale 
Bursele de studii şi facilităţile financiare acordate cetăţenilor statelor eligibile 
AOD constituie principala contribuţie AOD a Ministerului Educaţiei Naţionale (MEN), 
în anul 2012 aceste contribuţii ridicându-se la 100.213.138 RON, reprezentând 
aproximativ 20% din totalul fondurilor de asistenţă pentru dezvoltare raportate la 
nivel naţional. 

Mai mult de 50% din fondurile MEN au fost destinate Republicii Moldova (56.990.409 
RON). Au beneficiat de burse de peste 2 mil. RON şi state precum Tunisia, Serbia, 
Albania, Ucraina, Maroc, Turcia şi Siria (Fig.11).

II.4. Ministerul Afacerilor Interne
Contribuţia AOD a Ministerului Afacerilor Interne (MAI) a însumat în 2012 5.394.581 
RON, din care 4.943.550 RON au reprezentat programe UE co-finanţate: asistenţă 
juridică specializată pentru solicitanţii de azil din România, servicii de asistenţă integrată 
pentru asigurarea protecţiei şi incluziunii sociale a refugiaţilor, asistenţă şi facilităţi 
pentru solicitanţii de azil din România privind îmbunătăţirea nivelului de trai şi modelul 
responsabilizării acestora, consolidarea capacităţii autorităţilor de a gestiona 
problematica azilului, asistenţă şi sprijin pentru beneficiarii unor forme de protecţie în 
România, asistenţă specializată şi îmbunătăţirea serviciilor destinate solicitanţilor de 
azil. Totodată, a fost realizat un curs de pregătire în domeniul managementului ordinii 
publice şi dreptului umanitar a 20 de ofiţeri de poliţie din Irak şi un Curs Superior 
Internaţional adresat reprezentanţilor din Republica Moldova, Ucraina, Muntenegru, 
Serbia, Iordania, Albania, China şi Bosnia şi Herţegovina, având ca scop asigurarea 
pregătirii de stat, axată pe specificul activităţii în mediul multinaţional, cunoaşterea 
instituţiilor şi forţelor de securitate europene şi a operaţiunilor de menţinere a păcii 
organizate de către ONU. 
Din perspectiva contribuţiilor multilaterale, MAI a raportat suma de 268.285 RON, 
constituind contribuţie la Organizaţia Internaţională pentru Migraţie.

II.4.1. Administrația Națională a Penitenciarelor

În 2012, Administraţia Naţională a Penitenciarelor (ANP) a raportat o contribuţie AOD 
de 411.901 RON, reprezentând ajutor privind plata şcolarizării pentru elevii moldoveni 
în cadrul Şcolii Naţionale de pregătire a agenţilor de penitenciare (SNPAP) Târgu Ocna, 
acordată în urma "Protocolului de cooperare dintre ANP şi Direcţia Instituţiilor 
Penitenciare MD", costuri privind salariile şi transportul pentru ofiţerii aflaţi în misiune în 
Georgia, respectiv, costuri privind deplasarea unor delegaţii algeriene în vederea 
transferului de expertiză şi know-how.

II.5. Ministerul Mediului și Schimbărilor 
Climatice
Suma contribuţiilor eligibile ca AOD acordate de Ministerul Mediului şi Schimbărilor 
Climatice (MMCS) a atins în 2012 o valoare de 3.533.519 RON. Peste 70% din 
fondurile alocate s-au referit la contribuţii privind Convenţia pentru Protecţia Zonelor 
Umede de Importanţă Internaţională (RAMSAR) – 1.753.323 RON, reprezentând 
contribuţie obligatorie şi voluntară, şi contribuţia la protocolul de la Montreal – 
1.051.000 RON. Alte contribuţii au fost destinate Convenţiei Naţiunilor Unite privind 
Combaterea Deşertificării – 55.571 RON, Convenţia privind Schimbările Climatice - 
71.243 RON, Programul Naţiunilor Unite pentru Mediu - 561.500 RON, Convenţia 
privind comerţul internaţional cu specii periclitate de faună şi floră sălbatică (CITES) - 
33.665 RON şi Uniunea Internaţională pentru Conservarea Naturii – 7.215 RON.

II.10. Ministerul Muncii, Familiei, 
Protecției Sociale și Persoanelor
Vârstnice 
Contribuţia AOD raportată de MMFPSPV s-a ridicat la valoarea de 1.394.837 RON, 
reprezentând aportul financiar la bugetul Organizaţiei Internaţionale a Muncii.

II.11. Ministerul pentru Societatea 
Informațională 
Totalul contribuţiei AOD a MCSI din 2012 s-a ridicat la 149.044 RON, reprezentând 
contribuţia financiară anuală către Uniunea Poştală Universală – 61.973 RON - şi către 
Uniunea Internaţională a Telecomunicaţiilor – 87.071 RON.

II.12. Camera de Comerț și Industrie 
a României 
Camera de Comerţ şi Industrie a României a alocat în 2012 fonduri AOD în valoare de 
14.370 RON, reprezentând costuri cu participarea experţilor români la un program de 
twinning vizând transferul de expertiză în beneficiul Republicii Moldova.

II.13. Agenția Națională a 
Funcționarilor Publici 
Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici a raportat în 2012 o contribuţie AOD în 
valoare de 11.360 RON, reprezentând costurile cu participarea experţilor proprii la 
conferinţa internaţională cu tema "Sporirea eficacităţii şi eficienţei funcţiei publice prin 
evaluarea performanţelor" desfăşurată la Baku (Azerbaidjan).
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Cu toate acestea, şocurile economice din ultimii ani au îndepărtat România de 
atingerea acestui obiectiv. Bugetul naţional total alocat asistenţei pentru dezvoltare 
raportat de România în 2012 a fost de 494.057.042,05 RON (echivalentul a 111 
milioane de Euro conform calculelor realizate la nivel naţional2), reprezentând 0,085% 
din VNB.

Contribuția României

În conformitate cu normele şi criteriile stabilite de Comitetul Asistenţă pentru 
Dezvoltare din cadrul Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE), 
România poate acorda asistenţă pentru dezvoltare statelor în curs de dezvoltare 
conform listelor elaborate şi actualizate de organizaţia menţionată. Asistenţa poate fi 
acordată printr-o abordare specifică şi direcţionată (asistenţă bilaterală) sau prin 
asociere la eforturile internaţionale în domeniu (asistenţă multilaterală). MAE raportează 
ca asistenţă bilaterală toate proiectele cu obiectiv şi activităţi clar stabilite, inclusiv cele 
finanţate prin/implementate de organizaţii internaţionale partenere (spre exemplu 
implementarea unui proiect de asistenţă electorală pentru Republica Arabă Egipt, prin 
intermediul unei Agenţii ONU). 

În ceea ce priveşte asistenţa multilaterală, aceasta încorporează contribuţiile neafectate 
(„core contributions”), care nu au ca scop finanţarea unui proiect individual, ci rămân la 
dispoziţia organizaţiei internaţionale receptoare  pentru canalizarea  lor către activităţile 
care necesită susţinere financiară sau către anumite activităţi generice (spre exemplu, 
contribuţia la fonduri gestionate de organizaţii sau instituţii internaţionale precum 
Comisia Europeană sau agenţii ONU).

Notă: În contextul prezentului raport, asistenţa umanitară este încorporată la asistenţa bilaterală, cu excepţia 
contribuţiei la CERF care este o contribuţie neafectată având scop umanitar. 

Contribuţiile ministerelor de linie pe subiectul asistenţei pentru dezvoltare au continuat 
să urmărească îndeplinirea angajamentelor asumate prin tratate internaţionale. În acest 
context, contribuţiile multilaterale continuă să reprezinte cea mai mare parte a fondu-
rilor raportate de România. 

Ministerul Afacerilor Externe (MAE), coordonatorul politicii naţionale de cooperare pentru 
dezvoltare, a urmărit pe parcursul anului 2012 întărirea profilului de donator al României 
în domeniu. Pe lângă beneficiile aduse ţărilor partenere ale României pe linie AOD, 
proiectele finanţate în 2012 au condus, totodată, la întărirea parteneriatelor existente 
cu instituţiile de linie româneşti şi societatea civilă (de exemplu, Protocolul de Colaborare 
între Ministerul Afacerilor Externe şi FOND în domeniul politicii de cooperare internaţională 
pentru dezvoltare promovată de România), precum şi cu o serie de organizaţii internaţio-
nale, precum Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD). 

Cu PNUD, MAE a încheiat un parteneriat în valoare totală de 2.260.481 RON, ce are 
ca scop întărirea capacităţii organizaţionale a MAE şi implementarea unei politici de 
cooperare pentru dezvoltare coerente şi eficiente.  

Pentru a răspunde crizei umanitare din Siria, ONU a făcut apel pentru fonduri de 348 
milioane USD, până la sfârşitul anului fiind acoperite 53% dintre acestea. Un apel 
umanitar separat a fost lansat pentru refugiaţii sirieni în statele vecine, ridicându-se la 
488 milioane USD.  

România a răspuns pozitiv apelurilor umanitare lansate de ONU, alte organizaţii 
internaţionale sau state-gazdă pentru refugiaţii sirieni, acordând asistenţă atât pentru 
ajutorarea persoanelor din Siria, cât şi a refugiaţilor sirieni din ţările vecine, în valoare 
totală de 0,69 milioane RON.

Pe lângă crizele cauzate de om, în 2012 s-au făcut din nou resimţite fenomenele 
climatice severe, precum seceta în regiunea Sahel, ce au contribuit la creşterea preţului 
alimentelor şi strămutarea în masă a populaţiei. Conform Organizaţiei Naţiunilor Unite 
pentru Alimentaţie şi Agricultură, 18,7 milioane de persoane au fost afectate de criza 
alimentară apărută în urma secetei în mai multe ţări din regiunea Sahel. În ianuarie 
2013, fuseseră solicitate fonduri de peste 1,6 milioane USD pentru oferirea de 
asistenţă umanitară în Burkina Faso, Ciad, Mali, Mauritania, Niger, Senegal, Gambia, 
Camerun şi Nigeria, fiind acoperită doar 35% dintre cerere. România a acordat 0,13 
mil. RON sub formă de asistenţă umanitară în regiunea Sahel, prin intermediul 
Programului Alimentar Mondial.

România a contribuit, de asemenea, la eforturile de reducere a efectelor secetei şi în 
Republica Moldova. Seceta, una dintre cele mai severe din ultimii ani, a avut un impact 
major asupra agriculturii şi  populaţiei rurale ce constituie aproximativ 60% din popu-
laţia ţării şi în condiţiile în care agricultura joacă un rol important în economia ţării, 
contribuind cu 16,2% la produsul intern brut. Regiunea cea mai afectată a fost partea 
de sud a ţării unde producţiile de porumb şi floarea soarelui, de exemplu, au scăzut cu 
peste 80%. Asistenţa financiară a României a fost de 0,22 milioane RON, sumă care 
s-a adăugat contribuţiilor voluntare ale mediului privat românesc.
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    Cea mai mare contribuţie raportată la nivel naţional a fost contribuţia din bugetul 
Ministerului Finanţelor Publice către bugetul  de asistenţă pentru dezvoltare al Comisiei 
Europene, în valoare totală de 317,8 milioane RON. La aceasta s-a adăugat contribuţia 
către bugetul Fondului European pentru Dezvoltare, principalul instrument financiar 
extrabugetar destinat statelor din Africa, Caraibe şi Pacific, în valoare de 42,28 milioane 
RON. Contribuţia totală către Uniunea Europeană a reprezentat aproximativ 73% din AOD 
raportată la nivel naţional în 2012.

    Asistenţa multilaterală acordată la nivel naţional s-a ridicat în 2012 
la 373.763.090,96 RON.

    Principalele state beneficiare de asistenţă pentru dezvoltare din partea României în 
2012 au fost Republica Moldova (61.239.509,24 RON – 12,4% din bugetul anual total), 
Republica Tunisiană (5.382.053,91 RON – 1,1% din bugetul total) şi Republica Serbia 
(4.561.671,87 RON – 0,92% din bugetul total). Majoritatea fondurilor raportate în 
beneficiul acestor trei state reprezintă burse de studiu.

    Asistenţa bilaterală pentru dezvoltare raportată de România în beneficiul statelor cel 
mai puţin dezvoltate (LDCs) s-a ridicat la 3.976.676,36 RON (3,7% din AOD).

    Contribuţia de la bugetul MAE raportată ca AOD a fost în valoare totală de 
18.903.032,41 RON, reprezentând 4% din totalul contribuţiilor raportate. Aproximativ 
53% din această contribuţie a provenit de la bugetul special, dedicat în totalitate 
cooperării internaţionale pentru dezvoltare.

PARTEA I: 

O perspectivă vizuală asupra 
asistenței pentru dezvoltare oferită de 
România în 2012
Distribuția tehnică a contribuțiilor AOD acordate la nivel național 
în anul 2012 

Asistenţa bilaterală  oferită la nivel naţional include activităţile derulate în mod direct, 
între România şi statul partener, ori indirect, prin intermediul unor contractanţi.
Asistenţa multilaterală reprezintă contribuţiile neafectate la organizaţiile internaţionale 
incluse pe lista Comitetului Asistenţă pentru Dezvoltare al OCDE, precum şi către 
fondurile special administrate de acestea.

În 2012 contribuţiile multilaterale continuă să concentreze cea mai mare parte a 
fondurilor AOD acordate de România. 

Perspectiva sectorială a contribuțiilor bilaterale AOD în 2012 

Cuvânt înainte

Pe baza recentei experienţe de tranziţie spre democraţie prin care a trecut România, la 
nivel naţional s-a format un capital important de expertiză şi know-how, relevant pentru 
statele care trec actualmente prin experienţe similare. Dorim să împărtăşim expertiza 
românească şi lecţiile învăţate cu statele partenere, acolo unde experienţa noastră este 
necesară, dorită şi relevantă. De aceea, România a continuat să răspundă nevoilor de 
întărire a capacităţilor instituţionale ale Republicii Moldova şi ale statelor partenere din 
Regiunea extinsă a Mării Negre, Nordul Africii şi Orientul Mijlociu, printr-o abordare
complexă care a inclus burse de studiu şi asistenţă tehnică în domeniile administraţiei 
electorale, reconstrucţiei post-conflict, justiţiei şi afacerilor interne etc.

În ceea ce priveşte ajutorul umanitar, în 2012 România a răspuns prompt apelurilor 
internaţionale pe fondul unor crize umanitare provocate de conflicte şi de fenomene 
climatice extreme, precum criza cauzată de războiul din Siria şi seceta severă din 
regiunea Sahel şi, respectiv, Republica Moldova.

În plan european, România a contribuit la negocierile privind viitorul buget multianual al 
Uniunii Europene şi a participat, încă de la început, la negocierile privind stabilirea Fondu-
lui European pentru Democraţie (EED), un nou instrument de promovare a democraţiei 
şi drepturilor omului în ţările în curs de dezvoltare.

În ceea ce priveşte natura fondurilor AOD raportate de MAE prezentată în graficul nr. 9, 
se observă faptul că proiectele bilaterale şi contribuţiile anuale la organizaţii şi fonduri 
internaţionale reprezintă cel mai mare procent din totalul contribuţiilor – 38% fiecare. 
Restul de 24% constă în cotizaţii la misiuni de menţinere a păcii, cheltuieli cu 
observatori electorali, bursele doctorale Eugen Ionesco (9%) şi ajutor umanitar bilateral. 

În privinţa ajutorului umanitar bilateral, s-a remarcat o uşoară scădere a fondurilor 
alocate, de la 1,1 mil. RON în 2011, la 1,05 mil. RON în 2012. Asistenţa umanitară a 
fost alocată ca răspuns la apelurile de urgenţă de pe fondul crizelor din Siria (0,69 mil. 
RON), Sahel (0,13 mil. RON) şi Republica Moldova (0,22 mil. RON), aceasta fiind 
acordată atât prin intermediul organizaţiilor internaţionale de profil (Programul Alimentar 
Mondial, UN OCHA ş.a.), cât şi direct către statul beneficiar, i.e. guvernul Republicii 
Moldova (vezi pag. 18). 

În ceea ce priveşte consolidarea societăţii civile, România a sponsorizat organizarea a 
două forumuri ONG - unul regional, adresat actorilor din zona extinsă a Mării Negre, 
eveniment anual recunoscut  deja la nivel internaţional şi aflat la cea de-a V-a ediţie, şi 
unul dedicat societăţii civile din Republica Moldova, aflat la ediţia a III-a. De asemenea, 
România a co-finanţat cu 442.475 RON (în anii 2011 şi 2012) un proiect implementat 
de Consiliul Europei (CoE), adresat societăţii civile şi mass-media independente din 
Belarus. 

În cadrul acestui proiect, CoE a susţinut Şcoala Est Europeană de Studii Politice 
(EESPS) în organizarea unor evenimente pentru încurajarea cooperării între ONG-urile 
independente din Belarus şi identificarea oportunităţilor prezente în ţară. De asemenea, 
au fost organizate două vizite ale reprezentanţilor societăţii civile din Belarus la sediul 
Consiliului Europei, în timpul Adunării Parlamentare a CoE şi respectiv, cu ocazia 
Adunării Parlamentare şi a conferinţei ONG-urilor internaţionale. 

Pe plan intern, pentru sprijinirea capacităţii reprezentanţilor sectorului ONG din 
România, Ministerul Afacerilor Externe finanţează fondul de mobilitate pentru experţi 
neguvernamentali, un instrument de sprijin financiar pentru misiuni în Republica 
Moldova, menit să faciliteze emergenţa proiectelor comune între cele două ţări.  

O altă prioritate tematică a programului AOD este pacea şi securitatea. România a 
co-finanţat un proiect al Consiliului Europei pentru creşterea încrederii între Chişinău şi 
Tiraspol, pentru încurajarea dialogului între administraţia Republicii Moldova şi 
autorităţile de facto transnistrene şi dezvoltarea contactelor la nivel tehnic pe subiecte 
precum sănătate, educaţie, mobilitate şi informaţie. Asistenţa financiară totală acordată 
de MAE în cadrul proiectului a fost de 1.240.614 RON în anii 2010 - 2012. 

De asemenea, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul de Interne şi PNUD România au 
organizat un training pentru dezvoltarea capacităţilor civile în domeniul reconstrucţiei 
post-conflict adresat tuturor ţărilor prioritare şi de interes pentru AOD. Participanţii la 
curs au luat parte la o serie de module teoretice privind gestionarea crizelor şi la un 
exerciţiu de simulare a unei misiuni pe teren. 223.810 RON au fost donaţi Băncii de 
Dezvoltare a Consiliului Europei pentru “Regional Housing Programme”, un proiect de 
locuinţe pentru refugiaţi şi persoane strămutate intern din Bosnia-Herţegovina, Croaţia, 
Muntenegru şi Serbia.

În domeniile agriculturii şi dezvoltării economice durabile, Guvernul României a finanţat 
echiparea unui laborator pentru determinarea pesticidelor din plante, sol şi produse de 
origine vegetală din Chişinău. Proiectul a fost implementat de Autoritatea Naţională 
Sanitar Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA) din România şi de Minis-
terul Agriculturii şi Industriei Alimentare din Republica Moldova. În cadrul acestui 
proiect, ANSVSA a semnat un acord tehnic cu instituţia omoloagă din Republica 
Moldova. De asemenea, acest proiect a facilitat schimbul de experienţă dintre experţii 
moldoveni şi cei europeni, printr-o serie de vizite de lucru în Chişinău şi Bucureşti. 

Asistența bilaterală AOD în 2012, 
în funcție de categoriile de state beneficiare

La nivel naţional, în 2012, 15 instituţii de linie (ministere şi agenţii de linie) 
au raportat implementarea sau finanţarea de acţiuni şi de contribuţii subscrise 
cooperării internaţionale pentru dezvoltare. 

Volumul total AOD raportat de România pentru anul 2012 a fost de 494.038.920 RON. 
Fondurile raportate ca asistenţă pentru dezvoltare oferite de ministerele româneşti sunt 
prezentate în graficul nr.7.

Din punctul de vedere al volumului contribuţiei, Ministerul Finanţelor Publice (MFP) a 
alocat aproximativ 73% din fondurile de asistenţă pentru dezvoltare raportate la nivel 
naţional, reprezentând aportul României la instrumentele pentru dezvoltare gestionate 
de Comisia Europeană. MFP este urmat de Ministerul Educaţiei Naţionale (MEN), cu 
20% din suma totală de asistenţă raportată (prin bursele oferite studenţilor provenind 
din statele în curs de dezvoltare), de Ministerul Afacerilor Externe (MAE) cu 4%, Minis-
terul Afacerilor Interne (MAI) şi Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice (MMSC), 
fiecare contribuind cu 1% la fondurile raportate la nivel naţional.

În anul 2012, probabil una dintre cele mai mari provocări cu care s-a confruntat politica 
AOD a fost ridicată de legislaţia fragmentată şi interpretarea neunitară a cadrului 
normativ care vizează implementarea şi finanţarea cooperării  pentru dezvoltare. Din 
această cauză, plăţile alocate proiectelor AOD au fost întârziate, afectând predictibili-
tatea programului, ridicând probleme în special pentru ONG-urile partenere. 

O altă problemă este reprezentată de resursele umane limitate, având în vedere cerinţele 
şi standardele impuse de angajamentele internaţionale în domeniu.

Până în anul 2012, coordonarea inter-ministerială în domeniul AOD a fost limitată. 
S-a resimţit astfel, o necesitate stringentă pentru dialog şi coordonare între instituţiile 
statului în acest domeniu, care să permită o utilizare mai eficientă a fondurilor pentru 
dezvoltare disponibile, în care toţi actorii implicaţi să îşi canalizeze eforturile în mod 
complementar pentru atingerea obiectivelor strategice. 

Pentru a îmbunătăţi cooperarea inter-instituţională, MAE a iniţiat în 2012 primele 
grupuri de lucru inter-ministeriale la nivel de experţi în domeniu, iniţiativă care a condus 
în 2013 la crearea Consiliului Consultativ, forumul de dezbatere pentru politica AOD, 
urmând modelul de bună-practică oferit de alte state. De asemenea, MAE/UAsD a 
organizat traininguri specializate pentru ministerele de linie privind raportarea asistenţei 
la nivel naţional, pregătind exerciţiul de raportare naţională Monterrey.

Impactul acestor demersuri se observă în faptul că în anul 2012, 16 instituţii publice au 
raportat contribuţii AOD, faţă de 10 în 2011, ceea ce arată un interes mai ridicat din 
partea acestora pentru domeniu. De asemenea, se observă că sumele declarate de 
ministerele de linie în 2012 sunt, în majoritatea cazurilor, considerabil mai mari faţă de 
anul precendent, precum şi că a avut loc o îmbunătăţire a calităţii raportării AOD a 
acestora. 

   

Angajamente internaționale

În ceea ce priveşte angajamentele internaţionale din domeniul cooperării pentru 
dezvoltare, România şi-a asumat, prin Consensul de la Monterrey, creşterea finanţării 
asistenţei oficiale pentru dezvoltare. Acest angajament politic a fost apoi operaţionalizat 
prin Consensul European pentru Dezvoltare din 2005, care stabileşte ca valoarea 
contribuţiilor fiecărui nou stat membru să ajungă la 0,33% din venitul naţional brut până 
în anul 2015. Conform predicţiilor Uniunii Europene, acest volum se traduce pentru 
România în suma de 538 milioane Euro pentru anul 2015. 

În acest moment, România este departe de a-şi îndeplini acest angajament. Şocurile 
economice suferite în ultimii ani au încetinit evoluţia bugetului AOD astfel încât, conform 
prognozelor Comisiei Europene, România trebuie să crească de aproape 5 ori 
cuantumul asistenţei acordate faţă de contribuţia realizată în 2012. 

În acest an, volumul AOD raportat de România a înregistrat o scădere de 1% faţă de 
nivelul înregistrat în 2011, respectiv, de la 499 milioane RON la 494 milioane RON 
(echivalentul a 111 milioane Euro), reprezentând 0,085 % din venitul naţional brut, prin 
comparaţie cu 0,09% din VNB, raportat în 2011. 

În ceea ce priveşte implicarea în dezbaterea globală despre evoluţia domeniului 
asistenţei pentru dezvoltare, în calitate de stat membru UE, România a contribuit, de 
asemenea, pe parcursul anului 2012 la negocierile privind viitorul buget multianual al 
Uniunii Europene (inclusiv Capitolul 4 care stabileşte bugetele aferente cooperării 
internaţionale pentru dezvoltare). România a fost implicată încă de la început şi în 
negocierile privind stabilirea Fondului European pentru Democraţie (FED)7, instrument 
multilateral care îşi propune finanţarea actorilor din statele în curs de dezvoltare care 
activează în sensul democratizării şi respectării drepturilor omului.

ANEXA 1 - Distribuția bugetului AOD 
al MAE în anul 2012

II.3. Ministerul Educației Naționale 
Bursele de studii şi facilităţile financiare acordate cetăţenilor statelor eligibile 
AOD constituie principala contribuţie AOD a Ministerului Educaţiei Naţionale (MEN), 
în anul 2012 aceste contribuţii ridicându-se la 100.213.138 RON, reprezentând 
aproximativ 20% din totalul fondurilor de asistenţă pentru dezvoltare raportate la 
nivel naţional. 

Mai mult de 50% din fondurile MEN au fost destinate Republicii Moldova (56.990.409 
RON). Au beneficiat de burse de peste 2 mil. RON şi state precum Tunisia, Serbia, 
Albania, Ucraina, Maroc, Turcia şi Siria (Fig.11).

II.4. Ministerul Afacerilor Interne
Contribuţia AOD a Ministerului Afacerilor Interne (MAI) a însumat în 2012 5.394.581 
RON, din care 4.943.550 RON au reprezentat programe UE co-finanţate: asistenţă 
juridică specializată pentru solicitanţii de azil din România, servicii de asistenţă integrată 
pentru asigurarea protecţiei şi incluziunii sociale a refugiaţilor, asistenţă şi facilităţi 
pentru solicitanţii de azil din România privind îmbunătăţirea nivelului de trai şi modelul 
responsabilizării acestora, consolidarea capacităţii autorităţilor de a gestiona 
problematica azilului, asistenţă şi sprijin pentru beneficiarii unor forme de protecţie în 
România, asistenţă specializată şi îmbunătăţirea serviciilor destinate solicitanţilor de 
azil. Totodată, a fost realizat un curs de pregătire în domeniul managementului ordinii 
publice şi dreptului umanitar a 20 de ofiţeri de poliţie din Irak şi un Curs Superior 
Internaţional adresat reprezentanţilor din Republica Moldova, Ucraina, Muntenegru, 
Serbia, Iordania, Albania, China şi Bosnia şi Herţegovina, având ca scop asigurarea 
pregătirii de stat, axată pe specificul activităţii în mediul multinaţional, cunoaşterea 
instituţiilor şi forţelor de securitate europene şi a operaţiunilor de menţinere a păcii 
organizate de către ONU. 
Din perspectiva contribuţiilor multilaterale, MAI a raportat suma de 268.285 RON, 
constituind contribuţie la Organizaţia Internaţională pentru Migraţie.

II.4.1. Administrația Națională a Penitenciarelor

În 2012, Administraţia Naţională a Penitenciarelor (ANP) a raportat o contribuţie AOD 
de 411.901 RON, reprezentând ajutor privind plata şcolarizării pentru elevii moldoveni 
în cadrul Şcolii Naţionale de pregătire a agenţilor de penitenciare (SNPAP) Târgu Ocna, 
acordată în urma "Protocolului de cooperare dintre ANP şi Direcţia Instituţiilor 
Penitenciare MD", costuri privind salariile şi transportul pentru ofiţerii aflaţi în misiune în 
Georgia, respectiv, costuri privind deplasarea unor delegaţii algeriene în vederea 
transferului de expertiză şi know-how.

II.5. Ministerul Mediului și Schimbărilor 
Climatice
Suma contribuţiilor eligibile ca AOD acordate de Ministerul Mediului şi Schimbărilor 
Climatice (MMCS) a atins în 2012 o valoare de 3.533.519 RON. Peste 70% din 
fondurile alocate s-au referit la contribuţii privind Convenţia pentru Protecţia Zonelor 
Umede de Importanţă Internaţională (RAMSAR) – 1.753.323 RON, reprezentând 
contribuţie obligatorie şi voluntară, şi contribuţia la protocolul de la Montreal – 
1.051.000 RON. Alte contribuţii au fost destinate Convenţiei Naţiunilor Unite privind 
Combaterea Deşertificării – 55.571 RON, Convenţia privind Schimbările Climatice - 
71.243 RON, Programul Naţiunilor Unite pentru Mediu - 561.500 RON, Convenţia 
privind comerţul internaţional cu specii periclitate de faună şi floră sălbatică (CITES) - 
33.665 RON şi Uniunea Internaţională pentru Conservarea Naturii – 7.215 RON.

II.10. Ministerul Muncii, Familiei, 
Protecției Sociale și Persoanelor
Vârstnice 
Contribuţia AOD raportată de MMFPSPV s-a ridicat la valoarea de 1.394.837 RON, 
reprezentând aportul financiar la bugetul Organizaţiei Internaţionale a Muncii.

II.11. Ministerul pentru Societatea 
Informațională 
Totalul contribuţiei AOD a MCSI din 2012 s-a ridicat la 149.044 RON, reprezentând 
contribuţia financiară anuală către Uniunea Poştală Universală – 61.973 RON - şi către 
Uniunea Internaţională a Telecomunicaţiilor – 87.071 RON.

II.12. Camera de Comerț și Industrie 
a României 
Camera de Comerţ şi Industrie a României a alocat în 2012 fonduri AOD în valoare de 
14.370 RON, reprezentând costuri cu participarea experţilor români la un program de 
twinning vizând transferul de expertiză în beneficiul Republicii Moldova.

II.13. Agenția Națională a 
Funcționarilor Publici 
Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici a raportat în 2012 o contribuţie AOD în 
valoare de 11.360 RON, reprezentând costurile cu participarea experţilor proprii la 
conferinţa internaţională cu tema "Sporirea eficacităţii şi eficienţei funcţiei publice prin 
evaluarea performanţelor" desfăşurată la Baku (Azerbaidjan).

Din punct de vedere sectorial, cea mai mare parte a asistenţei oferită 
de România în 2012 la nivel bilateral*, reprezintă burse acordate 
studenţilor provenind din statele beneficiare AOD. 
Asistenţa direcţionată spre managementul crizelor şi sprijinirea tranziţiei 
spre democraţie constituie, în total, aproximativ 8% din fondurile 
raportate la nivel bilateral.

*Contribuţiile multilaterale (direcţionate spre diverse organizaţii şi fonduri internaţionale) 
nu au fost luate în considerare în tabelul anexat

Fig 2: Principalele domenii 
de intervenție bilaterală în 2012 (RON):

Fig 1: Asistența pentru dezvoltare 
acordată de România în 2012 
în funcție de natura contribuțiilor (RON):

120.239.952,10 RON 24%
Contribuții bilaterale (inclusiv ajutor umanitar):

373.763.090,96 RON 76%
Contribuții multilaterale:
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100.783.828,9
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Cu toate acestea, şocurile economice din ultimii ani au îndepărtat România de 
atingerea acestui obiectiv. Bugetul naţional total alocat asistenţei pentru dezvoltare 
raportat de România în 2012 a fost de 494.057.042,05 RON (echivalentul a 111 
milioane de Euro conform calculelor realizate la nivel naţional2), reprezentând 0,085% 
din VNB.

Contribuția României

În conformitate cu normele şi criteriile stabilite de Comitetul Asistenţă pentru 
Dezvoltare din cadrul Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE), 
România poate acorda asistenţă pentru dezvoltare statelor în curs de dezvoltare 
conform listelor elaborate şi actualizate de organizaţia menţionată. Asistenţa poate fi 
acordată printr-o abordare specifică şi direcţionată (asistenţă bilaterală) sau prin 
asociere la eforturile internaţionale în domeniu (asistenţă multilaterală). MAE raportează 
ca asistenţă bilaterală toate proiectele cu obiectiv şi activităţi clar stabilite, inclusiv cele 
finanţate prin/implementate de organizaţii internaţionale partenere (spre exemplu 
implementarea unui proiect de asistenţă electorală pentru Republica Arabă Egipt, prin 
intermediul unei Agenţii ONU). 

În ceea ce priveşte asistenţa multilaterală, aceasta încorporează contribuţiile neafectate 
(„core contributions”), care nu au ca scop finanţarea unui proiect individual, ci rămân la 
dispoziţia organizaţiei internaţionale receptoare  pentru canalizarea  lor către activităţile 
care necesită susţinere financiară sau către anumite activităţi generice (spre exemplu, 
contribuţia la fonduri gestionate de organizaţii sau instituţii internaţionale precum 
Comisia Europeană sau agenţii ONU).

Notă: În contextul prezentului raport, asistenţa umanitară este încorporată la asistenţa bilaterală, cu excepţia 
contribuţiei la CERF care este o contribuţie neafectată având scop umanitar. 

Contribuţiile ministerelor de linie pe subiectul asistenţei pentru dezvoltare au continuat 
să urmărească îndeplinirea angajamentelor asumate prin tratate internaţionale. În acest 
context, contribuţiile multilaterale continuă să reprezinte cea mai mare parte a fondu-
rilor raportate de România. 

Ministerul Afacerilor Externe (MAE), coordonatorul politicii naţionale de cooperare pentru 
dezvoltare, a urmărit pe parcursul anului 2012 întărirea profilului de donator al României 
în domeniu. Pe lângă beneficiile aduse ţărilor partenere ale României pe linie AOD, 
proiectele finanţate în 2012 au condus, totodată, la întărirea parteneriatelor existente 
cu instituţiile de linie româneşti şi societatea civilă (de exemplu, Protocolul de Colaborare 
între Ministerul Afacerilor Externe şi FOND în domeniul politicii de cooperare internaţională 
pentru dezvoltare promovată de România), precum şi cu o serie de organizaţii internaţio-
nale, precum Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD). 

Cu PNUD, MAE a încheiat un parteneriat în valoare totală de 2.260.481 RON, ce are 
ca scop întărirea capacităţii organizaţionale a MAE şi implementarea unei politici de 
cooperare pentru dezvoltare coerente şi eficiente.  

Pentru a răspunde crizei umanitare din Siria, ONU a făcut apel pentru fonduri de 348 
milioane USD, până la sfârşitul anului fiind acoperite 53% dintre acestea. Un apel 
umanitar separat a fost lansat pentru refugiaţii sirieni în statele vecine, ridicându-se la 
488 milioane USD.  

România a răspuns pozitiv apelurilor umanitare lansate de ONU, alte organizaţii 
internaţionale sau state-gazdă pentru refugiaţii sirieni, acordând asistenţă atât pentru 
ajutorarea persoanelor din Siria, cât şi a refugiaţilor sirieni din ţările vecine, în valoare 
totală de 0,69 milioane RON.

Pe lângă crizele cauzate de om, în 2012 s-au făcut din nou resimţite fenomenele 
climatice severe, precum seceta în regiunea Sahel, ce au contribuit la creşterea preţului 
alimentelor şi strămutarea în masă a populaţiei. Conform Organizaţiei Naţiunilor Unite 
pentru Alimentaţie şi Agricultură, 18,7 milioane de persoane au fost afectate de criza 
alimentară apărută în urma secetei în mai multe ţări din regiunea Sahel. În ianuarie 
2013, fuseseră solicitate fonduri de peste 1,6 milioane USD pentru oferirea de 
asistenţă umanitară în Burkina Faso, Ciad, Mali, Mauritania, Niger, Senegal, Gambia, 
Camerun şi Nigeria, fiind acoperită doar 35% dintre cerere. România a acordat 0,13 
mil. RON sub formă de asistenţă umanitară în regiunea Sahel, prin intermediul 
Programului Alimentar Mondial.

România a contribuit, de asemenea, la eforturile de reducere a efectelor secetei şi în 
Republica Moldova. Seceta, una dintre cele mai severe din ultimii ani, a avut un impact 
major asupra agriculturii şi  populaţiei rurale ce constituie aproximativ 60% din popu-
laţia ţării şi în condiţiile în care agricultura joacă un rol important în economia ţării, 
contribuind cu 16,2% la produsul intern brut. Regiunea cea mai afectată a fost partea 
de sud a ţării unde producţiile de porumb şi floarea soarelui, de exemplu, au scăzut cu 
peste 80%. Asistenţa financiară a României a fost de 0,22 milioane RON, sumă care 
s-a adăugat contribuţiilor voluntare ale mediului privat românesc.
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    Cea mai mare contribuţie raportată la nivel naţional a fost contribuţia din bugetul 
Ministerului Finanţelor Publice către bugetul  de asistenţă pentru dezvoltare al Comisiei 
Europene, în valoare totală de 317,8 milioane RON. La aceasta s-a adăugat contribuţia 
către bugetul Fondului European pentru Dezvoltare, principalul instrument financiar 
extrabugetar destinat statelor din Africa, Caraibe şi Pacific, în valoare de 42,28 milioane 
RON. Contribuţia totală către Uniunea Europeană a reprezentat aproximativ 73% din AOD 
raportată la nivel naţional în 2012.

    Asistenţa multilaterală acordată la nivel naţional s-a ridicat în 2012 
la 373.763.090,96 RON.

    Principalele state beneficiare de asistenţă pentru dezvoltare din partea României în 
2012 au fost Republica Moldova (61.239.509,24 RON – 12,4% din bugetul anual total), 
Republica Tunisiană (5.382.053,91 RON – 1,1% din bugetul total) şi Republica Serbia 
(4.561.671,87 RON – 0,92% din bugetul total). Majoritatea fondurilor raportate în 
beneficiul acestor trei state reprezintă burse de studiu.

    Asistenţa bilaterală pentru dezvoltare raportată de România în beneficiul statelor cel 
mai puţin dezvoltate (LDCs) s-a ridicat la 3.976.676,36 RON (3,7% din AOD).

    Contribuţia de la bugetul MAE raportată ca AOD a fost în valoare totală de 
18.903.032,41 RON, reprezentând 4% din totalul contribuţiilor raportate. Aproximativ 
53% din această contribuţie a provenit de la bugetul special, dedicat în totalitate 
cooperării internaţionale pentru dezvoltare.

PARTEA I: 

O perspectivă vizuală asupra 
asistenței pentru dezvoltare oferită de 
România în 2012
Distribuția tehnică a contribuțiilor AOD acordate la nivel național 
în anul 2012 

Asistenţa bilaterală  oferită la nivel naţional include activităţile derulate în mod direct, 
între România şi statul partener, ori indirect, prin intermediul unor contractanţi.
Asistenţa multilaterală reprezintă contribuţiile neafectate la organizaţiile internaţionale 
incluse pe lista Comitetului Asistenţă pentru Dezvoltare al OCDE, precum şi către 
fondurile special administrate de acestea.

În 2012 contribuţiile multilaterale continuă să concentreze cea mai mare parte a 
fondurilor AOD acordate de România. 

Perspectiva sectorială a contribuțiilor bilaterale AOD în 2012 

Cuvânt înainte

Pe baza recentei experienţe de tranziţie spre democraţie prin care a trecut România, la 
nivel naţional s-a format un capital important de expertiză şi know-how, relevant pentru 
statele care trec actualmente prin experienţe similare. Dorim să împărtăşim expertiza 
românească şi lecţiile învăţate cu statele partenere, acolo unde experienţa noastră este 
necesară, dorită şi relevantă. De aceea, România a continuat să răspundă nevoilor de 
întărire a capacităţilor instituţionale ale Republicii Moldova şi ale statelor partenere din 
Regiunea extinsă a Mării Negre, Nordul Africii şi Orientul Mijlociu, printr-o abordare
complexă care a inclus burse de studiu şi asistenţă tehnică în domeniile administraţiei 
electorale, reconstrucţiei post-conflict, justiţiei şi afacerilor interne etc.

În ceea ce priveşte ajutorul umanitar, în 2012 România a răspuns prompt apelurilor 
internaţionale pe fondul unor crize umanitare provocate de conflicte şi de fenomene 
climatice extreme, precum criza cauzată de războiul din Siria şi seceta severă din 
regiunea Sahel şi, respectiv, Republica Moldova.

În plan european, România a contribuit la negocierile privind viitorul buget multianual al 
Uniunii Europene şi a participat, încă de la început, la negocierile privind stabilirea Fondu-
lui European pentru Democraţie (EED), un nou instrument de promovare a democraţiei 
şi drepturilor omului în ţările în curs de dezvoltare.

Republica Moldova: 

61.239.509,24 RON 
Republica Serbia: 

4.561.671,87 RON 
Ucraina: 

2.627.612,30 RON
Albania: 

2.839.125,54 RON
Turcia: 

2.323.377,26 RON
altele: 

253.920,08 RON

EUROPA:
73.845.216,29 RON

În ceea ce priveşte natura fondurilor AOD raportate de MAE prezentată în graficul nr. 9, 
se observă faptul că proiectele bilaterale şi contribuţiile anuale la organizaţii şi fonduri 
internaţionale reprezintă cel mai mare procent din totalul contribuţiilor – 38% fiecare. 
Restul de 24% constă în cotizaţii la misiuni de menţinere a păcii, cheltuieli cu 
observatori electorali, bursele doctorale Eugen Ionesco (9%) şi ajutor umanitar bilateral. 

În privinţa ajutorului umanitar bilateral, s-a remarcat o uşoară scădere a fondurilor 
alocate, de la 1,1 mil. RON în 2011, la 1,05 mil. RON în 2012. Asistenţa umanitară a 
fost alocată ca răspuns la apelurile de urgenţă de pe fondul crizelor din Siria (0,69 mil. 
RON), Sahel (0,13 mil. RON) şi Republica Moldova (0,22 mil. RON), aceasta fiind 
acordată atât prin intermediul organizaţiilor internaţionale de profil (Programul Alimentar 
Mondial, UN OCHA ş.a.), cât şi direct către statul beneficiar, i.e. guvernul Republicii 
Moldova (vezi pag. 18). 

În ceea ce priveşte consolidarea societăţii civile, România a sponsorizat organizarea a 
două forumuri ONG - unul regional, adresat actorilor din zona extinsă a Mării Negre, 
eveniment anual recunoscut  deja la nivel internaţional şi aflat la cea de-a V-a ediţie, şi 
unul dedicat societăţii civile din Republica Moldova, aflat la ediţia a III-a. De asemenea, 
România a co-finanţat cu 442.475 RON (în anii 2011 şi 2012) un proiect implementat 
de Consiliul Europei (CoE), adresat societăţii civile şi mass-media independente din 
Belarus. 

În cadrul acestui proiect, CoE a susţinut Şcoala Est Europeană de Studii Politice 
(EESPS) în organizarea unor evenimente pentru încurajarea cooperării între ONG-urile 
independente din Belarus şi identificarea oportunităţilor prezente în ţară. De asemenea, 
au fost organizate două vizite ale reprezentanţilor societăţii civile din Belarus la sediul 
Consiliului Europei, în timpul Adunării Parlamentare a CoE şi respectiv, cu ocazia 
Adunării Parlamentare şi a conferinţei ONG-urilor internaţionale. 

Pe plan intern, pentru sprijinirea capacităţii reprezentanţilor sectorului ONG din 
România, Ministerul Afacerilor Externe finanţează fondul de mobilitate pentru experţi 
neguvernamentali, un instrument de sprijin financiar pentru misiuni în Republica 
Moldova, menit să faciliteze emergenţa proiectelor comune între cele două ţări.  

O altă prioritate tematică a programului AOD este pacea şi securitatea. România a 
co-finanţat un proiect al Consiliului Europei pentru creşterea încrederii între Chişinău şi 
Tiraspol, pentru încurajarea dialogului între administraţia Republicii Moldova şi 
autorităţile de facto transnistrene şi dezvoltarea contactelor la nivel tehnic pe subiecte 
precum sănătate, educaţie, mobilitate şi informaţie. Asistenţa financiară totală acordată 
de MAE în cadrul proiectului a fost de 1.240.614 RON în anii 2010 - 2012. 

De asemenea, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul de Interne şi PNUD România au 
organizat un training pentru dezvoltarea capacităţilor civile în domeniul reconstrucţiei 
post-conflict adresat tuturor ţărilor prioritare şi de interes pentru AOD. Participanţii la 
curs au luat parte la o serie de module teoretice privind gestionarea crizelor şi la un 
exerciţiu de simulare a unei misiuni pe teren. 223.810 RON au fost donaţi Băncii de 
Dezvoltare a Consiliului Europei pentru “Regional Housing Programme”, un proiect de 
locuinţe pentru refugiaţi şi persoane strămutate intern din Bosnia-Herţegovina, Croaţia, 
Muntenegru şi Serbia.

În domeniile agriculturii şi dezvoltării economice durabile, Guvernul României a finanţat 
echiparea unui laborator pentru determinarea pesticidelor din plante, sol şi produse de 
origine vegetală din Chişinău. Proiectul a fost implementat de Autoritatea Naţională 
Sanitar Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA) din România şi de Minis-
terul Agriculturii şi Industriei Alimentare din Republica Moldova. În cadrul acestui 
proiect, ANSVSA a semnat un acord tehnic cu instituţia omoloagă din Republica 
Moldova. De asemenea, acest proiect a facilitat schimbul de experienţă dintre experţii 
moldoveni şi cei europeni, printr-o serie de vizite de lucru în Chişinău şi Bucureşti. 

Asistența bilaterală oferită la nivel național în 2012, 
în funcție de principalele state beneficiare

Asistența bilaterală AOD în 2012, 
în funcție de categoriile de state beneficiare

La nivel naţional, în 2012, 15 instituţii de linie (ministere şi agenţii de linie) 
au raportat implementarea sau finanţarea de acţiuni şi de contribuţii subscrise 
cooperării internaţionale pentru dezvoltare. 

Volumul total AOD raportat de România pentru anul 2012 a fost de 494.038.920 RON. 
Fondurile raportate ca asistenţă pentru dezvoltare oferite de ministerele româneşti sunt 
prezentate în graficul nr.7.

Din punctul de vedere al volumului contribuţiei, Ministerul Finanţelor Publice (MFP) a 
alocat aproximativ 73% din fondurile de asistenţă pentru dezvoltare raportate la nivel 
naţional, reprezentând aportul României la instrumentele pentru dezvoltare gestionate 
de Comisia Europeană. MFP este urmat de Ministerul Educaţiei Naţionale (MEN), cu 
20% din suma totală de asistenţă raportată (prin bursele oferite studenţilor provenind 
din statele în curs de dezvoltare), de Ministerul Afacerilor Externe (MAE) cu 4%, Minis-
terul Afacerilor Interne (MAI) şi Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice (MMSC), 
fiecare contribuind cu 1% la fondurile raportate la nivel naţional.

În anul 2012, probabil una dintre cele mai mari provocări cu care s-a confruntat politica 
AOD a fost ridicată de legislaţia fragmentată şi interpretarea neunitară a cadrului 
normativ care vizează implementarea şi finanţarea cooperării  pentru dezvoltare. Din 
această cauză, plăţile alocate proiectelor AOD au fost întârziate, afectând predictibili-
tatea programului, ridicând probleme în special pentru ONG-urile partenere. 

O altă problemă este reprezentată de resursele umane limitate, având în vedere cerinţele 
şi standardele impuse de angajamentele internaţionale în domeniu.

Până în anul 2012, coordonarea inter-ministerială în domeniul AOD a fost limitată. 
S-a resimţit astfel, o necesitate stringentă pentru dialog şi coordonare între instituţiile 
statului în acest domeniu, care să permită o utilizare mai eficientă a fondurilor pentru 
dezvoltare disponibile, în care toţi actorii implicaţi să îşi canalizeze eforturile în mod 
complementar pentru atingerea obiectivelor strategice. 

Pentru a îmbunătăţi cooperarea inter-instituţională, MAE a iniţiat în 2012 primele 
grupuri de lucru inter-ministeriale la nivel de experţi în domeniu, iniţiativă care a condus 
în 2013 la crearea Consiliului Consultativ, forumul de dezbatere pentru politica AOD, 
urmând modelul de bună-practică oferit de alte state. De asemenea, MAE/UAsD a 
organizat traininguri specializate pentru ministerele de linie privind raportarea asistenţei 
la nivel naţional, pregătind exerciţiul de raportare naţională Monterrey.

Impactul acestor demersuri se observă în faptul că în anul 2012, 16 instituţii publice au 
raportat contribuţii AOD, faţă de 10 în 2011, ceea ce arată un interes mai ridicat din 
partea acestora pentru domeniu. De asemenea, se observă că sumele declarate de 
ministerele de linie în 2012 sunt, în majoritatea cazurilor, considerabil mai mari faţă de 
anul precendent, precum şi că a avut loc o îmbunătăţire a calităţii raportării AOD a 
acestora. 

   

Angajamente internaționale

În ceea ce priveşte angajamentele internaţionale din domeniul cooperării pentru 
dezvoltare, România şi-a asumat, prin Consensul de la Monterrey, creşterea finanţării 
asistenţei oficiale pentru dezvoltare. Acest angajament politic a fost apoi operaţionalizat 
prin Consensul European pentru Dezvoltare din 2005, care stabileşte ca valoarea 
contribuţiilor fiecărui nou stat membru să ajungă la 0,33% din venitul naţional brut până 
în anul 2015. Conform predicţiilor Uniunii Europene, acest volum se traduce pentru 
România în suma de 538 milioane Euro pentru anul 2015. 

În acest moment, România este departe de a-şi îndeplini acest angajament. Şocurile 
economice suferite în ultimii ani au încetinit evoluţia bugetului AOD astfel încât, conform 
prognozelor Comisiei Europene, România trebuie să crească de aproape 5 ori 
cuantumul asistenţei acordate faţă de contribuţia realizată în 2012. 

În acest an, volumul AOD raportat de România a înregistrat o scădere de 1% faţă de 
nivelul înregistrat în 2011, respectiv, de la 499 milioane RON la 494 milioane RON 
(echivalentul a 111 milioane Euro), reprezentând 0,085 % din venitul naţional brut, prin 
comparaţie cu 0,09% din VNB, raportat în 2011. 

În ceea ce priveşte implicarea în dezbaterea globală despre evoluţia domeniului 
asistenţei pentru dezvoltare, în calitate de stat membru UE, România a contribuit, de 
asemenea, pe parcursul anului 2012 la negocierile privind viitorul buget multianual al 
Uniunii Europene (inclusiv Capitolul 4 care stabileşte bugetele aferente cooperării 
internaţionale pentru dezvoltare). România a fost implicată încă de la început şi în 
negocierile privind stabilirea Fondului European pentru Democraţie (FED)7, instrument 
multilateral care îşi propune finanţarea actorilor din statele în curs de dezvoltare care 
activează în sensul democratizării şi respectării drepturilor omului.

ANEXA 1 - Distribuția bugetului AOD 
al MAE în anul 2012

II.3. Ministerul Educației Naționale 
Bursele de studii şi facilităţile financiare acordate cetăţenilor statelor eligibile 
AOD constituie principala contribuţie AOD a Ministerului Educaţiei Naţionale (MEN), 
în anul 2012 aceste contribuţii ridicându-se la 100.213.138 RON, reprezentând 
aproximativ 20% din totalul fondurilor de asistenţă pentru dezvoltare raportate la 
nivel naţional. 

Mai mult de 50% din fondurile MEN au fost destinate Republicii Moldova (56.990.409 
RON). Au beneficiat de burse de peste 2 mil. RON şi state precum Tunisia, Serbia, 
Albania, Ucraina, Maroc, Turcia şi Siria (Fig.11).

II.4. Ministerul Afacerilor Interne
Contribuţia AOD a Ministerului Afacerilor Interne (MAI) a însumat în 2012 5.394.581 
RON, din care 4.943.550 RON au reprezentat programe UE co-finanţate: asistenţă 
juridică specializată pentru solicitanţii de azil din România, servicii de asistenţă integrată 
pentru asigurarea protecţiei şi incluziunii sociale a refugiaţilor, asistenţă şi facilităţi 
pentru solicitanţii de azil din România privind îmbunătăţirea nivelului de trai şi modelul 
responsabilizării acestora, consolidarea capacităţii autorităţilor de a gestiona 
problematica azilului, asistenţă şi sprijin pentru beneficiarii unor forme de protecţie în 
România, asistenţă specializată şi îmbunătăţirea serviciilor destinate solicitanţilor de 
azil. Totodată, a fost realizat un curs de pregătire în domeniul managementului ordinii 
publice şi dreptului umanitar a 20 de ofiţeri de poliţie din Irak şi un Curs Superior 
Internaţional adresat reprezentanţilor din Republica Moldova, Ucraina, Muntenegru, 
Serbia, Iordania, Albania, China şi Bosnia şi Herţegovina, având ca scop asigurarea 
pregătirii de stat, axată pe specificul activităţii în mediul multinaţional, cunoaşterea 
instituţiilor şi forţelor de securitate europene şi a operaţiunilor de menţinere a păcii 
organizate de către ONU. 
Din perspectiva contribuţiilor multilaterale, MAI a raportat suma de 268.285 RON, 
constituind contribuţie la Organizaţia Internaţională pentru Migraţie.

II.4.1. Administrația Națională a Penitenciarelor

În 2012, Administraţia Naţională a Penitenciarelor (ANP) a raportat o contribuţie AOD 
de 411.901 RON, reprezentând ajutor privind plata şcolarizării pentru elevii moldoveni 
în cadrul Şcolii Naţionale de pregătire a agenţilor de penitenciare (SNPAP) Târgu Ocna, 
acordată în urma "Protocolului de cooperare dintre ANP şi Direcţia Instituţiilor 
Penitenciare MD", costuri privind salariile şi transportul pentru ofiţerii aflaţi în misiune în 
Georgia, respectiv, costuri privind deplasarea unor delegaţii algeriene în vederea 
transferului de expertiză şi know-how.

II.5. Ministerul Mediului și Schimbărilor 
Climatice
Suma contribuţiilor eligibile ca AOD acordate de Ministerul Mediului şi Schimbărilor 
Climatice (MMCS) a atins în 2012 o valoare de 3.533.519 RON. Peste 70% din 
fondurile alocate s-au referit la contribuţii privind Convenţia pentru Protecţia Zonelor 
Umede de Importanţă Internaţională (RAMSAR) – 1.753.323 RON, reprezentând 
contribuţie obligatorie şi voluntară, şi contribuţia la protocolul de la Montreal – 
1.051.000 RON. Alte contribuţii au fost destinate Convenţiei Naţiunilor Unite privind 
Combaterea Deşertificării – 55.571 RON, Convenţia privind Schimbările Climatice - 
71.243 RON, Programul Naţiunilor Unite pentru Mediu - 561.500 RON, Convenţia 
privind comerţul internaţional cu specii periclitate de faună şi floră sălbatică (CITES) - 
33.665 RON şi Uniunea Internaţională pentru Conservarea Naturii – 7.215 RON.

II.10. Ministerul Muncii, Familiei, 
Protecției Sociale și Persoanelor
Vârstnice 
Contribuţia AOD raportată de MMFPSPV s-a ridicat la valoarea de 1.394.837 RON, 
reprezentând aportul financiar la bugetul Organizaţiei Internaţionale a Muncii.

II.11. Ministerul pentru Societatea 
Informațională 
Totalul contribuţiei AOD a MCSI din 2012 s-a ridicat la 149.044 RON, reprezentând 
contribuţia financiară anuală către Uniunea Poştală Universală – 61.973 RON - şi către 
Uniunea Internaţională a Telecomunicaţiilor – 87.071 RON.

II.12. Camera de Comerț și Industrie 
a României 
Camera de Comerţ şi Industrie a României a alocat în 2012 fonduri AOD în valoare de 
14.370 RON, reprezentând costuri cu participarea experţilor români la un program de 
twinning vizând transferul de expertiză în beneficiul Republicii Moldova.

II.13. Agenția Națională a 
Funcționarilor Publici 
Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici a raportat în 2012 o contribuţie AOD în 
valoare de 11.360 RON, reprezentând costurile cu participarea experţilor proprii la 
conferinţa internaţională cu tema "Sporirea eficacităţii şi eficienţei funcţiei publice prin 
evaluarea performanţelor" desfăşurată la Baku (Azerbaidjan).

Fig 3: Total AOD din partea României pe state 
în funcție de nivelul contribuțiilor (RON) - 2012:

Fig 4A: Repartizarea fondurilor AOD pe continente 
și regiuni geografice:

3.000 - 50.000 RON

50.001 - 250.000 RON

250.001 - 1.000.000 RON

1.000.001 - 3.000.000 RON

> 3.000.000 RON

*Moldova: 61.230.508,70 RON

În 2012, principalele state beneficiare de AOD din partea României au fost 
Republica Moldova, Republica Tunisia şi Serbia.
La nivel regional, distribuţia fondurilor AOD raportate s-a realizat astfel:
- Balcani şi Europa de Est: 73.845.216,29 RON;
- Asia: 16.178.225,22 RON
- Africa: 15.658.513,44 RON
- America Latină:1.589.261 RON
- Oceania: 4.500 RON 
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Cu toate acestea, şocurile economice din ultimii ani au îndepărtat România de 
atingerea acestui obiectiv. Bugetul naţional total alocat asistenţei pentru dezvoltare 
raportat de România în 2012 a fost de 494.057.042,05 RON (echivalentul a 111 
milioane de Euro conform calculelor realizate la nivel naţional2), reprezentând 0,085% 
din VNB.

Contribuția României

În conformitate cu normele şi criteriile stabilite de Comitetul Asistenţă pentru 
Dezvoltare din cadrul Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE), 
România poate acorda asistenţă pentru dezvoltare statelor în curs de dezvoltare 
conform listelor elaborate şi actualizate de organizaţia menţionată. Asistenţa poate fi 
acordată printr-o abordare specifică şi direcţionată (asistenţă bilaterală) sau prin 
asociere la eforturile internaţionale în domeniu (asistenţă multilaterală). MAE raportează 
ca asistenţă bilaterală toate proiectele cu obiectiv şi activităţi clar stabilite, inclusiv cele 
finanţate prin/implementate de organizaţii internaţionale partenere (spre exemplu 
implementarea unui proiect de asistenţă electorală pentru Republica Arabă Egipt, prin 
intermediul unei Agenţii ONU). 

În ceea ce priveşte asistenţa multilaterală, aceasta încorporează contribuţiile neafectate 
(„core contributions”), care nu au ca scop finanţarea unui proiect individual, ci rămân la 
dispoziţia organizaţiei internaţionale receptoare  pentru canalizarea  lor către activităţile 
care necesită susţinere financiară sau către anumite activităţi generice (spre exemplu, 
contribuţia la fonduri gestionate de organizaţii sau instituţii internaţionale precum 
Comisia Europeană sau agenţii ONU).

Notă: În contextul prezentului raport, asistenţa umanitară este încorporată la asistenţa bilaterală, cu excepţia 
contribuţiei la CERF care este o contribuţie neafectată având scop umanitar. 

Contribuţiile ministerelor de linie pe subiectul asistenţei pentru dezvoltare au continuat 
să urmărească îndeplinirea angajamentelor asumate prin tratate internaţionale. În acest 
context, contribuţiile multilaterale continuă să reprezinte cea mai mare parte a fondu-
rilor raportate de România. 

Ministerul Afacerilor Externe (MAE), coordonatorul politicii naţionale de cooperare pentru 
dezvoltare, a urmărit pe parcursul anului 2012 întărirea profilului de donator al României 
în domeniu. Pe lângă beneficiile aduse ţărilor partenere ale României pe linie AOD, 
proiectele finanţate în 2012 au condus, totodată, la întărirea parteneriatelor existente 
cu instituţiile de linie româneşti şi societatea civilă (de exemplu, Protocolul de Colaborare 
între Ministerul Afacerilor Externe şi FOND în domeniul politicii de cooperare internaţională 
pentru dezvoltare promovată de România), precum şi cu o serie de organizaţii internaţio-
nale, precum Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD). 

Cu PNUD, MAE a încheiat un parteneriat în valoare totală de 2.260.481 RON, ce are 
ca scop întărirea capacităţii organizaţionale a MAE şi implementarea unei politici de 
cooperare pentru dezvoltare coerente şi eficiente.  

Pentru a răspunde crizei umanitare din Siria, ONU a făcut apel pentru fonduri de 348 
milioane USD, până la sfârşitul anului fiind acoperite 53% dintre acestea. Un apel 
umanitar separat a fost lansat pentru refugiaţii sirieni în statele vecine, ridicându-se la 
488 milioane USD.  

România a răspuns pozitiv apelurilor umanitare lansate de ONU, alte organizaţii 
internaţionale sau state-gazdă pentru refugiaţii sirieni, acordând asistenţă atât pentru 
ajutorarea persoanelor din Siria, cât şi a refugiaţilor sirieni din ţările vecine, în valoare 
totală de 0,69 milioane RON.

Pe lângă crizele cauzate de om, în 2012 s-au făcut din nou resimţite fenomenele 
climatice severe, precum seceta în regiunea Sahel, ce au contribuit la creşterea preţului 
alimentelor şi strămutarea în masă a populaţiei. Conform Organizaţiei Naţiunilor Unite 
pentru Alimentaţie şi Agricultură, 18,7 milioane de persoane au fost afectate de criza 
alimentară apărută în urma secetei în mai multe ţări din regiunea Sahel. În ianuarie 
2013, fuseseră solicitate fonduri de peste 1,6 milioane USD pentru oferirea de 
asistenţă umanitară în Burkina Faso, Ciad, Mali, Mauritania, Niger, Senegal, Gambia, 
Camerun şi Nigeria, fiind acoperită doar 35% dintre cerere. România a acordat 0,13 
mil. RON sub formă de asistenţă umanitară în regiunea Sahel, prin intermediul 
Programului Alimentar Mondial.

România a contribuit, de asemenea, la eforturile de reducere a efectelor secetei şi în 
Republica Moldova. Seceta, una dintre cele mai severe din ultimii ani, a avut un impact 
major asupra agriculturii şi  populaţiei rurale ce constituie aproximativ 60% din popu-
laţia ţării şi în condiţiile în care agricultura joacă un rol important în economia ţării, 
contribuind cu 16,2% la produsul intern brut. Regiunea cea mai afectată a fost partea 
de sud a ţării unde producţiile de porumb şi floarea soarelui, de exemplu, au scăzut cu 
peste 80%. Asistenţa financiară a României a fost de 0,22 milioane RON, sumă care 
s-a adăugat contribuţiilor voluntare ale mediului privat românesc.
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    Cea mai mare contribuţie raportată la nivel naţional a fost contribuţia din bugetul 
Ministerului Finanţelor Publice către bugetul  de asistenţă pentru dezvoltare al Comisiei 
Europene, în valoare totală de 317,8 milioane RON. La aceasta s-a adăugat contribuţia 
către bugetul Fondului European pentru Dezvoltare, principalul instrument financiar 
extrabugetar destinat statelor din Africa, Caraibe şi Pacific, în valoare de 42,28 milioane 
RON. Contribuţia totală către Uniunea Europeană a reprezentat aproximativ 73% din AOD 
raportată la nivel naţional în 2012.

    Asistenţa multilaterală acordată la nivel naţional s-a ridicat în 2012 
la 373.763.090,96 RON.

    Principalele state beneficiare de asistenţă pentru dezvoltare din partea României în 
2012 au fost Republica Moldova (61.239.509,24 RON – 12,4% din bugetul anual total), 
Republica Tunisiană (5.382.053,91 RON – 1,1% din bugetul total) şi Republica Serbia 
(4.561.671,87 RON – 0,92% din bugetul total). Majoritatea fondurilor raportate în 
beneficiul acestor trei state reprezintă burse de studiu.

    Asistenţa bilaterală pentru dezvoltare raportată de România în beneficiul statelor cel 
mai puţin dezvoltate (LDCs) s-a ridicat la 3.976.676,36 RON (3,7% din AOD).

    Contribuţia de la bugetul MAE raportată ca AOD a fost în valoare totală de 
18.903.032,41 RON, reprezentând 4% din totalul contribuţiilor raportate. Aproximativ 
53% din această contribuţie a provenit de la bugetul special, dedicat în totalitate 
cooperării internaţionale pentru dezvoltare.

PARTEA I: 

O perspectivă vizuală asupra 
asistenței pentru dezvoltare oferită de 
România în 2012
Distribuția tehnică a contribuțiilor AOD acordate la nivel național 
în anul 2012 

Asistenţa bilaterală  oferită la nivel naţional include activităţile derulate în mod direct, 
între România şi statul partener, ori indirect, prin intermediul unor contractanţi.
Asistenţa multilaterală reprezintă contribuţiile neafectate la organizaţiile internaţionale 
incluse pe lista Comitetului Asistenţă pentru Dezvoltare al OCDE, precum şi către 
fondurile special administrate de acestea.

În 2012 contribuţiile multilaterale continuă să concentreze cea mai mare parte a 
fondurilor AOD acordate de România. 

Perspectiva sectorială a contribuțiilor bilaterale AOD în 2012 

Cuvânt înainte

Pe baza recentei experienţe de tranziţie spre democraţie prin care a trecut România, la 
nivel naţional s-a format un capital important de expertiză şi know-how, relevant pentru 
statele care trec actualmente prin experienţe similare. Dorim să împărtăşim expertiza 
românească şi lecţiile învăţate cu statele partenere, acolo unde experienţa noastră este 
necesară, dorită şi relevantă. De aceea, România a continuat să răspundă nevoilor de 
întărire a capacităţilor instituţionale ale Republicii Moldova şi ale statelor partenere din 
Regiunea extinsă a Mării Negre, Nordul Africii şi Orientul Mijlociu, printr-o abordare
complexă care a inclus burse de studiu şi asistenţă tehnică în domeniile administraţiei 
electorale, reconstrucţiei post-conflict, justiţiei şi afacerilor interne etc.

În ceea ce priveşte ajutorul umanitar, în 2012 România a răspuns prompt apelurilor 
internaţionale pe fondul unor crize umanitare provocate de conflicte şi de fenomene 
climatice extreme, precum criza cauzată de războiul din Siria şi seceta severă din 
regiunea Sahel şi, respectiv, Republica Moldova.

În plan european, România a contribuit la negocierile privind viitorul buget multianual al 
Uniunii Europene şi a participat, încă de la început, la negocierile privind stabilirea Fondu-
lui European pentru Democraţie (EED), un nou instrument de promovare a democraţiei 
şi drepturilor omului în ţările în curs de dezvoltare.

În ceea ce priveşte natura fondurilor AOD raportate de MAE prezentată în graficul nr. 9, 
se observă faptul că proiectele bilaterale şi contribuţiile anuale la organizaţii şi fonduri 
internaţionale reprezintă cel mai mare procent din totalul contribuţiilor – 38% fiecare. 
Restul de 24% constă în cotizaţii la misiuni de menţinere a păcii, cheltuieli cu 
observatori electorali, bursele doctorale Eugen Ionesco (9%) şi ajutor umanitar bilateral. 

În privinţa ajutorului umanitar bilateral, s-a remarcat o uşoară scădere a fondurilor 
alocate, de la 1,1 mil. RON în 2011, la 1,05 mil. RON în 2012. Asistenţa umanitară a 
fost alocată ca răspuns la apelurile de urgenţă de pe fondul crizelor din Siria (0,69 mil. 
RON), Sahel (0,13 mil. RON) şi Republica Moldova (0,22 mil. RON), aceasta fiind 
acordată atât prin intermediul organizaţiilor internaţionale de profil (Programul Alimentar 
Mondial, UN OCHA ş.a.), cât şi direct către statul beneficiar, i.e. guvernul Republicii 
Moldova (vezi pag. 18). 

În ceea ce priveşte consolidarea societăţii civile, România a sponsorizat organizarea a 
două forumuri ONG - unul regional, adresat actorilor din zona extinsă a Mării Negre, 
eveniment anual recunoscut  deja la nivel internaţional şi aflat la cea de-a V-a ediţie, şi 
unul dedicat societăţii civile din Republica Moldova, aflat la ediţia a III-a. De asemenea, 
România a co-finanţat cu 442.475 RON (în anii 2011 şi 2012) un proiect implementat 
de Consiliul Europei (CoE), adresat societăţii civile şi mass-media independente din 
Belarus. 

În cadrul acestui proiect, CoE a susţinut Şcoala Est Europeană de Studii Politice 
(EESPS) în organizarea unor evenimente pentru încurajarea cooperării între ONG-urile 
independente din Belarus şi identificarea oportunităţilor prezente în ţară. De asemenea, 
au fost organizate două vizite ale reprezentanţilor societăţii civile din Belarus la sediul 
Consiliului Europei, în timpul Adunării Parlamentare a CoE şi respectiv, cu ocazia 
Adunării Parlamentare şi a conferinţei ONG-urilor internaţionale. 

Pe plan intern, pentru sprijinirea capacităţii reprezentanţilor sectorului ONG din 
România, Ministerul Afacerilor Externe finanţează fondul de mobilitate pentru experţi 
neguvernamentali, un instrument de sprijin financiar pentru misiuni în Republica 
Moldova, menit să faciliteze emergenţa proiectelor comune între cele două ţări.  

O altă prioritate tematică a programului AOD este pacea şi securitatea. România a 
co-finanţat un proiect al Consiliului Europei pentru creşterea încrederii între Chişinău şi 
Tiraspol, pentru încurajarea dialogului între administraţia Republicii Moldova şi 
autorităţile de facto transnistrene şi dezvoltarea contactelor la nivel tehnic pe subiecte 
precum sănătate, educaţie, mobilitate şi informaţie. Asistenţa financiară totală acordată 
de MAE în cadrul proiectului a fost de 1.240.614 RON în anii 2010 - 2012. 

De asemenea, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul de Interne şi PNUD România au 
organizat un training pentru dezvoltarea capacităţilor civile în domeniul reconstrucţiei 
post-conflict adresat tuturor ţărilor prioritare şi de interes pentru AOD. Participanţii la 
curs au luat parte la o serie de module teoretice privind gestionarea crizelor şi la un 
exerciţiu de simulare a unei misiuni pe teren. 223.810 RON au fost donaţi Băncii de 
Dezvoltare a Consiliului Europei pentru “Regional Housing Programme”, un proiect de 
locuinţe pentru refugiaţi şi persoane strămutate intern din Bosnia-Herţegovina, Croaţia, 
Muntenegru şi Serbia.

În domeniile agriculturii şi dezvoltării economice durabile, Guvernul României a finanţat 
echiparea unui laborator pentru determinarea pesticidelor din plante, sol şi produse de 
origine vegetală din Chişinău. Proiectul a fost implementat de Autoritatea Naţională 
Sanitar Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA) din România şi de Minis-
terul Agriculturii şi Industriei Alimentare din Republica Moldova. În cadrul acestui 
proiect, ANSVSA a semnat un acord tehnic cu instituţia omoloagă din Republica 
Moldova. De asemenea, acest proiect a facilitat schimbul de experienţă dintre experţii 
moldoveni şi cei europeni, printr-o serie de vizite de lucru în Chişinău şi Bucureşti. 

Asistența bilaterală AOD în 2012, 
în funcție de categoriile de state beneficiare

La nivel naţional, în 2012, 15 instituţii de linie (ministere şi agenţii de linie) 
au raportat implementarea sau finanţarea de acţiuni şi de contribuţii subscrise 
cooperării internaţionale pentru dezvoltare. 

Volumul total AOD raportat de România pentru anul 2012 a fost de 494.038.920 RON. 
Fondurile raportate ca asistenţă pentru dezvoltare oferite de ministerele româneşti sunt 
prezentate în graficul nr.7.

Din punctul de vedere al volumului contribuţiei, Ministerul Finanţelor Publice (MFP) a 
alocat aproximativ 73% din fondurile de asistenţă pentru dezvoltare raportate la nivel 
naţional, reprezentând aportul României la instrumentele pentru dezvoltare gestionate 
de Comisia Europeană. MFP este urmat de Ministerul Educaţiei Naţionale (MEN), cu 
20% din suma totală de asistenţă raportată (prin bursele oferite studenţilor provenind 
din statele în curs de dezvoltare), de Ministerul Afacerilor Externe (MAE) cu 4%, Minis-
terul Afacerilor Interne (MAI) şi Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice (MMSC), 
fiecare contribuind cu 1% la fondurile raportate la nivel naţional.

În anul 2012, probabil una dintre cele mai mari provocări cu care s-a confruntat politica 
AOD a fost ridicată de legislaţia fragmentată şi interpretarea neunitară a cadrului 
normativ care vizează implementarea şi finanţarea cooperării  pentru dezvoltare. Din 
această cauză, plăţile alocate proiectelor AOD au fost întârziate, afectând predictibili-
tatea programului, ridicând probleme în special pentru ONG-urile partenere. 

O altă problemă este reprezentată de resursele umane limitate, având în vedere cerinţele 
şi standardele impuse de angajamentele internaţionale în domeniu.

Până în anul 2012, coordonarea inter-ministerială în domeniul AOD a fost limitată. 
S-a resimţit astfel, o necesitate stringentă pentru dialog şi coordonare între instituţiile 
statului în acest domeniu, care să permită o utilizare mai eficientă a fondurilor pentru 
dezvoltare disponibile, în care toţi actorii implicaţi să îşi canalizeze eforturile în mod 
complementar pentru atingerea obiectivelor strategice. 

Pentru a îmbunătăţi cooperarea inter-instituţională, MAE a iniţiat în 2012 primele 
grupuri de lucru inter-ministeriale la nivel de experţi în domeniu, iniţiativă care a condus 
în 2013 la crearea Consiliului Consultativ, forumul de dezbatere pentru politica AOD, 
urmând modelul de bună-practică oferit de alte state. De asemenea, MAE/UAsD a 
organizat traininguri specializate pentru ministerele de linie privind raportarea asistenţei 
la nivel naţional, pregătind exerciţiul de raportare naţională Monterrey.

Impactul acestor demersuri se observă în faptul că în anul 2012, 16 instituţii publice au 
raportat contribuţii AOD, faţă de 10 în 2011, ceea ce arată un interes mai ridicat din 
partea acestora pentru domeniu. De asemenea, se observă că sumele declarate de 
ministerele de linie în 2012 sunt, în majoritatea cazurilor, considerabil mai mari faţă de 
anul precendent, precum şi că a avut loc o îmbunătăţire a calităţii raportării AOD a 
acestora. 

   

Angajamente internaționale

În ceea ce priveşte angajamentele internaţionale din domeniul cooperării pentru 
dezvoltare, România şi-a asumat, prin Consensul de la Monterrey, creşterea finanţării 
asistenţei oficiale pentru dezvoltare. Acest angajament politic a fost apoi operaţionalizat 
prin Consensul European pentru Dezvoltare din 2005, care stabileşte ca valoarea 
contribuţiilor fiecărui nou stat membru să ajungă la 0,33% din venitul naţional brut până 
în anul 2015. Conform predicţiilor Uniunii Europene, acest volum se traduce pentru 
România în suma de 538 milioane Euro pentru anul 2015. 

În acest moment, România este departe de a-şi îndeplini acest angajament. Şocurile 
economice suferite în ultimii ani au încetinit evoluţia bugetului AOD astfel încât, conform 
prognozelor Comisiei Europene, România trebuie să crească de aproape 5 ori 
cuantumul asistenţei acordate faţă de contribuţia realizată în 2012. 

În acest an, volumul AOD raportat de România a înregistrat o scădere de 1% faţă de 
nivelul înregistrat în 2011, respectiv, de la 499 milioane RON la 494 milioane RON 
(echivalentul a 111 milioane Euro), reprezentând 0,085 % din venitul naţional brut, prin 
comparaţie cu 0,09% din VNB, raportat în 2011. 

În ceea ce priveşte implicarea în dezbaterea globală despre evoluţia domeniului 
asistenţei pentru dezvoltare, în calitate de stat membru UE, România a contribuit, de 
asemenea, pe parcursul anului 2012 la negocierile privind viitorul buget multianual al 
Uniunii Europene (inclusiv Capitolul 4 care stabileşte bugetele aferente cooperării 
internaţionale pentru dezvoltare). România a fost implicată încă de la început şi în 
negocierile privind stabilirea Fondului European pentru Democraţie (FED)7, instrument 
multilateral care îşi propune finanţarea actorilor din statele în curs de dezvoltare care 
activează în sensul democratizării şi respectării drepturilor omului.

ANEXA 1 - Distribuția bugetului AOD 
al MAE în anul 2012

II.3. Ministerul Educației Naționale 
Bursele de studii şi facilităţile financiare acordate cetăţenilor statelor eligibile 
AOD constituie principala contribuţie AOD a Ministerului Educaţiei Naţionale (MEN), 
în anul 2012 aceste contribuţii ridicându-se la 100.213.138 RON, reprezentând 
aproximativ 20% din totalul fondurilor de asistenţă pentru dezvoltare raportate la 
nivel naţional. 

Mai mult de 50% din fondurile MEN au fost destinate Republicii Moldova (56.990.409 
RON). Au beneficiat de burse de peste 2 mil. RON şi state precum Tunisia, Serbia, 
Albania, Ucraina, Maroc, Turcia şi Siria (Fig.11).

II.4. Ministerul Afacerilor Interne
Contribuţia AOD a Ministerului Afacerilor Interne (MAI) a însumat în 2012 5.394.581 
RON, din care 4.943.550 RON au reprezentat programe UE co-finanţate: asistenţă 
juridică specializată pentru solicitanţii de azil din România, servicii de asistenţă integrată 
pentru asigurarea protecţiei şi incluziunii sociale a refugiaţilor, asistenţă şi facilităţi 
pentru solicitanţii de azil din România privind îmbunătăţirea nivelului de trai şi modelul 
responsabilizării acestora, consolidarea capacităţii autorităţilor de a gestiona 
problematica azilului, asistenţă şi sprijin pentru beneficiarii unor forme de protecţie în 
România, asistenţă specializată şi îmbunătăţirea serviciilor destinate solicitanţilor de 
azil. Totodată, a fost realizat un curs de pregătire în domeniul managementului ordinii 
publice şi dreptului umanitar a 20 de ofiţeri de poliţie din Irak şi un Curs Superior 
Internaţional adresat reprezentanţilor din Republica Moldova, Ucraina, Muntenegru, 
Serbia, Iordania, Albania, China şi Bosnia şi Herţegovina, având ca scop asigurarea 
pregătirii de stat, axată pe specificul activităţii în mediul multinaţional, cunoaşterea 
instituţiilor şi forţelor de securitate europene şi a operaţiunilor de menţinere a păcii 
organizate de către ONU. 
Din perspectiva contribuţiilor multilaterale, MAI a raportat suma de 268.285 RON, 
constituind contribuţie la Organizaţia Internaţională pentru Migraţie.

II.4.1. Administrația Națională a Penitenciarelor

În 2012, Administraţia Naţională a Penitenciarelor (ANP) a raportat o contribuţie AOD 
de 411.901 RON, reprezentând ajutor privind plata şcolarizării pentru elevii moldoveni 
în cadrul Şcolii Naţionale de pregătire a agenţilor de penitenciare (SNPAP) Târgu Ocna, 
acordată în urma "Protocolului de cooperare dintre ANP şi Direcţia Instituţiilor 
Penitenciare MD", costuri privind salariile şi transportul pentru ofiţerii aflaţi în misiune în 
Georgia, respectiv, costuri privind deplasarea unor delegaţii algeriene în vederea 
transferului de expertiză şi know-how.

II.5. Ministerul Mediului și Schimbărilor 
Climatice
Suma contribuţiilor eligibile ca AOD acordate de Ministerul Mediului şi Schimbărilor 
Climatice (MMCS) a atins în 2012 o valoare de 3.533.519 RON. Peste 70% din 
fondurile alocate s-au referit la contribuţii privind Convenţia pentru Protecţia Zonelor 
Umede de Importanţă Internaţională (RAMSAR) – 1.753.323 RON, reprezentând 
contribuţie obligatorie şi voluntară, şi contribuţia la protocolul de la Montreal – 
1.051.000 RON. Alte contribuţii au fost destinate Convenţiei Naţiunilor Unite privind 
Combaterea Deşertificării – 55.571 RON, Convenţia privind Schimbările Climatice - 
71.243 RON, Programul Naţiunilor Unite pentru Mediu - 561.500 RON, Convenţia 
privind comerţul internaţional cu specii periclitate de faună şi floră sălbatică (CITES) - 
33.665 RON şi Uniunea Internaţională pentru Conservarea Naturii – 7.215 RON.

II.10. Ministerul Muncii, Familiei, 
Protecției Sociale și Persoanelor
Vârstnice 
Contribuţia AOD raportată de MMFPSPV s-a ridicat la valoarea de 1.394.837 RON, 
reprezentând aportul financiar la bugetul Organizaţiei Internaţionale a Muncii.

II.11. Ministerul pentru Societatea 
Informațională 
Totalul contribuţiei AOD a MCSI din 2012 s-a ridicat la 149.044 RON, reprezentând 
contribuţia financiară anuală către Uniunea Poştală Universală – 61.973 RON - şi către 
Uniunea Internaţională a Telecomunicaţiilor – 87.071 RON.

II.12. Camera de Comerț și Industrie 
a României 
Camera de Comerţ şi Industrie a României a alocat în 2012 fonduri AOD în valoare de 
14.370 RON, reprezentând costuri cu participarea experţilor români la un program de 
twinning vizând transferul de expertiză în beneficiul Republicii Moldova.

II.13. Agenția Națională a 
Funcționarilor Publici 
Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici a raportat în 2012 o contribuţie AOD în 
valoare de 11.360 RON, reprezentând costurile cu participarea experţilor proprii la 
conferinţa internaţională cu tema "Sporirea eficacităţii şi eficienţei funcţiei publice prin 
evaluarea performanţelor" desfăşurată la Baku (Azerbaidjan).

AFRICA:
15.658.513,44 RON

Republica Tunisia: 

5.382.053,91 RON
Regatul Maroc: 

2.619.539,44 RON
Republica Angola: 

1.749.216 RON
altele: 

5.907.704,09 RON

Kingdom 
  of Morocco

Republic 
   of Tunisia

Republic 
   of Angola

Regatul Hasemit al Iordaniei:

1.941.043,54 RON
Republica Arabă Siriană: 

2.248.341 RON
altele: 

11.988.840,68 RON

ASIA
16.178.225,22 RON

AMERICA DE SUD
1.589.261 RON

OCEANIA
4.500 RON
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Cu toate acestea, şocurile economice din ultimii ani au îndepărtat România de 
atingerea acestui obiectiv. Bugetul naţional total alocat asistenţei pentru dezvoltare 
raportat de România în 2012 a fost de 494.057.042,05 RON (echivalentul a 111 
milioane de Euro conform calculelor realizate la nivel naţional2), reprezentând 0,085% 
din VNB.

Contribuția României

În conformitate cu normele şi criteriile stabilite de Comitetul Asistenţă pentru 
Dezvoltare din cadrul Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE), 
România poate acorda asistenţă pentru dezvoltare statelor în curs de dezvoltare 
conform listelor elaborate şi actualizate de organizaţia menţionată. Asistenţa poate fi 
acordată printr-o abordare specifică şi direcţionată (asistenţă bilaterală) sau prin 
asociere la eforturile internaţionale în domeniu (asistenţă multilaterală). MAE raportează 
ca asistenţă bilaterală toate proiectele cu obiectiv şi activităţi clar stabilite, inclusiv cele 
finanţate prin/implementate de organizaţii internaţionale partenere (spre exemplu 
implementarea unui proiect de asistenţă electorală pentru Republica Arabă Egipt, prin 
intermediul unei Agenţii ONU). 

În ceea ce priveşte asistenţa multilaterală, aceasta încorporează contribuţiile neafectate 
(„core contributions”), care nu au ca scop finanţarea unui proiect individual, ci rămân la 
dispoziţia organizaţiei internaţionale receptoare  pentru canalizarea  lor către activităţile 
care necesită susţinere financiară sau către anumite activităţi generice (spre exemplu, 
contribuţia la fonduri gestionate de organizaţii sau instituţii internaţionale precum 
Comisia Europeană sau agenţii ONU).

Notă: În contextul prezentului raport, asistenţa umanitară este încorporată la asistenţa bilaterală, cu excepţia 
contribuţiei la CERF care este o contribuţie neafectată având scop umanitar. 

Contribuţiile ministerelor de linie pe subiectul asistenţei pentru dezvoltare au continuat 
să urmărească îndeplinirea angajamentelor asumate prin tratate internaţionale. În acest 
context, contribuţiile multilaterale continuă să reprezinte cea mai mare parte a fondu-
rilor raportate de România. 

Ministerul Afacerilor Externe (MAE), coordonatorul politicii naţionale de cooperare pentru 
dezvoltare, a urmărit pe parcursul anului 2012 întărirea profilului de donator al României 
în domeniu. Pe lângă beneficiile aduse ţărilor partenere ale României pe linie AOD, 
proiectele finanţate în 2012 au condus, totodată, la întărirea parteneriatelor existente 
cu instituţiile de linie româneşti şi societatea civilă (de exemplu, Protocolul de Colaborare 
între Ministerul Afacerilor Externe şi FOND în domeniul politicii de cooperare internaţională 
pentru dezvoltare promovată de România), precum şi cu o serie de organizaţii internaţio-
nale, precum Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD). 

Cu PNUD, MAE a încheiat un parteneriat în valoare totală de 2.260.481 RON, ce are 
ca scop întărirea capacităţii organizaţionale a MAE şi implementarea unei politici de 
cooperare pentru dezvoltare coerente şi eficiente.  

Pentru a răspunde crizei umanitare din Siria, ONU a făcut apel pentru fonduri de 348 
milioane USD, până la sfârşitul anului fiind acoperite 53% dintre acestea. Un apel 
umanitar separat a fost lansat pentru refugiaţii sirieni în statele vecine, ridicându-se la 
488 milioane USD.  

România a răspuns pozitiv apelurilor umanitare lansate de ONU, alte organizaţii 
internaţionale sau state-gazdă pentru refugiaţii sirieni, acordând asistenţă atât pentru 
ajutorarea persoanelor din Siria, cât şi a refugiaţilor sirieni din ţările vecine, în valoare 
totală de 0,69 milioane RON.

Pe lângă crizele cauzate de om, în 2012 s-au făcut din nou resimţite fenomenele 
climatice severe, precum seceta în regiunea Sahel, ce au contribuit la creşterea preţului 
alimentelor şi strămutarea în masă a populaţiei. Conform Organizaţiei Naţiunilor Unite 
pentru Alimentaţie şi Agricultură, 18,7 milioane de persoane au fost afectate de criza 
alimentară apărută în urma secetei în mai multe ţări din regiunea Sahel. În ianuarie 
2013, fuseseră solicitate fonduri de peste 1,6 milioane USD pentru oferirea de 
asistenţă umanitară în Burkina Faso, Ciad, Mali, Mauritania, Niger, Senegal, Gambia, 
Camerun şi Nigeria, fiind acoperită doar 35% dintre cerere. România a acordat 0,13 
mil. RON sub formă de asistenţă umanitară în regiunea Sahel, prin intermediul 
Programului Alimentar Mondial.

România a contribuit, de asemenea, la eforturile de reducere a efectelor secetei şi în 
Republica Moldova. Seceta, una dintre cele mai severe din ultimii ani, a avut un impact 
major asupra agriculturii şi  populaţiei rurale ce constituie aproximativ 60% din popu-
laţia ţării şi în condiţiile în care agricultura joacă un rol important în economia ţării, 
contribuind cu 16,2% la produsul intern brut. Regiunea cea mai afectată a fost partea 
de sud a ţării unde producţiile de porumb şi floarea soarelui, de exemplu, au scăzut cu 
peste 80%. Asistenţa financiară a României a fost de 0,22 milioane RON, sumă care 
s-a adăugat contribuţiilor voluntare ale mediului privat românesc.
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    Cea mai mare contribuţie raportată la nivel naţional a fost contribuţia din bugetul 
Ministerului Finanţelor Publice către bugetul  de asistenţă pentru dezvoltare al Comisiei 
Europene, în valoare totală de 317,8 milioane RON. La aceasta s-a adăugat contribuţia 
către bugetul Fondului European pentru Dezvoltare, principalul instrument financiar 
extrabugetar destinat statelor din Africa, Caraibe şi Pacific, în valoare de 42,28 milioane 
RON. Contribuţia totală către Uniunea Europeană a reprezentat aproximativ 73% din AOD 
raportată la nivel naţional în 2012.

    Asistenţa multilaterală acordată la nivel naţional s-a ridicat în 2012 
la 373.763.090,96 RON.

    Principalele state beneficiare de asistenţă pentru dezvoltare din partea României în 
2012 au fost Republica Moldova (61.239.509,24 RON – 12,4% din bugetul anual total), 
Republica Tunisiană (5.382.053,91 RON – 1,1% din bugetul total) şi Republica Serbia 
(4.561.671,87 RON – 0,92% din bugetul total). Majoritatea fondurilor raportate în 
beneficiul acestor trei state reprezintă burse de studiu.

    Asistenţa bilaterală pentru dezvoltare raportată de România în beneficiul statelor cel 
mai puţin dezvoltate (LDCs) s-a ridicat la 3.976.676,36 RON (3,7% din AOD).

    Contribuţia de la bugetul MAE raportată ca AOD a fost în valoare totală de 
18.903.032,41 RON, reprezentând 4% din totalul contribuţiilor raportate. Aproximativ 
53% din această contribuţie a provenit de la bugetul special, dedicat în totalitate 
cooperării internaţionale pentru dezvoltare.

PARTEA I: 

O perspectivă vizuală asupra 
asistenței pentru dezvoltare oferită de 
România în 2012
Distribuția tehnică a contribuțiilor AOD acordate la nivel național 
în anul 2012 

Asistenţa bilaterală  oferită la nivel naţional include activităţile derulate în mod direct, 
între România şi statul partener, ori indirect, prin intermediul unor contractanţi.
Asistenţa multilaterală reprezintă contribuţiile neafectate la organizaţiile internaţionale 
incluse pe lista Comitetului Asistenţă pentru Dezvoltare al OCDE, precum şi către 
fondurile special administrate de acestea.

În 2012 contribuţiile multilaterale continuă să concentreze cea mai mare parte a 
fondurilor AOD acordate de România. 

Perspectiva sectorială a contribuțiilor bilaterale AOD în 2012 

Cuvânt înainte

Pe baza recentei experienţe de tranziţie spre democraţie prin care a trecut România, la 
nivel naţional s-a format un capital important de expertiză şi know-how, relevant pentru 
statele care trec actualmente prin experienţe similare. Dorim să împărtăşim expertiza 
românească şi lecţiile învăţate cu statele partenere, acolo unde experienţa noastră este 
necesară, dorită şi relevantă. De aceea, România a continuat să răspundă nevoilor de 
întărire a capacităţilor instituţionale ale Republicii Moldova şi ale statelor partenere din 
Regiunea extinsă a Mării Negre, Nordul Africii şi Orientul Mijlociu, printr-o abordare
complexă care a inclus burse de studiu şi asistenţă tehnică în domeniile administraţiei 
electorale, reconstrucţiei post-conflict, justiţiei şi afacerilor interne etc.

În ceea ce priveşte ajutorul umanitar, în 2012 România a răspuns prompt apelurilor 
internaţionale pe fondul unor crize umanitare provocate de conflicte şi de fenomene 
climatice extreme, precum criza cauzată de războiul din Siria şi seceta severă din 
regiunea Sahel şi, respectiv, Republica Moldova.

În plan european, România a contribuit la negocierile privind viitorul buget multianual al 
Uniunii Europene şi a participat, încă de la început, la negocierile privind stabilirea Fondu-
lui European pentru Democraţie (EED), un nou instrument de promovare a democraţiei 
şi drepturilor omului în ţările în curs de dezvoltare.

În ceea ce priveşte natura fondurilor AOD raportate de MAE prezentată în graficul nr. 9, 
se observă faptul că proiectele bilaterale şi contribuţiile anuale la organizaţii şi fonduri 
internaţionale reprezintă cel mai mare procent din totalul contribuţiilor – 38% fiecare. 
Restul de 24% constă în cotizaţii la misiuni de menţinere a păcii, cheltuieli cu 
observatori electorali, bursele doctorale Eugen Ionesco (9%) şi ajutor umanitar bilateral. 

În privinţa ajutorului umanitar bilateral, s-a remarcat o uşoară scădere a fondurilor 
alocate, de la 1,1 mil. RON în 2011, la 1,05 mil. RON în 2012. Asistenţa umanitară a 
fost alocată ca răspuns la apelurile de urgenţă de pe fondul crizelor din Siria (0,69 mil. 
RON), Sahel (0,13 mil. RON) şi Republica Moldova (0,22 mil. RON), aceasta fiind 
acordată atât prin intermediul organizaţiilor internaţionale de profil (Programul Alimentar 
Mondial, UN OCHA ş.a.), cât şi direct către statul beneficiar, i.e. guvernul Republicii 
Moldova (vezi pag. 18). 

În ceea ce priveşte consolidarea societăţii civile, România a sponsorizat organizarea a 
două forumuri ONG - unul regional, adresat actorilor din zona extinsă a Mării Negre, 
eveniment anual recunoscut  deja la nivel internaţional şi aflat la cea de-a V-a ediţie, şi 
unul dedicat societăţii civile din Republica Moldova, aflat la ediţia a III-a. De asemenea, 
România a co-finanţat cu 442.475 RON (în anii 2011 şi 2012) un proiect implementat 
de Consiliul Europei (CoE), adresat societăţii civile şi mass-media independente din 
Belarus. 

În cadrul acestui proiect, CoE a susţinut Şcoala Est Europeană de Studii Politice 
(EESPS) în organizarea unor evenimente pentru încurajarea cooperării între ONG-urile 
independente din Belarus şi identificarea oportunităţilor prezente în ţară. De asemenea, 
au fost organizate două vizite ale reprezentanţilor societăţii civile din Belarus la sediul 
Consiliului Europei, în timpul Adunării Parlamentare a CoE şi respectiv, cu ocazia 
Adunării Parlamentare şi a conferinţei ONG-urilor internaţionale. 

Pe plan intern, pentru sprijinirea capacităţii reprezentanţilor sectorului ONG din 
România, Ministerul Afacerilor Externe finanţează fondul de mobilitate pentru experţi 
neguvernamentali, un instrument de sprijin financiar pentru misiuni în Republica 
Moldova, menit să faciliteze emergenţa proiectelor comune între cele două ţări.  

O altă prioritate tematică a programului AOD este pacea şi securitatea. România a 
co-finanţat un proiect al Consiliului Europei pentru creşterea încrederii între Chişinău şi 
Tiraspol, pentru încurajarea dialogului între administraţia Republicii Moldova şi 
autorităţile de facto transnistrene şi dezvoltarea contactelor la nivel tehnic pe subiecte 
precum sănătate, educaţie, mobilitate şi informaţie. Asistenţa financiară totală acordată 
de MAE în cadrul proiectului a fost de 1.240.614 RON în anii 2010 - 2012. 

De asemenea, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul de Interne şi PNUD România au 
organizat un training pentru dezvoltarea capacităţilor civile în domeniul reconstrucţiei 
post-conflict adresat tuturor ţărilor prioritare şi de interes pentru AOD. Participanţii la 
curs au luat parte la o serie de module teoretice privind gestionarea crizelor şi la un 
exerciţiu de simulare a unei misiuni pe teren. 223.810 RON au fost donaţi Băncii de 
Dezvoltare a Consiliului Europei pentru “Regional Housing Programme”, un proiect de 
locuinţe pentru refugiaţi şi persoane strămutate intern din Bosnia-Herţegovina, Croaţia, 
Muntenegru şi Serbia.

În domeniile agriculturii şi dezvoltării economice durabile, Guvernul României a finanţat 
echiparea unui laborator pentru determinarea pesticidelor din plante, sol şi produse de 
origine vegetală din Chişinău. Proiectul a fost implementat de Autoritatea Naţională 
Sanitar Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA) din România şi de Minis-
terul Agriculturii şi Industriei Alimentare din Republica Moldova. În cadrul acestui 
proiect, ANSVSA a semnat un acord tehnic cu instituţia omoloagă din Republica 
Moldova. De asemenea, acest proiect a facilitat schimbul de experienţă dintre experţii 
moldoveni şi cei europeni, printr-o serie de vizite de lucru în Chişinău şi Bucureşti. 

Asistența bilaterală AOD în 2012, 
în funcție de categoriile de state beneficiare

La nivel naţional, în 2012, 15 instituţii de linie (ministere şi agenţii de linie) 
au raportat implementarea sau finanţarea de acţiuni şi de contribuţii subscrise 
cooperării internaţionale pentru dezvoltare. 

Volumul total AOD raportat de România pentru anul 2012 a fost de 494.038.920 RON. 
Fondurile raportate ca asistenţă pentru dezvoltare oferite de ministerele româneşti sunt 
prezentate în graficul nr.7.

Din punctul de vedere al volumului contribuţiei, Ministerul Finanţelor Publice (MFP) a 
alocat aproximativ 73% din fondurile de asistenţă pentru dezvoltare raportate la nivel 
naţional, reprezentând aportul României la instrumentele pentru dezvoltare gestionate 
de Comisia Europeană. MFP este urmat de Ministerul Educaţiei Naţionale (MEN), cu 
20% din suma totală de asistenţă raportată (prin bursele oferite studenţilor provenind 
din statele în curs de dezvoltare), de Ministerul Afacerilor Externe (MAE) cu 4%, Minis-
terul Afacerilor Interne (MAI) şi Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice (MMSC), 
fiecare contribuind cu 1% la fondurile raportate la nivel naţional.

În anul 2012, probabil una dintre cele mai mari provocări cu care s-a confruntat politica 
AOD a fost ridicată de legislaţia fragmentată şi interpretarea neunitară a cadrului 
normativ care vizează implementarea şi finanţarea cooperării  pentru dezvoltare. Din 
această cauză, plăţile alocate proiectelor AOD au fost întârziate, afectând predictibili-
tatea programului, ridicând probleme în special pentru ONG-urile partenere. 

O altă problemă este reprezentată de resursele umane limitate, având în vedere cerinţele 
şi standardele impuse de angajamentele internaţionale în domeniu.

Până în anul 2012, coordonarea inter-ministerială în domeniul AOD a fost limitată. 
S-a resimţit astfel, o necesitate stringentă pentru dialog şi coordonare între instituţiile 
statului în acest domeniu, care să permită o utilizare mai eficientă a fondurilor pentru 
dezvoltare disponibile, în care toţi actorii implicaţi să îşi canalizeze eforturile în mod 
complementar pentru atingerea obiectivelor strategice. 

Pentru a îmbunătăţi cooperarea inter-instituţională, MAE a iniţiat în 2012 primele 
grupuri de lucru inter-ministeriale la nivel de experţi în domeniu, iniţiativă care a condus 
în 2013 la crearea Consiliului Consultativ, forumul de dezbatere pentru politica AOD, 
urmând modelul de bună-practică oferit de alte state. De asemenea, MAE/UAsD a 
organizat traininguri specializate pentru ministerele de linie privind raportarea asistenţei 
la nivel naţional, pregătind exerciţiul de raportare naţională Monterrey.

Impactul acestor demersuri se observă în faptul că în anul 2012, 16 instituţii publice au 
raportat contribuţii AOD, faţă de 10 în 2011, ceea ce arată un interes mai ridicat din 
partea acestora pentru domeniu. De asemenea, se observă că sumele declarate de 
ministerele de linie în 2012 sunt, în majoritatea cazurilor, considerabil mai mari faţă de 
anul precendent, precum şi că a avut loc o îmbunătăţire a calităţii raportării AOD a 
acestora. 

   

Angajamente internaționale

În ceea ce priveşte angajamentele internaţionale din domeniul cooperării pentru 
dezvoltare, România şi-a asumat, prin Consensul de la Monterrey, creşterea finanţării 
asistenţei oficiale pentru dezvoltare. Acest angajament politic a fost apoi operaţionalizat 
prin Consensul European pentru Dezvoltare din 2005, care stabileşte ca valoarea 
contribuţiilor fiecărui nou stat membru să ajungă la 0,33% din venitul naţional brut până 
în anul 2015. Conform predicţiilor Uniunii Europene, acest volum se traduce pentru 
România în suma de 538 milioane Euro pentru anul 2015. 

În acest moment, România este departe de a-şi îndeplini acest angajament. Şocurile 
economice suferite în ultimii ani au încetinit evoluţia bugetului AOD astfel încât, conform 
prognozelor Comisiei Europene, România trebuie să crească de aproape 5 ori 
cuantumul asistenţei acordate faţă de contribuţia realizată în 2012. 

În acest an, volumul AOD raportat de România a înregistrat o scădere de 1% faţă de 
nivelul înregistrat în 2011, respectiv, de la 499 milioane RON la 494 milioane RON 
(echivalentul a 111 milioane Euro), reprezentând 0,085 % din venitul naţional brut, prin 
comparaţie cu 0,09% din VNB, raportat în 2011. 

În ceea ce priveşte implicarea în dezbaterea globală despre evoluţia domeniului 
asistenţei pentru dezvoltare, în calitate de stat membru UE, România a contribuit, de 
asemenea, pe parcursul anului 2012 la negocierile privind viitorul buget multianual al 
Uniunii Europene (inclusiv Capitolul 4 care stabileşte bugetele aferente cooperării 
internaţionale pentru dezvoltare). România a fost implicată încă de la început şi în 
negocierile privind stabilirea Fondului European pentru Democraţie (FED)7, instrument 
multilateral care îşi propune finanţarea actorilor din statele în curs de dezvoltare care 
activează în sensul democratizării şi respectării drepturilor omului.

ANEXA 1 - Distribuția bugetului AOD 
al MAE în anul 2012

II.3. Ministerul Educației Naționale 
Bursele de studii şi facilităţile financiare acordate cetăţenilor statelor eligibile 
AOD constituie principala contribuţie AOD a Ministerului Educaţiei Naţionale (MEN), 
în anul 2012 aceste contribuţii ridicându-se la 100.213.138 RON, reprezentând 
aproximativ 20% din totalul fondurilor de asistenţă pentru dezvoltare raportate la 
nivel naţional. 

Mai mult de 50% din fondurile MEN au fost destinate Republicii Moldova (56.990.409 
RON). Au beneficiat de burse de peste 2 mil. RON şi state precum Tunisia, Serbia, 
Albania, Ucraina, Maroc, Turcia şi Siria (Fig.11).

II.4. Ministerul Afacerilor Interne
Contribuţia AOD a Ministerului Afacerilor Interne (MAI) a însumat în 2012 5.394.581 
RON, din care 4.943.550 RON au reprezentat programe UE co-finanţate: asistenţă 
juridică specializată pentru solicitanţii de azil din România, servicii de asistenţă integrată 
pentru asigurarea protecţiei şi incluziunii sociale a refugiaţilor, asistenţă şi facilităţi 
pentru solicitanţii de azil din România privind îmbunătăţirea nivelului de trai şi modelul 
responsabilizării acestora, consolidarea capacităţii autorităţilor de a gestiona 
problematica azilului, asistenţă şi sprijin pentru beneficiarii unor forme de protecţie în 
România, asistenţă specializată şi îmbunătăţirea serviciilor destinate solicitanţilor de 
azil. Totodată, a fost realizat un curs de pregătire în domeniul managementului ordinii 
publice şi dreptului umanitar a 20 de ofiţeri de poliţie din Irak şi un Curs Superior 
Internaţional adresat reprezentanţilor din Republica Moldova, Ucraina, Muntenegru, 
Serbia, Iordania, Albania, China şi Bosnia şi Herţegovina, având ca scop asigurarea 
pregătirii de stat, axată pe specificul activităţii în mediul multinaţional, cunoaşterea 
instituţiilor şi forţelor de securitate europene şi a operaţiunilor de menţinere a păcii 
organizate de către ONU. 
Din perspectiva contribuţiilor multilaterale, MAI a raportat suma de 268.285 RON, 
constituind contribuţie la Organizaţia Internaţională pentru Migraţie.

II.4.1. Administrația Națională a Penitenciarelor

În 2012, Administraţia Naţională a Penitenciarelor (ANP) a raportat o contribuţie AOD 
de 411.901 RON, reprezentând ajutor privind plata şcolarizării pentru elevii moldoveni 
în cadrul Şcolii Naţionale de pregătire a agenţilor de penitenciare (SNPAP) Târgu Ocna, 
acordată în urma "Protocolului de cooperare dintre ANP şi Direcţia Instituţiilor 
Penitenciare MD", costuri privind salariile şi transportul pentru ofiţerii aflaţi în misiune în 
Georgia, respectiv, costuri privind deplasarea unor delegaţii algeriene în vederea 
transferului de expertiză şi know-how.

II.5. Ministerul Mediului și Schimbărilor 
Climatice
Suma contribuţiilor eligibile ca AOD acordate de Ministerul Mediului şi Schimbărilor 
Climatice (MMCS) a atins în 2012 o valoare de 3.533.519 RON. Peste 70% din 
fondurile alocate s-au referit la contribuţii privind Convenţia pentru Protecţia Zonelor 
Umede de Importanţă Internaţională (RAMSAR) – 1.753.323 RON, reprezentând 
contribuţie obligatorie şi voluntară, şi contribuţia la protocolul de la Montreal – 
1.051.000 RON. Alte contribuţii au fost destinate Convenţiei Naţiunilor Unite privind 
Combaterea Deşertificării – 55.571 RON, Convenţia privind Schimbările Climatice - 
71.243 RON, Programul Naţiunilor Unite pentru Mediu - 561.500 RON, Convenţia 
privind comerţul internaţional cu specii periclitate de faună şi floră sălbatică (CITES) - 
33.665 RON şi Uniunea Internaţională pentru Conservarea Naturii – 7.215 RON.

II.10. Ministerul Muncii, Familiei, 
Protecției Sociale și Persoanelor
Vârstnice 
Contribuţia AOD raportată de MMFPSPV s-a ridicat la valoarea de 1.394.837 RON, 
reprezentând aportul financiar la bugetul Organizaţiei Internaţionale a Muncii.

II.11. Ministerul pentru Societatea 
Informațională 
Totalul contribuţiei AOD a MCSI din 2012 s-a ridicat la 149.044 RON, reprezentând 
contribuţia financiară anuală către Uniunea Poştală Universală – 61.973 RON - şi către 
Uniunea Internaţională a Telecomunicaţiilor – 87.071 RON.

II.12. Camera de Comerț și Industrie 
a României 
Camera de Comerţ şi Industrie a României a alocat în 2012 fonduri AOD în valoare de 
14.370 RON, reprezentând costuri cu participarea experţilor români la un program de 
twinning vizând transferul de expertiză în beneficiul Republicii Moldova.

II.13. Agenția Națională a 
Funcționarilor Publici 
Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici a raportat în 2012 o contribuţie AOD în 
valoare de 11.360 RON, reprezentând costurile cu participarea experţilor proprii la 
conferinţa internaţională cu tema "Sporirea eficacităţii şi eficienţei funcţiei publice prin 
evaluarea performanţelor" desfăşurată la Baku (Azerbaidjan).
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Cu toate acestea, şocurile economice din ultimii ani au îndepărtat România de 
atingerea acestui obiectiv. Bugetul naţional total alocat asistenţei pentru dezvoltare 
raportat de România în 2012 a fost de 494.057.042,05 RON (echivalentul a 111 
milioane de Euro conform calculelor realizate la nivel naţional2), reprezentând 0,085% 
din VNB.

Contribuția României

În conformitate cu normele şi criteriile stabilite de Comitetul Asistenţă pentru 
Dezvoltare din cadrul Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE), 
România poate acorda asistenţă pentru dezvoltare statelor în curs de dezvoltare 
conform listelor elaborate şi actualizate de organizaţia menţionată. Asistenţa poate fi 
acordată printr-o abordare specifică şi direcţionată (asistenţă bilaterală) sau prin 
asociere la eforturile internaţionale în domeniu (asistenţă multilaterală). MAE raportează 
ca asistenţă bilaterală toate proiectele cu obiectiv şi activităţi clar stabilite, inclusiv cele 
finanţate prin/implementate de organizaţii internaţionale partenere (spre exemplu 
implementarea unui proiect de asistenţă electorală pentru Republica Arabă Egipt, prin 
intermediul unei Agenţii ONU). 

În ceea ce priveşte asistenţa multilaterală, aceasta încorporează contribuţiile neafectate 
(„core contributions”), care nu au ca scop finanţarea unui proiect individual, ci rămân la 
dispoziţia organizaţiei internaţionale receptoare  pentru canalizarea  lor către activităţile 
care necesită susţinere financiară sau către anumite activităţi generice (spre exemplu, 
contribuţia la fonduri gestionate de organizaţii sau instituţii internaţionale precum 
Comisia Europeană sau agenţii ONU).

Notă: În contextul prezentului raport, asistenţa umanitară este încorporată la asistenţa bilaterală, cu excepţia 
contribuţiei la CERF care este o contribuţie neafectată având scop umanitar. 

Contribuţiile ministerelor de linie pe subiectul asistenţei pentru dezvoltare au continuat 
să urmărească îndeplinirea angajamentelor asumate prin tratate internaţionale. În acest 
context, contribuţiile multilaterale continuă să reprezinte cea mai mare parte a fondu-
rilor raportate de România. 

Ministerul Afacerilor Externe (MAE), coordonatorul politicii naţionale de cooperare pentru 
dezvoltare, a urmărit pe parcursul anului 2012 întărirea profilului de donator al României 
în domeniu. Pe lângă beneficiile aduse ţărilor partenere ale României pe linie AOD, 
proiectele finanţate în 2012 au condus, totodată, la întărirea parteneriatelor existente 
cu instituţiile de linie româneşti şi societatea civilă (de exemplu, Protocolul de Colaborare 
între Ministerul Afacerilor Externe şi FOND în domeniul politicii de cooperare internaţională 
pentru dezvoltare promovată de România), precum şi cu o serie de organizaţii internaţio-
nale, precum Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD). 

Cu PNUD, MAE a încheiat un parteneriat în valoare totală de 2.260.481 RON, ce are 
ca scop întărirea capacităţii organizaţionale a MAE şi implementarea unei politici de 
cooperare pentru dezvoltare coerente şi eficiente.  

Pentru a răspunde crizei umanitare din Siria, ONU a făcut apel pentru fonduri de 348 
milioane USD, până la sfârşitul anului fiind acoperite 53% dintre acestea. Un apel 
umanitar separat a fost lansat pentru refugiaţii sirieni în statele vecine, ridicându-se la 
488 milioane USD.  

România a răspuns pozitiv apelurilor umanitare lansate de ONU, alte organizaţii 
internaţionale sau state-gazdă pentru refugiaţii sirieni, acordând asistenţă atât pentru 
ajutorarea persoanelor din Siria, cât şi a refugiaţilor sirieni din ţările vecine, în valoare 
totală de 0,69 milioane RON.

Pe lângă crizele cauzate de om, în 2012 s-au făcut din nou resimţite fenomenele 
climatice severe, precum seceta în regiunea Sahel, ce au contribuit la creşterea preţului 
alimentelor şi strămutarea în masă a populaţiei. Conform Organizaţiei Naţiunilor Unite 
pentru Alimentaţie şi Agricultură, 18,7 milioane de persoane au fost afectate de criza 
alimentară apărută în urma secetei în mai multe ţări din regiunea Sahel. În ianuarie 
2013, fuseseră solicitate fonduri de peste 1,6 milioane USD pentru oferirea de 
asistenţă umanitară în Burkina Faso, Ciad, Mali, Mauritania, Niger, Senegal, Gambia, 
Camerun şi Nigeria, fiind acoperită doar 35% dintre cerere. România a acordat 0,13 
mil. RON sub formă de asistenţă umanitară în regiunea Sahel, prin intermediul 
Programului Alimentar Mondial.

România a contribuit, de asemenea, la eforturile de reducere a efectelor secetei şi în 
Republica Moldova. Seceta, una dintre cele mai severe din ultimii ani, a avut un impact 
major asupra agriculturii şi  populaţiei rurale ce constituie aproximativ 60% din popu-
laţia ţării şi în condiţiile în care agricultura joacă un rol important în economia ţării, 
contribuind cu 16,2% la produsul intern brut. Regiunea cea mai afectată a fost partea 
de sud a ţării unde producţiile de porumb şi floarea soarelui, de exemplu, au scăzut cu 
peste 80%. Asistenţa financiară a României a fost de 0,22 milioane RON, sumă care 
s-a adăugat contribuţiilor voluntare ale mediului privat românesc.

Republica Moldova, principalul stat partener al României în politica de cooperare 
pentru dezvoltare, a beneficiat în 2012 de 57% din fondurile AOD bilaterale, 8 instituţii 
naţionale raportând contribuţii bilaterale sub formă de burse, proiecte şi schimb de 
experţi adresate acestui stat.

Poziţionarea Tunisiei şi Serbiei în topul beneficiarilor de asistenţă pentru dezvoltare din 
partea României se datorează burselor şi cheltuielilor asociate acestora, alte tipuri de 
asistenţă bilaterală fiind, pentru moment, limitate în cazul celor două state.
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    Cea mai mare contribuţie raportată la nivel naţional a fost contribuţia din bugetul 
Ministerului Finanţelor Publice către bugetul  de asistenţă pentru dezvoltare al Comisiei 
Europene, în valoare totală de 317,8 milioane RON. La aceasta s-a adăugat contribuţia 
către bugetul Fondului European pentru Dezvoltare, principalul instrument financiar 
extrabugetar destinat statelor din Africa, Caraibe şi Pacific, în valoare de 42,28 milioane 
RON. Contribuţia totală către Uniunea Europeană a reprezentat aproximativ 73% din AOD 
raportată la nivel naţional în 2012.

    Asistenţa multilaterală acordată la nivel naţional s-a ridicat în 2012 
la 373.763.090,96 RON.

    Principalele state beneficiare de asistenţă pentru dezvoltare din partea României în 
2012 au fost Republica Moldova (61.239.509,24 RON – 12,4% din bugetul anual total), 
Republica Tunisiană (5.382.053,91 RON – 1,1% din bugetul total) şi Republica Serbia 
(4.561.671,87 RON – 0,92% din bugetul total). Majoritatea fondurilor raportate în 
beneficiul acestor trei state reprezintă burse de studiu.

    Asistenţa bilaterală pentru dezvoltare raportată de România în beneficiul statelor cel 
mai puţin dezvoltate (LDCs) s-a ridicat la 3.976.676,36 RON (3,7% din AOD).

    Contribuţia de la bugetul MAE raportată ca AOD a fost în valoare totală de 
18.903.032,41 RON, reprezentând 4% din totalul contribuţiilor raportate. Aproximativ 
53% din această contribuţie a provenit de la bugetul special, dedicat în totalitate 
cooperării internaţionale pentru dezvoltare.

PARTEA I: 

O perspectivă vizuală asupra 
asistenței pentru dezvoltare oferită de 
România în 2012
Distribuția tehnică a contribuțiilor AOD acordate la nivel național 
în anul 2012 

Asistenţa bilaterală  oferită la nivel naţional include activităţile derulate în mod direct, 
între România şi statul partener, ori indirect, prin intermediul unor contractanţi.
Asistenţa multilaterală reprezintă contribuţiile neafectate la organizaţiile internaţionale 
incluse pe lista Comitetului Asistenţă pentru Dezvoltare al OCDE, precum şi către 
fondurile special administrate de acestea.

În 2012 contribuţiile multilaterale continuă să concentreze cea mai mare parte a 
fondurilor AOD acordate de România. 

Perspectiva sectorială a contribuțiilor bilaterale AOD în 2012 

Cuvânt înainte

Pe baza recentei experienţe de tranziţie spre democraţie prin care a trecut România, la 
nivel naţional s-a format un capital important de expertiză şi know-how, relevant pentru 
statele care trec actualmente prin experienţe similare. Dorim să împărtăşim expertiza 
românească şi lecţiile învăţate cu statele partenere, acolo unde experienţa noastră este 
necesară, dorită şi relevantă. De aceea, România a continuat să răspundă nevoilor de 
întărire a capacităţilor instituţionale ale Republicii Moldova şi ale statelor partenere din 
Regiunea extinsă a Mării Negre, Nordul Africii şi Orientul Mijlociu, printr-o abordare
complexă care a inclus burse de studiu şi asistenţă tehnică în domeniile administraţiei 
electorale, reconstrucţiei post-conflict, justiţiei şi afacerilor interne etc.

În ceea ce priveşte ajutorul umanitar, în 2012 România a răspuns prompt apelurilor 
internaţionale pe fondul unor crize umanitare provocate de conflicte şi de fenomene 
climatice extreme, precum criza cauzată de războiul din Siria şi seceta severă din 
regiunea Sahel şi, respectiv, Republica Moldova.

În plan european, România a contribuit la negocierile privind viitorul buget multianual al 
Uniunii Europene şi a participat, încă de la început, la negocierile privind stabilirea Fondu-
lui European pentru Democraţie (EED), un nou instrument de promovare a democraţiei 
şi drepturilor omului în ţările în curs de dezvoltare.

În ceea ce priveşte natura fondurilor AOD raportate de MAE prezentată în graficul nr. 9, 
se observă faptul că proiectele bilaterale şi contribuţiile anuale la organizaţii şi fonduri 
internaţionale reprezintă cel mai mare procent din totalul contribuţiilor – 38% fiecare. 
Restul de 24% constă în cotizaţii la misiuni de menţinere a păcii, cheltuieli cu 
observatori electorali, bursele doctorale Eugen Ionesco (9%) şi ajutor umanitar bilateral. 

În privinţa ajutorului umanitar bilateral, s-a remarcat o uşoară scădere a fondurilor 
alocate, de la 1,1 mil. RON în 2011, la 1,05 mil. RON în 2012. Asistenţa umanitară a 
fost alocată ca răspuns la apelurile de urgenţă de pe fondul crizelor din Siria (0,69 mil. 
RON), Sahel (0,13 mil. RON) şi Republica Moldova (0,22 mil. RON), aceasta fiind 
acordată atât prin intermediul organizaţiilor internaţionale de profil (Programul Alimentar 
Mondial, UN OCHA ş.a.), cât şi direct către statul beneficiar, i.e. guvernul Republicii 
Moldova (vezi pag. 18). 

În ceea ce priveşte consolidarea societăţii civile, România a sponsorizat organizarea a 
două forumuri ONG - unul regional, adresat actorilor din zona extinsă a Mării Negre, 
eveniment anual recunoscut  deja la nivel internaţional şi aflat la cea de-a V-a ediţie, şi 
unul dedicat societăţii civile din Republica Moldova, aflat la ediţia a III-a. De asemenea, 
România a co-finanţat cu 442.475 RON (în anii 2011 şi 2012) un proiect implementat 
de Consiliul Europei (CoE), adresat societăţii civile şi mass-media independente din 
Belarus. 

În cadrul acestui proiect, CoE a susţinut Şcoala Est Europeană de Studii Politice 
(EESPS) în organizarea unor evenimente pentru încurajarea cooperării între ONG-urile 
independente din Belarus şi identificarea oportunităţilor prezente în ţară. De asemenea, 
au fost organizate două vizite ale reprezentanţilor societăţii civile din Belarus la sediul 
Consiliului Europei, în timpul Adunării Parlamentare a CoE şi respectiv, cu ocazia 
Adunării Parlamentare şi a conferinţei ONG-urilor internaţionale. 

Pe plan intern, pentru sprijinirea capacităţii reprezentanţilor sectorului ONG din 
România, Ministerul Afacerilor Externe finanţează fondul de mobilitate pentru experţi 
neguvernamentali, un instrument de sprijin financiar pentru misiuni în Republica 
Moldova, menit să faciliteze emergenţa proiectelor comune între cele două ţări.  

O altă prioritate tematică a programului AOD este pacea şi securitatea. România a 
co-finanţat un proiect al Consiliului Europei pentru creşterea încrederii între Chişinău şi 
Tiraspol, pentru încurajarea dialogului între administraţia Republicii Moldova şi 
autorităţile de facto transnistrene şi dezvoltarea contactelor la nivel tehnic pe subiecte 
precum sănătate, educaţie, mobilitate şi informaţie. Asistenţa financiară totală acordată 
de MAE în cadrul proiectului a fost de 1.240.614 RON în anii 2010 - 2012. 

De asemenea, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul de Interne şi PNUD România au 
organizat un training pentru dezvoltarea capacităţilor civile în domeniul reconstrucţiei 
post-conflict adresat tuturor ţărilor prioritare şi de interes pentru AOD. Participanţii la 
curs au luat parte la o serie de module teoretice privind gestionarea crizelor şi la un 
exerciţiu de simulare a unei misiuni pe teren. 223.810 RON au fost donaţi Băncii de 
Dezvoltare a Consiliului Europei pentru “Regional Housing Programme”, un proiect de 
locuinţe pentru refugiaţi şi persoane strămutate intern din Bosnia-Herţegovina, Croaţia, 
Muntenegru şi Serbia.

În domeniile agriculturii şi dezvoltării economice durabile, Guvernul României a finanţat 
echiparea unui laborator pentru determinarea pesticidelor din plante, sol şi produse de 
origine vegetală din Chişinău. Proiectul a fost implementat de Autoritatea Naţională 
Sanitar Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA) din România şi de Minis-
terul Agriculturii şi Industriei Alimentare din Republica Moldova. În cadrul acestui 
proiect, ANSVSA a semnat un acord tehnic cu instituţia omoloagă din Republica 
Moldova. De asemenea, acest proiect a facilitat schimbul de experienţă dintre experţii 
moldoveni şi cei europeni, printr-o serie de vizite de lucru în Chişinău şi Bucureşti. 

Asistența bilaterală AOD în 2012, 
în funcție de categoriile de state beneficiare

La nivel naţional, în 2012, 15 instituţii de linie (ministere şi agenţii de linie) 
au raportat implementarea sau finanţarea de acţiuni şi de contribuţii subscrise 
cooperării internaţionale pentru dezvoltare. 

Volumul total AOD raportat de România pentru anul 2012 a fost de 494.038.920 RON. 
Fondurile raportate ca asistenţă pentru dezvoltare oferite de ministerele româneşti sunt 
prezentate în graficul nr.7.

Din punctul de vedere al volumului contribuţiei, Ministerul Finanţelor Publice (MFP) a 
alocat aproximativ 73% din fondurile de asistenţă pentru dezvoltare raportate la nivel 
naţional, reprezentând aportul României la instrumentele pentru dezvoltare gestionate 
de Comisia Europeană. MFP este urmat de Ministerul Educaţiei Naţionale (MEN), cu 
20% din suma totală de asistenţă raportată (prin bursele oferite studenţilor provenind 
din statele în curs de dezvoltare), de Ministerul Afacerilor Externe (MAE) cu 4%, Minis-
terul Afacerilor Interne (MAI) şi Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice (MMSC), 
fiecare contribuind cu 1% la fondurile raportate la nivel naţional.

În anul 2012, probabil una dintre cele mai mari provocări cu care s-a confruntat politica 
AOD a fost ridicată de legislaţia fragmentată şi interpretarea neunitară a cadrului 
normativ care vizează implementarea şi finanţarea cooperării  pentru dezvoltare. Din 
această cauză, plăţile alocate proiectelor AOD au fost întârziate, afectând predictibili-
tatea programului, ridicând probleme în special pentru ONG-urile partenere. 

O altă problemă este reprezentată de resursele umane limitate, având în vedere cerinţele 
şi standardele impuse de angajamentele internaţionale în domeniu.

Până în anul 2012, coordonarea inter-ministerială în domeniul AOD a fost limitată. 
S-a resimţit astfel, o necesitate stringentă pentru dialog şi coordonare între instituţiile 
statului în acest domeniu, care să permită o utilizare mai eficientă a fondurilor pentru 
dezvoltare disponibile, în care toţi actorii implicaţi să îşi canalizeze eforturile în mod 
complementar pentru atingerea obiectivelor strategice. 

Pentru a îmbunătăţi cooperarea inter-instituţională, MAE a iniţiat în 2012 primele 
grupuri de lucru inter-ministeriale la nivel de experţi în domeniu, iniţiativă care a condus 
în 2013 la crearea Consiliului Consultativ, forumul de dezbatere pentru politica AOD, 
urmând modelul de bună-practică oferit de alte state. De asemenea, MAE/UAsD a 
organizat traininguri specializate pentru ministerele de linie privind raportarea asistenţei 
la nivel naţional, pregătind exerciţiul de raportare naţională Monterrey.

Impactul acestor demersuri se observă în faptul că în anul 2012, 16 instituţii publice au 
raportat contribuţii AOD, faţă de 10 în 2011, ceea ce arată un interes mai ridicat din 
partea acestora pentru domeniu. De asemenea, se observă că sumele declarate de 
ministerele de linie în 2012 sunt, în majoritatea cazurilor, considerabil mai mari faţă de 
anul precendent, precum şi că a avut loc o îmbunătăţire a calităţii raportării AOD a 
acestora. 

   

Angajamente internaționale

În ceea ce priveşte angajamentele internaţionale din domeniul cooperării pentru 
dezvoltare, România şi-a asumat, prin Consensul de la Monterrey, creşterea finanţării 
asistenţei oficiale pentru dezvoltare. Acest angajament politic a fost apoi operaţionalizat 
prin Consensul European pentru Dezvoltare din 2005, care stabileşte ca valoarea 
contribuţiilor fiecărui nou stat membru să ajungă la 0,33% din venitul naţional brut până 
în anul 2015. Conform predicţiilor Uniunii Europene, acest volum se traduce pentru 
România în suma de 538 milioane Euro pentru anul 2015. 

În acest moment, România este departe de a-şi îndeplini acest angajament. Şocurile 
economice suferite în ultimii ani au încetinit evoluţia bugetului AOD astfel încât, conform 
prognozelor Comisiei Europene, România trebuie să crească de aproape 5 ori 
cuantumul asistenţei acordate faţă de contribuţia realizată în 2012. 

În acest an, volumul AOD raportat de România a înregistrat o scădere de 1% faţă de 
nivelul înregistrat în 2011, respectiv, de la 499 milioane RON la 494 milioane RON 
(echivalentul a 111 milioane Euro), reprezentând 0,085 % din venitul naţional brut, prin 
comparaţie cu 0,09% din VNB, raportat în 2011. 

În ceea ce priveşte implicarea în dezbaterea globală despre evoluţia domeniului 
asistenţei pentru dezvoltare, în calitate de stat membru UE, România a contribuit, de 
asemenea, pe parcursul anului 2012 la negocierile privind viitorul buget multianual al 
Uniunii Europene (inclusiv Capitolul 4 care stabileşte bugetele aferente cooperării 
internaţionale pentru dezvoltare). România a fost implicată încă de la început şi în 
negocierile privind stabilirea Fondului European pentru Democraţie (FED)7, instrument 
multilateral care îşi propune finanţarea actorilor din statele în curs de dezvoltare care 
activează în sensul democratizării şi respectării drepturilor omului.

ANEXA 1 - Distribuția bugetului AOD 
al MAE în anul 2012

II.3. Ministerul Educației Naționale 
Bursele de studii şi facilităţile financiare acordate cetăţenilor statelor eligibile 
AOD constituie principala contribuţie AOD a Ministerului Educaţiei Naţionale (MEN), 
în anul 2012 aceste contribuţii ridicându-se la 100.213.138 RON, reprezentând 
aproximativ 20% din totalul fondurilor de asistenţă pentru dezvoltare raportate la 
nivel naţional. 

Mai mult de 50% din fondurile MEN au fost destinate Republicii Moldova (56.990.409 
RON). Au beneficiat de burse de peste 2 mil. RON şi state precum Tunisia, Serbia, 
Albania, Ucraina, Maroc, Turcia şi Siria (Fig.11).

II.4. Ministerul Afacerilor Interne
Contribuţia AOD a Ministerului Afacerilor Interne (MAI) a însumat în 2012 5.394.581 
RON, din care 4.943.550 RON au reprezentat programe UE co-finanţate: asistenţă 
juridică specializată pentru solicitanţii de azil din România, servicii de asistenţă integrată 
pentru asigurarea protecţiei şi incluziunii sociale a refugiaţilor, asistenţă şi facilităţi 
pentru solicitanţii de azil din România privind îmbunătăţirea nivelului de trai şi modelul 
responsabilizării acestora, consolidarea capacităţii autorităţilor de a gestiona 
problematica azilului, asistenţă şi sprijin pentru beneficiarii unor forme de protecţie în 
România, asistenţă specializată şi îmbunătăţirea serviciilor destinate solicitanţilor de 
azil. Totodată, a fost realizat un curs de pregătire în domeniul managementului ordinii 
publice şi dreptului umanitar a 20 de ofiţeri de poliţie din Irak şi un Curs Superior 
Internaţional adresat reprezentanţilor din Republica Moldova, Ucraina, Muntenegru, 
Serbia, Iordania, Albania, China şi Bosnia şi Herţegovina, având ca scop asigurarea 
pregătirii de stat, axată pe specificul activităţii în mediul multinaţional, cunoaşterea 
instituţiilor şi forţelor de securitate europene şi a operaţiunilor de menţinere a păcii 
organizate de către ONU. 
Din perspectiva contribuţiilor multilaterale, MAI a raportat suma de 268.285 RON, 
constituind contribuţie la Organizaţia Internaţională pentru Migraţie.

II.4.1. Administrația Națională a Penitenciarelor

În 2012, Administraţia Naţională a Penitenciarelor (ANP) a raportat o contribuţie AOD 
de 411.901 RON, reprezentând ajutor privind plata şcolarizării pentru elevii moldoveni 
în cadrul Şcolii Naţionale de pregătire a agenţilor de penitenciare (SNPAP) Târgu Ocna, 
acordată în urma "Protocolului de cooperare dintre ANP şi Direcţia Instituţiilor 
Penitenciare MD", costuri privind salariile şi transportul pentru ofiţerii aflaţi în misiune în 
Georgia, respectiv, costuri privind deplasarea unor delegaţii algeriene în vederea 
transferului de expertiză şi know-how.

II.5. Ministerul Mediului și Schimbărilor 
Climatice
Suma contribuţiilor eligibile ca AOD acordate de Ministerul Mediului şi Schimbărilor 
Climatice (MMCS) a atins în 2012 o valoare de 3.533.519 RON. Peste 70% din 
fondurile alocate s-au referit la contribuţii privind Convenţia pentru Protecţia Zonelor 
Umede de Importanţă Internaţională (RAMSAR) – 1.753.323 RON, reprezentând 
contribuţie obligatorie şi voluntară, şi contribuţia la protocolul de la Montreal – 
1.051.000 RON. Alte contribuţii au fost destinate Convenţiei Naţiunilor Unite privind 
Combaterea Deşertificării – 55.571 RON, Convenţia privind Schimbările Climatice - 
71.243 RON, Programul Naţiunilor Unite pentru Mediu - 561.500 RON, Convenţia 
privind comerţul internaţional cu specii periclitate de faună şi floră sălbatică (CITES) - 
33.665 RON şi Uniunea Internaţională pentru Conservarea Naturii – 7.215 RON.

II.10. Ministerul Muncii, Familiei, 
Protecției Sociale și Persoanelor
Vârstnice 
Contribuţia AOD raportată de MMFPSPV s-a ridicat la valoarea de 1.394.837 RON, 
reprezentând aportul financiar la bugetul Organizaţiei Internaţionale a Muncii.

II.11. Ministerul pentru Societatea 
Informațională 
Totalul contribuţiei AOD a MCSI din 2012 s-a ridicat la 149.044 RON, reprezentând 
contribuţia financiară anuală către Uniunea Poştală Universală – 61.973 RON - şi către 
Uniunea Internaţională a Telecomunicaţiilor – 87.071 RON.

II.12. Camera de Comerț și Industrie 
a României 
Camera de Comerţ şi Industrie a României a alocat în 2012 fonduri AOD în valoare de 
14.370 RON, reprezentând costuri cu participarea experţilor români la un program de 
twinning vizând transferul de expertiză în beneficiul Republicii Moldova.

II.13. Agenția Națională a 
Funcționarilor Publici 
Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici a raportat în 2012 o contribuţie AOD în 
valoare de 11.360 RON, reprezentând costurile cu participarea experţilor proprii la 
conferinţa internaţională cu tema "Sporirea eficacităţii şi eficienţei funcţiei publice prin 
evaluarea performanţelor" desfăşurată la Baku (Azerbaidjan).

În graficul nr. 6 se observă distribuţia fondurilor AOD bilaterale în funcţie de categoriile 
de state beneficiare, conform clasificării OCDE-DAC privind gradul de dezvoltare a 
acestora. 

74% din fonduri sunt direcţionate spre state şi teritorii cu venit mic spre mediu, 
22% către state şi teritorii cu venit mediu-superior, în timp ce statele cel mai puţin 
dezvoltate, împreună cu alte state cu venit mic au beneficiat de 4% din asistenţa 
oferită în 2012 de România.
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Fig 6: Distribuția fondurilor AOD bilaterale
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Cu toate acestea, şocurile economice din ultimii ani au îndepărtat România de 
atingerea acestui obiectiv. Bugetul naţional total alocat asistenţei pentru dezvoltare 
raportat de România în 2012 a fost de 494.057.042,05 RON (echivalentul a 111 
milioane de Euro conform calculelor realizate la nivel naţional2), reprezentând 0,085% 
din VNB.

Contribuția României

În conformitate cu normele şi criteriile stabilite de Comitetul Asistenţă pentru 
Dezvoltare din cadrul Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE), 
România poate acorda asistenţă pentru dezvoltare statelor în curs de dezvoltare 
conform listelor elaborate şi actualizate de organizaţia menţionată. Asistenţa poate fi 
acordată printr-o abordare specifică şi direcţionată (asistenţă bilaterală) sau prin 
asociere la eforturile internaţionale în domeniu (asistenţă multilaterală). MAE raportează 
ca asistenţă bilaterală toate proiectele cu obiectiv şi activităţi clar stabilite, inclusiv cele 
finanţate prin/implementate de organizaţii internaţionale partenere (spre exemplu 
implementarea unui proiect de asistenţă electorală pentru Republica Arabă Egipt, prin 
intermediul unei Agenţii ONU). 

În ceea ce priveşte asistenţa multilaterală, aceasta încorporează contribuţiile neafectate 
(„core contributions”), care nu au ca scop finanţarea unui proiect individual, ci rămân la 
dispoziţia organizaţiei internaţionale receptoare  pentru canalizarea  lor către activităţile 
care necesită susţinere financiară sau către anumite activităţi generice (spre exemplu, 
contribuţia la fonduri gestionate de organizaţii sau instituţii internaţionale precum 
Comisia Europeană sau agenţii ONU).

Notă: În contextul prezentului raport, asistenţa umanitară este încorporată la asistenţa bilaterală, cu excepţia 
contribuţiei la CERF care este o contribuţie neafectată având scop umanitar. 

Contribuţiile ministerelor de linie pe subiectul asistenţei pentru dezvoltare au continuat 
să urmărească îndeplinirea angajamentelor asumate prin tratate internaţionale. În acest 
context, contribuţiile multilaterale continuă să reprezinte cea mai mare parte a fondu-
rilor raportate de România. 

Ministerul Afacerilor Externe (MAE), coordonatorul politicii naţionale de cooperare pentru 
dezvoltare, a urmărit pe parcursul anului 2012 întărirea profilului de donator al României 
în domeniu. Pe lângă beneficiile aduse ţărilor partenere ale României pe linie AOD, 
proiectele finanţate în 2012 au condus, totodată, la întărirea parteneriatelor existente 
cu instituţiile de linie româneşti şi societatea civilă (de exemplu, Protocolul de Colaborare 
între Ministerul Afacerilor Externe şi FOND în domeniul politicii de cooperare internaţională 
pentru dezvoltare promovată de România), precum şi cu o serie de organizaţii internaţio-
nale, precum Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD). 

Cu PNUD, MAE a încheiat un parteneriat în valoare totală de 2.260.481 RON, ce are 
ca scop întărirea capacităţii organizaţionale a MAE şi implementarea unei politici de 
cooperare pentru dezvoltare coerente şi eficiente.  

Pentru a răspunde crizei umanitare din Siria, ONU a făcut apel pentru fonduri de 348 
milioane USD, până la sfârşitul anului fiind acoperite 53% dintre acestea. Un apel 
umanitar separat a fost lansat pentru refugiaţii sirieni în statele vecine, ridicându-se la 
488 milioane USD.  

România a răspuns pozitiv apelurilor umanitare lansate de ONU, alte organizaţii 
internaţionale sau state-gazdă pentru refugiaţii sirieni, acordând asistenţă atât pentru 
ajutorarea persoanelor din Siria, cât şi a refugiaţilor sirieni din ţările vecine, în valoare 
totală de 0,69 milioane RON.

Pe lângă crizele cauzate de om, în 2012 s-au făcut din nou resimţite fenomenele 
climatice severe, precum seceta în regiunea Sahel, ce au contribuit la creşterea preţului 
alimentelor şi strămutarea în masă a populaţiei. Conform Organizaţiei Naţiunilor Unite 
pentru Alimentaţie şi Agricultură, 18,7 milioane de persoane au fost afectate de criza 
alimentară apărută în urma secetei în mai multe ţări din regiunea Sahel. În ianuarie 
2013, fuseseră solicitate fonduri de peste 1,6 milioane USD pentru oferirea de 
asistenţă umanitară în Burkina Faso, Ciad, Mali, Mauritania, Niger, Senegal, Gambia, 
Camerun şi Nigeria, fiind acoperită doar 35% dintre cerere. România a acordat 0,13 
mil. RON sub formă de asistenţă umanitară în regiunea Sahel, prin intermediul 
Programului Alimentar Mondial.

România a contribuit, de asemenea, la eforturile de reducere a efectelor secetei şi în 
Republica Moldova. Seceta, una dintre cele mai severe din ultimii ani, a avut un impact 
major asupra agriculturii şi  populaţiei rurale ce constituie aproximativ 60% din popu-
laţia ţării şi în condiţiile în care agricultura joacă un rol important în economia ţării, 
contribuind cu 16,2% la produsul intern brut. Regiunea cea mai afectată a fost partea 
de sud a ţării unde producţiile de porumb şi floarea soarelui, de exemplu, au scăzut cu 
peste 80%. Asistenţa financiară a României a fost de 0,22 milioane RON, sumă care 
s-a adăugat contribuţiilor voluntare ale mediului privat românesc.
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    Cea mai mare contribuţie raportată la nivel naţional a fost contribuţia din bugetul 
Ministerului Finanţelor Publice către bugetul  de asistenţă pentru dezvoltare al Comisiei 
Europene, în valoare totală de 317,8 milioane RON. La aceasta s-a adăugat contribuţia 
către bugetul Fondului European pentru Dezvoltare, principalul instrument financiar 
extrabugetar destinat statelor din Africa, Caraibe şi Pacific, în valoare de 42,28 milioane 
RON. Contribuţia totală către Uniunea Europeană a reprezentat aproximativ 73% din AOD 
raportată la nivel naţional în 2012.

    Asistenţa multilaterală acordată la nivel naţional s-a ridicat în 2012 
la 373.763.090,96 RON.

    Principalele state beneficiare de asistenţă pentru dezvoltare din partea României în 
2012 au fost Republica Moldova (61.239.509,24 RON – 12,4% din bugetul anual total), 
Republica Tunisiană (5.382.053,91 RON – 1,1% din bugetul total) şi Republica Serbia 
(4.561.671,87 RON – 0,92% din bugetul total). Majoritatea fondurilor raportate în 
beneficiul acestor trei state reprezintă burse de studiu.

    Asistenţa bilaterală pentru dezvoltare raportată de România în beneficiul statelor cel 
mai puţin dezvoltate (LDCs) s-a ridicat la 3.976.676,36 RON (3,7% din AOD).

    Contribuţia de la bugetul MAE raportată ca AOD a fost în valoare totală de 
18.903.032,41 RON, reprezentând 4% din totalul contribuţiilor raportate. Aproximativ 
53% din această contribuţie a provenit de la bugetul special, dedicat în totalitate 
cooperării internaţionale pentru dezvoltare.

PARTEA I: 

O perspectivă vizuală asupra 
asistenței pentru dezvoltare oferită de 
România în 2012
Distribuția tehnică a contribuțiilor AOD acordate la nivel național 
în anul 2012 

Asistenţa bilaterală  oferită la nivel naţional include activităţile derulate în mod direct, 
între România şi statul partener, ori indirect, prin intermediul unor contractanţi.
Asistenţa multilaterală reprezintă contribuţiile neafectate la organizaţiile internaţionale 
incluse pe lista Comitetului Asistenţă pentru Dezvoltare al OCDE, precum şi către 
fondurile special administrate de acestea.

În 2012 contribuţiile multilaterale continuă să concentreze cea mai mare parte a 
fondurilor AOD acordate de România. 

Perspectiva sectorială a contribuțiilor bilaterale AOD în 2012 

Cuvânt înainte

Pe baza recentei experienţe de tranziţie spre democraţie prin care a trecut România, la 
nivel naţional s-a format un capital important de expertiză şi know-how, relevant pentru 
statele care trec actualmente prin experienţe similare. Dorim să împărtăşim expertiza 
românească şi lecţiile învăţate cu statele partenere, acolo unde experienţa noastră este 
necesară, dorită şi relevantă. De aceea, România a continuat să răspundă nevoilor de 
întărire a capacităţilor instituţionale ale Republicii Moldova şi ale statelor partenere din 
Regiunea extinsă a Mării Negre, Nordul Africii şi Orientul Mijlociu, printr-o abordare
complexă care a inclus burse de studiu şi asistenţă tehnică în domeniile administraţiei 
electorale, reconstrucţiei post-conflict, justiţiei şi afacerilor interne etc.

În ceea ce priveşte ajutorul umanitar, în 2012 România a răspuns prompt apelurilor 
internaţionale pe fondul unor crize umanitare provocate de conflicte şi de fenomene 
climatice extreme, precum criza cauzată de războiul din Siria şi seceta severă din 
regiunea Sahel şi, respectiv, Republica Moldova.

În plan european, România a contribuit la negocierile privind viitorul buget multianual al 
Uniunii Europene şi a participat, încă de la început, la negocierile privind stabilirea Fondu-
lui European pentru Democraţie (EED), un nou instrument de promovare a democraţiei 
şi drepturilor omului în ţările în curs de dezvoltare.

În ceea ce priveşte natura fondurilor AOD raportate de MAE prezentată în graficul nr. 9, 
se observă faptul că proiectele bilaterale şi contribuţiile anuale la organizaţii şi fonduri 
internaţionale reprezintă cel mai mare procent din totalul contribuţiilor – 38% fiecare. 
Restul de 24% constă în cotizaţii la misiuni de menţinere a păcii, cheltuieli cu 
observatori electorali, bursele doctorale Eugen Ionesco (9%) şi ajutor umanitar bilateral. 

În privinţa ajutorului umanitar bilateral, s-a remarcat o uşoară scădere a fondurilor 
alocate, de la 1,1 mil. RON în 2011, la 1,05 mil. RON în 2012. Asistenţa umanitară a 
fost alocată ca răspuns la apelurile de urgenţă de pe fondul crizelor din Siria (0,69 mil. 
RON), Sahel (0,13 mil. RON) şi Republica Moldova (0,22 mil. RON), aceasta fiind 
acordată atât prin intermediul organizaţiilor internaţionale de profil (Programul Alimentar 
Mondial, UN OCHA ş.a.), cât şi direct către statul beneficiar, i.e. guvernul Republicii 
Moldova (vezi pag. 18). 

În ceea ce priveşte consolidarea societăţii civile, România a sponsorizat organizarea a 
două forumuri ONG - unul regional, adresat actorilor din zona extinsă a Mării Negre, 
eveniment anual recunoscut  deja la nivel internaţional şi aflat la cea de-a V-a ediţie, şi 
unul dedicat societăţii civile din Republica Moldova, aflat la ediţia a III-a. De asemenea, 
România a co-finanţat cu 442.475 RON (în anii 2011 şi 2012) un proiect implementat 
de Consiliul Europei (CoE), adresat societăţii civile şi mass-media independente din 
Belarus. 

În cadrul acestui proiect, CoE a susţinut Şcoala Est Europeană de Studii Politice 
(EESPS) în organizarea unor evenimente pentru încurajarea cooperării între ONG-urile 
independente din Belarus şi identificarea oportunităţilor prezente în ţară. De asemenea, 
au fost organizate două vizite ale reprezentanţilor societăţii civile din Belarus la sediul 
Consiliului Europei, în timpul Adunării Parlamentare a CoE şi respectiv, cu ocazia 
Adunării Parlamentare şi a conferinţei ONG-urilor internaţionale. 

Pe plan intern, pentru sprijinirea capacităţii reprezentanţilor sectorului ONG din 
România, Ministerul Afacerilor Externe finanţează fondul de mobilitate pentru experţi 
neguvernamentali, un instrument de sprijin financiar pentru misiuni în Republica 
Moldova, menit să faciliteze emergenţa proiectelor comune între cele două ţări.  

O altă prioritate tematică a programului AOD este pacea şi securitatea. România a 
co-finanţat un proiect al Consiliului Europei pentru creşterea încrederii între Chişinău şi 
Tiraspol, pentru încurajarea dialogului între administraţia Republicii Moldova şi 
autorităţile de facto transnistrene şi dezvoltarea contactelor la nivel tehnic pe subiecte 
precum sănătate, educaţie, mobilitate şi informaţie. Asistenţa financiară totală acordată 
de MAE în cadrul proiectului a fost de 1.240.614 RON în anii 2010 - 2012. 

De asemenea, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul de Interne şi PNUD România au 
organizat un training pentru dezvoltarea capacităţilor civile în domeniul reconstrucţiei 
post-conflict adresat tuturor ţărilor prioritare şi de interes pentru AOD. Participanţii la 
curs au luat parte la o serie de module teoretice privind gestionarea crizelor şi la un 
exerciţiu de simulare a unei misiuni pe teren. 223.810 RON au fost donaţi Băncii de 
Dezvoltare a Consiliului Europei pentru “Regional Housing Programme”, un proiect de 
locuinţe pentru refugiaţi şi persoane strămutate intern din Bosnia-Herţegovina, Croaţia, 
Muntenegru şi Serbia.

În domeniile agriculturii şi dezvoltării economice durabile, Guvernul României a finanţat 
echiparea unui laborator pentru determinarea pesticidelor din plante, sol şi produse de 
origine vegetală din Chişinău. Proiectul a fost implementat de Autoritatea Naţională 
Sanitar Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA) din România şi de Minis-
terul Agriculturii şi Industriei Alimentare din Republica Moldova. În cadrul acestui 
proiect, ANSVSA a semnat un acord tehnic cu instituţia omoloagă din Republica 
Moldova. De asemenea, acest proiect a facilitat schimbul de experienţă dintre experţii 
moldoveni şi cei europeni, printr-o serie de vizite de lucru în Chişinău şi Bucureşti. 

Asistența bilaterală AOD în 2012, 
în funcție de categoriile de state beneficiare

La nivel naţional, în 2012, 15 instituţii de linie (ministere şi agenţii de linie) 
au raportat implementarea sau finanţarea de acţiuni şi de contribuţii subscrise 
cooperării internaţionale pentru dezvoltare. 

Volumul total AOD raportat de România pentru anul 2012 a fost de 494.038.920 RON. 
Fondurile raportate ca asistenţă pentru dezvoltare oferite de ministerele româneşti sunt 
prezentate în graficul nr.7.

Din punctul de vedere al volumului contribuţiei, Ministerul Finanţelor Publice (MFP) a 
alocat aproximativ 73% din fondurile de asistenţă pentru dezvoltare raportate la nivel 
naţional, reprezentând aportul României la instrumentele pentru dezvoltare gestionate 
de Comisia Europeană. MFP este urmat de Ministerul Educaţiei Naţionale (MEN), cu 
20% din suma totală de asistenţă raportată (prin bursele oferite studenţilor provenind 
din statele în curs de dezvoltare), de Ministerul Afacerilor Externe (MAE) cu 4%, Minis-
terul Afacerilor Interne (MAI) şi Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice (MMSC), 
fiecare contribuind cu 1% la fondurile raportate la nivel naţional.

PARTEA II: 

Execuția bugetară a 
fondurilor AOD raportate de 
instituțiile de linie în 2012

În anul 2012, probabil una dintre cele mai mari provocări cu care s-a confruntat politica 
AOD a fost ridicată de legislaţia fragmentată şi interpretarea neunitară a cadrului 
normativ care vizează implementarea şi finanţarea cooperării  pentru dezvoltare. Din 
această cauză, plăţile alocate proiectelor AOD au fost întârziate, afectând predictibili-
tatea programului, ridicând probleme în special pentru ONG-urile partenere. 

O altă problemă este reprezentată de resursele umane limitate, având în vedere cerinţele 
şi standardele impuse de angajamentele internaţionale în domeniu.

Până în anul 2012, coordonarea inter-ministerială în domeniul AOD a fost limitată. 
S-a resimţit astfel, o necesitate stringentă pentru dialog şi coordonare între instituţiile 
statului în acest domeniu, care să permită o utilizare mai eficientă a fondurilor pentru 
dezvoltare disponibile, în care toţi actorii implicaţi să îşi canalizeze eforturile în mod 
complementar pentru atingerea obiectivelor strategice. 

Pentru a îmbunătăţi cooperarea inter-instituţională, MAE a iniţiat în 2012 primele 
grupuri de lucru inter-ministeriale la nivel de experţi în domeniu, iniţiativă care a condus 
în 2013 la crearea Consiliului Consultativ, forumul de dezbatere pentru politica AOD, 
urmând modelul de bună-practică oferit de alte state. De asemenea, MAE/UAsD a 
organizat traininguri specializate pentru ministerele de linie privind raportarea asistenţei 
la nivel naţional, pregătind exerciţiul de raportare naţională Monterrey.

Impactul acestor demersuri se observă în faptul că în anul 2012, 16 instituţii publice au 
raportat contribuţii AOD, faţă de 10 în 2011, ceea ce arată un interes mai ridicat din 
partea acestora pentru domeniu. De asemenea, se observă că sumele declarate de 
ministerele de linie în 2012 sunt, în majoritatea cazurilor, considerabil mai mari faţă de 
anul precendent, precum şi că a avut loc o îmbunătăţire a calităţii raportării AOD a 
acestora. 

   

Angajamente internaționale

În ceea ce priveşte angajamentele internaţionale din domeniul cooperării pentru 
dezvoltare, România şi-a asumat, prin Consensul de la Monterrey, creşterea finanţării 
asistenţei oficiale pentru dezvoltare. Acest angajament politic a fost apoi operaţionalizat 
prin Consensul European pentru Dezvoltare din 2005, care stabileşte ca valoarea 
contribuţiilor fiecărui nou stat membru să ajungă la 0,33% din venitul naţional brut până 
în anul 2015. Conform predicţiilor Uniunii Europene, acest volum se traduce pentru 
România în suma de 538 milioane Euro pentru anul 2015. 

În acest moment, România este departe de a-şi îndeplini acest angajament. Şocurile 
economice suferite în ultimii ani au încetinit evoluţia bugetului AOD astfel încât, conform 
prognozelor Comisiei Europene, România trebuie să crească de aproape 5 ori 
cuantumul asistenţei acordate faţă de contribuţia realizată în 2012. 

În acest an, volumul AOD raportat de România a înregistrat o scădere de 1% faţă de 
nivelul înregistrat în 2011, respectiv, de la 499 milioane RON la 494 milioane RON 
(echivalentul a 111 milioane Euro), reprezentând 0,085 % din venitul naţional brut, prin 
comparaţie cu 0,09% din VNB, raportat în 2011. 

În ceea ce priveşte implicarea în dezbaterea globală despre evoluţia domeniului 
asistenţei pentru dezvoltare, în calitate de stat membru UE, România a contribuit, de 
asemenea, pe parcursul anului 2012 la negocierile privind viitorul buget multianual al 
Uniunii Europene (inclusiv Capitolul 4 care stabileşte bugetele aferente cooperării 
internaţionale pentru dezvoltare). România a fost implicată încă de la început şi în 
negocierile privind stabilirea Fondului European pentru Democraţie (FED)7, instrument 
multilateral care îşi propune finanţarea actorilor din statele în curs de dezvoltare care 
activează în sensul democratizării şi respectării drepturilor omului.

ANEXA 1 - Distribuția bugetului AOD 
al MAE în anul 2012

II.3. Ministerul Educației Naționale 
Bursele de studii şi facilităţile financiare acordate cetăţenilor statelor eligibile 
AOD constituie principala contribuţie AOD a Ministerului Educaţiei Naţionale (MEN), 
în anul 2012 aceste contribuţii ridicându-se la 100.213.138 RON, reprezentând 
aproximativ 20% din totalul fondurilor de asistenţă pentru dezvoltare raportate la 
nivel naţional. 

Mai mult de 50% din fondurile MEN au fost destinate Republicii Moldova (56.990.409 
RON). Au beneficiat de burse de peste 2 mil. RON şi state precum Tunisia, Serbia, 
Albania, Ucraina, Maroc, Turcia şi Siria (Fig.11).

II.4. Ministerul Afacerilor Interne
Contribuţia AOD a Ministerului Afacerilor Interne (MAI) a însumat în 2012 5.394.581 
RON, din care 4.943.550 RON au reprezentat programe UE co-finanţate: asistenţă 
juridică specializată pentru solicitanţii de azil din România, servicii de asistenţă integrată 
pentru asigurarea protecţiei şi incluziunii sociale a refugiaţilor, asistenţă şi facilităţi 
pentru solicitanţii de azil din România privind îmbunătăţirea nivelului de trai şi modelul 
responsabilizării acestora, consolidarea capacităţii autorităţilor de a gestiona 
problematica azilului, asistenţă şi sprijin pentru beneficiarii unor forme de protecţie în 
România, asistenţă specializată şi îmbunătăţirea serviciilor destinate solicitanţilor de 
azil. Totodată, a fost realizat un curs de pregătire în domeniul managementului ordinii 
publice şi dreptului umanitar a 20 de ofiţeri de poliţie din Irak şi un Curs Superior 
Internaţional adresat reprezentanţilor din Republica Moldova, Ucraina, Muntenegru, 
Serbia, Iordania, Albania, China şi Bosnia şi Herţegovina, având ca scop asigurarea 
pregătirii de stat, axată pe specificul activităţii în mediul multinaţional, cunoaşterea 
instituţiilor şi forţelor de securitate europene şi a operaţiunilor de menţinere a păcii 
organizate de către ONU. 
Din perspectiva contribuţiilor multilaterale, MAI a raportat suma de 268.285 RON, 
constituind contribuţie la Organizaţia Internaţională pentru Migraţie.

II.4.1. Administrația Națională a Penitenciarelor

În 2012, Administraţia Naţională a Penitenciarelor (ANP) a raportat o contribuţie AOD 
de 411.901 RON, reprezentând ajutor privind plata şcolarizării pentru elevii moldoveni 
în cadrul Şcolii Naţionale de pregătire a agenţilor de penitenciare (SNPAP) Târgu Ocna, 
acordată în urma "Protocolului de cooperare dintre ANP şi Direcţia Instituţiilor 
Penitenciare MD", costuri privind salariile şi transportul pentru ofiţerii aflaţi în misiune în 
Georgia, respectiv, costuri privind deplasarea unor delegaţii algeriene în vederea 
transferului de expertiză şi know-how.

II.5. Ministerul Mediului și Schimbărilor 
Climatice
Suma contribuţiilor eligibile ca AOD acordate de Ministerul Mediului şi Schimbărilor 
Climatice (MMCS) a atins în 2012 o valoare de 3.533.519 RON. Peste 70% din 
fondurile alocate s-au referit la contribuţii privind Convenţia pentru Protecţia Zonelor 
Umede de Importanţă Internaţională (RAMSAR) – 1.753.323 RON, reprezentând 
contribuţie obligatorie şi voluntară, şi contribuţia la protocolul de la Montreal – 
1.051.000 RON. Alte contribuţii au fost destinate Convenţiei Naţiunilor Unite privind 
Combaterea Deşertificării – 55.571 RON, Convenţia privind Schimbările Climatice - 
71.243 RON, Programul Naţiunilor Unite pentru Mediu - 561.500 RON, Convenţia 
privind comerţul internaţional cu specii periclitate de faună şi floră sălbatică (CITES) - 
33.665 RON şi Uniunea Internaţională pentru Conservarea Naturii – 7.215 RON.

II.10. Ministerul Muncii, Familiei, 
Protecției Sociale și Persoanelor
Vârstnice 
Contribuţia AOD raportată de MMFPSPV s-a ridicat la valoarea de 1.394.837 RON, 
reprezentând aportul financiar la bugetul Organizaţiei Internaţionale a Muncii.

II.11. Ministerul pentru Societatea 
Informațională 
Totalul contribuţiei AOD a MCSI din 2012 s-a ridicat la 149.044 RON, reprezentând 
contribuţia financiară anuală către Uniunea Poştală Universală – 61.973 RON - şi către 
Uniunea Internaţională a Telecomunicaţiilor – 87.071 RON.

II.12. Camera de Comerț și Industrie 
a României 
Camera de Comerţ şi Industrie a României a alocat în 2012 fonduri AOD în valoare de 
14.370 RON, reprezentând costuri cu participarea experţilor români la un program de 
twinning vizând transferul de expertiză în beneficiul Republicii Moldova.

II.13. Agenția Națională a 
Funcționarilor Publici 
Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici a raportat în 2012 o contribuţie AOD în 
valoare de 11.360 RON, reprezentând costurile cu participarea experţilor proprii la 
conferinţa internaţională cu tema "Sporirea eficacităţii şi eficienţei funcţiei publice prin 
evaluarea performanţelor" desfăşurată la Baku (Azerbaidjan).

Fig 7: Defalcarea contribuțiilor instituțiilor de linie
la totalul AOD (RON):
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Cu toate acestea, şocurile economice din ultimii ani au îndepărtat România de 
atingerea acestui obiectiv. Bugetul naţional total alocat asistenţei pentru dezvoltare 
raportat de România în 2012 a fost de 494.057.042,05 RON (echivalentul a 111 
milioane de Euro conform calculelor realizate la nivel naţional2), reprezentând 0,085% 
din VNB.

Contribuția României

În conformitate cu normele şi criteriile stabilite de Comitetul Asistenţă pentru 
Dezvoltare din cadrul Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE), 
România poate acorda asistenţă pentru dezvoltare statelor în curs de dezvoltare 
conform listelor elaborate şi actualizate de organizaţia menţionată. Asistenţa poate fi 
acordată printr-o abordare specifică şi direcţionată (asistenţă bilaterală) sau prin 
asociere la eforturile internaţionale în domeniu (asistenţă multilaterală). MAE raportează 
ca asistenţă bilaterală toate proiectele cu obiectiv şi activităţi clar stabilite, inclusiv cele 
finanţate prin/implementate de organizaţii internaţionale partenere (spre exemplu 
implementarea unui proiect de asistenţă electorală pentru Republica Arabă Egipt, prin 
intermediul unei Agenţii ONU). 

În ceea ce priveşte asistenţa multilaterală, aceasta încorporează contribuţiile neafectate 
(„core contributions”), care nu au ca scop finanţarea unui proiect individual, ci rămân la 
dispoziţia organizaţiei internaţionale receptoare  pentru canalizarea  lor către activităţile 
care necesită susţinere financiară sau către anumite activităţi generice (spre exemplu, 
contribuţia la fonduri gestionate de organizaţii sau instituţii internaţionale precum 
Comisia Europeană sau agenţii ONU).

Notă: În contextul prezentului raport, asistenţa umanitară este încorporată la asistenţa bilaterală, cu excepţia 
contribuţiei la CERF care este o contribuţie neafectată având scop umanitar. 

Contribuţiile ministerelor de linie pe subiectul asistenţei pentru dezvoltare au continuat 
să urmărească îndeplinirea angajamentelor asumate prin tratate internaţionale. În acest 
context, contribuţiile multilaterale continuă să reprezinte cea mai mare parte a fondu-
rilor raportate de România. 

Ministerul Afacerilor Externe (MAE), coordonatorul politicii naţionale de cooperare pentru 
dezvoltare, a urmărit pe parcursul anului 2012 întărirea profilului de donator al României 
în domeniu. Pe lângă beneficiile aduse ţărilor partenere ale României pe linie AOD, 
proiectele finanţate în 2012 au condus, totodată, la întărirea parteneriatelor existente 
cu instituţiile de linie româneşti şi societatea civilă (de exemplu, Protocolul de Colaborare 
între Ministerul Afacerilor Externe şi FOND în domeniul politicii de cooperare internaţională 
pentru dezvoltare promovată de România), precum şi cu o serie de organizaţii internaţio-
nale, precum Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD). 

Cu PNUD, MAE a încheiat un parteneriat în valoare totală de 2.260.481 RON, ce are 
ca scop întărirea capacităţii organizaţionale a MAE şi implementarea unei politici de 
cooperare pentru dezvoltare coerente şi eficiente.  

Pentru a răspunde crizei umanitare din Siria, ONU a făcut apel pentru fonduri de 348 
milioane USD, până la sfârşitul anului fiind acoperite 53% dintre acestea. Un apel 
umanitar separat a fost lansat pentru refugiaţii sirieni în statele vecine, ridicându-se la 
488 milioane USD.  

România a răspuns pozitiv apelurilor umanitare lansate de ONU, alte organizaţii 
internaţionale sau state-gazdă pentru refugiaţii sirieni, acordând asistenţă atât pentru 
ajutorarea persoanelor din Siria, cât şi a refugiaţilor sirieni din ţările vecine, în valoare 
totală de 0,69 milioane RON.

Pe lângă crizele cauzate de om, în 2012 s-au făcut din nou resimţite fenomenele 
climatice severe, precum seceta în regiunea Sahel, ce au contribuit la creşterea preţului 
alimentelor şi strămutarea în masă a populaţiei. Conform Organizaţiei Naţiunilor Unite 
pentru Alimentaţie şi Agricultură, 18,7 milioane de persoane au fost afectate de criza 
alimentară apărută în urma secetei în mai multe ţări din regiunea Sahel. În ianuarie 
2013, fuseseră solicitate fonduri de peste 1,6 milioane USD pentru oferirea de 
asistenţă umanitară în Burkina Faso, Ciad, Mali, Mauritania, Niger, Senegal, Gambia, 
Camerun şi Nigeria, fiind acoperită doar 35% dintre cerere. România a acordat 0,13 
mil. RON sub formă de asistenţă umanitară în regiunea Sahel, prin intermediul 
Programului Alimentar Mondial.

România a contribuit, de asemenea, la eforturile de reducere a efectelor secetei şi în 
Republica Moldova. Seceta, una dintre cele mai severe din ultimii ani, a avut un impact 
major asupra agriculturii şi  populaţiei rurale ce constituie aproximativ 60% din popu-
laţia ţării şi în condiţiile în care agricultura joacă un rol important în economia ţării, 
contribuind cu 16,2% la produsul intern brut. Regiunea cea mai afectată a fost partea 
de sud a ţării unde producţiile de porumb şi floarea soarelui, de exemplu, au scăzut cu 
peste 80%. Asistenţa financiară a României a fost de 0,22 milioane RON, sumă care 
s-a adăugat contribuţiilor voluntare ale mediului privat românesc.
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    Cea mai mare contribuţie raportată la nivel naţional a fost contribuţia din bugetul 
Ministerului Finanţelor Publice către bugetul  de asistenţă pentru dezvoltare al Comisiei 
Europene, în valoare totală de 317,8 milioane RON. La aceasta s-a adăugat contribuţia 
către bugetul Fondului European pentru Dezvoltare, principalul instrument financiar 
extrabugetar destinat statelor din Africa, Caraibe şi Pacific, în valoare de 42,28 milioane 
RON. Contribuţia totală către Uniunea Europeană a reprezentat aproximativ 73% din AOD 
raportată la nivel naţional în 2012.

    Asistenţa multilaterală acordată la nivel naţional s-a ridicat în 2012 
la 373.763.090,96 RON.

    Principalele state beneficiare de asistenţă pentru dezvoltare din partea României în 
2012 au fost Republica Moldova (61.239.509,24 RON – 12,4% din bugetul anual total), 
Republica Tunisiană (5.382.053,91 RON – 1,1% din bugetul total) şi Republica Serbia 
(4.561.671,87 RON – 0,92% din bugetul total). Majoritatea fondurilor raportate în 
beneficiul acestor trei state reprezintă burse de studiu.

    Asistenţa bilaterală pentru dezvoltare raportată de România în beneficiul statelor cel 
mai puţin dezvoltate (LDCs) s-a ridicat la 3.976.676,36 RON (3,7% din AOD).

    Contribuţia de la bugetul MAE raportată ca AOD a fost în valoare totală de 
18.903.032,41 RON, reprezentând 4% din totalul contribuţiilor raportate. Aproximativ 
53% din această contribuţie a provenit de la bugetul special, dedicat în totalitate 
cooperării internaţionale pentru dezvoltare.

PARTEA I: 

O perspectivă vizuală asupra 
asistenței pentru dezvoltare oferită de 
România în 2012
Distribuția tehnică a contribuțiilor AOD acordate la nivel național 
în anul 2012 

Asistenţa bilaterală  oferită la nivel naţional include activităţile derulate în mod direct, 
între România şi statul partener, ori indirect, prin intermediul unor contractanţi.
Asistenţa multilaterală reprezintă contribuţiile neafectate la organizaţiile internaţionale 
incluse pe lista Comitetului Asistenţă pentru Dezvoltare al OCDE, precum şi către 
fondurile special administrate de acestea.

În 2012 contribuţiile multilaterale continuă să concentreze cea mai mare parte a 
fondurilor AOD acordate de România. 

Perspectiva sectorială a contribuțiilor bilaterale AOD în 2012 

Cuvânt înainte

Pe baza recentei experienţe de tranziţie spre democraţie prin care a trecut România, la 
nivel naţional s-a format un capital important de expertiză şi know-how, relevant pentru 
statele care trec actualmente prin experienţe similare. Dorim să împărtăşim expertiza 
românească şi lecţiile învăţate cu statele partenere, acolo unde experienţa noastră este 
necesară, dorită şi relevantă. De aceea, România a continuat să răspundă nevoilor de 
întărire a capacităţilor instituţionale ale Republicii Moldova şi ale statelor partenere din 
Regiunea extinsă a Mării Negre, Nordul Africii şi Orientul Mijlociu, printr-o abordare
complexă care a inclus burse de studiu şi asistenţă tehnică în domeniile administraţiei 
electorale, reconstrucţiei post-conflict, justiţiei şi afacerilor interne etc.

În ceea ce priveşte ajutorul umanitar, în 2012 România a răspuns prompt apelurilor 
internaţionale pe fondul unor crize umanitare provocate de conflicte şi de fenomene 
climatice extreme, precum criza cauzată de războiul din Siria şi seceta severă din 
regiunea Sahel şi, respectiv, Republica Moldova.

În plan european, România a contribuit la negocierile privind viitorul buget multianual al 
Uniunii Europene şi a participat, încă de la început, la negocierile privind stabilirea Fondu-
lui European pentru Democraţie (EED), un nou instrument de promovare a democraţiei 
şi drepturilor omului în ţările în curs de dezvoltare.

În ceea ce priveşte natura fondurilor AOD raportate de MAE prezentată în graficul nr. 9, 
se observă faptul că proiectele bilaterale şi contribuţiile anuale la organizaţii şi fonduri 
internaţionale reprezintă cel mai mare procent din totalul contribuţiilor – 38% fiecare. 
Restul de 24% constă în cotizaţii la misiuni de menţinere a păcii, cheltuieli cu 
observatori electorali, bursele doctorale Eugen Ionesco (9%) şi ajutor umanitar bilateral. 

În privinţa ajutorului umanitar bilateral, s-a remarcat o uşoară scădere a fondurilor 
alocate, de la 1,1 mil. RON în 2011, la 1,05 mil. RON în 2012. Asistenţa umanitară a 
fost alocată ca răspuns la apelurile de urgenţă de pe fondul crizelor din Siria (0,69 mil. 
RON), Sahel (0,13 mil. RON) şi Republica Moldova (0,22 mil. RON), aceasta fiind 
acordată atât prin intermediul organizaţiilor internaţionale de profil (Programul Alimentar 
Mondial, UN OCHA ş.a.), cât şi direct către statul beneficiar, i.e. guvernul Republicii 
Moldova (vezi pag. 18). 

În ceea ce priveşte consolidarea societăţii civile, România a sponsorizat organizarea a 
două forumuri ONG - unul regional, adresat actorilor din zona extinsă a Mării Negre, 
eveniment anual recunoscut  deja la nivel internaţional şi aflat la cea de-a V-a ediţie, şi 
unul dedicat societăţii civile din Republica Moldova, aflat la ediţia a III-a. De asemenea, 
România a co-finanţat cu 442.475 RON (în anii 2011 şi 2012) un proiect implementat 
de Consiliul Europei (CoE), adresat societăţii civile şi mass-media independente din 
Belarus. 

În cadrul acestui proiect, CoE a susţinut Şcoala Est Europeană de Studii Politice 
(EESPS) în organizarea unor evenimente pentru încurajarea cooperării între ONG-urile 
independente din Belarus şi identificarea oportunităţilor prezente în ţară. De asemenea, 
au fost organizate două vizite ale reprezentanţilor societăţii civile din Belarus la sediul 
Consiliului Europei, în timpul Adunării Parlamentare a CoE şi respectiv, cu ocazia 
Adunării Parlamentare şi a conferinţei ONG-urilor internaţionale. 

Pe plan intern, pentru sprijinirea capacităţii reprezentanţilor sectorului ONG din 
România, Ministerul Afacerilor Externe finanţează fondul de mobilitate pentru experţi 
neguvernamentali, un instrument de sprijin financiar pentru misiuni în Republica 
Moldova, menit să faciliteze emergenţa proiectelor comune între cele două ţări.  

O altă prioritate tematică a programului AOD este pacea şi securitatea. România a 
co-finanţat un proiect al Consiliului Europei pentru creşterea încrederii între Chişinău şi 
Tiraspol, pentru încurajarea dialogului între administraţia Republicii Moldova şi 
autorităţile de facto transnistrene şi dezvoltarea contactelor la nivel tehnic pe subiecte 
precum sănătate, educaţie, mobilitate şi informaţie. Asistenţa financiară totală acordată 
de MAE în cadrul proiectului a fost de 1.240.614 RON în anii 2010 - 2012. 

De asemenea, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul de Interne şi PNUD România au 
organizat un training pentru dezvoltarea capacităţilor civile în domeniul reconstrucţiei 
post-conflict adresat tuturor ţărilor prioritare şi de interes pentru AOD. Participanţii la 
curs au luat parte la o serie de module teoretice privind gestionarea crizelor şi la un 
exerciţiu de simulare a unei misiuni pe teren. 223.810 RON au fost donaţi Băncii de 
Dezvoltare a Consiliului Europei pentru “Regional Housing Programme”, un proiect de 
locuinţe pentru refugiaţi şi persoane strămutate intern din Bosnia-Herţegovina, Croaţia, 
Muntenegru şi Serbia.

În domeniile agriculturii şi dezvoltării economice durabile, Guvernul României a finanţat 
echiparea unui laborator pentru determinarea pesticidelor din plante, sol şi produse de 
origine vegetală din Chişinău. Proiectul a fost implementat de Autoritatea Naţională 
Sanitar Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA) din România şi de Minis-
terul Agriculturii şi Industriei Alimentare din Republica Moldova. În cadrul acestui 
proiect, ANSVSA a semnat un acord tehnic cu instituţia omoloagă din Republica 
Moldova. De asemenea, acest proiect a facilitat schimbul de experienţă dintre experţii 
moldoveni şi cei europeni, printr-o serie de vizite de lucru în Chişinău şi Bucureşti. 

Asistența bilaterală AOD în 2012, 
în funcție de categoriile de state beneficiare

La nivel naţional, în 2012, 15 instituţii de linie (ministere şi agenţii de linie) 
au raportat implementarea sau finanţarea de acţiuni şi de contribuţii subscrise 
cooperării internaţionale pentru dezvoltare. 

Volumul total AOD raportat de România pentru anul 2012 a fost de 494.038.920 RON. 
Fondurile raportate ca asistenţă pentru dezvoltare oferite de ministerele româneşti sunt 
prezentate în graficul nr.7.

Din punctul de vedere al volumului contribuţiei, Ministerul Finanţelor Publice (MFP) a 
alocat aproximativ 73% din fondurile de asistenţă pentru dezvoltare raportate la nivel 
naţional, reprezentând aportul României la instrumentele pentru dezvoltare gestionate 
de Comisia Europeană. MFP este urmat de Ministerul Educaţiei Naţionale (MEN), cu 
20% din suma totală de asistenţă raportată (prin bursele oferite studenţilor provenind 
din statele în curs de dezvoltare), de Ministerul Afacerilor Externe (MAE) cu 4%, Minis-
terul Afacerilor Interne (MAI) şi Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice (MMSC), 
fiecare contribuind cu 1% la fondurile raportate la nivel naţional.

În anul 2012, probabil una dintre cele mai mari provocări cu care s-a confruntat politica 
AOD a fost ridicată de legislaţia fragmentată şi interpretarea neunitară a cadrului 
normativ care vizează implementarea şi finanţarea cooperării  pentru dezvoltare. Din 
această cauză, plăţile alocate proiectelor AOD au fost întârziate, afectând predictibili-
tatea programului, ridicând probleme în special pentru ONG-urile partenere. 

O altă problemă este reprezentată de resursele umane limitate, având în vedere cerinţele 
şi standardele impuse de angajamentele internaţionale în domeniu.

Până în anul 2012, coordonarea inter-ministerială în domeniul AOD a fost limitată. 
S-a resimţit astfel, o necesitate stringentă pentru dialog şi coordonare între instituţiile 
statului în acest domeniu, care să permită o utilizare mai eficientă a fondurilor pentru 
dezvoltare disponibile, în care toţi actorii implicaţi să îşi canalizeze eforturile în mod 
complementar pentru atingerea obiectivelor strategice. 

Pentru a îmbunătăţi cooperarea inter-instituţională, MAE a iniţiat în 2012 primele 
grupuri de lucru inter-ministeriale la nivel de experţi în domeniu, iniţiativă care a condus 
în 2013 la crearea Consiliului Consultativ, forumul de dezbatere pentru politica AOD, 
urmând modelul de bună-practică oferit de alte state. De asemenea, MAE/UAsD a 
organizat traininguri specializate pentru ministerele de linie privind raportarea asistenţei 
la nivel naţional, pregătind exerciţiul de raportare naţională Monterrey.

Impactul acestor demersuri se observă în faptul că în anul 2012, 16 instituţii publice au 
raportat contribuţii AOD, faţă de 10 în 2011, ceea ce arată un interes mai ridicat din 
partea acestora pentru domeniu. De asemenea, se observă că sumele declarate de 
ministerele de linie în 2012 sunt, în majoritatea cazurilor, considerabil mai mari faţă de 
anul precendent, precum şi că a avut loc o îmbunătăţire a calităţii raportării AOD a 
acestora. 

   

Angajamente internaționale

În ceea ce priveşte angajamentele internaţionale din domeniul cooperării pentru 
dezvoltare, România şi-a asumat, prin Consensul de la Monterrey, creşterea finanţării 
asistenţei oficiale pentru dezvoltare. Acest angajament politic a fost apoi operaţionalizat 
prin Consensul European pentru Dezvoltare din 2005, care stabileşte ca valoarea 
contribuţiilor fiecărui nou stat membru să ajungă la 0,33% din venitul naţional brut până 
în anul 2015. Conform predicţiilor Uniunii Europene, acest volum se traduce pentru 
România în suma de 538 milioane Euro pentru anul 2015. 

În acest moment, România este departe de a-şi îndeplini acest angajament. Şocurile 
economice suferite în ultimii ani au încetinit evoluţia bugetului AOD astfel încât, conform 
prognozelor Comisiei Europene, România trebuie să crească de aproape 5 ori 
cuantumul asistenţei acordate faţă de contribuţia realizată în 2012. 

În acest an, volumul AOD raportat de România a înregistrat o scădere de 1% faţă de 
nivelul înregistrat în 2011, respectiv, de la 499 milioane RON la 494 milioane RON 
(echivalentul a 111 milioane Euro), reprezentând 0,085 % din venitul naţional brut, prin 
comparaţie cu 0,09% din VNB, raportat în 2011. 

În ceea ce priveşte implicarea în dezbaterea globală despre evoluţia domeniului 
asistenţei pentru dezvoltare, în calitate de stat membru UE, România a contribuit, de 
asemenea, pe parcursul anului 2012 la negocierile privind viitorul buget multianual al 
Uniunii Europene (inclusiv Capitolul 4 care stabileşte bugetele aferente cooperării 
internaţionale pentru dezvoltare). România a fost implicată încă de la început şi în 
negocierile privind stabilirea Fondului European pentru Democraţie (FED)7, instrument 
multilateral care îşi propune finanţarea actorilor din statele în curs de dezvoltare care 
activează în sensul democratizării şi respectării drepturilor omului.

ANEXA 1 - Distribuția bugetului AOD 
al MAE în anul 2012

II.3. Ministerul Educației Naționale 
Bursele de studii şi facilităţile financiare acordate cetăţenilor statelor eligibile 
AOD constituie principala contribuţie AOD a Ministerului Educaţiei Naţionale (MEN), 
în anul 2012 aceste contribuţii ridicându-se la 100.213.138 RON, reprezentând 
aproximativ 20% din totalul fondurilor de asistenţă pentru dezvoltare raportate la 
nivel naţional. 

Mai mult de 50% din fondurile MEN au fost destinate Republicii Moldova (56.990.409 
RON). Au beneficiat de burse de peste 2 mil. RON şi state precum Tunisia, Serbia, 
Albania, Ucraina, Maroc, Turcia şi Siria (Fig.11).

II.4. Ministerul Afacerilor Interne
Contribuţia AOD a Ministerului Afacerilor Interne (MAI) a însumat în 2012 5.394.581 
RON, din care 4.943.550 RON au reprezentat programe UE co-finanţate: asistenţă 
juridică specializată pentru solicitanţii de azil din România, servicii de asistenţă integrată 
pentru asigurarea protecţiei şi incluziunii sociale a refugiaţilor, asistenţă şi facilităţi 
pentru solicitanţii de azil din România privind îmbunătăţirea nivelului de trai şi modelul 
responsabilizării acestora, consolidarea capacităţii autorităţilor de a gestiona 
problematica azilului, asistenţă şi sprijin pentru beneficiarii unor forme de protecţie în 
România, asistenţă specializată şi îmbunătăţirea serviciilor destinate solicitanţilor de 
azil. Totodată, a fost realizat un curs de pregătire în domeniul managementului ordinii 
publice şi dreptului umanitar a 20 de ofiţeri de poliţie din Irak şi un Curs Superior 
Internaţional adresat reprezentanţilor din Republica Moldova, Ucraina, Muntenegru, 
Serbia, Iordania, Albania, China şi Bosnia şi Herţegovina, având ca scop asigurarea 
pregătirii de stat, axată pe specificul activităţii în mediul multinaţional, cunoaşterea 
instituţiilor şi forţelor de securitate europene şi a operaţiunilor de menţinere a păcii 
organizate de către ONU. 
Din perspectiva contribuţiilor multilaterale, MAI a raportat suma de 268.285 RON, 
constituind contribuţie la Organizaţia Internaţională pentru Migraţie.

II.4.1. Administrația Națională a Penitenciarelor

În 2012, Administraţia Naţională a Penitenciarelor (ANP) a raportat o contribuţie AOD 
de 411.901 RON, reprezentând ajutor privind plata şcolarizării pentru elevii moldoveni 
în cadrul Şcolii Naţionale de pregătire a agenţilor de penitenciare (SNPAP) Târgu Ocna, 
acordată în urma "Protocolului de cooperare dintre ANP şi Direcţia Instituţiilor 
Penitenciare MD", costuri privind salariile şi transportul pentru ofiţerii aflaţi în misiune în 
Georgia, respectiv, costuri privind deplasarea unor delegaţii algeriene în vederea 
transferului de expertiză şi know-how.

II.5. Ministerul Mediului și Schimbărilor 
Climatice
Suma contribuţiilor eligibile ca AOD acordate de Ministerul Mediului şi Schimbărilor 
Climatice (MMCS) a atins în 2012 o valoare de 3.533.519 RON. Peste 70% din 
fondurile alocate s-au referit la contribuţii privind Convenţia pentru Protecţia Zonelor 
Umede de Importanţă Internaţională (RAMSAR) – 1.753.323 RON, reprezentând 
contribuţie obligatorie şi voluntară, şi contribuţia la protocolul de la Montreal – 
1.051.000 RON. Alte contribuţii au fost destinate Convenţiei Naţiunilor Unite privind 
Combaterea Deşertificării – 55.571 RON, Convenţia privind Schimbările Climatice - 
71.243 RON, Programul Naţiunilor Unite pentru Mediu - 561.500 RON, Convenţia 
privind comerţul internaţional cu specii periclitate de faună şi floră sălbatică (CITES) - 
33.665 RON şi Uniunea Internaţională pentru Conservarea Naturii – 7.215 RON.

II.10. Ministerul Muncii, Familiei, 
Protecției Sociale și Persoanelor
Vârstnice 
Contribuţia AOD raportată de MMFPSPV s-a ridicat la valoarea de 1.394.837 RON, 
reprezentând aportul financiar la bugetul Organizaţiei Internaţionale a Muncii.

II.11. Ministerul pentru Societatea 
Informațională 
Totalul contribuţiei AOD a MCSI din 2012 s-a ridicat la 149.044 RON, reprezentând 
contribuţia financiară anuală către Uniunea Poştală Universală – 61.973 RON - şi către 
Uniunea Internaţională a Telecomunicaţiilor – 87.071 RON.

II.12. Camera de Comerț și Industrie 
a României 
Camera de Comerţ şi Industrie a României a alocat în 2012 fonduri AOD în valoare de 
14.370 RON, reprezentând costuri cu participarea experţilor români la un program de 
twinning vizând transferul de expertiză în beneficiul Republicii Moldova.

II.13. Agenția Națională a 
Funcționarilor Publici 
Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici a raportat în 2012 o contribuţie AOD în 
valoare de 11.360 RON, reprezentând costurile cu participarea experţilor proprii la 
conferinţa internaţională cu tema "Sporirea eficacităţii şi eficienţei funcţiei publice prin 
evaluarea performanţelor" desfăşurată la Baku (Azerbaidjan).
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Cu toate acestea, şocurile economice din ultimii ani au îndepărtat România de 
atingerea acestui obiectiv. Bugetul naţional total alocat asistenţei pentru dezvoltare 
raportat de România în 2012 a fost de 494.057.042,05 RON (echivalentul a 111 
milioane de Euro conform calculelor realizate la nivel naţional2), reprezentând 0,085% 
din VNB.

Contribuția României

În conformitate cu normele şi criteriile stabilite de Comitetul Asistenţă pentru 
Dezvoltare din cadrul Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE), 
România poate acorda asistenţă pentru dezvoltare statelor în curs de dezvoltare 
conform listelor elaborate şi actualizate de organizaţia menţionată. Asistenţa poate fi 
acordată printr-o abordare specifică şi direcţionată (asistenţă bilaterală) sau prin 
asociere la eforturile internaţionale în domeniu (asistenţă multilaterală). MAE raportează 
ca asistenţă bilaterală toate proiectele cu obiectiv şi activităţi clar stabilite, inclusiv cele 
finanţate prin/implementate de organizaţii internaţionale partenere (spre exemplu 
implementarea unui proiect de asistenţă electorală pentru Republica Arabă Egipt, prin 
intermediul unei Agenţii ONU). 

În ceea ce priveşte asistenţa multilaterală, aceasta încorporează contribuţiile neafectate 
(„core contributions”), care nu au ca scop finanţarea unui proiect individual, ci rămân la 
dispoziţia organizaţiei internaţionale receptoare  pentru canalizarea  lor către activităţile 
care necesită susţinere financiară sau către anumite activităţi generice (spre exemplu, 
contribuţia la fonduri gestionate de organizaţii sau instituţii internaţionale precum 
Comisia Europeană sau agenţii ONU).

Notă: În contextul prezentului raport, asistenţa umanitară este încorporată la asistenţa bilaterală, cu excepţia 
contribuţiei la CERF care este o contribuţie neafectată având scop umanitar. 

Contribuţiile ministerelor de linie pe subiectul asistenţei pentru dezvoltare au continuat 
să urmărească îndeplinirea angajamentelor asumate prin tratate internaţionale. În acest 
context, contribuţiile multilaterale continuă să reprezinte cea mai mare parte a fondu-
rilor raportate de România. 

Ministerul Afacerilor Externe (MAE), coordonatorul politicii naţionale de cooperare pentru 
dezvoltare, a urmărit pe parcursul anului 2012 întărirea profilului de donator al României 
în domeniu. Pe lângă beneficiile aduse ţărilor partenere ale României pe linie AOD, 
proiectele finanţate în 2012 au condus, totodată, la întărirea parteneriatelor existente 
cu instituţiile de linie româneşti şi societatea civilă (de exemplu, Protocolul de Colaborare 
între Ministerul Afacerilor Externe şi FOND în domeniul politicii de cooperare internaţională 
pentru dezvoltare promovată de România), precum şi cu o serie de organizaţii internaţio-
nale, precum Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD). 

Cu PNUD, MAE a încheiat un parteneriat în valoare totală de 2.260.481 RON, ce are 
ca scop întărirea capacităţii organizaţionale a MAE şi implementarea unei politici de 
cooperare pentru dezvoltare coerente şi eficiente.  

Pentru a răspunde crizei umanitare din Siria, ONU a făcut apel pentru fonduri de 348 
milioane USD, până la sfârşitul anului fiind acoperite 53% dintre acestea. Un apel 
umanitar separat a fost lansat pentru refugiaţii sirieni în statele vecine, ridicându-se la 
488 milioane USD.  

România a răspuns pozitiv apelurilor umanitare lansate de ONU, alte organizaţii 
internaţionale sau state-gazdă pentru refugiaţii sirieni, acordând asistenţă atât pentru 
ajutorarea persoanelor din Siria, cât şi a refugiaţilor sirieni din ţările vecine, în valoare 
totală de 0,69 milioane RON.

Pe lângă crizele cauzate de om, în 2012 s-au făcut din nou resimţite fenomenele 
climatice severe, precum seceta în regiunea Sahel, ce au contribuit la creşterea preţului 
alimentelor şi strămutarea în masă a populaţiei. Conform Organizaţiei Naţiunilor Unite 
pentru Alimentaţie şi Agricultură, 18,7 milioane de persoane au fost afectate de criza 
alimentară apărută în urma secetei în mai multe ţări din regiunea Sahel. În ianuarie 
2013, fuseseră solicitate fonduri de peste 1,6 milioane USD pentru oferirea de 
asistenţă umanitară în Burkina Faso, Ciad, Mali, Mauritania, Niger, Senegal, Gambia, 
Camerun şi Nigeria, fiind acoperită doar 35% dintre cerere. România a acordat 0,13 
mil. RON sub formă de asistenţă umanitară în regiunea Sahel, prin intermediul 
Programului Alimentar Mondial.

România a contribuit, de asemenea, la eforturile de reducere a efectelor secetei şi în 
Republica Moldova. Seceta, una dintre cele mai severe din ultimii ani, a avut un impact 
major asupra agriculturii şi  populaţiei rurale ce constituie aproximativ 60% din popu-
laţia ţării şi în condiţiile în care agricultura joacă un rol important în economia ţării, 
contribuind cu 16,2% la produsul intern brut. Regiunea cea mai afectată a fost partea 
de sud a ţării unde producţiile de porumb şi floarea soarelui, de exemplu, au scăzut cu 
peste 80%. Asistenţa financiară a României a fost de 0,22 milioane RON, sumă care 
s-a adăugat contribuţiilor voluntare ale mediului privat românesc.
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    Cea mai mare contribuţie raportată la nivel naţional a fost contribuţia din bugetul 
Ministerului Finanţelor Publice către bugetul  de asistenţă pentru dezvoltare al Comisiei 
Europene, în valoare totală de 317,8 milioane RON. La aceasta s-a adăugat contribuţia 
către bugetul Fondului European pentru Dezvoltare, principalul instrument financiar 
extrabugetar destinat statelor din Africa, Caraibe şi Pacific, în valoare de 42,28 milioane 
RON. Contribuţia totală către Uniunea Europeană a reprezentat aproximativ 73% din AOD 
raportată la nivel naţional în 2012.

    Asistenţa multilaterală acordată la nivel naţional s-a ridicat în 2012 
la 373.763.090,96 RON.

    Principalele state beneficiare de asistenţă pentru dezvoltare din partea României în 
2012 au fost Republica Moldova (61.239.509,24 RON – 12,4% din bugetul anual total), 
Republica Tunisiană (5.382.053,91 RON – 1,1% din bugetul total) şi Republica Serbia 
(4.561.671,87 RON – 0,92% din bugetul total). Majoritatea fondurilor raportate în 
beneficiul acestor trei state reprezintă burse de studiu.

    Asistenţa bilaterală pentru dezvoltare raportată de România în beneficiul statelor cel 
mai puţin dezvoltate (LDCs) s-a ridicat la 3.976.676,36 RON (3,7% din AOD).

    Contribuţia de la bugetul MAE raportată ca AOD a fost în valoare totală de 
18.903.032,41 RON, reprezentând 4% din totalul contribuţiilor raportate. Aproximativ 
53% din această contribuţie a provenit de la bugetul special, dedicat în totalitate 
cooperării internaţionale pentru dezvoltare.

PARTEA I: 

O perspectivă vizuală asupra 
asistenței pentru dezvoltare oferită de 
România în 2012
Distribuția tehnică a contribuțiilor AOD acordate la nivel național 
în anul 2012 

Asistenţa bilaterală  oferită la nivel naţional include activităţile derulate în mod direct, 
între România şi statul partener, ori indirect, prin intermediul unor contractanţi.
Asistenţa multilaterală reprezintă contribuţiile neafectate la organizaţiile internaţionale 
incluse pe lista Comitetului Asistenţă pentru Dezvoltare al OCDE, precum şi către 
fondurile special administrate de acestea.

În 2012 contribuţiile multilaterale continuă să concentreze cea mai mare parte a 
fondurilor AOD acordate de România. 

Perspectiva sectorială a contribuțiilor bilaterale AOD în 2012 

Cuvânt înainte

Pe baza recentei experienţe de tranziţie spre democraţie prin care a trecut România, la 
nivel naţional s-a format un capital important de expertiză şi know-how, relevant pentru 
statele care trec actualmente prin experienţe similare. Dorim să împărtăşim expertiza 
românească şi lecţiile învăţate cu statele partenere, acolo unde experienţa noastră este 
necesară, dorită şi relevantă. De aceea, România a continuat să răspundă nevoilor de 
întărire a capacităţilor instituţionale ale Republicii Moldova şi ale statelor partenere din 
Regiunea extinsă a Mării Negre, Nordul Africii şi Orientul Mijlociu, printr-o abordare
complexă care a inclus burse de studiu şi asistenţă tehnică în domeniile administraţiei 
electorale, reconstrucţiei post-conflict, justiţiei şi afacerilor interne etc.

În ceea ce priveşte ajutorul umanitar, în 2012 România a răspuns prompt apelurilor 
internaţionale pe fondul unor crize umanitare provocate de conflicte şi de fenomene 
climatice extreme, precum criza cauzată de războiul din Siria şi seceta severă din 
regiunea Sahel şi, respectiv, Republica Moldova.

În plan european, România a contribuit la negocierile privind viitorul buget multianual al 
Uniunii Europene şi a participat, încă de la început, la negocierile privind stabilirea Fondu-
lui European pentru Democraţie (EED), un nou instrument de promovare a democraţiei 
şi drepturilor omului în ţările în curs de dezvoltare.

În ceea ce priveşte natura fondurilor AOD raportate de MAE prezentată în graficul nr. 9, 
se observă faptul că proiectele bilaterale şi contribuţiile anuale la organizaţii şi fonduri 
internaţionale reprezintă cel mai mare procent din totalul contribuţiilor – 38% fiecare. 
Restul de 24% constă în cotizaţii la misiuni de menţinere a păcii, cheltuieli cu 
observatori electorali, bursele doctorale Eugen Ionesco (9%) şi ajutor umanitar bilateral. 

În privinţa ajutorului umanitar bilateral, s-a remarcat o uşoară scădere a fondurilor 
alocate, de la 1,1 mil. RON în 2011, la 1,05 mil. RON în 2012. Asistenţa umanitară a 
fost alocată ca răspuns la apelurile de urgenţă de pe fondul crizelor din Siria (0,69 mil. 
RON), Sahel (0,13 mil. RON) şi Republica Moldova (0,22 mil. RON), aceasta fiind 
acordată atât prin intermediul organizaţiilor internaţionale de profil (Programul Alimentar 
Mondial, UN OCHA ş.a.), cât şi direct către statul beneficiar, i.e. guvernul Republicii 
Moldova (vezi pag. 18). 

II.1. Ministerul Afacerilor Externe
Ministerul Afacerilor Externe, în calitate de coordonator naţional al politicii de asistenţă 
pentru dezvoltare, beneficiază de o linie bugetară special dedicată finanţării proiectelor 
şi programelor în beneficiul statelor în curs de dezvoltare, a ajutorului umanitar de 
urgenţă şi a proiectelor de educaţie pentru dezvoltare şi conştientizare publică. De 
asemenea, în cadrul ministerului se gestionează o serie de alte fonduri de asistenţă 
pentru dezvoltare adiţionale, ce constau în contribuţii la nivel de instituţii şi organisme 
internaţionale.

La nivelul anului 2012, asistenţa pentru dezvoltare raportată de MAE s-a ridicat la 
18.903.032 RON, în scădere cu 5,6% faţă de anul precedent.

În ceea ce priveşte consolidarea societăţii civile, România a sponsorizat organizarea a 
două forumuri ONG - unul regional, adresat actorilor din zona extinsă a Mării Negre, 
eveniment anual recunoscut  deja la nivel internaţional şi aflat la cea de-a V-a ediţie, şi 
unul dedicat societăţii civile din Republica Moldova, aflat la ediţia a III-a. De asemenea, 
România a co-finanţat cu 442.475 RON (în anii 2011 şi 2012) un proiect implementat 
de Consiliul Europei (CoE), adresat societăţii civile şi mass-media independente din 
Belarus. 

În cadrul acestui proiect, CoE a susţinut Şcoala Est Europeană de Studii Politice 
(EESPS) în organizarea unor evenimente pentru încurajarea cooperării între ONG-urile 
independente din Belarus şi identificarea oportunităţilor prezente în ţară. De asemenea, 
au fost organizate două vizite ale reprezentanţilor societăţii civile din Belarus la sediul 
Consiliului Europei, în timpul Adunării Parlamentare a CoE şi respectiv, cu ocazia 
Adunării Parlamentare şi a conferinţei ONG-urilor internaţionale. 

Pe plan intern, pentru sprijinirea capacităţii reprezentanţilor sectorului ONG din 
România, Ministerul Afacerilor Externe finanţează fondul de mobilitate pentru experţi 
neguvernamentali, un instrument de sprijin financiar pentru misiuni în Republica 
Moldova, menit să faciliteze emergenţa proiectelor comune între cele două ţări.  

O altă prioritate tematică a programului AOD este pacea şi securitatea. România a 
co-finanţat un proiect al Consiliului Europei pentru creşterea încrederii între Chişinău şi 
Tiraspol, pentru încurajarea dialogului între administraţia Republicii Moldova şi 
autorităţile de facto transnistrene şi dezvoltarea contactelor la nivel tehnic pe subiecte 
precum sănătate, educaţie, mobilitate şi informaţie. Asistenţa financiară totală acordată 
de MAE în cadrul proiectului a fost de 1.240.614 RON în anii 2010 - 2012. 

De asemenea, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul de Interne şi PNUD România au 
organizat un training pentru dezvoltarea capacităţilor civile în domeniul reconstrucţiei 
post-conflict adresat tuturor ţărilor prioritare şi de interes pentru AOD. Participanţii la 
curs au luat parte la o serie de module teoretice privind gestionarea crizelor şi la un 
exerciţiu de simulare a unei misiuni pe teren. 223.810 RON au fost donaţi Băncii de 
Dezvoltare a Consiliului Europei pentru “Regional Housing Programme”, un proiect de 
locuinţe pentru refugiaţi şi persoane strămutate intern din Bosnia-Herţegovina, Croaţia, 
Muntenegru şi Serbia.

În domeniile agriculturii şi dezvoltării economice durabile, Guvernul României a finanţat 
echiparea unui laborator pentru determinarea pesticidelor din plante, sol şi produse de 
origine vegetală din Chişinău. Proiectul a fost implementat de Autoritatea Naţională 
Sanitar Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA) din România şi de Minis-
terul Agriculturii şi Industriei Alimentare din Republica Moldova. În cadrul acestui 
proiect, ANSVSA a semnat un acord tehnic cu instituţia omoloagă din Republica 
Moldova. De asemenea, acest proiect a facilitat schimbul de experienţă dintre experţii 
moldoveni şi cei europeni, printr-o serie de vizite de lucru în Chişinău şi Bucureşti. 

Asistența bilaterală AOD în 2012, 
în funcție de categoriile de state beneficiare

La nivel naţional, în 2012, 15 instituţii de linie (ministere şi agenţii de linie) 
au raportat implementarea sau finanţarea de acţiuni şi de contribuţii subscrise 
cooperării internaţionale pentru dezvoltare. 

Volumul total AOD raportat de România pentru anul 2012 a fost de 494.038.920 RON. 
Fondurile raportate ca asistenţă pentru dezvoltare oferite de ministerele româneşti sunt 
prezentate în graficul nr.7.

Din punctul de vedere al volumului contribuţiei, Ministerul Finanţelor Publice (MFP) a 
alocat aproximativ 73% din fondurile de asistenţă pentru dezvoltare raportate la nivel 
naţional, reprezentând aportul României la instrumentele pentru dezvoltare gestionate 
de Comisia Europeană. MFP este urmat de Ministerul Educaţiei Naţionale (MEN), cu 
20% din suma totală de asistenţă raportată (prin bursele oferite studenţilor provenind 
din statele în curs de dezvoltare), de Ministerul Afacerilor Externe (MAE) cu 4%, Minis-
terul Afacerilor Interne (MAI) şi Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice (MMSC), 
fiecare contribuind cu 1% la fondurile raportate la nivel naţional.

În anul 2012, probabil una dintre cele mai mari provocări cu care s-a confruntat politica 
AOD a fost ridicată de legislaţia fragmentată şi interpretarea neunitară a cadrului 
normativ care vizează implementarea şi finanţarea cooperării  pentru dezvoltare. Din 
această cauză, plăţile alocate proiectelor AOD au fost întârziate, afectând predictibili-
tatea programului, ridicând probleme în special pentru ONG-urile partenere. 

O altă problemă este reprezentată de resursele umane limitate, având în vedere cerinţele 
şi standardele impuse de angajamentele internaţionale în domeniu.

Până în anul 2012, coordonarea inter-ministerială în domeniul AOD a fost limitată. 
S-a resimţit astfel, o necesitate stringentă pentru dialog şi coordonare între instituţiile 
statului în acest domeniu, care să permită o utilizare mai eficientă a fondurilor pentru 
dezvoltare disponibile, în care toţi actorii implicaţi să îşi canalizeze eforturile în mod 
complementar pentru atingerea obiectivelor strategice. 

Pentru a îmbunătăţi cooperarea inter-instituţională, MAE a iniţiat în 2012 primele 
grupuri de lucru inter-ministeriale la nivel de experţi în domeniu, iniţiativă care a condus 
în 2013 la crearea Consiliului Consultativ, forumul de dezbatere pentru politica AOD, 
urmând modelul de bună-practică oferit de alte state. De asemenea, MAE/UAsD a 
organizat traininguri specializate pentru ministerele de linie privind raportarea asistenţei 
la nivel naţional, pregătind exerciţiul de raportare naţională Monterrey.

Impactul acestor demersuri se observă în faptul că în anul 2012, 16 instituţii publice au 
raportat contribuţii AOD, faţă de 10 în 2011, ceea ce arată un interes mai ridicat din 
partea acestora pentru domeniu. De asemenea, se observă că sumele declarate de 
ministerele de linie în 2012 sunt, în majoritatea cazurilor, considerabil mai mari faţă de 
anul precendent, precum şi că a avut loc o îmbunătăţire a calităţii raportării AOD a 
acestora. 

   

Angajamente internaționale

În ceea ce priveşte angajamentele internaţionale din domeniul cooperării pentru 
dezvoltare, România şi-a asumat, prin Consensul de la Monterrey, creşterea finanţării 
asistenţei oficiale pentru dezvoltare. Acest angajament politic a fost apoi operaţionalizat 
prin Consensul European pentru Dezvoltare din 2005, care stabileşte ca valoarea 
contribuţiilor fiecărui nou stat membru să ajungă la 0,33% din venitul naţional brut până 
în anul 2015. Conform predicţiilor Uniunii Europene, acest volum se traduce pentru 
România în suma de 538 milioane Euro pentru anul 2015. 

În acest moment, România este departe de a-şi îndeplini acest angajament. Şocurile 
economice suferite în ultimii ani au încetinit evoluţia bugetului AOD astfel încât, conform 
prognozelor Comisiei Europene, România trebuie să crească de aproape 5 ori 
cuantumul asistenţei acordate faţă de contribuţia realizată în 2012. 

În acest an, volumul AOD raportat de România a înregistrat o scădere de 1% faţă de 
nivelul înregistrat în 2011, respectiv, de la 499 milioane RON la 494 milioane RON 
(echivalentul a 111 milioane Euro), reprezentând 0,085 % din venitul naţional brut, prin 
comparaţie cu 0,09% din VNB, raportat în 2011. 

În ceea ce priveşte implicarea în dezbaterea globală despre evoluţia domeniului 
asistenţei pentru dezvoltare, în calitate de stat membru UE, România a contribuit, de 
asemenea, pe parcursul anului 2012 la negocierile privind viitorul buget multianual al 
Uniunii Europene (inclusiv Capitolul 4 care stabileşte bugetele aferente cooperării 
internaţionale pentru dezvoltare). România a fost implicată încă de la început şi în 
negocierile privind stabilirea Fondului European pentru Democraţie (FED)7, instrument 
multilateral care îşi propune finanţarea actorilor din statele în curs de dezvoltare care 
activează în sensul democratizării şi respectării drepturilor omului.

ANEXA 1 - Distribuția bugetului AOD 
al MAE în anul 2012

II.3. Ministerul Educației Naționale 
Bursele de studii şi facilităţile financiare acordate cetăţenilor statelor eligibile 
AOD constituie principala contribuţie AOD a Ministerului Educaţiei Naţionale (MEN), 
în anul 2012 aceste contribuţii ridicându-se la 100.213.138 RON, reprezentând 
aproximativ 20% din totalul fondurilor de asistenţă pentru dezvoltare raportate la 
nivel naţional. 

Mai mult de 50% din fondurile MEN au fost destinate Republicii Moldova (56.990.409 
RON). Au beneficiat de burse de peste 2 mil. RON şi state precum Tunisia, Serbia, 
Albania, Ucraina, Maroc, Turcia şi Siria (Fig.11).

II.4. Ministerul Afacerilor Interne
Contribuţia AOD a Ministerului Afacerilor Interne (MAI) a însumat în 2012 5.394.581 
RON, din care 4.943.550 RON au reprezentat programe UE co-finanţate: asistenţă 
juridică specializată pentru solicitanţii de azil din România, servicii de asistenţă integrată 
pentru asigurarea protecţiei şi incluziunii sociale a refugiaţilor, asistenţă şi facilităţi 
pentru solicitanţii de azil din România privind îmbunătăţirea nivelului de trai şi modelul 
responsabilizării acestora, consolidarea capacităţii autorităţilor de a gestiona 
problematica azilului, asistenţă şi sprijin pentru beneficiarii unor forme de protecţie în 
România, asistenţă specializată şi îmbunătăţirea serviciilor destinate solicitanţilor de 
azil. Totodată, a fost realizat un curs de pregătire în domeniul managementului ordinii 
publice şi dreptului umanitar a 20 de ofiţeri de poliţie din Irak şi un Curs Superior 
Internaţional adresat reprezentanţilor din Republica Moldova, Ucraina, Muntenegru, 
Serbia, Iordania, Albania, China şi Bosnia şi Herţegovina, având ca scop asigurarea 
pregătirii de stat, axată pe specificul activităţii în mediul multinaţional, cunoaşterea 
instituţiilor şi forţelor de securitate europene şi a operaţiunilor de menţinere a păcii 
organizate de către ONU. 
Din perspectiva contribuţiilor multilaterale, MAI a raportat suma de 268.285 RON, 
constituind contribuţie la Organizaţia Internaţională pentru Migraţie.

II.4.1. Administrația Națională a Penitenciarelor

În 2012, Administraţia Naţională a Penitenciarelor (ANP) a raportat o contribuţie AOD 
de 411.901 RON, reprezentând ajutor privind plata şcolarizării pentru elevii moldoveni 
în cadrul Şcolii Naţionale de pregătire a agenţilor de penitenciare (SNPAP) Târgu Ocna, 
acordată în urma "Protocolului de cooperare dintre ANP şi Direcţia Instituţiilor 
Penitenciare MD", costuri privind salariile şi transportul pentru ofiţerii aflaţi în misiune în 
Georgia, respectiv, costuri privind deplasarea unor delegaţii algeriene în vederea 
transferului de expertiză şi know-how.

II.5. Ministerul Mediului și Schimbărilor 
Climatice
Suma contribuţiilor eligibile ca AOD acordate de Ministerul Mediului şi Schimbărilor 
Climatice (MMCS) a atins în 2012 o valoare de 3.533.519 RON. Peste 70% din 
fondurile alocate s-au referit la contribuţii privind Convenţia pentru Protecţia Zonelor 
Umede de Importanţă Internaţională (RAMSAR) – 1.753.323 RON, reprezentând 
contribuţie obligatorie şi voluntară, şi contribuţia la protocolul de la Montreal – 
1.051.000 RON. Alte contribuţii au fost destinate Convenţiei Naţiunilor Unite privind 
Combaterea Deşertificării – 55.571 RON, Convenţia privind Schimbările Climatice - 
71.243 RON, Programul Naţiunilor Unite pentru Mediu - 561.500 RON, Convenţia 
privind comerţul internaţional cu specii periclitate de faună şi floră sălbatică (CITES) - 
33.665 RON şi Uniunea Internaţională pentru Conservarea Naturii – 7.215 RON.

II.10. Ministerul Muncii, Familiei, 
Protecției Sociale și Persoanelor
Vârstnice 
Contribuţia AOD raportată de MMFPSPV s-a ridicat la valoarea de 1.394.837 RON, 
reprezentând aportul financiar la bugetul Organizaţiei Internaţionale a Muncii.

II.11. Ministerul pentru Societatea 
Informațională 
Totalul contribuţiei AOD a MCSI din 2012 s-a ridicat la 149.044 RON, reprezentând 
contribuţia financiară anuală către Uniunea Poştală Universală – 61.973 RON - şi către 
Uniunea Internaţională a Telecomunicaţiilor – 87.071 RON.

II.12. Camera de Comerț și Industrie 
a României 
Camera de Comerţ şi Industrie a României a alocat în 2012 fonduri AOD în valoare de 
14.370 RON, reprezentând costuri cu participarea experţilor români la un program de 
twinning vizând transferul de expertiză în beneficiul Republicii Moldova.

II.13. Agenția Națională a 
Funcționarilor Publici 
Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici a raportat în 2012 o contribuţie AOD în 
valoare de 11.360 RON, reprezentând costurile cu participarea experţilor proprii la 
conferinţa internaţională cu tema "Sporirea eficacităţii şi eficienţei funcţiei publice prin 
evaluarea performanţelor" desfăşurată la Baku (Azerbaidjan).

AOD

53% 47%

9.937.629,88 RON
8.965.402,53 RON

Alte contribuții MAE raportabile ca AOD

Fig 8: Relevanța bugetului AOD al MAE 
din perspectiva fondurilor totale:

53% dintre fondurile pe anul 2012 constituie contribuţii din bugetul special AOD 
(graficul nr.2), iar restul de 47%, contribuţii adiţionale ale MAE, precum cotizaţia la 
bugetele  Organizaţiei Naţiunilor Unite (ONU), Centrului pentru Dezvoltare al Organi-
zaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (DEV-OCDE), Organizaţiei de Cooper-
are Economică la Marea Neagră (OCEMN) şi burse de studiu. 

Din totalul  bugetului special AOD, 44% au fost destinate organizaţiilor şi fondurilor 
internaţionale şi 37% proiectelor bilaterale (incluzând proiectele regionale tematice şi 
fondurile dedicate programelor de educaţie pentru dezvoltare şi conştientizare publică).
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Cu toate acestea, şocurile economice din ultimii ani au îndepărtat România de 
atingerea acestui obiectiv. Bugetul naţional total alocat asistenţei pentru dezvoltare 
raportat de România în 2012 a fost de 494.057.042,05 RON (echivalentul a 111 
milioane de Euro conform calculelor realizate la nivel naţional2), reprezentând 0,085% 
din VNB.

Contribuția României

În conformitate cu normele şi criteriile stabilite de Comitetul Asistenţă pentru 
Dezvoltare din cadrul Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE), 
România poate acorda asistenţă pentru dezvoltare statelor în curs de dezvoltare 
conform listelor elaborate şi actualizate de organizaţia menţionată. Asistenţa poate fi 
acordată printr-o abordare specifică şi direcţionată (asistenţă bilaterală) sau prin 
asociere la eforturile internaţionale în domeniu (asistenţă multilaterală). MAE raportează 
ca asistenţă bilaterală toate proiectele cu obiectiv şi activităţi clar stabilite, inclusiv cele 
finanţate prin/implementate de organizaţii internaţionale partenere (spre exemplu 
implementarea unui proiect de asistenţă electorală pentru Republica Arabă Egipt, prin 
intermediul unei Agenţii ONU). 

În ceea ce priveşte asistenţa multilaterală, aceasta încorporează contribuţiile neafectate 
(„core contributions”), care nu au ca scop finanţarea unui proiect individual, ci rămân la 
dispoziţia organizaţiei internaţionale receptoare  pentru canalizarea  lor către activităţile 
care necesită susţinere financiară sau către anumite activităţi generice (spre exemplu, 
contribuţia la fonduri gestionate de organizaţii sau instituţii internaţionale precum 
Comisia Europeană sau agenţii ONU).

Notă: În contextul prezentului raport, asistenţa umanitară este încorporată la asistenţa bilaterală, cu excepţia 
contribuţiei la CERF care este o contribuţie neafectată având scop umanitar. 

Contribuţiile ministerelor de linie pe subiectul asistenţei pentru dezvoltare au continuat 
să urmărească îndeplinirea angajamentelor asumate prin tratate internaţionale. În acest 
context, contribuţiile multilaterale continuă să reprezinte cea mai mare parte a fondu-
rilor raportate de România. 

Ministerul Afacerilor Externe (MAE), coordonatorul politicii naţionale de cooperare pentru 
dezvoltare, a urmărit pe parcursul anului 2012 întărirea profilului de donator al României 
în domeniu. Pe lângă beneficiile aduse ţărilor partenere ale României pe linie AOD, 
proiectele finanţate în 2012 au condus, totodată, la întărirea parteneriatelor existente 
cu instituţiile de linie româneşti şi societatea civilă (de exemplu, Protocolul de Colaborare 
între Ministerul Afacerilor Externe şi FOND în domeniul politicii de cooperare internaţională 
pentru dezvoltare promovată de România), precum şi cu o serie de organizaţii internaţio-
nale, precum Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD). 

Cu PNUD, MAE a încheiat un parteneriat în valoare totală de 2.260.481 RON, ce are 
ca scop întărirea capacităţii organizaţionale a MAE şi implementarea unei politici de 
cooperare pentru dezvoltare coerente şi eficiente.  

Pentru a răspunde crizei umanitare din Siria, ONU a făcut apel pentru fonduri de 348 
milioane USD, până la sfârşitul anului fiind acoperite 53% dintre acestea. Un apel 
umanitar separat a fost lansat pentru refugiaţii sirieni în statele vecine, ridicându-se la 
488 milioane USD.  

România a răspuns pozitiv apelurilor umanitare lansate de ONU, alte organizaţii 
internaţionale sau state-gazdă pentru refugiaţii sirieni, acordând asistenţă atât pentru 
ajutorarea persoanelor din Siria, cât şi a refugiaţilor sirieni din ţările vecine, în valoare 
totală de 0,69 milioane RON.

Pe lângă crizele cauzate de om, în 2012 s-au făcut din nou resimţite fenomenele 
climatice severe, precum seceta în regiunea Sahel, ce au contribuit la creşterea preţului 
alimentelor şi strămutarea în masă a populaţiei. Conform Organizaţiei Naţiunilor Unite 
pentru Alimentaţie şi Agricultură, 18,7 milioane de persoane au fost afectate de criza 
alimentară apărută în urma secetei în mai multe ţări din regiunea Sahel. În ianuarie 
2013, fuseseră solicitate fonduri de peste 1,6 milioane USD pentru oferirea de 
asistenţă umanitară în Burkina Faso, Ciad, Mali, Mauritania, Niger, Senegal, Gambia, 
Camerun şi Nigeria, fiind acoperită doar 35% dintre cerere. România a acordat 0,13 
mil. RON sub formă de asistenţă umanitară în regiunea Sahel, prin intermediul 
Programului Alimentar Mondial.

România a contribuit, de asemenea, la eforturile de reducere a efectelor secetei şi în 
Republica Moldova. Seceta, una dintre cele mai severe din ultimii ani, a avut un impact 
major asupra agriculturii şi  populaţiei rurale ce constituie aproximativ 60% din popu-
laţia ţării şi în condiţiile în care agricultura joacă un rol important în economia ţării, 
contribuind cu 16,2% la produsul intern brut. Regiunea cea mai afectată a fost partea 
de sud a ţării unde producţiile de porumb şi floarea soarelui, de exemplu, au scăzut cu 
peste 80%. Asistenţa financiară a României a fost de 0,22 milioane RON, sumă care 
s-a adăugat contribuţiilor voluntare ale mediului privat românesc.



Fig 9: Defalcarea fondurilor AOD raportate de MAE
în funcție de natura acestora (RON):

În ceea ce priveşte natura fondurilor AOD raportate de MAE prezentată în graficul nr. 9, 
se observă faptul că proiectele bilaterale şi contribuţiile anuale la organizaţii şi fonduri 
internaţionale reprezintă cel mai mare procent din totalul contribuţiilor – 38% fiecare. 
Restul de 24% constă în cotizaţii la misiuni de menţinere a păcii, cheltuieli cu 
observatori electorali, bursele doctorale Eugen Ionesco (9%) şi ajutor umanitar bilateral. 

În privinţa ajutorului umanitar bilateral, s-a remarcat o uşoară scădere a fondurilor 
alocate, de la 1,1 mil. RON în 2011, la 1,05 mil. RON în 2012. Asistenţa umanitară a 
fost alocată ca răspuns la apelurile de urgenţă de pe fondul crizelor din Siria (0,69 mil. 
RON), Sahel (0,13 mil. RON) şi Republica Moldova (0,22 mil. RON), aceasta fiind 
acordată atât prin intermediul organizaţiilor internaţionale de profil (Programul Alimentar 
Mondial, UN OCHA ş.a.), cât şi direct către statul beneficiar, i.e. guvernul Republicii 
Moldova (vezi pag. 18). 

În ceea ce priveşte consolidarea societăţii civile, România a sponsorizat organizarea a 
două forumuri ONG - unul regional, adresat actorilor din zona extinsă a Mării Negre, 
eveniment anual recunoscut  deja la nivel internaţional şi aflat la cea de-a V-a ediţie, şi 
unul dedicat societăţii civile din Republica Moldova, aflat la ediţia a III-a. De asemenea, 
România a co-finanţat cu 442.475 RON (în anii 2011 şi 2012) un proiect implementat 
de Consiliul Europei (CoE), adresat societăţii civile şi mass-media independente din 
Belarus. 

În cadrul acestui proiect, CoE a susţinut Şcoala Est Europeană de Studii Politice 
(EESPS) în organizarea unor evenimente pentru încurajarea cooperării între ONG-urile 
independente din Belarus şi identificarea oportunităţilor prezente în ţară. De asemenea, 
au fost organizate două vizite ale reprezentanţilor societăţii civile din Belarus la sediul 
Consiliului Europei, în timpul Adunării Parlamentare a CoE şi respectiv, cu ocazia 
Adunării Parlamentare şi a conferinţei ONG-urilor internaţionale. 

Pe plan intern, pentru sprijinirea capacităţii reprezentanţilor sectorului ONG din 
România, Ministerul Afacerilor Externe finanţează fondul de mobilitate pentru experţi 
neguvernamentali, un instrument de sprijin financiar pentru misiuni în Republica 
Moldova, menit să faciliteze emergenţa proiectelor comune între cele două ţări.  

O altă prioritate tematică a programului AOD este pacea şi securitatea. România a 
co-finanţat un proiect al Consiliului Europei pentru creşterea încrederii între Chişinău şi 
Tiraspol, pentru încurajarea dialogului între administraţia Republicii Moldova şi 
autorităţile de facto transnistrene şi dezvoltarea contactelor la nivel tehnic pe subiecte 
precum sănătate, educaţie, mobilitate şi informaţie. Asistenţa financiară totală acordată 
de MAE în cadrul proiectului a fost de 1.240.614 RON în anii 2010 - 2012. 

De asemenea, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul de Interne şi PNUD România au 
organizat un training pentru dezvoltarea capacităţilor civile în domeniul reconstrucţiei 
post-conflict adresat tuturor ţărilor prioritare şi de interes pentru AOD. Participanţii la 
curs au luat parte la o serie de module teoretice privind gestionarea crizelor şi la un 
exerciţiu de simulare a unei misiuni pe teren. 223.810 RON au fost donaţi Băncii de 
Dezvoltare a Consiliului Europei pentru “Regional Housing Programme”, un proiect de 
locuinţe pentru refugiaţi şi persoane strămutate intern din Bosnia-Herţegovina, Croaţia, 
Muntenegru şi Serbia.

În domeniile agriculturii şi dezvoltării economice durabile, Guvernul României a finanţat 
echiparea unui laborator pentru determinarea pesticidelor din plante, sol şi produse de 
origine vegetală din Chişinău. Proiectul a fost implementat de Autoritatea Naţională 
Sanitar Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA) din România şi de Minis-
terul Agriculturii şi Industriei Alimentare din Republica Moldova. În cadrul acestui 
proiect, ANSVSA a semnat un acord tehnic cu instituţia omoloagă din Republica 
Moldova. De asemenea, acest proiect a facilitat schimbul de experienţă dintre experţii 
moldoveni şi cei europeni, printr-o serie de vizite de lucru în Chişinău şi Bucureşti. 

Asistența bilaterală AOD în 2012, 
în funcție de categoriile de state beneficiare

La nivel naţional, în 2012, 15 instituţii de linie (ministere şi agenţii de linie) 
au raportat implementarea sau finanţarea de acţiuni şi de contribuţii subscrise 
cooperării internaţionale pentru dezvoltare. 

Volumul total AOD raportat de România pentru anul 2012 a fost de 494.038.920 RON. 
Fondurile raportate ca asistenţă pentru dezvoltare oferite de ministerele româneşti sunt 
prezentate în graficul nr.7.

Din punctul de vedere al volumului contribuţiei, Ministerul Finanţelor Publice (MFP) a 
alocat aproximativ 73% din fondurile de asistenţă pentru dezvoltare raportate la nivel 
naţional, reprezentând aportul României la instrumentele pentru dezvoltare gestionate 
de Comisia Europeană. MFP este urmat de Ministerul Educaţiei Naţionale (MEN), cu 
20% din suma totală de asistenţă raportată (prin bursele oferite studenţilor provenind 
din statele în curs de dezvoltare), de Ministerul Afacerilor Externe (MAE) cu 4%, Minis-
terul Afacerilor Interne (MAI) şi Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice (MMSC), 
fiecare contribuind cu 1% la fondurile raportate la nivel naţional.

În anul 2012, probabil una dintre cele mai mari provocări cu care s-a confruntat politica 
AOD a fost ridicată de legislaţia fragmentată şi interpretarea neunitară a cadrului 
normativ care vizează implementarea şi finanţarea cooperării  pentru dezvoltare. Din 
această cauză, plăţile alocate proiectelor AOD au fost întârziate, afectând predictibili-
tatea programului, ridicând probleme în special pentru ONG-urile partenere. 

O altă problemă este reprezentată de resursele umane limitate, având în vedere cerinţele 
şi standardele impuse de angajamentele internaţionale în domeniu.

Până în anul 2012, coordonarea inter-ministerială în domeniul AOD a fost limitată. 
S-a resimţit astfel, o necesitate stringentă pentru dialog şi coordonare între instituţiile 
statului în acest domeniu, care să permită o utilizare mai eficientă a fondurilor pentru 
dezvoltare disponibile, în care toţi actorii implicaţi să îşi canalizeze eforturile în mod 
complementar pentru atingerea obiectivelor strategice. 

Pentru a îmbunătăţi cooperarea inter-instituţională, MAE a iniţiat în 2012 primele 
grupuri de lucru inter-ministeriale la nivel de experţi în domeniu, iniţiativă care a condus 
în 2013 la crearea Consiliului Consultativ, forumul de dezbatere pentru politica AOD, 
urmând modelul de bună-practică oferit de alte state. De asemenea, MAE/UAsD a 
organizat traininguri specializate pentru ministerele de linie privind raportarea asistenţei 
la nivel naţional, pregătind exerciţiul de raportare naţională Monterrey.

Impactul acestor demersuri se observă în faptul că în anul 2012, 16 instituţii publice au 
raportat contribuţii AOD, faţă de 10 în 2011, ceea ce arată un interes mai ridicat din 
partea acestora pentru domeniu. De asemenea, se observă că sumele declarate de 
ministerele de linie în 2012 sunt, în majoritatea cazurilor, considerabil mai mari faţă de 
anul precendent, precum şi că a avut loc o îmbunătăţire a calităţii raportării AOD a 
acestora. 

   

Angajamente internaționale

În ceea ce priveşte angajamentele internaţionale din domeniul cooperării pentru 
dezvoltare, România şi-a asumat, prin Consensul de la Monterrey, creşterea finanţării 
asistenţei oficiale pentru dezvoltare. Acest angajament politic a fost apoi operaţionalizat 
prin Consensul European pentru Dezvoltare din 2005, care stabileşte ca valoarea 
contribuţiilor fiecărui nou stat membru să ajungă la 0,33% din venitul naţional brut până 
în anul 2015. Conform predicţiilor Uniunii Europene, acest volum se traduce pentru 
România în suma de 538 milioane Euro pentru anul 2015. 

În acest moment, România este departe de a-şi îndeplini acest angajament. Şocurile 
economice suferite în ultimii ani au încetinit evoluţia bugetului AOD astfel încât, conform 
prognozelor Comisiei Europene, România trebuie să crească de aproape 5 ori 
cuantumul asistenţei acordate faţă de contribuţia realizată în 2012. 

În acest an, volumul AOD raportat de România a înregistrat o scădere de 1% faţă de 
nivelul înregistrat în 2011, respectiv, de la 499 milioane RON la 494 milioane RON 
(echivalentul a 111 milioane Euro), reprezentând 0,085 % din venitul naţional brut, prin 
comparaţie cu 0,09% din VNB, raportat în 2011. 

În ceea ce priveşte implicarea în dezbaterea globală despre evoluţia domeniului 
asistenţei pentru dezvoltare, în calitate de stat membru UE, România a contribuit, de 
asemenea, pe parcursul anului 2012 la negocierile privind viitorul buget multianual al 
Uniunii Europene (inclusiv Capitolul 4 care stabileşte bugetele aferente cooperării 
internaţionale pentru dezvoltare). România a fost implicată încă de la început şi în 
negocierile privind stabilirea Fondului European pentru Democraţie (FED)7, instrument 
multilateral care îşi propune finanţarea actorilor din statele în curs de dezvoltare care 
activează în sensul democratizării şi respectării drepturilor omului.

ANEXA 1 - Distribuția bugetului AOD 
al MAE în anul 2012

II.3. Ministerul Educației Naționale 
Bursele de studii şi facilităţile financiare acordate cetăţenilor statelor eligibile 
AOD constituie principala contribuţie AOD a Ministerului Educaţiei Naţionale (MEN), 
în anul 2012 aceste contribuţii ridicându-se la 100.213.138 RON, reprezentând 
aproximativ 20% din totalul fondurilor de asistenţă pentru dezvoltare raportate la 
nivel naţional. 

Mai mult de 50% din fondurile MEN au fost destinate Republicii Moldova (56.990.409 
RON). Au beneficiat de burse de peste 2 mil. RON şi state precum Tunisia, Serbia, 
Albania, Ucraina, Maroc, Turcia şi Siria (Fig.11).

II.4. Ministerul Afacerilor Interne
Contribuţia AOD a Ministerului Afacerilor Interne (MAI) a însumat în 2012 5.394.581 
RON, din care 4.943.550 RON au reprezentat programe UE co-finanţate: asistenţă 
juridică specializată pentru solicitanţii de azil din România, servicii de asistenţă integrată 
pentru asigurarea protecţiei şi incluziunii sociale a refugiaţilor, asistenţă şi facilităţi 
pentru solicitanţii de azil din România privind îmbunătăţirea nivelului de trai şi modelul 
responsabilizării acestora, consolidarea capacităţii autorităţilor de a gestiona 
problematica azilului, asistenţă şi sprijin pentru beneficiarii unor forme de protecţie în 
România, asistenţă specializată şi îmbunătăţirea serviciilor destinate solicitanţilor de 
azil. Totodată, a fost realizat un curs de pregătire în domeniul managementului ordinii 
publice şi dreptului umanitar a 20 de ofiţeri de poliţie din Irak şi un Curs Superior 
Internaţional adresat reprezentanţilor din Republica Moldova, Ucraina, Muntenegru, 
Serbia, Iordania, Albania, China şi Bosnia şi Herţegovina, având ca scop asigurarea 
pregătirii de stat, axată pe specificul activităţii în mediul multinaţional, cunoaşterea 
instituţiilor şi forţelor de securitate europene şi a operaţiunilor de menţinere a păcii 
organizate de către ONU. 
Din perspectiva contribuţiilor multilaterale, MAI a raportat suma de 268.285 RON, 
constituind contribuţie la Organizaţia Internaţională pentru Migraţie.

II.4.1. Administrația Națională a Penitenciarelor

În 2012, Administraţia Naţională a Penitenciarelor (ANP) a raportat o contribuţie AOD 
de 411.901 RON, reprezentând ajutor privind plata şcolarizării pentru elevii moldoveni 
în cadrul Şcolii Naţionale de pregătire a agenţilor de penitenciare (SNPAP) Târgu Ocna, 
acordată în urma "Protocolului de cooperare dintre ANP şi Direcţia Instituţiilor 
Penitenciare MD", costuri privind salariile şi transportul pentru ofiţerii aflaţi în misiune în 
Georgia, respectiv, costuri privind deplasarea unor delegaţii algeriene în vederea 
transferului de expertiză şi know-how.

II.5. Ministerul Mediului și Schimbărilor 
Climatice
Suma contribuţiilor eligibile ca AOD acordate de Ministerul Mediului şi Schimbărilor 
Climatice (MMCS) a atins în 2012 o valoare de 3.533.519 RON. Peste 70% din 
fondurile alocate s-au referit la contribuţii privind Convenţia pentru Protecţia Zonelor 
Umede de Importanţă Internaţională (RAMSAR) – 1.753.323 RON, reprezentând 
contribuţie obligatorie şi voluntară, şi contribuţia la protocolul de la Montreal – 
1.051.000 RON. Alte contribuţii au fost destinate Convenţiei Naţiunilor Unite privind 
Combaterea Deşertificării – 55.571 RON, Convenţia privind Schimbările Climatice - 
71.243 RON, Programul Naţiunilor Unite pentru Mediu - 561.500 RON, Convenţia 
privind comerţul internaţional cu specii periclitate de faună şi floră sălbatică (CITES) - 
33.665 RON şi Uniunea Internaţională pentru Conservarea Naturii – 7.215 RON.

II.10. Ministerul Muncii, Familiei, 
Protecției Sociale și Persoanelor
Vârstnice 
Contribuţia AOD raportată de MMFPSPV s-a ridicat la valoarea de 1.394.837 RON, 
reprezentând aportul financiar la bugetul Organizaţiei Internaţionale a Muncii.

II.11. Ministerul pentru Societatea 
Informațională 
Totalul contribuţiei AOD a MCSI din 2012 s-a ridicat la 149.044 RON, reprezentând 
contribuţia financiară anuală către Uniunea Poştală Universală – 61.973 RON - şi către 
Uniunea Internaţională a Telecomunicaţiilor – 87.071 RON.

II.12. Camera de Comerț și Industrie 
a României 
Camera de Comerţ şi Industrie a României a alocat în 2012 fonduri AOD în valoare de 
14.370 RON, reprezentând costuri cu participarea experţilor români la un program de 
twinning vizând transferul de expertiză în beneficiul Republicii Moldova.

II.13. Agenția Națională a 
Funcționarilor Publici 
Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici a raportat în 2012 o contribuţie AOD în 
valoare de 11.360 RON, reprezentând costurile cu participarea experţilor proprii la 
conferinţa internaţională cu tema "Sporirea eficacităţii şi eficienţei funcţiei publice prin 
evaluarea performanţelor" desfăşurată la Baku (Azerbaidjan).
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Pentru a răspunde crizei umanitare din Siria, ONU a făcut apel pentru fonduri de 348 
milioane USD, până la sfârşitul anului fiind acoperite 53% dintre acestea. Un apel 
umanitar separat a fost lansat pentru refugiaţii sirieni în statele vecine, ridicându-se la 
488 milioane USD.  

România a răspuns pozitiv apelurilor umanitare lansate de ONU, alte organizaţii 
internaţionale sau state-gazdă pentru refugiaţii sirieni, acordând asistenţă atât pentru 
ajutorarea persoanelor din Siria, cât şi a refugiaţilor sirieni din ţările vecine, în valoare 
totală de 0,69 milioane RON.

Pe lângă crizele cauzate de om, în 2012 s-au făcut din nou resimţite fenomenele 
climatice severe, precum seceta în regiunea Sahel, ce au contribuit la creşterea preţului 
alimentelor şi strămutarea în masă a populaţiei. Conform Organizaţiei Naţiunilor Unite 
pentru Alimentaţie şi Agricultură, 18,7 milioane de persoane au fost afectate de criza 
alimentară apărută în urma secetei în mai multe ţări din regiunea Sahel. În ianuarie 
2013, fuseseră solicitate fonduri de peste 1,6 milioane USD pentru oferirea de 
asistenţă umanitară în Burkina Faso, Ciad, Mali, Mauritania, Niger, Senegal, Gambia, 
Camerun şi Nigeria, fiind acoperită doar 35% dintre cerere. România a acordat 0,13 
mil. RON sub formă de asistenţă umanitară în regiunea Sahel, prin intermediul 
Programului Alimentar Mondial.

România a contribuit, de asemenea, la eforturile de reducere a efectelor secetei şi în 
Republica Moldova. Seceta, una dintre cele mai severe din ultimii ani, a avut un impact 
major asupra agriculturii şi  populaţiei rurale ce constituie aproximativ 60% din popu-
laţia ţării şi în condiţiile în care agricultura joacă un rol important în economia ţării, 
contribuind cu 16,2% la produsul intern brut. Regiunea cea mai afectată a fost partea 
de sud a ţării unde producţiile de porumb şi floarea soarelui, de exemplu, au scăzut cu 
peste 80%. Asistenţa financiară a României a fost de 0,22 milioane RON, sumă care 
s-a adăugat contribuţiilor voluntare ale mediului privat românesc.



În ceea ce priveşte natura fondurilor AOD raportate de MAE prezentată în graficul nr. 9, 
se observă faptul că proiectele bilaterale şi contribuţiile anuale la organizaţii şi fonduri 
internaţionale reprezintă cel mai mare procent din totalul contribuţiilor – 38% fiecare. 
Restul de 24% constă în cotizaţii la misiuni de menţinere a păcii, cheltuieli cu 
observatori electorali, bursele doctorale Eugen Ionesco (9%) şi ajutor umanitar bilateral. 

În privinţa ajutorului umanitar bilateral, s-a remarcat o uşoară scădere a fondurilor 
alocate, de la 1,1 mil. RON în 2011, la 1,05 mil. RON în 2012. Asistenţa umanitară a 
fost alocată ca răspuns la apelurile de urgenţă de pe fondul crizelor din Siria (0,69 mil. 
RON), Sahel (0,13 mil. RON) şi Republica Moldova (0,22 mil. RON), aceasta fiind 
acordată atât prin intermediul organizaţiilor internaţionale de profil (Programul Alimentar 
Mondial, UN OCHA ş.a.), cât şi direct către statul beneficiar, i.e. guvernul Republicii 
Moldova (vezi pag. 18). 

În ceea ce priveşte consolidarea societăţii civile, România a sponsorizat organizarea a 
două forumuri ONG - unul regional, adresat actorilor din zona extinsă a Mării Negre, 
eveniment anual recunoscut  deja la nivel internaţional şi aflat la cea de-a V-a ediţie, şi 
unul dedicat societăţii civile din Republica Moldova, aflat la ediţia a III-a. De asemenea, 
România a co-finanţat cu 442.475 RON (în anii 2011 şi 2012) un proiect implementat 
de Consiliul Europei (CoE), adresat societăţii civile şi mass-media independente din 
Belarus. 

În cadrul acestui proiect, CoE a susţinut Şcoala Est Europeană de Studii Politice 
(EESPS) în organizarea unor evenimente pentru încurajarea cooperării între ONG-urile 
independente din Belarus şi identificarea oportunităţilor prezente în ţară. De asemenea, 
au fost organizate două vizite ale reprezentanţilor societăţii civile din Belarus la sediul 
Consiliului Europei, în timpul Adunării Parlamentare a CoE şi respectiv, cu ocazia 
Adunării Parlamentare şi a conferinţei ONG-urilor internaţionale. 

Pe plan intern, pentru sprijinirea capacităţii reprezentanţilor sectorului ONG din 
România, Ministerul Afacerilor Externe finanţează fondul de mobilitate pentru experţi 
neguvernamentali, un instrument de sprijin financiar pentru misiuni în Republica 
Moldova, menit să faciliteze emergenţa proiectelor comune între cele două ţări.  

O altă prioritate tematică a programului AOD este pacea şi securitatea. România a 
co-finanţat un proiect al Consiliului Europei pentru creşterea încrederii între Chişinău şi 
Tiraspol, pentru încurajarea dialogului între administraţia Republicii Moldova şi 
autorităţile de facto transnistrene şi dezvoltarea contactelor la nivel tehnic pe subiecte 
precum sănătate, educaţie, mobilitate şi informaţie. Asistenţa financiară totală acordată 
de MAE în cadrul proiectului a fost de 1.240.614 RON în anii 2010 - 2012. 

De asemenea, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul de Interne şi PNUD România au 
organizat un training pentru dezvoltarea capacităţilor civile în domeniul reconstrucţiei 
post-conflict adresat tuturor ţărilor prioritare şi de interes pentru AOD. Participanţii la 
curs au luat parte la o serie de module teoretice privind gestionarea crizelor şi la un 
exerciţiu de simulare a unei misiuni pe teren. 223.810 RON au fost donaţi Băncii de 
Dezvoltare a Consiliului Europei pentru “Regional Housing Programme”, un proiect de 
locuinţe pentru refugiaţi şi persoane strămutate intern din Bosnia-Herţegovina, Croaţia, 
Muntenegru şi Serbia.

În domeniile agriculturii şi dezvoltării economice durabile, Guvernul României a finanţat 
echiparea unui laborator pentru determinarea pesticidelor din plante, sol şi produse de 
origine vegetală din Chişinău. Proiectul a fost implementat de Autoritatea Naţională 
Sanitar Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA) din România şi de Minis-
terul Agriculturii şi Industriei Alimentare din Republica Moldova. În cadrul acestui 
proiect, ANSVSA a semnat un acord tehnic cu instituţia omoloagă din Republica 
Moldova. De asemenea, acest proiect a facilitat schimbul de experienţă dintre experţii 
moldoveni şi cei europeni, printr-o serie de vizite de lucru în Chişinău şi Bucureşti. 

Programul de asistență oficială pentru dezvoltare (AOD) al MAE

Programul AOD al MAE s-a concentrat în mod prioritar pe o serie de tematici unde, pe 
baza experienţei proprii de tranziţie, România poate să ofere exemple de bune practici, 
împărtăşind cu ţările partenere lecţiile învăţate şi expertiza acumulată în ultimii douăzeci 
de ani. Intervenţiile AOD au vizat consolidarea democratică, pacea şi securitatea, 
agricultura, dezvoltarea economică durabilă şi educaţia.

Aşadar, în domeniul democraţiei şi a statului de drept, România a finanţat proiecte care 
vizează creşterea capacităţii instituţiilor de stat şi a societăţii civile, inclusiv în adminis-
trarea proceselor electorale. În ceea ce priveşte creşterea capacităţii instituţiilor publice, 
România a sprijinit o serie de proiecte adresate Republicii Moldova şi implementate în 
parteneriat cu Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) Chişinău. Astfel, 
MAE a oferit finanţare pentru formarea unei unităţi de analiză a informaţiei în cadrul 
Departamentului de Poliţie al Ministerului Afacerilor Interne din Republica Moldova 
pentru a sprijini activitatea acestuia în combaterea criminalităţii şi a contribuit la dezvol-
tarea capacităţii Biroul Naţional de Statistică (BNS) de a furniza statistici regionale de 
înaltă calitate decidenţilor din Republica Moldova. România continuă să finanţeze acest 
proiect şi în anul 2013, având în vedere importanţa rezultatelor acestei iniţiative pentru 
dezvoltarea regională a Republicii Moldova.

MAE, în cooperare cu Agenţia Statelor Unite pentru Dezvoltare Internaţională (USAID), 
a finanţat un proiect pentru creşterea capacităţii administraţiei din Republica Moldova şi 
dezvoltarea de parteneriate cu România în cinci domenii cheie – energie, investiţii 
economice, concurenţă şi economie de piaţă, reforma justiţiei şi dezvoltare regională. 
Una dintre activităţile proiectului a constat în vizita de studiu a reprezentanţilor Comisiei 
Naţionale de Integritate din Republica Moldova la sediul Agenţiei Naţionale de Integri-
tate din România pentru a facilita transferul de experienţă şi bune practici dintre 
instituţii. De asemenea, MAE a organizat două  traininguri în relaţii internaţionale şi 
diplomaţie adresate unor tineri diplomaţi din Republica Moldova şi, respectiv, din 
Afganistan. 

De asemenea, începând cu 2011 şi continuând în 2012, România a contribuit la un 
program de asistenţă electorală destinat Egiptului şi implementat de PNUD Cairo, 
pentru creşterea eficienţei şi transparenţei instituţiilor şi proceselor electorale şi întărirea 
credibilităţii acestora în rândul alegătorilor. Tot prin finanţare AOD, şi în parteneriat cu 
Autoritatea Electorală Permanentă şi PNUD România, a fost organizat un training de 
asistenţă electorală BRIDGE pentru experţi din domeniul alegerilor, parlamentari şi 
reprezentanţi ai societăţii civile din Egipt, Tunisia şi Libia. Programul de pregătire a fost 
urmat de o vizită de lucru la Autoritatea Electorală Permanentă unde s-a discutat 
despre Registrul Electronic Electoral, România numărându-se printre primele ţări 
europene care au dezvoltat şi implementat un astfel de sistem. Trainingul a beneficiat 
de un feedback pozitiv din partea participanţilor, care au apreciat iniţiativa organizato-
rilor drept oportună, ţinând cont de contextul politic din cele trei ţări. 

Asistența bilaterală AOD în 2012, 
în funcție de categoriile de state beneficiare

La nivel naţional, în 2012, 15 instituţii de linie (ministere şi agenţii de linie) 
au raportat implementarea sau finanţarea de acţiuni şi de contribuţii subscrise 
cooperării internaţionale pentru dezvoltare. 

Volumul total AOD raportat de România pentru anul 2012 a fost de 494.038.920 RON. 
Fondurile raportate ca asistenţă pentru dezvoltare oferite de ministerele româneşti sunt 
prezentate în graficul nr.7.

Din punctul de vedere al volumului contribuţiei, Ministerul Finanţelor Publice (MFP) a 
alocat aproximativ 73% din fondurile de asistenţă pentru dezvoltare raportate la nivel 
naţional, reprezentând aportul României la instrumentele pentru dezvoltare gestionate 
de Comisia Europeană. MFP este urmat de Ministerul Educaţiei Naţionale (MEN), cu 
20% din suma totală de asistenţă raportată (prin bursele oferite studenţilor provenind 
din statele în curs de dezvoltare), de Ministerul Afacerilor Externe (MAE) cu 4%, Minis-
terul Afacerilor Interne (MAI) şi Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice (MMSC), 
fiecare contribuind cu 1% la fondurile raportate la nivel naţional.

În anul 2012, probabil una dintre cele mai mari provocări cu care s-a confruntat politica 
AOD a fost ridicată de legislaţia fragmentată şi interpretarea neunitară a cadrului 
normativ care vizează implementarea şi finanţarea cooperării  pentru dezvoltare. Din 
această cauză, plăţile alocate proiectelor AOD au fost întârziate, afectând predictibili-
tatea programului, ridicând probleme în special pentru ONG-urile partenere. 

O altă problemă este reprezentată de resursele umane limitate, având în vedere cerinţele 
şi standardele impuse de angajamentele internaţionale în domeniu.

Până în anul 2012, coordonarea inter-ministerială în domeniul AOD a fost limitată. 
S-a resimţit astfel, o necesitate stringentă pentru dialog şi coordonare între instituţiile 
statului în acest domeniu, care să permită o utilizare mai eficientă a fondurilor pentru 
dezvoltare disponibile, în care toţi actorii implicaţi să îşi canalizeze eforturile în mod 
complementar pentru atingerea obiectivelor strategice. 

Pentru a îmbunătăţi cooperarea inter-instituţională, MAE a iniţiat în 2012 primele 
grupuri de lucru inter-ministeriale la nivel de experţi în domeniu, iniţiativă care a condus 
în 2013 la crearea Consiliului Consultativ, forumul de dezbatere pentru politica AOD, 
urmând modelul de bună-practică oferit de alte state. De asemenea, MAE/UAsD a 
organizat traininguri specializate pentru ministerele de linie privind raportarea asistenţei 
la nivel naţional, pregătind exerciţiul de raportare naţională Monterrey.

Impactul acestor demersuri se observă în faptul că în anul 2012, 16 instituţii publice au 
raportat contribuţii AOD, faţă de 10 în 2011, ceea ce arată un interes mai ridicat din 
partea acestora pentru domeniu. De asemenea, se observă că sumele declarate de 
ministerele de linie în 2012 sunt, în majoritatea cazurilor, considerabil mai mari faţă de 
anul precendent, precum şi că a avut loc o îmbunătăţire a calităţii raportării AOD a 
acestora. 

   

Angajamente internaționale

În ceea ce priveşte angajamentele internaţionale din domeniul cooperării pentru 
dezvoltare, România şi-a asumat, prin Consensul de la Monterrey, creşterea finanţării 
asistenţei oficiale pentru dezvoltare. Acest angajament politic a fost apoi operaţionalizat 
prin Consensul European pentru Dezvoltare din 2005, care stabileşte ca valoarea 
contribuţiilor fiecărui nou stat membru să ajungă la 0,33% din venitul naţional brut până 
în anul 2015. Conform predicţiilor Uniunii Europene, acest volum se traduce pentru 
România în suma de 538 milioane Euro pentru anul 2015. 

În acest moment, România este departe de a-şi îndeplini acest angajament. Şocurile 
economice suferite în ultimii ani au încetinit evoluţia bugetului AOD astfel încât, conform 
prognozelor Comisiei Europene, România trebuie să crească de aproape 5 ori 
cuantumul asistenţei acordate faţă de contribuţia realizată în 2012. 

În acest an, volumul AOD raportat de România a înregistrat o scădere de 1% faţă de 
nivelul înregistrat în 2011, respectiv, de la 499 milioane RON la 494 milioane RON 
(echivalentul a 111 milioane Euro), reprezentând 0,085 % din venitul naţional brut, prin 
comparaţie cu 0,09% din VNB, raportat în 2011. 

În ceea ce priveşte implicarea în dezbaterea globală despre evoluţia domeniului 
asistenţei pentru dezvoltare, în calitate de stat membru UE, România a contribuit, de 
asemenea, pe parcursul anului 2012 la negocierile privind viitorul buget multianual al 
Uniunii Europene (inclusiv Capitolul 4 care stabileşte bugetele aferente cooperării 
internaţionale pentru dezvoltare). România a fost implicată încă de la început şi în 
negocierile privind stabilirea Fondului European pentru Democraţie (FED)7, instrument 
multilateral care îşi propune finanţarea actorilor din statele în curs de dezvoltare care 
activează în sensul democratizării şi respectării drepturilor omului.

ANEXA 1 - Distribuția bugetului AOD 
al MAE în anul 2012

II.3. Ministerul Educației Naționale 
Bursele de studii şi facilităţile financiare acordate cetăţenilor statelor eligibile 
AOD constituie principala contribuţie AOD a Ministerului Educaţiei Naţionale (MEN), 
în anul 2012 aceste contribuţii ridicându-se la 100.213.138 RON, reprezentând 
aproximativ 20% din totalul fondurilor de asistenţă pentru dezvoltare raportate la 
nivel naţional. 

Mai mult de 50% din fondurile MEN au fost destinate Republicii Moldova (56.990.409 
RON). Au beneficiat de burse de peste 2 mil. RON şi state precum Tunisia, Serbia, 
Albania, Ucraina, Maroc, Turcia şi Siria (Fig.11).

II.4. Ministerul Afacerilor Interne
Contribuţia AOD a Ministerului Afacerilor Interne (MAI) a însumat în 2012 5.394.581 
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pentru solicitanţii de azil din România privind îmbunătăţirea nivelului de trai şi modelul 
responsabilizării acestora, consolidarea capacităţii autorităţilor de a gestiona 
problematica azilului, asistenţă şi sprijin pentru beneficiarii unor forme de protecţie în 
România, asistenţă specializată şi îmbunătăţirea serviciilor destinate solicitanţilor de 
azil. Totodată, a fost realizat un curs de pregătire în domeniul managementului ordinii 
publice şi dreptului umanitar a 20 de ofiţeri de poliţie din Irak şi un Curs Superior 
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Serbia, Iordania, Albania, China şi Bosnia şi Herţegovina, având ca scop asigurarea 
pregătirii de stat, axată pe specificul activităţii în mediul multinaţional, cunoaşterea 
instituţiilor şi forţelor de securitate europene şi a operaţiunilor de menţinere a păcii 
organizate de către ONU. 
Din perspectiva contribuţiilor multilaterale, MAI a raportat suma de 268.285 RON, 
constituind contribuţie la Organizaţia Internaţională pentru Migraţie.

II.4.1. Administrația Națională a Penitenciarelor

În 2012, Administraţia Naţională a Penitenciarelor (ANP) a raportat o contribuţie AOD 
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acordată în urma "Protocolului de cooperare dintre ANP şi Direcţia Instituţiilor 
Penitenciare MD", costuri privind salariile şi transportul pentru ofiţerii aflaţi în misiune în 
Georgia, respectiv, costuri privind deplasarea unor delegaţii algeriene în vederea 
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II.5. Ministerul Mediului și Schimbărilor 
Climatice
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Climatice (MMCS) a atins în 2012 o valoare de 3.533.519 RON. Peste 70% din 
fondurile alocate s-au referit la contribuţii privind Convenţia pentru Protecţia Zonelor 
Umede de Importanţă Internaţională (RAMSAR) – 1.753.323 RON, reprezentând 
contribuţie obligatorie şi voluntară, şi contribuţia la protocolul de la Montreal – 
1.051.000 RON. Alte contribuţii au fost destinate Convenţiei Naţiunilor Unite privind 
Combaterea Deşertificării – 55.571 RON, Convenţia privind Schimbările Climatice - 
71.243 RON, Programul Naţiunilor Unite pentru Mediu - 561.500 RON, Convenţia 
privind comerţul internaţional cu specii periclitate de faună şi floră sălbatică (CITES) - 
33.665 RON şi Uniunea Internaţională pentru Conservarea Naturii – 7.215 RON.

II.10. Ministerul Muncii, Familiei, 
Protecției Sociale și Persoanelor
Vârstnice 
Contribuţia AOD raportată de MMFPSPV s-a ridicat la valoarea de 1.394.837 RON, 
reprezentând aportul financiar la bugetul Organizaţiei Internaţionale a Muncii.

II.11. Ministerul pentru Societatea 
Informațională 
Totalul contribuţiei AOD a MCSI din 2012 s-a ridicat la 149.044 RON, reprezentând 
contribuţia financiară anuală către Uniunea Poştală Universală – 61.973 RON - şi către 
Uniunea Internaţională a Telecomunicaţiilor – 87.071 RON.

II.12. Camera de Comerț și Industrie 
a României 
Camera de Comerţ şi Industrie a României a alocat în 2012 fonduri AOD în valoare de 
14.370 RON, reprezentând costuri cu participarea experţilor români la un program de 
twinning vizând transferul de expertiză în beneficiul Republicii Moldova.

II.13. Agenția Națională a 
Funcționarilor Publici 
Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici a raportat în 2012 o contribuţie AOD în 
valoare de 11.360 RON, reprezentând costurile cu participarea experţilor proprii la 
conferinţa internaţională cu tema "Sporirea eficacităţii şi eficienţei funcţiei publice prin 
evaluarea performanţelor" desfăşurată la Baku (Azerbaidjan).
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Pentru a răspunde crizei umanitare din Siria, ONU a făcut apel pentru fonduri de 348 
milioane USD, până la sfârşitul anului fiind acoperite 53% dintre acestea. Un apel 
umanitar separat a fost lansat pentru refugiaţii sirieni în statele vecine, ridicându-se la 
488 milioane USD.  

România a răspuns pozitiv apelurilor umanitare lansate de ONU, alte organizaţii 
internaţionale sau state-gazdă pentru refugiaţii sirieni, acordând asistenţă atât pentru 
ajutorarea persoanelor din Siria, cât şi a refugiaţilor sirieni din ţările vecine, în valoare 
totală de 0,69 milioane RON.

Pe lângă crizele cauzate de om, în 2012 s-au făcut din nou resimţite fenomenele 
climatice severe, precum seceta în regiunea Sahel, ce au contribuit la creşterea preţului 
alimentelor şi strămutarea în masă a populaţiei. Conform Organizaţiei Naţiunilor Unite 
pentru Alimentaţie şi Agricultură, 18,7 milioane de persoane au fost afectate de criza 
alimentară apărută în urma secetei în mai multe ţări din regiunea Sahel. În ianuarie 
2013, fuseseră solicitate fonduri de peste 1,6 milioane USD pentru oferirea de 
asistenţă umanitară în Burkina Faso, Ciad, Mali, Mauritania, Niger, Senegal, Gambia, 
Camerun şi Nigeria, fiind acoperită doar 35% dintre cerere. România a acordat 0,13 
mil. RON sub formă de asistenţă umanitară în regiunea Sahel, prin intermediul 
Programului Alimentar Mondial.

România a contribuit, de asemenea, la eforturile de reducere a efectelor secetei şi în 
Republica Moldova. Seceta, una dintre cele mai severe din ultimii ani, a avut un impact 
major asupra agriculturii şi  populaţiei rurale ce constituie aproximativ 60% din popu-
laţia ţării şi în condiţiile în care agricultura joacă un rol important în economia ţării, 
contribuind cu 16,2% la produsul intern brut. Regiunea cea mai afectată a fost partea 
de sud a ţării unde producţiile de porumb şi floarea soarelui, de exemplu, au scăzut cu 
peste 80%. Asistenţa financiară a României a fost de 0,22 milioane RON, sumă care 
s-a adăugat contribuţiilor voluntare ale mediului privat românesc.



În ceea ce priveşte natura fondurilor AOD raportate de MAE prezentată în graficul nr. 9, 
se observă faptul că proiectele bilaterale şi contribuţiile anuale la organizaţii şi fonduri 
internaţionale reprezintă cel mai mare procent din totalul contribuţiilor – 38% fiecare. 
Restul de 24% constă în cotizaţii la misiuni de menţinere a păcii, cheltuieli cu 
observatori electorali, bursele doctorale Eugen Ionesco (9%) şi ajutor umanitar bilateral. 

În privinţa ajutorului umanitar bilateral, s-a remarcat o uşoară scădere a fondurilor 
alocate, de la 1,1 mil. RON în 2011, la 1,05 mil. RON în 2012. Asistenţa umanitară a 
fost alocată ca răspuns la apelurile de urgenţă de pe fondul crizelor din Siria (0,69 mil. 
RON), Sahel (0,13 mil. RON) şi Republica Moldova (0,22 mil. RON), aceasta fiind 
acordată atât prin intermediul organizaţiilor internaţionale de profil (Programul Alimentar 
Mondial, UN OCHA ş.a.), cât şi direct către statul beneficiar, i.e. guvernul Republicii 
Moldova (vezi pag. 18). 

În ceea ce priveşte consolidarea societăţii civile, România a sponsorizat organizarea a 
două forumuri ONG - unul regional, adresat actorilor din zona extinsă a Mării Negre, 
eveniment anual recunoscut  deja la nivel internaţional şi aflat la cea de-a V-a ediţie, şi 
unul dedicat societăţii civile din Republica Moldova, aflat la ediţia a III-a. De asemenea, 
România a co-finanţat cu 442.475 RON (în anii 2011 şi 2012) un proiect implementat 
de Consiliul Europei (CoE), adresat societăţii civile şi mass-media independente din 
Belarus. 

În cadrul acestui proiect, CoE a susţinut Şcoala Est Europeană de Studii Politice 
(EESPS) în organizarea unor evenimente pentru încurajarea cooperării între ONG-urile 
independente din Belarus şi identificarea oportunităţilor prezente în ţară. De asemenea, 
au fost organizate două vizite ale reprezentanţilor societăţii civile din Belarus la sediul 
Consiliului Europei, în timpul Adunării Parlamentare a CoE şi respectiv, cu ocazia 
Adunării Parlamentare şi a conferinţei ONG-urilor internaţionale. 

Pe plan intern, pentru sprijinirea capacităţii reprezentanţilor sectorului ONG din 
România, Ministerul Afacerilor Externe finanţează fondul de mobilitate pentru experţi 
neguvernamentali, un instrument de sprijin financiar pentru misiuni în Republica 
Moldova, menit să faciliteze emergenţa proiectelor comune între cele două ţări.  

O altă prioritate tematică a programului AOD este pacea şi securitatea. România a 
co-finanţat un proiect al Consiliului Europei pentru creşterea încrederii între Chişinău şi 
Tiraspol, pentru încurajarea dialogului între administraţia Republicii Moldova şi 
autorităţile de facto transnistrene şi dezvoltarea contactelor la nivel tehnic pe subiecte 
precum sănătate, educaţie, mobilitate şi informaţie. Asistenţa financiară totală acordată 
de MAE în cadrul proiectului a fost de 1.240.614 RON în anii 2010 - 2012. 

De asemenea, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul de Interne şi PNUD România au 
organizat un training pentru dezvoltarea capacităţilor civile în domeniul reconstrucţiei 
post-conflict adresat tuturor ţărilor prioritare şi de interes pentru AOD. Participanţii la 
curs au luat parte la o serie de module teoretice privind gestionarea crizelor şi la un 
exerciţiu de simulare a unei misiuni pe teren. 223.810 RON au fost donaţi Băncii de 
Dezvoltare a Consiliului Europei pentru “Regional Housing Programme”, un proiect de 
locuinţe pentru refugiaţi şi persoane strămutate intern din Bosnia-Herţegovina, Croaţia, 
Muntenegru şi Serbia.

În domeniile agriculturii şi dezvoltării economice durabile, Guvernul României a finanţat 
echiparea unui laborator pentru determinarea pesticidelor din plante, sol şi produse de 
origine vegetală din Chişinău. Proiectul a fost implementat de Autoritatea Naţională 
Sanitar Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA) din România şi de Minis-
terul Agriculturii şi Industriei Alimentare din Republica Moldova. În cadrul acestui 
proiect, ANSVSA a semnat un acord tehnic cu instituţia omoloagă din Republica 
Moldova. De asemenea, acest proiect a facilitat schimbul de experienţă dintre experţii 
moldoveni şi cei europeni, printr-o serie de vizite de lucru în Chişinău şi Bucureşti. 
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în funcție de categoriile de state beneficiare
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Mai mult de 50% din fondurile MEN au fost destinate Republicii Moldova (56.990.409 
RON). Au beneficiat de burse de peste 2 mil. RON şi state precum Tunisia, Serbia, 
Albania, Ucraina, Maroc, Turcia şi Siria (Fig.11).

II.4. Ministerul Afacerilor Interne
Contribuţia AOD a Ministerului Afacerilor Interne (MAI) a însumat în 2012 5.394.581 
RON, din care 4.943.550 RON au reprezentat programe UE co-finanţate: asistenţă 
juridică specializată pentru solicitanţii de azil din România, servicii de asistenţă integrată 
pentru asigurarea protecţiei şi incluziunii sociale a refugiaţilor, asistenţă şi facilităţi 
pentru solicitanţii de azil din România privind îmbunătăţirea nivelului de trai şi modelul 
responsabilizării acestora, consolidarea capacităţii autorităţilor de a gestiona 
problematica azilului, asistenţă şi sprijin pentru beneficiarii unor forme de protecţie în 
România, asistenţă specializată şi îmbunătăţirea serviciilor destinate solicitanţilor de 
azil. Totodată, a fost realizat un curs de pregătire în domeniul managementului ordinii 
publice şi dreptului umanitar a 20 de ofiţeri de poliţie din Irak şi un Curs Superior 
Internaţional adresat reprezentanţilor din Republica Moldova, Ucraina, Muntenegru, 
Serbia, Iordania, Albania, China şi Bosnia şi Herţegovina, având ca scop asigurarea 
pregătirii de stat, axată pe specificul activităţii în mediul multinaţional, cunoaşterea 
instituţiilor şi forţelor de securitate europene şi a operaţiunilor de menţinere a păcii 
organizate de către ONU. 
Din perspectiva contribuţiilor multilaterale, MAI a raportat suma de 268.285 RON, 
constituind contribuţie la Organizaţia Internaţională pentru Migraţie.

II.4.1. Administrația Națională a Penitenciarelor

În 2012, Administraţia Naţională a Penitenciarelor (ANP) a raportat o contribuţie AOD 
de 411.901 RON, reprezentând ajutor privind plata şcolarizării pentru elevii moldoveni 
în cadrul Şcolii Naţionale de pregătire a agenţilor de penitenciare (SNPAP) Târgu Ocna, 
acordată în urma "Protocolului de cooperare dintre ANP şi Direcţia Instituţiilor 
Penitenciare MD", costuri privind salariile şi transportul pentru ofiţerii aflaţi în misiune în 
Georgia, respectiv, costuri privind deplasarea unor delegaţii algeriene în vederea 
transferului de expertiză şi know-how.

II.5. Ministerul Mediului și Schimbărilor 
Climatice
Suma contribuţiilor eligibile ca AOD acordate de Ministerul Mediului şi Schimbărilor 
Climatice (MMCS) a atins în 2012 o valoare de 3.533.519 RON. Peste 70% din 
fondurile alocate s-au referit la contribuţii privind Convenţia pentru Protecţia Zonelor 
Umede de Importanţă Internaţională (RAMSAR) – 1.753.323 RON, reprezentând 
contribuţie obligatorie şi voluntară, şi contribuţia la protocolul de la Montreal – 
1.051.000 RON. Alte contribuţii au fost destinate Convenţiei Naţiunilor Unite privind 
Combaterea Deşertificării – 55.571 RON, Convenţia privind Schimbările Climatice - 
71.243 RON, Programul Naţiunilor Unite pentru Mediu - 561.500 RON, Convenţia 
privind comerţul internaţional cu specii periclitate de faună şi floră sălbatică (CITES) - 
33.665 RON şi Uniunea Internaţională pentru Conservarea Naturii – 7.215 RON.

II.10. Ministerul Muncii, Familiei, 
Protecției Sociale și Persoanelor
Vârstnice 
Contribuţia AOD raportată de MMFPSPV s-a ridicat la valoarea de 1.394.837 RON, 
reprezentând aportul financiar la bugetul Organizaţiei Internaţionale a Muncii.

II.11. Ministerul pentru Societatea 
Informațională 
Totalul contribuţiei AOD a MCSI din 2012 s-a ridicat la 149.044 RON, reprezentând 
contribuţia financiară anuală către Uniunea Poştală Universală – 61.973 RON - şi către 
Uniunea Internaţională a Telecomunicaţiilor – 87.071 RON.

II.12. Camera de Comerț și Industrie 
a României 
Camera de Comerţ şi Industrie a României a alocat în 2012 fonduri AOD în valoare de 
14.370 RON, reprezentând costuri cu participarea experţilor români la un program de 
twinning vizând transferul de expertiză în beneficiul Republicii Moldova.

II.13. Agenția Națională a 
Funcționarilor Publici 
Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici a raportat în 2012 o contribuţie AOD în 
valoare de 11.360 RON, reprezentând costurile cu participarea experţilor proprii la 
conferinţa internaţională cu tema "Sporirea eficacităţii şi eficienţei funcţiei publice prin 
evaluarea performanţelor" desfăşurată la Baku (Azerbaidjan).
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Pentru a răspunde crizei umanitare din Siria, ONU a făcut apel pentru fonduri de 348 
milioane USD, până la sfârşitul anului fiind acoperite 53% dintre acestea. Un apel 
umanitar separat a fost lansat pentru refugiaţii sirieni în statele vecine, ridicându-se la 
488 milioane USD.  

România a răspuns pozitiv apelurilor umanitare lansate de ONU, alte organizaţii 
internaţionale sau state-gazdă pentru refugiaţii sirieni, acordând asistenţă atât pentru 
ajutorarea persoanelor din Siria, cât şi a refugiaţilor sirieni din ţările vecine, în valoare 
totală de 0,69 milioane RON.

Pe lângă crizele cauzate de om, în 2012 s-au făcut din nou resimţite fenomenele 
climatice severe, precum seceta în regiunea Sahel, ce au contribuit la creşterea preţului 
alimentelor şi strămutarea în masă a populaţiei. Conform Organizaţiei Naţiunilor Unite 
pentru Alimentaţie şi Agricultură, 18,7 milioane de persoane au fost afectate de criza 
alimentară apărută în urma secetei în mai multe ţări din regiunea Sahel. În ianuarie 
2013, fuseseră solicitate fonduri de peste 1,6 milioane USD pentru oferirea de 
asistenţă umanitară în Burkina Faso, Ciad, Mali, Mauritania, Niger, Senegal, Gambia, 
Camerun şi Nigeria, fiind acoperită doar 35% dintre cerere. România a acordat 0,13 
mil. RON sub formă de asistenţă umanitară în regiunea Sahel, prin intermediul 
Programului Alimentar Mondial.

România a contribuit, de asemenea, la eforturile de reducere a efectelor secetei şi în 
Republica Moldova. Seceta, una dintre cele mai severe din ultimii ani, a avut un impact 
major asupra agriculturii şi  populaţiei rurale ce constituie aproximativ 60% din popu-
laţia ţării şi în condiţiile în care agricultura joacă un rol important în economia ţării, 
contribuind cu 16,2% la produsul intern brut. Regiunea cea mai afectată a fost partea 
de sud a ţării unde producţiile de porumb şi floarea soarelui, de exemplu, au scăzut cu 
peste 80%. Asistenţa financiară a României a fost de 0,22 milioane RON, sumă care 
s-a adăugat contribuţiilor voluntare ale mediului privat românesc.



În ceea ce priveşte natura fondurilor AOD raportate de MAE prezentată în graficul nr. 9, 
se observă faptul că proiectele bilaterale şi contribuţiile anuale la organizaţii şi fonduri 
internaţionale reprezintă cel mai mare procent din totalul contribuţiilor – 38% fiecare. 
Restul de 24% constă în cotizaţii la misiuni de menţinere a păcii, cheltuieli cu 
observatori electorali, bursele doctorale Eugen Ionesco (9%) şi ajutor umanitar bilateral. 

În privinţa ajutorului umanitar bilateral, s-a remarcat o uşoară scădere a fondurilor 
alocate, de la 1,1 mil. RON în 2011, la 1,05 mil. RON în 2012. Asistenţa umanitară a 
fost alocată ca răspuns la apelurile de urgenţă de pe fondul crizelor din Siria (0,69 mil. 
RON), Sahel (0,13 mil. RON) şi Republica Moldova (0,22 mil. RON), aceasta fiind 
acordată atât prin intermediul organizaţiilor internaţionale de profil (Programul Alimentar 
Mondial, UN OCHA ş.a.), cât şi direct către statul beneficiar, i.e. guvernul Republicii 
Moldova (vezi pag. 18). 

În ceea ce priveşte consolidarea societăţii civile, România a sponsorizat organizarea a 
două forumuri ONG - unul regional, adresat actorilor din zona extinsă a Mării Negre, 
eveniment anual recunoscut  deja la nivel internaţional şi aflat la cea de-a V-a ediţie, şi 
unul dedicat societăţii civile din Republica Moldova, aflat la ediţia a III-a. De asemenea, 
România a co-finanţat cu 442.475 RON (în anii 2011 şi 2012) un proiect implementat 
de Consiliul Europei (CoE), adresat societăţii civile şi mass-media independente din 
Belarus. 

În cadrul acestui proiect, CoE a susţinut Şcoala Est Europeană de Studii Politice 
(EESPS) în organizarea unor evenimente pentru încurajarea cooperării între ONG-urile 
independente din Belarus şi identificarea oportunităţilor prezente în ţară. De asemenea, 
au fost organizate două vizite ale reprezentanţilor societăţii civile din Belarus la sediul 
Consiliului Europei, în timpul Adunării Parlamentare a CoE şi respectiv, cu ocazia 
Adunării Parlamentare şi a conferinţei ONG-urilor internaţionale. 

Pe plan intern, pentru sprijinirea capacităţii reprezentanţilor sectorului ONG din 
România, Ministerul Afacerilor Externe finanţează fondul de mobilitate pentru experţi 
neguvernamentali, un instrument de sprijin financiar pentru misiuni în Republica 
Moldova, menit să faciliteze emergenţa proiectelor comune între cele două ţări.  

O altă prioritate tematică a programului AOD este pacea şi securitatea. România a 
co-finanţat un proiect al Consiliului Europei pentru creşterea încrederii între Chişinău şi 
Tiraspol, pentru încurajarea dialogului între administraţia Republicii Moldova şi 
autorităţile de facto transnistrene şi dezvoltarea contactelor la nivel tehnic pe subiecte 
precum sănătate, educaţie, mobilitate şi informaţie. Asistenţa financiară totală acordată 
de MAE în cadrul proiectului a fost de 1.240.614 RON în anii 2010 - 2012. 

De asemenea, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul de Interne şi PNUD România au 
organizat un training pentru dezvoltarea capacităţilor civile în domeniul reconstrucţiei 
post-conflict adresat tuturor ţărilor prioritare şi de interes pentru AOD. Participanţii la 
curs au luat parte la o serie de module teoretice privind gestionarea crizelor şi la un 
exerciţiu de simulare a unei misiuni pe teren. 223.810 RON au fost donaţi Băncii de 
Dezvoltare a Consiliului Europei pentru “Regional Housing Programme”, un proiect de 
locuinţe pentru refugiaţi şi persoane strămutate intern din Bosnia-Herţegovina, Croaţia, 
Muntenegru şi Serbia.

În domeniile agriculturii şi dezvoltării economice durabile, Guvernul României a finanţat 
echiparea unui laborator pentru determinarea pesticidelor din plante, sol şi produse de 
origine vegetală din Chişinău. Proiectul a fost implementat de Autoritatea Naţională 
Sanitar Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA) din România şi de Minis-
terul Agriculturii şi Industriei Alimentare din Republica Moldova. În cadrul acestui 
proiect, ANSVSA a semnat un acord tehnic cu instituţia omoloagă din Republica 
Moldova. De asemenea, acest proiect a facilitat schimbul de experienţă dintre experţii 
moldoveni şi cei europeni, printr-o serie de vizite de lucru în Chişinău şi Bucureşti. 

Asistența bilaterală AOD în 2012, 
în funcție de categoriile de state beneficiare

La nivel naţional, în 2012, 15 instituţii de linie (ministere şi agenţii de linie) 
au raportat implementarea sau finanţarea de acţiuni şi de contribuţii subscrise 
cooperării internaţionale pentru dezvoltare. 

Volumul total AOD raportat de România pentru anul 2012 a fost de 494.038.920 RON. 
Fondurile raportate ca asistenţă pentru dezvoltare oferite de ministerele româneşti sunt 
prezentate în graficul nr.7.

Din punctul de vedere al volumului contribuţiei, Ministerul Finanţelor Publice (MFP) a 
alocat aproximativ 73% din fondurile de asistenţă pentru dezvoltare raportate la nivel 
naţional, reprezentând aportul României la instrumentele pentru dezvoltare gestionate 
de Comisia Europeană. MFP este urmat de Ministerul Educaţiei Naţionale (MEN), cu 
20% din suma totală de asistenţă raportată (prin bursele oferite studenţilor provenind 
din statele în curs de dezvoltare), de Ministerul Afacerilor Externe (MAE) cu 4%, Minis-
terul Afacerilor Interne (MAI) şi Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice (MMSC), 
fiecare contribuind cu 1% la fondurile raportate la nivel naţional.

În anul 2012, probabil una dintre cele mai mari provocări cu care s-a confruntat politica 
AOD a fost ridicată de legislaţia fragmentată şi interpretarea neunitară a cadrului 
normativ care vizează implementarea şi finanţarea cooperării  pentru dezvoltare. Din 
această cauză, plăţile alocate proiectelor AOD au fost întârziate, afectând predictibili-
tatea programului, ridicând probleme în special pentru ONG-urile partenere. 

O altă problemă este reprezentată de resursele umane limitate, având în vedere cerinţele 
şi standardele impuse de angajamentele internaţionale în domeniu.

Până în anul 2012, coordonarea inter-ministerială în domeniul AOD a fost limitată. 
S-a resimţit astfel, o necesitate stringentă pentru dialog şi coordonare între instituţiile 
statului în acest domeniu, care să permită o utilizare mai eficientă a fondurilor pentru 
dezvoltare disponibile, în care toţi actorii implicaţi să îşi canalizeze eforturile în mod 
complementar pentru atingerea obiectivelor strategice. 

Pentru a îmbunătăţi cooperarea inter-instituţională, MAE a iniţiat în 2012 primele 
grupuri de lucru inter-ministeriale la nivel de experţi în domeniu, iniţiativă care a condus 
în 2013 la crearea Consiliului Consultativ, forumul de dezbatere pentru politica AOD, 
urmând modelul de bună-practică oferit de alte state. De asemenea, MAE/UAsD a 
organizat traininguri specializate pentru ministerele de linie privind raportarea asistenţei 
la nivel naţional, pregătind exerciţiul de raportare naţională Monterrey.

Impactul acestor demersuri se observă în faptul că în anul 2012, 16 instituţii publice au 
raportat contribuţii AOD, faţă de 10 în 2011, ceea ce arată un interes mai ridicat din 
partea acestora pentru domeniu. De asemenea, se observă că sumele declarate de 
ministerele de linie în 2012 sunt, în majoritatea cazurilor, considerabil mai mari faţă de 
anul precendent, precum şi că a avut loc o îmbunătăţire a calităţii raportării AOD a 
acestora. 

   

Angajamente internaționale

În ceea ce priveşte angajamentele internaţionale din domeniul cooperării pentru 
dezvoltare, România şi-a asumat, prin Consensul de la Monterrey, creşterea finanţării 
asistenţei oficiale pentru dezvoltare. Acest angajament politic a fost apoi operaţionalizat 
prin Consensul European pentru Dezvoltare din 2005, care stabileşte ca valoarea 
contribuţiilor fiecărui nou stat membru să ajungă la 0,33% din venitul naţional brut până 
în anul 2015. Conform predicţiilor Uniunii Europene, acest volum se traduce pentru 
România în suma de 538 milioane Euro pentru anul 2015. 

În acest moment, România este departe de a-şi îndeplini acest angajament. Şocurile 
economice suferite în ultimii ani au încetinit evoluţia bugetului AOD astfel încât, conform 
prognozelor Comisiei Europene, România trebuie să crească de aproape 5 ori 
cuantumul asistenţei acordate faţă de contribuţia realizată în 2012. 

În acest an, volumul AOD raportat de România a înregistrat o scădere de 1% faţă de 
nivelul înregistrat în 2011, respectiv, de la 499 milioane RON la 494 milioane RON 
(echivalentul a 111 milioane Euro), reprezentând 0,085 % din venitul naţional brut, prin 
comparaţie cu 0,09% din VNB, raportat în 2011. 

În ceea ce priveşte implicarea în dezbaterea globală despre evoluţia domeniului 
asistenţei pentru dezvoltare, în calitate de stat membru UE, România a contribuit, de 
asemenea, pe parcursul anului 2012 la negocierile privind viitorul buget multianual al 
Uniunii Europene (inclusiv Capitolul 4 care stabileşte bugetele aferente cooperării 
internaţionale pentru dezvoltare). România a fost implicată încă de la început şi în 
negocierile privind stabilirea Fondului European pentru Democraţie (FED)7, instrument 
multilateral care îşi propune finanţarea actorilor din statele în curs de dezvoltare care 
activează în sensul democratizării şi respectării drepturilor omului.

ANEXA 1 - Distribuția bugetului AOD 
al MAE în anul 2012

II.3. Ministerul Educației Naționale 
Bursele de studii şi facilităţile financiare acordate cetăţenilor statelor eligibile 
AOD constituie principala contribuţie AOD a Ministerului Educaţiei Naţionale (MEN), 
în anul 2012 aceste contribuţii ridicându-se la 100.213.138 RON, reprezentând 
aproximativ 20% din totalul fondurilor de asistenţă pentru dezvoltare raportate la 
nivel naţional. 

Mai mult de 50% din fondurile MEN au fost destinate Republicii Moldova (56.990.409 
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publice şi dreptului umanitar a 20 de ofiţeri de poliţie din Irak şi un Curs Superior 
Internaţional adresat reprezentanţilor din Republica Moldova, Ucraina, Muntenegru, 
Serbia, Iordania, Albania, China şi Bosnia şi Herţegovina, având ca scop asigurarea 
pregătirii de stat, axată pe specificul activităţii în mediul multinaţional, cunoaşterea 
instituţiilor şi forţelor de securitate europene şi a operaţiunilor de menţinere a păcii 
organizate de către ONU. 
Din perspectiva contribuţiilor multilaterale, MAI a raportat suma de 268.285 RON, 
constituind contribuţie la Organizaţia Internaţională pentru Migraţie.

II.4.1. Administrația Națională a Penitenciarelor

În 2012, Administraţia Naţională a Penitenciarelor (ANP) a raportat o contribuţie AOD 
de 411.901 RON, reprezentând ajutor privind plata şcolarizării pentru elevii moldoveni 
în cadrul Şcolii Naţionale de pregătire a agenţilor de penitenciare (SNPAP) Târgu Ocna, 
acordată în urma "Protocolului de cooperare dintre ANP şi Direcţia Instituţiilor 
Penitenciare MD", costuri privind salariile şi transportul pentru ofiţerii aflaţi în misiune în 
Georgia, respectiv, costuri privind deplasarea unor delegaţii algeriene în vederea 
transferului de expertiză şi know-how.
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fondurile alocate s-au referit la contribuţii privind Convenţia pentru Protecţia Zonelor 
Umede de Importanţă Internaţională (RAMSAR) – 1.753.323 RON, reprezentând 
contribuţie obligatorie şi voluntară, şi contribuţia la protocolul de la Montreal – 
1.051.000 RON. Alte contribuţii au fost destinate Convenţiei Naţiunilor Unite privind 
Combaterea Deşertificării – 55.571 RON, Convenţia privind Schimbările Climatice - 
71.243 RON, Programul Naţiunilor Unite pentru Mediu - 561.500 RON, Convenţia 
privind comerţul internaţional cu specii periclitate de faună şi floră sălbatică (CITES) - 
33.665 RON şi Uniunea Internaţională pentru Conservarea Naturii – 7.215 RON.

II.10. Ministerul Muncii, Familiei, 
Protecției Sociale și Persoanelor
Vârstnice 
Contribuţia AOD raportată de MMFPSPV s-a ridicat la valoarea de 1.394.837 RON, 
reprezentând aportul financiar la bugetul Organizaţiei Internaţionale a Muncii.

II.11. Ministerul pentru Societatea 
Informațională 
Totalul contribuţiei AOD a MCSI din 2012 s-a ridicat la 149.044 RON, reprezentând 
contribuţia financiară anuală către Uniunea Poştală Universală – 61.973 RON - şi către 
Uniunea Internaţională a Telecomunicaţiilor – 87.071 RON.

II.12. Camera de Comerț și Industrie 
a României 
Camera de Comerţ şi Industrie a României a alocat în 2012 fonduri AOD în valoare de 
14.370 RON, reprezentând costuri cu participarea experţilor români la un program de 
twinning vizând transferul de expertiză în beneficiul Republicii Moldova.

II.13. Agenția Națională a 
Funcționarilor Publici 
Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici a raportat în 2012 o contribuţie AOD în 
valoare de 11.360 RON, reprezentând costurile cu participarea experţilor proprii la 
conferinţa internaţională cu tema "Sporirea eficacităţii şi eficienţei funcţiei publice prin 
evaluarea performanţelor" desfăşurată la Baku (Azerbaidjan).

3Contribuţia la bugetul IOTA nu este raportabilă ca AOD. Cu toate acestea, bunele practice dezvoltate de organizaţie pot fi 
utile statelor în curs de Dezvoltare prin împărtăşirea lor.
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ANSVSA implementează proiecte de dezvoltare sprijinite prin bugetul AOD din anul 
2010, când a fost derulat un prim proiect de asistenţă pentru implementarea legislaţiei 
sanitar-veterinare, care a avut o contribuţie importantă în cadrul negocierilor pentru 
acordul de liber schimb aprofundat şi cuprinzător cu Republica Moldova.

În domeniul educaţiei, Ministerul Afacerilor Externe finanţează programul de burse 
doctorale Eugen Ionescu, implementat în parteneriat cu Agenţia Universitară a Franco-
foniei. În anul 2012, prin acest program au fost finanţate burse în valoare de 1.671.783 
RON pentru doctoranzi şi cercetători din ţări precum Republica Moldova, Georgia, 
Egipt, Liban, Maroc, Coasta de Fildeş, Benin, Burkina Faso şi Camerun. 

Asistența umanitară în 2012

2012 a fost anul “dezastrelor recurente”. Lumea nu s-a confruntat cu niciun dezastru 
natural la scara celor din ultimii ani de tipul tsunami-ului şi a dezastrului nuclear din 
Japonia, din 2011, sau a cutremurului din Haiti din 2010. În schimb, în anul 2012, 
câteva zone ale globului afectate în mod constant de şocuri şi presiuni de tipul sărăciei 
extreme şi conflict au fost lovite în mod repetat de dezastre. Ţările şi regiunile afectate 
cel mai mult în această perioadă au fost regiunea Sahel (în special Sudanul), Filipine, 
zona Caraibe, Pakistan şi Siria.   

În 2012, numărul de persoane care au necesitat asistenţă umanitară a scăzut faţă de 
anul precedent - de la 93 de milioane de oameni în 2011 la 76 de milioane, conform 
estimărilor ONU. Cu toate acestea, numărul conflictelor violente a crescut în mod 
constant. De aceea, numărul de refugiaţi, de solicitanţi de azil şi de persoane relocate a 
rămas mare. Preţul hranei şi al energiei a crescut până la nivelul anterior crizei 
economice, rezultând în costuri mai mari pentru donatorii de asistenţă. De aceea, deşi 
numărul oamenilor afectaţi de crize a scăzut în 2012, sumele necesitate pentru 
asistenţa umanitară au rămas la niveluri similare cu anul anterior. 

Din punct de vedere al finanţării necesităţilor de asistenţă umanitară la nivel global, anul 
2012 a fost cel mai slab din ultima decadă, cu numai 62.7% din fondurile necesitate 
acoperite. 

România a răspuns apelurilor internaţionale şi a acordat asistenţă umanitară pentru 
reducerea efectelor negative ale conflictului armat din Siria şi secetelor din regiunea 
Sahel (Africa) şi, respectiv, Republica Moldova.

Conflictul armat din Siria început în 2011 a continuat şi în 2012 cu efecte severe 
asupra populaţiei. Criza alimentară, creşterea preţurilor combustibililor şi lipsa securităţii 
au crescut dependenţa populaţiei faţă de ajutorul umanitar şi au determinat o creştere 
semnificativă a numărului de refugiaţi şi persoane strămutate intern. Numărul 
refugiaţilor sirieni în statele învecinate a crescut constant, ajungând în anul 2013 la 
peste 2 milioane. Numărul total al persoanelor afectate este de peste 6,5 milioane, din 
care peste 4 milioane sunt persoane strămutate intern în Siria.

Pentru a răspunde crizei umanitare din Siria, ONU a făcut apel pentru fonduri de 348 
milioane USD, până la sfârşitul anului fiind acoperite 53% dintre acestea. Un apel 
umanitar separat a fost lansat pentru refugiaţii sirieni în statele vecine, ridicându-se la 
488 milioane USD.  

România a răspuns pozitiv apelurilor umanitare lansate de ONU, alte organizaţii 
internaţionale sau state-gazdă pentru refugiaţii sirieni, acordând asistenţă atât pentru 
ajutorarea persoanelor din Siria, cât şi a refugiaţilor sirieni din ţările vecine, în valoare 
totală de 0,69 milioane RON.

Pe lângă crizele cauzate de om, în 2012 s-au făcut din nou resimţite fenomenele 
climatice severe, precum seceta în regiunea Sahel, ce au contribuit la creşterea preţului 
alimentelor şi strămutarea în masă a populaţiei. Conform Organizaţiei Naţiunilor Unite 
pentru Alimentaţie şi Agricultură, 18,7 milioane de persoane au fost afectate de criza 
alimentară apărută în urma secetei în mai multe ţări din regiunea Sahel. În ianuarie 
2013, fuseseră solicitate fonduri de peste 1,6 milioane USD pentru oferirea de 
asistenţă umanitară în Burkina Faso, Ciad, Mali, Mauritania, Niger, Senegal, Gambia, 
Camerun şi Nigeria, fiind acoperită doar 35% dintre cerere. România a acordat 0,13 
mil. RON sub formă de asistenţă umanitară în regiunea Sahel, prin intermediul 
Programului Alimentar Mondial.

România a contribuit, de asemenea, la eforturile de reducere a efectelor secetei şi în 
Republica Moldova. Seceta, una dintre cele mai severe din ultimii ani, a avut un impact 
major asupra agriculturii şi  populaţiei rurale ce constituie aproximativ 60% din popu-
laţia ţării şi în condiţiile în care agricultura joacă un rol important în economia ţării, 
contribuind cu 16,2% la produsul intern brut. Regiunea cea mai afectată a fost partea 
de sud a ţării unde producţiile de porumb şi floarea soarelui, de exemplu, au scăzut cu 
peste 80%. Asistenţa financiară a României a fost de 0,22 milioane RON, sumă care 
s-a adăugat contribuţiilor voluntare ale mediului privat românesc.



În ceea ce priveşte natura fondurilor AOD raportate de MAE prezentată în graficul nr. 9, 
se observă faptul că proiectele bilaterale şi contribuţiile anuale la organizaţii şi fonduri 
internaţionale reprezintă cel mai mare procent din totalul contribuţiilor – 38% fiecare. 
Restul de 24% constă în cotizaţii la misiuni de menţinere a păcii, cheltuieli cu 
observatori electorali, bursele doctorale Eugen Ionesco (9%) şi ajutor umanitar bilateral. 

În privinţa ajutorului umanitar bilateral, s-a remarcat o uşoară scădere a fondurilor 
alocate, de la 1,1 mil. RON în 2011, la 1,05 mil. RON în 2012. Asistenţa umanitară a 
fost alocată ca răspuns la apelurile de urgenţă de pe fondul crizelor din Siria (0,69 mil. 
RON), Sahel (0,13 mil. RON) şi Republica Moldova (0,22 mil. RON), aceasta fiind 
acordată atât prin intermediul organizaţiilor internaţionale de profil (Programul Alimentar 
Mondial, UN OCHA ş.a.), cât şi direct către statul beneficiar, i.e. guvernul Republicii 
Moldova (vezi pag. 18). 

În ceea ce priveşte consolidarea societăţii civile, România a sponsorizat organizarea a 
două forumuri ONG - unul regional, adresat actorilor din zona extinsă a Mării Negre, 
eveniment anual recunoscut  deja la nivel internaţional şi aflat la cea de-a V-a ediţie, şi 
unul dedicat societăţii civile din Republica Moldova, aflat la ediţia a III-a. De asemenea, 
România a co-finanţat cu 442.475 RON (în anii 2011 şi 2012) un proiect implementat 
de Consiliul Europei (CoE), adresat societăţii civile şi mass-media independente din 
Belarus. 

În cadrul acestui proiect, CoE a susţinut Şcoala Est Europeană de Studii Politice 
(EESPS) în organizarea unor evenimente pentru încurajarea cooperării între ONG-urile 
independente din Belarus şi identificarea oportunităţilor prezente în ţară. De asemenea, 
au fost organizate două vizite ale reprezentanţilor societăţii civile din Belarus la sediul 
Consiliului Europei, în timpul Adunării Parlamentare a CoE şi respectiv, cu ocazia 
Adunării Parlamentare şi a conferinţei ONG-urilor internaţionale. 

Pe plan intern, pentru sprijinirea capacităţii reprezentanţilor sectorului ONG din 
România, Ministerul Afacerilor Externe finanţează fondul de mobilitate pentru experţi 
neguvernamentali, un instrument de sprijin financiar pentru misiuni în Republica 
Moldova, menit să faciliteze emergenţa proiectelor comune între cele două ţări.  

O altă prioritate tematică a programului AOD este pacea şi securitatea. România a 
co-finanţat un proiect al Consiliului Europei pentru creşterea încrederii între Chişinău şi 
Tiraspol, pentru încurajarea dialogului între administraţia Republicii Moldova şi 
autorităţile de facto transnistrene şi dezvoltarea contactelor la nivel tehnic pe subiecte 
precum sănătate, educaţie, mobilitate şi informaţie. Asistenţa financiară totală acordată 
de MAE în cadrul proiectului a fost de 1.240.614 RON în anii 2010 - 2012. 

De asemenea, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul de Interne şi PNUD România au 
organizat un training pentru dezvoltarea capacităţilor civile în domeniul reconstrucţiei 
post-conflict adresat tuturor ţărilor prioritare şi de interes pentru AOD. Participanţii la 
curs au luat parte la o serie de module teoretice privind gestionarea crizelor şi la un 
exerciţiu de simulare a unei misiuni pe teren. 223.810 RON au fost donaţi Băncii de 
Dezvoltare a Consiliului Europei pentru “Regional Housing Programme”, un proiect de 
locuinţe pentru refugiaţi şi persoane strămutate intern din Bosnia-Herţegovina, Croaţia, 
Muntenegru şi Serbia.

În domeniile agriculturii şi dezvoltării economice durabile, Guvernul României a finanţat 
echiparea unui laborator pentru determinarea pesticidelor din plante, sol şi produse de 
origine vegetală din Chişinău. Proiectul a fost implementat de Autoritatea Naţională 
Sanitar Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA) din România şi de Minis-
terul Agriculturii şi Industriei Alimentare din Republica Moldova. În cadrul acestui 
proiect, ANSVSA a semnat un acord tehnic cu instituţia omoloagă din Republica 
Moldova. De asemenea, acest proiect a facilitat schimbul de experienţă dintre experţii 
moldoveni şi cei europeni, printr-o serie de vizite de lucru în Chişinău şi Bucureşti. 

Asistența bilaterală AOD în 2012, 
în funcție de categoriile de state beneficiare

La nivel naţional, în 2012, 15 instituţii de linie (ministere şi agenţii de linie) 
au raportat implementarea sau finanţarea de acţiuni şi de contribuţii subscrise 
cooperării internaţionale pentru dezvoltare. 

Volumul total AOD raportat de România pentru anul 2012 a fost de 494.038.920 RON. 
Fondurile raportate ca asistenţă pentru dezvoltare oferite de ministerele româneşti sunt 
prezentate în graficul nr.7.

Din punctul de vedere al volumului contribuţiei, Ministerul Finanţelor Publice (MFP) a 
alocat aproximativ 73% din fondurile de asistenţă pentru dezvoltare raportate la nivel 
naţional, reprezentând aportul României la instrumentele pentru dezvoltare gestionate 
de Comisia Europeană. MFP este urmat de Ministerul Educaţiei Naţionale (MEN), cu 
20% din suma totală de asistenţă raportată (prin bursele oferite studenţilor provenind 
din statele în curs de dezvoltare), de Ministerul Afacerilor Externe (MAE) cu 4%, Minis-
terul Afacerilor Interne (MAI) şi Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice (MMSC), 
fiecare contribuind cu 1% la fondurile raportate la nivel naţional.

În anul 2012, probabil una dintre cele mai mari provocări cu care s-a confruntat politica 
AOD a fost ridicată de legislaţia fragmentată şi interpretarea neunitară a cadrului 
normativ care vizează implementarea şi finanţarea cooperării  pentru dezvoltare. Din 
această cauză, plăţile alocate proiectelor AOD au fost întârziate, afectând predictibili-
tatea programului, ridicând probleme în special pentru ONG-urile partenere. 

O altă problemă este reprezentată de resursele umane limitate, având în vedere cerinţele 
şi standardele impuse de angajamentele internaţionale în domeniu.

Până în anul 2012, coordonarea inter-ministerială în domeniul AOD a fost limitată. 
S-a resimţit astfel, o necesitate stringentă pentru dialog şi coordonare între instituţiile 
statului în acest domeniu, care să permită o utilizare mai eficientă a fondurilor pentru 
dezvoltare disponibile, în care toţi actorii implicaţi să îşi canalizeze eforturile în mod 
complementar pentru atingerea obiectivelor strategice. 

Pentru a îmbunătăţi cooperarea inter-instituţională, MAE a iniţiat în 2012 primele 
grupuri de lucru inter-ministeriale la nivel de experţi în domeniu, iniţiativă care a condus 
în 2013 la crearea Consiliului Consultativ, forumul de dezbatere pentru politica AOD, 
urmând modelul de bună-practică oferit de alte state. De asemenea, MAE/UAsD a 
organizat traininguri specializate pentru ministerele de linie privind raportarea asistenţei 
la nivel naţional, pregătind exerciţiul de raportare naţională Monterrey.

Impactul acestor demersuri se observă în faptul că în anul 2012, 16 instituţii publice au 
raportat contribuţii AOD, faţă de 10 în 2011, ceea ce arată un interes mai ridicat din 
partea acestora pentru domeniu. De asemenea, se observă că sumele declarate de 
ministerele de linie în 2012 sunt, în majoritatea cazurilor, considerabil mai mari faţă de 
anul precendent, precum şi că a avut loc o îmbunătăţire a calităţii raportării AOD a 
acestora. 

   

Angajamente internaționale

În ceea ce priveşte angajamentele internaţionale din domeniul cooperării pentru 
dezvoltare, România şi-a asumat, prin Consensul de la Monterrey, creşterea finanţării 
asistenţei oficiale pentru dezvoltare. Acest angajament politic a fost apoi operaţionalizat 
prin Consensul European pentru Dezvoltare din 2005, care stabileşte ca valoarea 
contribuţiilor fiecărui nou stat membru să ajungă la 0,33% din venitul naţional brut până 
în anul 2015. Conform predicţiilor Uniunii Europene, acest volum se traduce pentru 
România în suma de 538 milioane Euro pentru anul 2015. 

În acest moment, România este departe de a-şi îndeplini acest angajament. Şocurile 
economice suferite în ultimii ani au încetinit evoluţia bugetului AOD astfel încât, conform 
prognozelor Comisiei Europene, România trebuie să crească de aproape 5 ori 
cuantumul asistenţei acordate faţă de contribuţia realizată în 2012. 

În acest an, volumul AOD raportat de România a înregistrat o scădere de 1% faţă de 
nivelul înregistrat în 2011, respectiv, de la 499 milioane RON la 494 milioane RON 
(echivalentul a 111 milioane Euro), reprezentând 0,085 % din venitul naţional brut, prin 
comparaţie cu 0,09% din VNB, raportat în 2011. 

În ceea ce priveşte implicarea în dezbaterea globală despre evoluţia domeniului 
asistenţei pentru dezvoltare, în calitate de stat membru UE, România a contribuit, de 
asemenea, pe parcursul anului 2012 la negocierile privind viitorul buget multianual al 
Uniunii Europene (inclusiv Capitolul 4 care stabileşte bugetele aferente cooperării 
internaţionale pentru dezvoltare). România a fost implicată încă de la început şi în 
negocierile privind stabilirea Fondului European pentru Democraţie (FED)7, instrument 
multilateral care îşi propune finanţarea actorilor din statele în curs de dezvoltare care 
activează în sensul democratizării şi respectării drepturilor omului.

ANEXA 1 - Distribuția bugetului AOD 
al MAE în anul 2012

II.3. Ministerul Educației Naționale 
Bursele de studii şi facilităţile financiare acordate cetăţenilor statelor eligibile 
AOD constituie principala contribuţie AOD a Ministerului Educaţiei Naţionale (MEN), 
în anul 2012 aceste contribuţii ridicându-se la 100.213.138 RON, reprezentând 
aproximativ 20% din totalul fondurilor de asistenţă pentru dezvoltare raportate la 
nivel naţional. 

Mai mult de 50% din fondurile MEN au fost destinate Republicii Moldova (56.990.409 
RON). Au beneficiat de burse de peste 2 mil. RON şi state precum Tunisia, Serbia, 
Albania, Ucraina, Maroc, Turcia şi Siria (Fig.11).

II.4. Ministerul Afacerilor Interne
Contribuţia AOD a Ministerului Afacerilor Interne (MAI) a însumat în 2012 5.394.581 
RON, din care 4.943.550 RON au reprezentat programe UE co-finanţate: asistenţă 
juridică specializată pentru solicitanţii de azil din România, servicii de asistenţă integrată 
pentru asigurarea protecţiei şi incluziunii sociale a refugiaţilor, asistenţă şi facilităţi 
pentru solicitanţii de azil din România privind îmbunătăţirea nivelului de trai şi modelul 
responsabilizării acestora, consolidarea capacităţii autorităţilor de a gestiona 
problematica azilului, asistenţă şi sprijin pentru beneficiarii unor forme de protecţie în 
România, asistenţă specializată şi îmbunătăţirea serviciilor destinate solicitanţilor de 
azil. Totodată, a fost realizat un curs de pregătire în domeniul managementului ordinii 
publice şi dreptului umanitar a 20 de ofiţeri de poliţie din Irak şi un Curs Superior 
Internaţional adresat reprezentanţilor din Republica Moldova, Ucraina, Muntenegru, 
Serbia, Iordania, Albania, China şi Bosnia şi Herţegovina, având ca scop asigurarea 
pregătirii de stat, axată pe specificul activităţii în mediul multinaţional, cunoaşterea 
instituţiilor şi forţelor de securitate europene şi a operaţiunilor de menţinere a păcii 
organizate de către ONU. 
Din perspectiva contribuţiilor multilaterale, MAI a raportat suma de 268.285 RON, 
constituind contribuţie la Organizaţia Internaţională pentru Migraţie.

II.4.1. Administrația Națională a Penitenciarelor

În 2012, Administraţia Naţională a Penitenciarelor (ANP) a raportat o contribuţie AOD 
de 411.901 RON, reprezentând ajutor privind plata şcolarizării pentru elevii moldoveni 
în cadrul Şcolii Naţionale de pregătire a agenţilor de penitenciare (SNPAP) Târgu Ocna, 
acordată în urma "Protocolului de cooperare dintre ANP şi Direcţia Instituţiilor 
Penitenciare MD", costuri privind salariile şi transportul pentru ofiţerii aflaţi în misiune în 
Georgia, respectiv, costuri privind deplasarea unor delegaţii algeriene în vederea 
transferului de expertiză şi know-how.

II.5. Ministerul Mediului și Schimbărilor 
Climatice
Suma contribuţiilor eligibile ca AOD acordate de Ministerul Mediului şi Schimbărilor 
Climatice (MMCS) a atins în 2012 o valoare de 3.533.519 RON. Peste 70% din 
fondurile alocate s-au referit la contribuţii privind Convenţia pentru Protecţia Zonelor 
Umede de Importanţă Internaţională (RAMSAR) – 1.753.323 RON, reprezentând 
contribuţie obligatorie şi voluntară, şi contribuţia la protocolul de la Montreal – 
1.051.000 RON. Alte contribuţii au fost destinate Convenţiei Naţiunilor Unite privind 
Combaterea Deşertificării – 55.571 RON, Convenţia privind Schimbările Climatice - 
71.243 RON, Programul Naţiunilor Unite pentru Mediu - 561.500 RON, Convenţia 
privind comerţul internaţional cu specii periclitate de faună şi floră sălbatică (CITES) - 
33.665 RON şi Uniunea Internaţională pentru Conservarea Naturii – 7.215 RON.

II.10. Ministerul Muncii, Familiei, 
Protecției Sociale și Persoanelor
Vârstnice 
Contribuţia AOD raportată de MMFPSPV s-a ridicat la valoarea de 1.394.837 RON, 
reprezentând aportul financiar la bugetul Organizaţiei Internaţionale a Muncii.

II.11. Ministerul pentru Societatea 
Informațională 
Totalul contribuţiei AOD a MCSI din 2012 s-a ridicat la 149.044 RON, reprezentând 
contribuţia financiară anuală către Uniunea Poştală Universală – 61.973 RON - şi către 
Uniunea Internaţională a Telecomunicaţiilor – 87.071 RON.

II.12. Camera de Comerț și Industrie 
a României 
Camera de Comerţ şi Industrie a României a alocat în 2012 fonduri AOD în valoare de 
14.370 RON, reprezentând costuri cu participarea experţilor români la un program de 
twinning vizând transferul de expertiză în beneficiul Republicii Moldova.

II.13. Agenția Națională a 
Funcționarilor Publici 
Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici a raportat în 2012 o contribuţie AOD în 
valoare de 11.360 RON, reprezentând costurile cu participarea experţilor proprii la 
conferinţa internaţională cu tema "Sporirea eficacităţii şi eficienţei funcţiei publice prin 
evaluarea performanţelor" desfăşurată la Baku (Azerbaidjan).
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Pentru a răspunde crizei umanitare din Siria, ONU a făcut apel pentru fonduri de 348 
milioane USD, până la sfârşitul anului fiind acoperite 53% dintre acestea. Un apel 
umanitar separat a fost lansat pentru refugiaţii sirieni în statele vecine, ridicându-se la 
488 milioane USD.  

România a răspuns pozitiv apelurilor umanitare lansate de ONU, alte organizaţii 
internaţionale sau state-gazdă pentru refugiaţii sirieni, acordând asistenţă atât pentru 
ajutorarea persoanelor din Siria, cât şi a refugiaţilor sirieni din ţările vecine, în valoare 
totală de 0,69 milioane RON.

Pe lângă crizele cauzate de om, în 2012 s-au făcut din nou resimţite fenomenele 
climatice severe, precum seceta în regiunea Sahel, ce au contribuit la creşterea preţului 
alimentelor şi strămutarea în masă a populaţiei. Conform Organizaţiei Naţiunilor Unite 
pentru Alimentaţie şi Agricultură, 18,7 milioane de persoane au fost afectate de criza 
alimentară apărută în urma secetei în mai multe ţări din regiunea Sahel. În ianuarie 
2013, fuseseră solicitate fonduri de peste 1,6 milioane USD pentru oferirea de 
asistenţă umanitară în Burkina Faso, Ciad, Mali, Mauritania, Niger, Senegal, Gambia, 
Camerun şi Nigeria, fiind acoperită doar 35% dintre cerere. România a acordat 0,13 
mil. RON sub formă de asistenţă umanitară în regiunea Sahel, prin intermediul 
Programului Alimentar Mondial.

România a contribuit, de asemenea, la eforturile de reducere a efectelor secetei şi în 
Republica Moldova. Seceta, una dintre cele mai severe din ultimii ani, a avut un impact 
major asupra agriculturii şi  populaţiei rurale ce constituie aproximativ 60% din popu-
laţia ţării şi în condiţiile în care agricultura joacă un rol important în economia ţării, 
contribuind cu 16,2% la produsul intern brut. Regiunea cea mai afectată a fost partea 
de sud a ţării unde producţiile de porumb şi floarea soarelui, de exemplu, au scăzut cu 
peste 80%. Asistenţa financiară a României a fost de 0,22 milioane RON, sumă care 
s-a adăugat contribuţiilor voluntare ale mediului privat românesc.



În ceea ce priveşte natura fondurilor AOD raportate de MAE prezentată în graficul nr. 9, 
se observă faptul că proiectele bilaterale şi contribuţiile anuale la organizaţii şi fonduri 
internaţionale reprezintă cel mai mare procent din totalul contribuţiilor – 38% fiecare. 
Restul de 24% constă în cotizaţii la misiuni de menţinere a păcii, cheltuieli cu 
observatori electorali, bursele doctorale Eugen Ionesco (9%) şi ajutor umanitar bilateral. 

În privinţa ajutorului umanitar bilateral, s-a remarcat o uşoară scădere a fondurilor 
alocate, de la 1,1 mil. RON în 2011, la 1,05 mil. RON în 2012. Asistenţa umanitară a 
fost alocată ca răspuns la apelurile de urgenţă de pe fondul crizelor din Siria (0,69 mil. 
RON), Sahel (0,13 mil. RON) şi Republica Moldova (0,22 mil. RON), aceasta fiind 
acordată atât prin intermediul organizaţiilor internaţionale de profil (Programul Alimentar 
Mondial, UN OCHA ş.a.), cât şi direct către statul beneficiar, i.e. guvernul Republicii 
Moldova (vezi pag. 18). 

În ceea ce priveşte consolidarea societăţii civile, România a sponsorizat organizarea a 
două forumuri ONG - unul regional, adresat actorilor din zona extinsă a Mării Negre, 
eveniment anual recunoscut  deja la nivel internaţional şi aflat la cea de-a V-a ediţie, şi 
unul dedicat societăţii civile din Republica Moldova, aflat la ediţia a III-a. De asemenea, 
România a co-finanţat cu 442.475 RON (în anii 2011 şi 2012) un proiect implementat 
de Consiliul Europei (CoE), adresat societăţii civile şi mass-media independente din 
Belarus. 

În cadrul acestui proiect, CoE a susţinut Şcoala Est Europeană de Studii Politice 
(EESPS) în organizarea unor evenimente pentru încurajarea cooperării între ONG-urile 
independente din Belarus şi identificarea oportunităţilor prezente în ţară. De asemenea, 
au fost organizate două vizite ale reprezentanţilor societăţii civile din Belarus la sediul 
Consiliului Europei, în timpul Adunării Parlamentare a CoE şi respectiv, cu ocazia 
Adunării Parlamentare şi a conferinţei ONG-urilor internaţionale. 

Pe plan intern, pentru sprijinirea capacităţii reprezentanţilor sectorului ONG din 
România, Ministerul Afacerilor Externe finanţează fondul de mobilitate pentru experţi 
neguvernamentali, un instrument de sprijin financiar pentru misiuni în Republica 
Moldova, menit să faciliteze emergenţa proiectelor comune între cele două ţări.  

O altă prioritate tematică a programului AOD este pacea şi securitatea. România a 
co-finanţat un proiect al Consiliului Europei pentru creşterea încrederii între Chişinău şi 
Tiraspol, pentru încurajarea dialogului între administraţia Republicii Moldova şi 
autorităţile de facto transnistrene şi dezvoltarea contactelor la nivel tehnic pe subiecte 
precum sănătate, educaţie, mobilitate şi informaţie. Asistenţa financiară totală acordată 
de MAE în cadrul proiectului a fost de 1.240.614 RON în anii 2010 - 2012. 

De asemenea, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul de Interne şi PNUD România au 
organizat un training pentru dezvoltarea capacităţilor civile în domeniul reconstrucţiei 
post-conflict adresat tuturor ţărilor prioritare şi de interes pentru AOD. Participanţii la 
curs au luat parte la o serie de module teoretice privind gestionarea crizelor şi la un 
exerciţiu de simulare a unei misiuni pe teren. 223.810 RON au fost donaţi Băncii de 
Dezvoltare a Consiliului Europei pentru “Regional Housing Programme”, un proiect de 
locuinţe pentru refugiaţi şi persoane strămutate intern din Bosnia-Herţegovina, Croaţia, 
Muntenegru şi Serbia.

În domeniile agriculturii şi dezvoltării economice durabile, Guvernul României a finanţat 
echiparea unui laborator pentru determinarea pesticidelor din plante, sol şi produse de 
origine vegetală din Chişinău. Proiectul a fost implementat de Autoritatea Naţională 
Sanitar Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA) din România şi de Minis-
terul Agriculturii şi Industriei Alimentare din Republica Moldova. În cadrul acestui 
proiect, ANSVSA a semnat un acord tehnic cu instituţia omoloagă din Republica 
Moldova. De asemenea, acest proiect a facilitat schimbul de experienţă dintre experţii 
moldoveni şi cei europeni, printr-o serie de vizite de lucru în Chişinău şi Bucureşti. 

Asistența bilaterală AOD în 2012, 
în funcție de categoriile de state beneficiare

La nivel naţional, în 2012, 15 instituţii de linie (ministere şi agenţii de linie) 
au raportat implementarea sau finanţarea de acţiuni şi de contribuţii subscrise 
cooperării internaţionale pentru dezvoltare. 

Volumul total AOD raportat de România pentru anul 2012 a fost de 494.038.920 RON. 
Fondurile raportate ca asistenţă pentru dezvoltare oferite de ministerele româneşti sunt 
prezentate în graficul nr.7.

Din punctul de vedere al volumului contribuţiei, Ministerul Finanţelor Publice (MFP) a 
alocat aproximativ 73% din fondurile de asistenţă pentru dezvoltare raportate la nivel 
naţional, reprezentând aportul României la instrumentele pentru dezvoltare gestionate 
de Comisia Europeană. MFP este urmat de Ministerul Educaţiei Naţionale (MEN), cu 
20% din suma totală de asistenţă raportată (prin bursele oferite studenţilor provenind 
din statele în curs de dezvoltare), de Ministerul Afacerilor Externe (MAE) cu 4%, Minis-
terul Afacerilor Interne (MAI) şi Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice (MMSC), 
fiecare contribuind cu 1% la fondurile raportate la nivel naţional.

În anul 2012, probabil una dintre cele mai mari provocări cu care s-a confruntat politica 
AOD a fost ridicată de legislaţia fragmentată şi interpretarea neunitară a cadrului 
normativ care vizează implementarea şi finanţarea cooperării  pentru dezvoltare. Din 
această cauză, plăţile alocate proiectelor AOD au fost întârziate, afectând predictibili-
tatea programului, ridicând probleme în special pentru ONG-urile partenere. 

O altă problemă este reprezentată de resursele umane limitate, având în vedere cerinţele 
şi standardele impuse de angajamentele internaţionale în domeniu.

Până în anul 2012, coordonarea inter-ministerială în domeniul AOD a fost limitată. 
S-a resimţit astfel, o necesitate stringentă pentru dialog şi coordonare între instituţiile 
statului în acest domeniu, care să permită o utilizare mai eficientă a fondurilor pentru 
dezvoltare disponibile, în care toţi actorii implicaţi să îşi canalizeze eforturile în mod 
complementar pentru atingerea obiectivelor strategice. 

Pentru a îmbunătăţi cooperarea inter-instituţională, MAE a iniţiat în 2012 primele 
grupuri de lucru inter-ministeriale la nivel de experţi în domeniu, iniţiativă care a condus 
în 2013 la crearea Consiliului Consultativ, forumul de dezbatere pentru politica AOD, 
urmând modelul de bună-practică oferit de alte state. De asemenea, MAE/UAsD a 
organizat traininguri specializate pentru ministerele de linie privind raportarea asistenţei 
la nivel naţional, pregătind exerciţiul de raportare naţională Monterrey.

Impactul acestor demersuri se observă în faptul că în anul 2012, 16 instituţii publice au 
raportat contribuţii AOD, faţă de 10 în 2011, ceea ce arată un interes mai ridicat din 
partea acestora pentru domeniu. De asemenea, se observă că sumele declarate de 
ministerele de linie în 2012 sunt, în majoritatea cazurilor, considerabil mai mari faţă de 
anul precendent, precum şi că a avut loc o îmbunătăţire a calităţii raportării AOD a 
acestora. 

   

Angajamente internaționale

În ceea ce priveşte angajamentele internaţionale din domeniul cooperării pentru 
dezvoltare, România şi-a asumat, prin Consensul de la Monterrey, creşterea finanţării 
asistenţei oficiale pentru dezvoltare. Acest angajament politic a fost apoi operaţionalizat 
prin Consensul European pentru Dezvoltare din 2005, care stabileşte ca valoarea 
contribuţiilor fiecărui nou stat membru să ajungă la 0,33% din venitul naţional brut până 
în anul 2015. Conform predicţiilor Uniunii Europene, acest volum se traduce pentru 
România în suma de 538 milioane Euro pentru anul 2015. 

În acest moment, România este departe de a-şi îndeplini acest angajament. Şocurile 
economice suferite în ultimii ani au încetinit evoluţia bugetului AOD astfel încât, conform 
prognozelor Comisiei Europene, România trebuie să crească de aproape 5 ori 
cuantumul asistenţei acordate faţă de contribuţia realizată în 2012. 

În acest an, volumul AOD raportat de România a înregistrat o scădere de 1% faţă de 
nivelul înregistrat în 2011, respectiv, de la 499 milioane RON la 494 milioane RON 
(echivalentul a 111 milioane Euro), reprezentând 0,085 % din venitul naţional brut, prin 
comparaţie cu 0,09% din VNB, raportat în 2011. 

În ceea ce priveşte implicarea în dezbaterea globală despre evoluţia domeniului 
asistenţei pentru dezvoltare, în calitate de stat membru UE, România a contribuit, de 
asemenea, pe parcursul anului 2012 la negocierile privind viitorul buget multianual al 
Uniunii Europene (inclusiv Capitolul 4 care stabileşte bugetele aferente cooperării 
internaţionale pentru dezvoltare). România a fost implicată încă de la început şi în 
negocierile privind stabilirea Fondului European pentru Democraţie (FED)7, instrument 
multilateral care îşi propune finanţarea actorilor din statele în curs de dezvoltare care 
activează în sensul democratizării şi respectării drepturilor omului.

ANEXA 1 - Distribuția bugetului AOD 
al MAE în anul 2012

II.3. Ministerul Educației Naționale 
Bursele de studii şi facilităţile financiare acordate cetăţenilor statelor eligibile 
AOD constituie principala contribuţie AOD a Ministerului Educaţiei Naţionale (MEN), 
în anul 2012 aceste contribuţii ridicându-se la 100.213.138 RON, reprezentând 
aproximativ 20% din totalul fondurilor de asistenţă pentru dezvoltare raportate la 
nivel naţional. 

Mai mult de 50% din fondurile MEN au fost destinate Republicii Moldova (56.990.409 
RON). Au beneficiat de burse de peste 2 mil. RON şi state precum Tunisia, Serbia, 
Albania, Ucraina, Maroc, Turcia şi Siria (Fig.11).

II.2. Ministerul Finanțelor Publice 
În 2012, la fel ca şi în anii precedenţi, Ministerul Finanţelor Publice (MFP) a avut cea 
mai mare pondere a contribuţiei AOD naţională, fiind responsabil cu contribuţiile către 
bugetul pentru dezvoltare al Comisiei Europene (317.801.920 RON) şi către bugetul 
FED 10 (42.282.656 RON). Cele două contribuţii reprezintă 73% din valoarea totală a  
asistenţei pentru dezvoltare oferite de România.

Totodată, în baza Acordului pe 5 ani semnat de MFP cu instituţia omoloagă din 
Republica Moldova în 2010, o parte din experţii Agenţiei Naţionale de Administrare 
Fiscală (ANAF), aflată în subordinea MFP, au susţinut o serie de seminarii la Chişinău şi 
Albiţa pe tema auditului intern în 2012. Principalele activităţi la acest capitol s-au axat 
pe descoperirea activităţilor ilicite întreprinse de agenţii vamali şi implementarea unei 
platforme de e-learning pentru Serviciul Vamal al Republicii Moldova. Cheltuielile 
aferente susţinerii acestor seminarii s-au limitat la cheltuielile de transport şi diurnă 
acordată experţilor, în valoare totală de 3.400 RON.

În calitate de membru al Organizaţiei Intra-europene pentru Administrarea Taxelor 
(IOTA), România susţine reforma în domeniul fiscalităţii şi standardizarea unor modele 
de administrare fiscală europene, contribuind anual la bugetul acestei organizaţii3.

II.4. Ministerul Afacerilor Interne
Contribuţia AOD a Ministerului Afacerilor Interne (MAI) a însumat în 2012 5.394.581 
RON, din care 4.943.550 RON au reprezentat programe UE co-finanţate: asistenţă 
juridică specializată pentru solicitanţii de azil din România, servicii de asistenţă integrată 
pentru asigurarea protecţiei şi incluziunii sociale a refugiaţilor, asistenţă şi facilităţi 
pentru solicitanţii de azil din România privind îmbunătăţirea nivelului de trai şi modelul 
responsabilizării acestora, consolidarea capacităţii autorităţilor de a gestiona 
problematica azilului, asistenţă şi sprijin pentru beneficiarii unor forme de protecţie în 
România, asistenţă specializată şi îmbunătăţirea serviciilor destinate solicitanţilor de 
azil. Totodată, a fost realizat un curs de pregătire în domeniul managementului ordinii 
publice şi dreptului umanitar a 20 de ofiţeri de poliţie din Irak şi un Curs Superior 
Internaţional adresat reprezentanţilor din Republica Moldova, Ucraina, Muntenegru, 
Serbia, Iordania, Albania, China şi Bosnia şi Herţegovina, având ca scop asigurarea 
pregătirii de stat, axată pe specificul activităţii în mediul multinaţional, cunoaşterea 
instituţiilor şi forţelor de securitate europene şi a operaţiunilor de menţinere a păcii 
organizate de către ONU. 
Din perspectiva contribuţiilor multilaterale, MAI a raportat suma de 268.285 RON, 
constituind contribuţie la Organizaţia Internaţională pentru Migraţie.

II.4.1. Administrația Națională a Penitenciarelor

În 2012, Administraţia Naţională a Penitenciarelor (ANP) a raportat o contribuţie AOD 
de 411.901 RON, reprezentând ajutor privind plata şcolarizării pentru elevii moldoveni 
în cadrul Şcolii Naţionale de pregătire a agenţilor de penitenciare (SNPAP) Târgu Ocna, 
acordată în urma "Protocolului de cooperare dintre ANP şi Direcţia Instituţiilor 
Penitenciare MD", costuri privind salariile şi transportul pentru ofiţerii aflaţi în misiune în 
Georgia, respectiv, costuri privind deplasarea unor delegaţii algeriene în vederea 
transferului de expertiză şi know-how.

II.5. Ministerul Mediului și Schimbărilor 
Climatice
Suma contribuţiilor eligibile ca AOD acordate de Ministerul Mediului şi Schimbărilor 
Climatice (MMCS) a atins în 2012 o valoare de 3.533.519 RON. Peste 70% din 
fondurile alocate s-au referit la contribuţii privind Convenţia pentru Protecţia Zonelor 
Umede de Importanţă Internaţională (RAMSAR) – 1.753.323 RON, reprezentând 
contribuţie obligatorie şi voluntară, şi contribuţia la protocolul de la Montreal – 
1.051.000 RON. Alte contribuţii au fost destinate Convenţiei Naţiunilor Unite privind 
Combaterea Deşertificării – 55.571 RON, Convenţia privind Schimbările Climatice - 
71.243 RON, Programul Naţiunilor Unite pentru Mediu - 561.500 RON, Convenţia 
privind comerţul internaţional cu specii periclitate de faună şi floră sălbatică (CITES) - 
33.665 RON şi Uniunea Internaţională pentru Conservarea Naturii – 7.215 RON.

II.10. Ministerul Muncii, Familiei, 
Protecției Sociale și Persoanelor
Vârstnice 
Contribuţia AOD raportată de MMFPSPV s-a ridicat la valoarea de 1.394.837 RON, 
reprezentând aportul financiar la bugetul Organizaţiei Internaţionale a Muncii.

II.11. Ministerul pentru Societatea 
Informațională 
Totalul contribuţiei AOD a MCSI din 2012 s-a ridicat la 149.044 RON, reprezentând 
contribuţia financiară anuală către Uniunea Poştală Universală – 61.973 RON - şi către 
Uniunea Internaţională a Telecomunicaţiilor – 87.071 RON.

II.12. Camera de Comerț și Industrie 
a României 
Camera de Comerţ şi Industrie a României a alocat în 2012 fonduri AOD în valoare de 
14.370 RON, reprezentând costuri cu participarea experţilor români la un program de 
twinning vizând transferul de expertiză în beneficiul Republicii Moldova.

II.13. Agenția Națională a 
Funcționarilor Publici 
Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici a raportat în 2012 o contribuţie AOD în 
valoare de 11.360 RON, reprezentând costurile cu participarea experţilor proprii la 
conferinţa internaţională cu tema "Sporirea eficacităţii şi eficienţei funcţiei publice prin 
evaluarea performanţelor" desfăşurată la Baku (Azerbaidjan).
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Pentru a răspunde crizei umanitare din Siria, ONU a făcut apel pentru fonduri de 348 
milioane USD, până la sfârşitul anului fiind acoperite 53% dintre acestea. Un apel 
umanitar separat a fost lansat pentru refugiaţii sirieni în statele vecine, ridicându-se la 
488 milioane USD.  

România a răspuns pozitiv apelurilor umanitare lansate de ONU, alte organizaţii 
internaţionale sau state-gazdă pentru refugiaţii sirieni, acordând asistenţă atât pentru 
ajutorarea persoanelor din Siria, cât şi a refugiaţilor sirieni din ţările vecine, în valoare 
totală de 0,69 milioane RON.

Pe lângă crizele cauzate de om, în 2012 s-au făcut din nou resimţite fenomenele 
climatice severe, precum seceta în regiunea Sahel, ce au contribuit la creşterea preţului 
alimentelor şi strămutarea în masă a populaţiei. Conform Organizaţiei Naţiunilor Unite 
pentru Alimentaţie şi Agricultură, 18,7 milioane de persoane au fost afectate de criza 
alimentară apărută în urma secetei în mai multe ţări din regiunea Sahel. În ianuarie 
2013, fuseseră solicitate fonduri de peste 1,6 milioane USD pentru oferirea de 
asistenţă umanitară în Burkina Faso, Ciad, Mali, Mauritania, Niger, Senegal, Gambia, 
Camerun şi Nigeria, fiind acoperită doar 35% dintre cerere. România a acordat 0,13 
mil. RON sub formă de asistenţă umanitară în regiunea Sahel, prin intermediul 
Programului Alimentar Mondial.

România a contribuit, de asemenea, la eforturile de reducere a efectelor secetei şi în 
Republica Moldova. Seceta, una dintre cele mai severe din ultimii ani, a avut un impact 
major asupra agriculturii şi  populaţiei rurale ce constituie aproximativ 60% din popu-
laţia ţării şi în condiţiile în care agricultura joacă un rol important în economia ţării, 
contribuind cu 16,2% la produsul intern brut. Regiunea cea mai afectată a fost partea 
de sud a ţării unde producţiile de porumb şi floarea soarelui, de exemplu, au scăzut cu 
peste 80%. Asistenţa financiară a României a fost de 0,22 milioane RON, sumă care 
s-a adăugat contribuţiilor voluntare ale mediului privat românesc.



În ceea ce priveşte natura fondurilor AOD raportate de MAE prezentată în graficul nr. 9, 
se observă faptul că proiectele bilaterale şi contribuţiile anuale la organizaţii şi fonduri 
internaţionale reprezintă cel mai mare procent din totalul contribuţiilor – 38% fiecare. 
Restul de 24% constă în cotizaţii la misiuni de menţinere a păcii, cheltuieli cu 
observatori electorali, bursele doctorale Eugen Ionesco (9%) şi ajutor umanitar bilateral. 

În privinţa ajutorului umanitar bilateral, s-a remarcat o uşoară scădere a fondurilor 
alocate, de la 1,1 mil. RON în 2011, la 1,05 mil. RON în 2012. Asistenţa umanitară a 
fost alocată ca răspuns la apelurile de urgenţă de pe fondul crizelor din Siria (0,69 mil. 
RON), Sahel (0,13 mil. RON) şi Republica Moldova (0,22 mil. RON), aceasta fiind 
acordată atât prin intermediul organizaţiilor internaţionale de profil (Programul Alimentar 
Mondial, UN OCHA ş.a.), cât şi direct către statul beneficiar, i.e. guvernul Republicii 
Moldova (vezi pag. 18). 

În ceea ce priveşte consolidarea societăţii civile, România a sponsorizat organizarea a 
două forumuri ONG - unul regional, adresat actorilor din zona extinsă a Mării Negre, 
eveniment anual recunoscut  deja la nivel internaţional şi aflat la cea de-a V-a ediţie, şi 
unul dedicat societăţii civile din Republica Moldova, aflat la ediţia a III-a. De asemenea, 
România a co-finanţat cu 442.475 RON (în anii 2011 şi 2012) un proiect implementat 
de Consiliul Europei (CoE), adresat societăţii civile şi mass-media independente din 
Belarus. 

În cadrul acestui proiect, CoE a susţinut Şcoala Est Europeană de Studii Politice 
(EESPS) în organizarea unor evenimente pentru încurajarea cooperării între ONG-urile 
independente din Belarus şi identificarea oportunităţilor prezente în ţară. De asemenea, 
au fost organizate două vizite ale reprezentanţilor societăţii civile din Belarus la sediul 
Consiliului Europei, în timpul Adunării Parlamentare a CoE şi respectiv, cu ocazia 
Adunării Parlamentare şi a conferinţei ONG-urilor internaţionale. 

Pe plan intern, pentru sprijinirea capacităţii reprezentanţilor sectorului ONG din 
România, Ministerul Afacerilor Externe finanţează fondul de mobilitate pentru experţi 
neguvernamentali, un instrument de sprijin financiar pentru misiuni în Republica 
Moldova, menit să faciliteze emergenţa proiectelor comune între cele două ţări.  

O altă prioritate tematică a programului AOD este pacea şi securitatea. România a 
co-finanţat un proiect al Consiliului Europei pentru creşterea încrederii între Chişinău şi 
Tiraspol, pentru încurajarea dialogului între administraţia Republicii Moldova şi 
autorităţile de facto transnistrene şi dezvoltarea contactelor la nivel tehnic pe subiecte 
precum sănătate, educaţie, mobilitate şi informaţie. Asistenţa financiară totală acordată 
de MAE în cadrul proiectului a fost de 1.240.614 RON în anii 2010 - 2012. 

De asemenea, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul de Interne şi PNUD România au 
organizat un training pentru dezvoltarea capacităţilor civile în domeniul reconstrucţiei 
post-conflict adresat tuturor ţărilor prioritare şi de interes pentru AOD. Participanţii la 
curs au luat parte la o serie de module teoretice privind gestionarea crizelor şi la un 
exerciţiu de simulare a unei misiuni pe teren. 223.810 RON au fost donaţi Băncii de 
Dezvoltare a Consiliului Europei pentru “Regional Housing Programme”, un proiect de 
locuinţe pentru refugiaţi şi persoane strămutate intern din Bosnia-Herţegovina, Croaţia, 
Muntenegru şi Serbia.

În domeniile agriculturii şi dezvoltării economice durabile, Guvernul României a finanţat 
echiparea unui laborator pentru determinarea pesticidelor din plante, sol şi produse de 
origine vegetală din Chişinău. Proiectul a fost implementat de Autoritatea Naţională 
Sanitar Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA) din România şi de Minis-
terul Agriculturii şi Industriei Alimentare din Republica Moldova. În cadrul acestui 
proiect, ANSVSA a semnat un acord tehnic cu instituţia omoloagă din Republica 
Moldova. De asemenea, acest proiect a facilitat schimbul de experienţă dintre experţii 
moldoveni şi cei europeni, printr-o serie de vizite de lucru în Chişinău şi Bucureşti. 

Asistența bilaterală AOD în 2012, 
în funcție de categoriile de state beneficiare

La nivel naţional, în 2012, 15 instituţii de linie (ministere şi agenţii de linie) 
au raportat implementarea sau finanţarea de acţiuni şi de contribuţii subscrise 
cooperării internaţionale pentru dezvoltare. 

Volumul total AOD raportat de România pentru anul 2012 a fost de 494.038.920 RON. 
Fondurile raportate ca asistenţă pentru dezvoltare oferite de ministerele româneşti sunt 
prezentate în graficul nr.7.

Din punctul de vedere al volumului contribuţiei, Ministerul Finanţelor Publice (MFP) a 
alocat aproximativ 73% din fondurile de asistenţă pentru dezvoltare raportate la nivel 
naţional, reprezentând aportul României la instrumentele pentru dezvoltare gestionate 
de Comisia Europeană. MFP este urmat de Ministerul Educaţiei Naţionale (MEN), cu 
20% din suma totală de asistenţă raportată (prin bursele oferite studenţilor provenind 
din statele în curs de dezvoltare), de Ministerul Afacerilor Externe (MAE) cu 4%, Minis-
terul Afacerilor Interne (MAI) şi Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice (MMSC), 
fiecare contribuind cu 1% la fondurile raportate la nivel naţional.

În anul 2012, probabil una dintre cele mai mari provocări cu care s-a confruntat politica 
AOD a fost ridicată de legislaţia fragmentată şi interpretarea neunitară a cadrului 
normativ care vizează implementarea şi finanţarea cooperării  pentru dezvoltare. Din 
această cauză, plăţile alocate proiectelor AOD au fost întârziate, afectând predictibili-
tatea programului, ridicând probleme în special pentru ONG-urile partenere. 

O altă problemă este reprezentată de resursele umane limitate, având în vedere cerinţele 
şi standardele impuse de angajamentele internaţionale în domeniu.

Până în anul 2012, coordonarea inter-ministerială în domeniul AOD a fost limitată. 
S-a resimţit astfel, o necesitate stringentă pentru dialog şi coordonare între instituţiile 
statului în acest domeniu, care să permită o utilizare mai eficientă a fondurilor pentru 
dezvoltare disponibile, în care toţi actorii implicaţi să îşi canalizeze eforturile în mod 
complementar pentru atingerea obiectivelor strategice. 

Pentru a îmbunătăţi cooperarea inter-instituţională, MAE a iniţiat în 2012 primele 
grupuri de lucru inter-ministeriale la nivel de experţi în domeniu, iniţiativă care a condus 
în 2013 la crearea Consiliului Consultativ, forumul de dezbatere pentru politica AOD, 
urmând modelul de bună-practică oferit de alte state. De asemenea, MAE/UAsD a 
organizat traininguri specializate pentru ministerele de linie privind raportarea asistenţei 
la nivel naţional, pregătind exerciţiul de raportare naţională Monterrey.

Impactul acestor demersuri se observă în faptul că în anul 2012, 16 instituţii publice au 
raportat contribuţii AOD, faţă de 10 în 2011, ceea ce arată un interes mai ridicat din 
partea acestora pentru domeniu. De asemenea, se observă că sumele declarate de 
ministerele de linie în 2012 sunt, în majoritatea cazurilor, considerabil mai mari faţă de 
anul precendent, precum şi că a avut loc o îmbunătăţire a calităţii raportării AOD a 
acestora. 

   

Angajamente internaționale

În ceea ce priveşte angajamentele internaţionale din domeniul cooperării pentru 
dezvoltare, România şi-a asumat, prin Consensul de la Monterrey, creşterea finanţării 
asistenţei oficiale pentru dezvoltare. Acest angajament politic a fost apoi operaţionalizat 
prin Consensul European pentru Dezvoltare din 2005, care stabileşte ca valoarea 
contribuţiilor fiecărui nou stat membru să ajungă la 0,33% din venitul naţional brut până 
în anul 2015. Conform predicţiilor Uniunii Europene, acest volum se traduce pentru 
România în suma de 538 milioane Euro pentru anul 2015. 

În acest moment, România este departe de a-şi îndeplini acest angajament. Şocurile 
economice suferite în ultimii ani au încetinit evoluţia bugetului AOD astfel încât, conform 
prognozelor Comisiei Europene, România trebuie să crească de aproape 5 ori 
cuantumul asistenţei acordate faţă de contribuţia realizată în 2012. 

În acest an, volumul AOD raportat de România a înregistrat o scădere de 1% faţă de 
nivelul înregistrat în 2011, respectiv, de la 499 milioane RON la 494 milioane RON 
(echivalentul a 111 milioane Euro), reprezentând 0,085 % din venitul naţional brut, prin 
comparaţie cu 0,09% din VNB, raportat în 2011. 

În ceea ce priveşte implicarea în dezbaterea globală despre evoluţia domeniului 
asistenţei pentru dezvoltare, în calitate de stat membru UE, România a contribuit, de 
asemenea, pe parcursul anului 2012 la negocierile privind viitorul buget multianual al 
Uniunii Europene (inclusiv Capitolul 4 care stabileşte bugetele aferente cooperării 
internaţionale pentru dezvoltare). România a fost implicată încă de la început şi în 
negocierile privind stabilirea Fondului European pentru Democraţie (FED)7, instrument 
multilateral care îşi propune finanţarea actorilor din statele în curs de dezvoltare care 
activează în sensul democratizării şi respectării drepturilor omului.

ANEXA 1 - Distribuția bugetului AOD 
al MAE în anul 2012

II.3. Ministerul Educației Naționale 
Bursele de studii şi facilităţile financiare acordate cetăţenilor statelor eligibile 
AOD constituie principala contribuţie AOD a Ministerului Educaţiei Naţionale (MEN), 
în anul 2012 aceste contribuţii ridicându-se la 100.213.138 RON, reprezentând 
aproximativ 20% din totalul fondurilor de asistenţă pentru dezvoltare raportate la 
nivel naţional. 

Mai mult de 50% din fondurile MEN au fost destinate Republicii Moldova (56.990.409 
RON). Au beneficiat de burse de peste 2 mil. RON şi state precum Tunisia, Serbia, 
Albania, Ucraina, Maroc, Turcia şi Siria (Fig.11).

II.4. Ministerul Afacerilor Interne
Contribuţia AOD a Ministerului Afacerilor Interne (MAI) a însumat în 2012 5.394.581 
RON, din care 4.943.550 RON au reprezentat programe UE co-finanţate: asistenţă 
juridică specializată pentru solicitanţii de azil din România, servicii de asistenţă integrată 
pentru asigurarea protecţiei şi incluziunii sociale a refugiaţilor, asistenţă şi facilităţi 
pentru solicitanţii de azil din România privind îmbunătăţirea nivelului de trai şi modelul 
responsabilizării acestora, consolidarea capacităţii autorităţilor de a gestiona 
problematica azilului, asistenţă şi sprijin pentru beneficiarii unor forme de protecţie în 
România, asistenţă specializată şi îmbunătăţirea serviciilor destinate solicitanţilor de 
azil. Totodată, a fost realizat un curs de pregătire în domeniul managementului ordinii 
publice şi dreptului umanitar a 20 de ofiţeri de poliţie din Irak şi un Curs Superior 
Internaţional adresat reprezentanţilor din Republica Moldova, Ucraina, Muntenegru, 
Serbia, Iordania, Albania, China şi Bosnia şi Herţegovina, având ca scop asigurarea 
pregătirii de stat, axată pe specificul activităţii în mediul multinaţional, cunoaşterea 
instituţiilor şi forţelor de securitate europene şi a operaţiunilor de menţinere a păcii 
organizate de către ONU. 
Din perspectiva contribuţiilor multilaterale, MAI a raportat suma de 268.285 RON, 
constituind contribuţie la Organizaţia Internaţională pentru Migraţie.

II.4.1. Administrația Națională a Penitenciarelor

În 2012, Administraţia Naţională a Penitenciarelor (ANP) a raportat o contribuţie AOD 
de 411.901 RON, reprezentând ajutor privind plata şcolarizării pentru elevii moldoveni 
în cadrul Şcolii Naţionale de pregătire a agenţilor de penitenciare (SNPAP) Târgu Ocna, 
acordată în urma "Protocolului de cooperare dintre ANP şi Direcţia Instituţiilor 
Penitenciare MD", costuri privind salariile şi transportul pentru ofiţerii aflaţi în misiune în 
Georgia, respectiv, costuri privind deplasarea unor delegaţii algeriene în vederea 
transferului de expertiză şi know-how.

II.5. Ministerul Mediului și Schimbărilor 
Climatice
Suma contribuţiilor eligibile ca AOD acordate de Ministerul Mediului şi Schimbărilor 
Climatice (MMCS) a atins în 2012 o valoare de 3.533.519 RON. Peste 70% din 
fondurile alocate s-au referit la contribuţii privind Convenţia pentru Protecţia Zonelor 
Umede de Importanţă Internaţională (RAMSAR) – 1.753.323 RON, reprezentând 
contribuţie obligatorie şi voluntară, şi contribuţia la protocolul de la Montreal – 
1.051.000 RON. Alte contribuţii au fost destinate Convenţiei Naţiunilor Unite privind 
Combaterea Deşertificării – 55.571 RON, Convenţia privind Schimbările Climatice - 
71.243 RON, Programul Naţiunilor Unite pentru Mediu - 561.500 RON, Convenţia 
privind comerţul internaţional cu specii periclitate de faună şi floră sălbatică (CITES) - 
33.665 RON şi Uniunea Internaţională pentru Conservarea Naturii – 7.215 RON.

II.10. Ministerul Muncii, Familiei, 
Protecției Sociale și Persoanelor
Vârstnice 
Contribuţia AOD raportată de MMFPSPV s-a ridicat la valoarea de 1.394.837 RON, 
reprezentând aportul financiar la bugetul Organizaţiei Internaţionale a Muncii.

II.11. Ministerul pentru Societatea 
Informațională 
Totalul contribuţiei AOD a MCSI din 2012 s-a ridicat la 149.044 RON, reprezentând 
contribuţia financiară anuală către Uniunea Poştală Universală – 61.973 RON - şi către 
Uniunea Internaţională a Telecomunicaţiilor – 87.071 RON.

II.12. Camera de Comerț și Industrie 
a României 
Camera de Comerţ şi Industrie a României a alocat în 2012 fonduri AOD în valoare de 
14.370 RON, reprezentând costuri cu participarea experţilor români la un program de 
twinning vizând transferul de expertiză în beneficiul Republicii Moldova.

II.13. Agenția Națională a 
Funcționarilor Publici 
Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici a raportat în 2012 o contribuţie AOD în 
valoare de 11.360 RON, reprezentând costurile cu participarea experţilor proprii la 
conferinţa internaţională cu tema "Sporirea eficacităţii şi eficienţei funcţiei publice prin 
evaluarea performanţelor" desfăşurată la Baku (Azerbaidjan).

Fig 11: Principalele state beneficiare de burse 
din partea României (RON) - 2012:
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Pentru a răspunde crizei umanitare din Siria, ONU a făcut apel pentru fonduri de 348 
milioane USD, până la sfârşitul anului fiind acoperite 53% dintre acestea. Un apel 
umanitar separat a fost lansat pentru refugiaţii sirieni în statele vecine, ridicându-se la 
488 milioane USD.  

România a răspuns pozitiv apelurilor umanitare lansate de ONU, alte organizaţii 
internaţionale sau state-gazdă pentru refugiaţii sirieni, acordând asistenţă atât pentru 
ajutorarea persoanelor din Siria, cât şi a refugiaţilor sirieni din ţările vecine, în valoare 
totală de 0,69 milioane RON.

Pe lângă crizele cauzate de om, în 2012 s-au făcut din nou resimţite fenomenele 
climatice severe, precum seceta în regiunea Sahel, ce au contribuit la creşterea preţului 
alimentelor şi strămutarea în masă a populaţiei. Conform Organizaţiei Naţiunilor Unite 
pentru Alimentaţie şi Agricultură, 18,7 milioane de persoane au fost afectate de criza 
alimentară apărută în urma secetei în mai multe ţări din regiunea Sahel. În ianuarie 
2013, fuseseră solicitate fonduri de peste 1,6 milioane USD pentru oferirea de 
asistenţă umanitară în Burkina Faso, Ciad, Mali, Mauritania, Niger, Senegal, Gambia, 
Camerun şi Nigeria, fiind acoperită doar 35% dintre cerere. România a acordat 0,13 
mil. RON sub formă de asistenţă umanitară în regiunea Sahel, prin intermediul 
Programului Alimentar Mondial.

România a contribuit, de asemenea, la eforturile de reducere a efectelor secetei şi în 
Republica Moldova. Seceta, una dintre cele mai severe din ultimii ani, a avut un impact 
major asupra agriculturii şi  populaţiei rurale ce constituie aproximativ 60% din popu-
laţia ţării şi în condiţiile în care agricultura joacă un rol important în economia ţării, 
contribuind cu 16,2% la produsul intern brut. Regiunea cea mai afectată a fost partea 
de sud a ţării unde producţiile de porumb şi floarea soarelui, de exemplu, au scăzut cu 
peste 80%. Asistenţa financiară a României a fost de 0,22 milioane RON, sumă care 
s-a adăugat contribuţiilor voluntare ale mediului privat românesc.



În ceea ce priveşte natura fondurilor AOD raportate de MAE prezentată în graficul nr. 9, 
se observă faptul că proiectele bilaterale şi contribuţiile anuale la organizaţii şi fonduri 
internaţionale reprezintă cel mai mare procent din totalul contribuţiilor – 38% fiecare. 
Restul de 24% constă în cotizaţii la misiuni de menţinere a păcii, cheltuieli cu 
observatori electorali, bursele doctorale Eugen Ionesco (9%) şi ajutor umanitar bilateral. 

În privinţa ajutorului umanitar bilateral, s-a remarcat o uşoară scădere a fondurilor 
alocate, de la 1,1 mil. RON în 2011, la 1,05 mil. RON în 2012. Asistenţa umanitară a 
fost alocată ca răspuns la apelurile de urgenţă de pe fondul crizelor din Siria (0,69 mil. 
RON), Sahel (0,13 mil. RON) şi Republica Moldova (0,22 mil. RON), aceasta fiind 
acordată atât prin intermediul organizaţiilor internaţionale de profil (Programul Alimentar 
Mondial, UN OCHA ş.a.), cât şi direct către statul beneficiar, i.e. guvernul Republicii 
Moldova (vezi pag. 18). 

În ceea ce priveşte consolidarea societăţii civile, România a sponsorizat organizarea a 
două forumuri ONG - unul regional, adresat actorilor din zona extinsă a Mării Negre, 
eveniment anual recunoscut  deja la nivel internaţional şi aflat la cea de-a V-a ediţie, şi 
unul dedicat societăţii civile din Republica Moldova, aflat la ediţia a III-a. De asemenea, 
România a co-finanţat cu 442.475 RON (în anii 2011 şi 2012) un proiect implementat 
de Consiliul Europei (CoE), adresat societăţii civile şi mass-media independente din 
Belarus. 

În cadrul acestui proiect, CoE a susţinut Şcoala Est Europeană de Studii Politice 
(EESPS) în organizarea unor evenimente pentru încurajarea cooperării între ONG-urile 
independente din Belarus şi identificarea oportunităţilor prezente în ţară. De asemenea, 
au fost organizate două vizite ale reprezentanţilor societăţii civile din Belarus la sediul 
Consiliului Europei, în timpul Adunării Parlamentare a CoE şi respectiv, cu ocazia 
Adunării Parlamentare şi a conferinţei ONG-urilor internaţionale. 

Pe plan intern, pentru sprijinirea capacităţii reprezentanţilor sectorului ONG din 
România, Ministerul Afacerilor Externe finanţează fondul de mobilitate pentru experţi 
neguvernamentali, un instrument de sprijin financiar pentru misiuni în Republica 
Moldova, menit să faciliteze emergenţa proiectelor comune între cele două ţări.  

O altă prioritate tematică a programului AOD este pacea şi securitatea. România a 
co-finanţat un proiect al Consiliului Europei pentru creşterea încrederii între Chişinău şi 
Tiraspol, pentru încurajarea dialogului între administraţia Republicii Moldova şi 
autorităţile de facto transnistrene şi dezvoltarea contactelor la nivel tehnic pe subiecte 
precum sănătate, educaţie, mobilitate şi informaţie. Asistenţa financiară totală acordată 
de MAE în cadrul proiectului a fost de 1.240.614 RON în anii 2010 - 2012. 

De asemenea, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul de Interne şi PNUD România au 
organizat un training pentru dezvoltarea capacităţilor civile în domeniul reconstrucţiei 
post-conflict adresat tuturor ţărilor prioritare şi de interes pentru AOD. Participanţii la 
curs au luat parte la o serie de module teoretice privind gestionarea crizelor şi la un 
exerciţiu de simulare a unei misiuni pe teren. 223.810 RON au fost donaţi Băncii de 
Dezvoltare a Consiliului Europei pentru “Regional Housing Programme”, un proiect de 
locuinţe pentru refugiaţi şi persoane strămutate intern din Bosnia-Herţegovina, Croaţia, 
Muntenegru şi Serbia.

În domeniile agriculturii şi dezvoltării economice durabile, Guvernul României a finanţat 
echiparea unui laborator pentru determinarea pesticidelor din plante, sol şi produse de 
origine vegetală din Chişinău. Proiectul a fost implementat de Autoritatea Naţională 
Sanitar Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA) din România şi de Minis-
terul Agriculturii şi Industriei Alimentare din Republica Moldova. În cadrul acestui 
proiect, ANSVSA a semnat un acord tehnic cu instituţia omoloagă din Republica 
Moldova. De asemenea, acest proiect a facilitat schimbul de experienţă dintre experţii 
moldoveni şi cei europeni, printr-o serie de vizite de lucru în Chişinău şi Bucureşti. 

Asistența bilaterală AOD în 2012, 
în funcție de categoriile de state beneficiare

La nivel naţional, în 2012, 15 instituţii de linie (ministere şi agenţii de linie) 
au raportat implementarea sau finanţarea de acţiuni şi de contribuţii subscrise 
cooperării internaţionale pentru dezvoltare. 

Volumul total AOD raportat de România pentru anul 2012 a fost de 494.038.920 RON. 
Fondurile raportate ca asistenţă pentru dezvoltare oferite de ministerele româneşti sunt 
prezentate în graficul nr.7.

Din punctul de vedere al volumului contribuţiei, Ministerul Finanţelor Publice (MFP) a 
alocat aproximativ 73% din fondurile de asistenţă pentru dezvoltare raportate la nivel 
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de Comisia Europeană. MFP este urmat de Ministerul Educaţiei Naţionale (MEN), cu 
20% din suma totală de asistenţă raportată (prin bursele oferite studenţilor provenind 
din statele în curs de dezvoltare), de Ministerul Afacerilor Externe (MAE) cu 4%, Minis-
terul Afacerilor Interne (MAI) şi Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice (MMSC), 
fiecare contribuind cu 1% la fondurile raportate la nivel naţional.
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grupuri de lucru inter-ministeriale la nivel de experţi în domeniu, iniţiativă care a condus 
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urmând modelul de bună-practică oferit de alte state. De asemenea, MAE/UAsD a 
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la nivel naţional, pregătind exerciţiul de raportare naţională Monterrey.
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raportat contribuţii AOD, faţă de 10 în 2011, ceea ce arată un interes mai ridicat din 
partea acestora pentru domeniu. De asemenea, se observă că sumele declarate de 
ministerele de linie în 2012 sunt, în majoritatea cazurilor, considerabil mai mari faţă de 
anul precendent, precum şi că a avut loc o îmbunătăţire a calităţii raportării AOD a 
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Angajamente internaționale

În ceea ce priveşte angajamentele internaţionale din domeniul cooperării pentru 
dezvoltare, România şi-a asumat, prin Consensul de la Monterrey, creşterea finanţării 
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prognozelor Comisiei Europene, România trebuie să crească de aproape 5 ori 
cuantumul asistenţei acordate faţă de contribuţia realizată în 2012. 
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asemenea, pe parcursul anului 2012 la negocierile privind viitorul buget multianual al 
Uniunii Europene (inclusiv Capitolul 4 care stabileşte bugetele aferente cooperării 
internaţionale pentru dezvoltare). România a fost implicată încă de la început şi în 
negocierile privind stabilirea Fondului European pentru Democraţie (FED)7, instrument 
multilateral care îşi propune finanţarea actorilor din statele în curs de dezvoltare care 
activează în sensul democratizării şi respectării drepturilor omului.
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în anul 2012 aceste contribuţii ridicându-se la 100.213.138 RON, reprezentând 
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nivel naţional. 

Mai mult de 50% din fondurile MEN au fost destinate Republicii Moldova (56.990.409 
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RON, din care 4.943.550 RON au reprezentat programe UE co-finanţate: asistenţă 
juridică specializată pentru solicitanţii de azil din România, servicii de asistenţă integrată 
pentru asigurarea protecţiei şi incluziunii sociale a refugiaţilor, asistenţă şi facilităţi 
pentru solicitanţii de azil din România privind îmbunătăţirea nivelului de trai şi modelul 
responsabilizării acestora, consolidarea capacităţii autorităţilor de a gestiona 
problematica azilului, asistenţă şi sprijin pentru beneficiarii unor forme de protecţie în 
România, asistenţă specializată şi îmbunătăţirea serviciilor destinate solicitanţilor de 
azil. Totodată, a fost realizat un curs de pregătire în domeniul managementului ordinii 
publice şi dreptului umanitar a 20 de ofiţeri de poliţie din Irak şi un Curs Superior 
Internaţional adresat reprezentanţilor din Republica Moldova, Ucraina, Muntenegru, 
Serbia, Iordania, Albania, China şi Bosnia şi Herţegovina, având ca scop asigurarea 
pregătirii de stat, axată pe specificul activităţii în mediul multinaţional, cunoaşterea 
instituţiilor şi forţelor de securitate europene şi a operaţiunilor de menţinere a păcii 
organizate de către ONU. 
Din perspectiva contribuţiilor multilaterale, MAI a raportat suma de 268.285 RON, 
constituind contribuţie la Organizaţia Internaţională pentru Migraţie.

II.4.1. Administrația Națională a Penitenciarelor

În 2012, Administraţia Naţională a Penitenciarelor (ANP) a raportat o contribuţie AOD 
de 411.901 RON, reprezentând ajutor privind plata şcolarizării pentru elevii moldoveni 
în cadrul Şcolii Naţionale de pregătire a agenţilor de penitenciare (SNPAP) Târgu Ocna, 
acordată în urma "Protocolului de cooperare dintre ANP şi Direcţia Instituţiilor 
Penitenciare MD", costuri privind salariile şi transportul pentru ofiţerii aflaţi în misiune în 
Georgia, respectiv, costuri privind deplasarea unor delegaţii algeriene în vederea 
transferului de expertiză şi know-how.

II.5. Ministerul Mediului și Schimbărilor 
Climatice
Suma contribuţiilor eligibile ca AOD acordate de Ministerul Mediului şi Schimbărilor 
Climatice (MMCS) a atins în 2012 o valoare de 3.533.519 RON. Peste 70% din 
fondurile alocate s-au referit la contribuţii privind Convenţia pentru Protecţia Zonelor 
Umede de Importanţă Internaţională (RAMSAR) – 1.753.323 RON, reprezentând 
contribuţie obligatorie şi voluntară, şi contribuţia la protocolul de la Montreal – 
1.051.000 RON. Alte contribuţii au fost destinate Convenţiei Naţiunilor Unite privind 
Combaterea Deşertificării – 55.571 RON, Convenţia privind Schimbările Climatice - 
71.243 RON, Programul Naţiunilor Unite pentru Mediu - 561.500 RON, Convenţia 
privind comerţul internaţional cu specii periclitate de faună şi floră sălbatică (CITES) - 
33.665 RON şi Uniunea Internaţională pentru Conservarea Naturii – 7.215 RON.

În Fig. nr. 12 sunt prezentate statele beneficiare de burse, în funcţie de fondurile 
alocate. Astfel, excluzând statele menţionate anterior (state unde s-au alocat fonduri de 
peste 2 mil. RON) au beneficiat de alocări în valoare cumulată de peste 1 mil. RON 
state precum Mexic, Nigeria, Angola, Iordania şi Turkmenistan.

Numeroase state asiatice (Irak, Iran, Afganistan, Israel, Liban, Pakistan, India, China, 
Vietnam, Malaezia), dar şi africane (Camerun) au beneficiat de burse şi sprijin financiar 
cu valori cuprinse între 500.001 şi 1 mil. RON. 

Printre cei mai importanţi beneficiari de asistenţă destinată bursierilor din Africa se 
numără Algeria, Egipt, Sudan, Kenya, Senegal, Coasta de Fildeş, Benin, RD Congo, 
Africa de Sud şi Zimbabwe. 

Aceleaşi sume au fost alocate şi în Asia, în state precum Armenia, Azerbaidjan, 
Kazahstan, Yemen, Sri Lanka, Mongolia şi Coreea de Nord.

II.3.1. Autoritatea Națională pentru 
Cercetare Științifică
În cursul anului 2012 ANCS a derulat proiecte de cercetare ştiinţifică bilaterale, 
finanţând studii efectuate de cetăţeni ai Republicii Moldova, Republicii Populare 
Chineze şi Turciei. Suma totală raportată se ridică la  258.649 RON, din care 171.654 
RON au mers către China.

II.10. Ministerul Muncii, Familiei, 
Protecției Sociale și Persoanelor
Vârstnice 
Contribuţia AOD raportată de MMFPSPV s-a ridicat la valoarea de 1.394.837 RON, 
reprezentând aportul financiar la bugetul Organizaţiei Internaţionale a Muncii.

II.11. Ministerul pentru Societatea 
Informațională 
Totalul contribuţiei AOD a MCSI din 2012 s-a ridicat la 149.044 RON, reprezentând 
contribuţia financiară anuală către Uniunea Poştală Universală – 61.973 RON - şi către 
Uniunea Internaţională a Telecomunicaţiilor – 87.071 RON.

II.12. Camera de Comerț și Industrie 
a României 
Camera de Comerţ şi Industrie a României a alocat în 2012 fonduri AOD în valoare de 
14.370 RON, reprezentând costuri cu participarea experţilor români la un program de 
twinning vizând transferul de expertiză în beneficiul Republicii Moldova.

II.13. Agenția Națională a 
Funcționarilor Publici 
Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici a raportat în 2012 o contribuţie AOD în 
valoare de 11.360 RON, reprezentând costurile cu participarea experţilor proprii la 
conferinţa internaţională cu tema "Sporirea eficacităţii şi eficienţei funcţiei publice prin 
evaluarea performanţelor" desfăşurată la Baku (Azerbaidjan).
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Fig 12: State beneficiare de burse din partea MEN,
în funcție de sumele aferente - 2012:
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Pentru a răspunde crizei umanitare din Siria, ONU a făcut apel pentru fonduri de 348 
milioane USD, până la sfârşitul anului fiind acoperite 53% dintre acestea. Un apel 
umanitar separat a fost lansat pentru refugiaţii sirieni în statele vecine, ridicându-se la 
488 milioane USD.  

România a răspuns pozitiv apelurilor umanitare lansate de ONU, alte organizaţii 
internaţionale sau state-gazdă pentru refugiaţii sirieni, acordând asistenţă atât pentru 
ajutorarea persoanelor din Siria, cât şi a refugiaţilor sirieni din ţările vecine, în valoare 
totală de 0,69 milioane RON.

Pe lângă crizele cauzate de om, în 2012 s-au făcut din nou resimţite fenomenele 
climatice severe, precum seceta în regiunea Sahel, ce au contribuit la creşterea preţului 
alimentelor şi strămutarea în masă a populaţiei. Conform Organizaţiei Naţiunilor Unite 
pentru Alimentaţie şi Agricultură, 18,7 milioane de persoane au fost afectate de criza 
alimentară apărută în urma secetei în mai multe ţări din regiunea Sahel. În ianuarie 
2013, fuseseră solicitate fonduri de peste 1,6 milioane USD pentru oferirea de 
asistenţă umanitară în Burkina Faso, Ciad, Mali, Mauritania, Niger, Senegal, Gambia, 
Camerun şi Nigeria, fiind acoperită doar 35% dintre cerere. România a acordat 0,13 
mil. RON sub formă de asistenţă umanitară în regiunea Sahel, prin intermediul 
Programului Alimentar Mondial.

România a contribuit, de asemenea, la eforturile de reducere a efectelor secetei şi în 
Republica Moldova. Seceta, una dintre cele mai severe din ultimii ani, a avut un impact 
major asupra agriculturii şi  populaţiei rurale ce constituie aproximativ 60% din popu-
laţia ţării şi în condiţiile în care agricultura joacă un rol important în economia ţării, 
contribuind cu 16,2% la produsul intern brut. Regiunea cea mai afectată a fost partea 
de sud a ţării unde producţiile de porumb şi floarea soarelui, de exemplu, au scăzut cu 
peste 80%. Asistenţa financiară a României a fost de 0,22 milioane RON, sumă care 
s-a adăugat contribuţiilor voluntare ale mediului privat românesc.



În ceea ce priveşte natura fondurilor AOD raportate de MAE prezentată în graficul nr. 9, 
se observă faptul că proiectele bilaterale şi contribuţiile anuale la organizaţii şi fonduri 
internaţionale reprezintă cel mai mare procent din totalul contribuţiilor – 38% fiecare. 
Restul de 24% constă în cotizaţii la misiuni de menţinere a păcii, cheltuieli cu 
observatori electorali, bursele doctorale Eugen Ionesco (9%) şi ajutor umanitar bilateral. 

În privinţa ajutorului umanitar bilateral, s-a remarcat o uşoară scădere a fondurilor 
alocate, de la 1,1 mil. RON în 2011, la 1,05 mil. RON în 2012. Asistenţa umanitară a 
fost alocată ca răspuns la apelurile de urgenţă de pe fondul crizelor din Siria (0,69 mil. 
RON), Sahel (0,13 mil. RON) şi Republica Moldova (0,22 mil. RON), aceasta fiind 
acordată atât prin intermediul organizaţiilor internaţionale de profil (Programul Alimentar 
Mondial, UN OCHA ş.a.), cât şi direct către statul beneficiar, i.e. guvernul Republicii 
Moldova (vezi pag. 18). 

În ceea ce priveşte consolidarea societăţii civile, România a sponsorizat organizarea a 
două forumuri ONG - unul regional, adresat actorilor din zona extinsă a Mării Negre, 
eveniment anual recunoscut  deja la nivel internaţional şi aflat la cea de-a V-a ediţie, şi 
unul dedicat societăţii civile din Republica Moldova, aflat la ediţia a III-a. De asemenea, 
România a co-finanţat cu 442.475 RON (în anii 2011 şi 2012) un proiect implementat 
de Consiliul Europei (CoE), adresat societăţii civile şi mass-media independente din 
Belarus. 

În cadrul acestui proiect, CoE a susţinut Şcoala Est Europeană de Studii Politice 
(EESPS) în organizarea unor evenimente pentru încurajarea cooperării între ONG-urile 
independente din Belarus şi identificarea oportunităţilor prezente în ţară. De asemenea, 
au fost organizate două vizite ale reprezentanţilor societăţii civile din Belarus la sediul 
Consiliului Europei, în timpul Adunării Parlamentare a CoE şi respectiv, cu ocazia 
Adunării Parlamentare şi a conferinţei ONG-urilor internaţionale. 

Pe plan intern, pentru sprijinirea capacităţii reprezentanţilor sectorului ONG din 
România, Ministerul Afacerilor Externe finanţează fondul de mobilitate pentru experţi 
neguvernamentali, un instrument de sprijin financiar pentru misiuni în Republica 
Moldova, menit să faciliteze emergenţa proiectelor comune între cele două ţări.  

O altă prioritate tematică a programului AOD este pacea şi securitatea. România a 
co-finanţat un proiect al Consiliului Europei pentru creşterea încrederii între Chişinău şi 
Tiraspol, pentru încurajarea dialogului între administraţia Republicii Moldova şi 
autorităţile de facto transnistrene şi dezvoltarea contactelor la nivel tehnic pe subiecte 
precum sănătate, educaţie, mobilitate şi informaţie. Asistenţa financiară totală acordată 
de MAE în cadrul proiectului a fost de 1.240.614 RON în anii 2010 - 2012. 

De asemenea, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul de Interne şi PNUD România au 
organizat un training pentru dezvoltarea capacităţilor civile în domeniul reconstrucţiei 
post-conflict adresat tuturor ţărilor prioritare şi de interes pentru AOD. Participanţii la 
curs au luat parte la o serie de module teoretice privind gestionarea crizelor şi la un 
exerciţiu de simulare a unei misiuni pe teren. 223.810 RON au fost donaţi Băncii de 
Dezvoltare a Consiliului Europei pentru “Regional Housing Programme”, un proiect de 
locuinţe pentru refugiaţi şi persoane strămutate intern din Bosnia-Herţegovina, Croaţia, 
Muntenegru şi Serbia.

În domeniile agriculturii şi dezvoltării economice durabile, Guvernul României a finanţat 
echiparea unui laborator pentru determinarea pesticidelor din plante, sol şi produse de 
origine vegetală din Chişinău. Proiectul a fost implementat de Autoritatea Naţională 
Sanitar Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA) din România şi de Minis-
terul Agriculturii şi Industriei Alimentare din Republica Moldova. În cadrul acestui 
proiect, ANSVSA a semnat un acord tehnic cu instituţia omoloagă din Republica 
Moldova. De asemenea, acest proiect a facilitat schimbul de experienţă dintre experţii 
moldoveni şi cei europeni, printr-o serie de vizite de lucru în Chişinău şi Bucureşti. 

Asistența bilaterală AOD în 2012, 
în funcție de categoriile de state beneficiare

La nivel naţional, în 2012, 15 instituţii de linie (ministere şi agenţii de linie) 
au raportat implementarea sau finanţarea de acţiuni şi de contribuţii subscrise 
cooperării internaţionale pentru dezvoltare. 

Volumul total AOD raportat de România pentru anul 2012 a fost de 494.038.920 RON. 
Fondurile raportate ca asistenţă pentru dezvoltare oferite de ministerele româneşti sunt 
prezentate în graficul nr.7.

Din punctul de vedere al volumului contribuţiei, Ministerul Finanţelor Publice (MFP) a 
alocat aproximativ 73% din fondurile de asistenţă pentru dezvoltare raportate la nivel 
naţional, reprezentând aportul României la instrumentele pentru dezvoltare gestionate 
de Comisia Europeană. MFP este urmat de Ministerul Educaţiei Naţionale (MEN), cu 
20% din suma totală de asistenţă raportată (prin bursele oferite studenţilor provenind 
din statele în curs de dezvoltare), de Ministerul Afacerilor Externe (MAE) cu 4%, Minis-
terul Afacerilor Interne (MAI) şi Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice (MMSC), 
fiecare contribuind cu 1% la fondurile raportate la nivel naţional.

În anul 2012, probabil una dintre cele mai mari provocări cu care s-a confruntat politica 
AOD a fost ridicată de legislaţia fragmentată şi interpretarea neunitară a cadrului 
normativ care vizează implementarea şi finanţarea cooperării  pentru dezvoltare. Din 
această cauză, plăţile alocate proiectelor AOD au fost întârziate, afectând predictibili-
tatea programului, ridicând probleme în special pentru ONG-urile partenere. 

O altă problemă este reprezentată de resursele umane limitate, având în vedere cerinţele 
şi standardele impuse de angajamentele internaţionale în domeniu.

Până în anul 2012, coordonarea inter-ministerială în domeniul AOD a fost limitată. 
S-a resimţit astfel, o necesitate stringentă pentru dialog şi coordonare între instituţiile 
statului în acest domeniu, care să permită o utilizare mai eficientă a fondurilor pentru 
dezvoltare disponibile, în care toţi actorii implicaţi să îşi canalizeze eforturile în mod 
complementar pentru atingerea obiectivelor strategice. 

Pentru a îmbunătăţi cooperarea inter-instituţională, MAE a iniţiat în 2012 primele 
grupuri de lucru inter-ministeriale la nivel de experţi în domeniu, iniţiativă care a condus 
în 2013 la crearea Consiliului Consultativ, forumul de dezbatere pentru politica AOD, 
urmând modelul de bună-practică oferit de alte state. De asemenea, MAE/UAsD a 
organizat traininguri specializate pentru ministerele de linie privind raportarea asistenţei 
la nivel naţional, pregătind exerciţiul de raportare naţională Monterrey.

Impactul acestor demersuri se observă în faptul că în anul 2012, 16 instituţii publice au 
raportat contribuţii AOD, faţă de 10 în 2011, ceea ce arată un interes mai ridicat din 
partea acestora pentru domeniu. De asemenea, se observă că sumele declarate de 
ministerele de linie în 2012 sunt, în majoritatea cazurilor, considerabil mai mari faţă de 
anul precendent, precum şi că a avut loc o îmbunătăţire a calităţii raportării AOD a 
acestora. 

   

Angajamente internaționale

În ceea ce priveşte angajamentele internaţionale din domeniul cooperării pentru 
dezvoltare, România şi-a asumat, prin Consensul de la Monterrey, creşterea finanţării 
asistenţei oficiale pentru dezvoltare. Acest angajament politic a fost apoi operaţionalizat 
prin Consensul European pentru Dezvoltare din 2005, care stabileşte ca valoarea 
contribuţiilor fiecărui nou stat membru să ajungă la 0,33% din venitul naţional brut până 
în anul 2015. Conform predicţiilor Uniunii Europene, acest volum se traduce pentru 
România în suma de 538 milioane Euro pentru anul 2015. 

În acest moment, România este departe de a-şi îndeplini acest angajament. Şocurile 
economice suferite în ultimii ani au încetinit evoluţia bugetului AOD astfel încât, conform 
prognozelor Comisiei Europene, România trebuie să crească de aproape 5 ori 
cuantumul asistenţei acordate faţă de contribuţia realizată în 2012. 

În acest an, volumul AOD raportat de România a înregistrat o scădere de 1% faţă de 
nivelul înregistrat în 2011, respectiv, de la 499 milioane RON la 494 milioane RON 
(echivalentul a 111 milioane Euro), reprezentând 0,085 % din venitul naţional brut, prin 
comparaţie cu 0,09% din VNB, raportat în 2011. 

În ceea ce priveşte implicarea în dezbaterea globală despre evoluţia domeniului 
asistenţei pentru dezvoltare, în calitate de stat membru UE, România a contribuit, de 
asemenea, pe parcursul anului 2012 la negocierile privind viitorul buget multianual al 
Uniunii Europene (inclusiv Capitolul 4 care stabileşte bugetele aferente cooperării 
internaţionale pentru dezvoltare). România a fost implicată încă de la început şi în 
negocierile privind stabilirea Fondului European pentru Democraţie (FED)7, instrument 
multilateral care îşi propune finanţarea actorilor din statele în curs de dezvoltare care 
activează în sensul democratizării şi respectării drepturilor omului.

ANEXA 1 - Distribuția bugetului AOD 
al MAE în anul 2012

II.3. Ministerul Educației Naționale 
Bursele de studii şi facilităţile financiare acordate cetăţenilor statelor eligibile 
AOD constituie principala contribuţie AOD a Ministerului Educaţiei Naţionale (MEN), 
în anul 2012 aceste contribuţii ridicându-se la 100.213.138 RON, reprezentând 
aproximativ 20% din totalul fondurilor de asistenţă pentru dezvoltare raportate la 
nivel naţional. 

Mai mult de 50% din fondurile MEN au fost destinate Republicii Moldova (56.990.409 
RON). Au beneficiat de burse de peste 2 mil. RON şi state precum Tunisia, Serbia, 
Albania, Ucraina, Maroc, Turcia şi Siria (Fig.11).

II.4. Ministerul Afacerilor Interne
Contribuţia AOD a Ministerului Afacerilor Interne (MAI) a însumat în 2012 5.394.581 
RON, din care 4.943.550 RON au reprezentat programe UE co-finanţate: asistenţă 
juridică specializată pentru solicitanţii de azil din România, servicii de asistenţă integrată 
pentru asigurarea protecţiei şi incluziunii sociale a refugiaţilor, asistenţă şi facilităţi 
pentru solicitanţii de azil din România privind îmbunătăţirea nivelului de trai şi modelul 
responsabilizării acestora, consolidarea capacităţii autorităţilor de a gestiona 
problematica azilului, asistenţă şi sprijin pentru beneficiarii unor forme de protecţie în 
România, asistenţă specializată şi îmbunătăţirea serviciilor destinate solicitanţilor de 
azil. Totodată, a fost realizat un curs de pregătire în domeniul managementului ordinii 
publice şi dreptului umanitar a 20 de ofiţeri de poliţie din Irak şi un Curs Superior 
Internaţional adresat reprezentanţilor din Republica Moldova, Ucraina, Muntenegru, 
Serbia, Iordania, Albania, China şi Bosnia şi Herţegovina, având ca scop asigurarea 
pregătirii de stat, axată pe specificul activităţii în mediul multinaţional, cunoaşterea 
instituţiilor şi forţelor de securitate europene şi a operaţiunilor de menţinere a păcii 
organizate de către ONU. 
Din perspectiva contribuţiilor multilaterale, MAI a raportat suma de 268.285 RON, 
constituind contribuţie la Organizaţia Internaţională pentru Migraţie.

II.4.1. Administrația Națională a Penitenciarelor

În 2012, Administraţia Naţională a Penitenciarelor (ANP) a raportat o contribuţie AOD 
de 411.901 RON, reprezentând ajutor privind plata şcolarizării pentru elevii moldoveni 
în cadrul Şcolii Naţionale de pregătire a agenţilor de penitenciare (SNPAP) Târgu Ocna, 
acordată în urma "Protocolului de cooperare dintre ANP şi Direcţia Instituţiilor 
Penitenciare MD", costuri privind salariile şi transportul pentru ofiţerii aflaţi în misiune în 
Georgia, respectiv, costuri privind deplasarea unor delegaţii algeriene în vederea 
transferului de expertiză şi know-how.

II.5. Ministerul Mediului și Schimbărilor 
Climatice
Suma contribuţiilor eligibile ca AOD acordate de Ministerul Mediului şi Schimbărilor 
Climatice (MMCS) a atins în 2012 o valoare de 3.533.519 RON. Peste 70% din 
fondurile alocate s-au referit la contribuţii privind Convenţia pentru Protecţia Zonelor 
Umede de Importanţă Internaţională (RAMSAR) – 1.753.323 RON, reprezentând 
contribuţie obligatorie şi voluntară, şi contribuţia la protocolul de la Montreal – 
1.051.000 RON. Alte contribuţii au fost destinate Convenţiei Naţiunilor Unite privind 
Combaterea Deşertificării – 55.571 RON, Convenţia privind Schimbările Climatice - 
71.243 RON, Programul Naţiunilor Unite pentru Mediu - 561.500 RON, Convenţia 
privind comerţul internaţional cu specii periclitate de faună şi floră sălbatică (CITES) - 
33.665 RON şi Uniunea Internaţională pentru Conservarea Naturii – 7.215 RON.

II.10. Ministerul Muncii, Familiei, 
Protecției Sociale și Persoanelor
Vârstnice 
Contribuţia AOD raportată de MMFPSPV s-a ridicat la valoarea de 1.394.837 RON, 
reprezentând aportul financiar la bugetul Organizaţiei Internaţionale a Muncii.

II.11. Ministerul pentru Societatea 
Informațională 
Totalul contribuţiei AOD a MCSI din 2012 s-a ridicat la 149.044 RON, reprezentând 
contribuţia financiară anuală către Uniunea Poştală Universală – 61.973 RON - şi către 
Uniunea Internaţională a Telecomunicaţiilor – 87.071 RON.

II.12. Camera de Comerț și Industrie 
a României 
Camera de Comerţ şi Industrie a României a alocat în 2012 fonduri AOD în valoare de 
14.370 RON, reprezentând costuri cu participarea experţilor români la un program de 
twinning vizând transferul de expertiză în beneficiul Republicii Moldova.

II.13. Agenția Națională a 
Funcționarilor Publici 
Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici a raportat în 2012 o contribuţie AOD în 
valoare de 11.360 RON, reprezentând costurile cu participarea experţilor proprii la 
conferinţa internaţională cu tema "Sporirea eficacităţii şi eficienţei funcţiei publice prin 
evaluarea performanţelor" desfăşurată la Baku (Azerbaidjan).
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Pentru a răspunde crizei umanitare din Siria, ONU a făcut apel pentru fonduri de 348 
milioane USD, până la sfârşitul anului fiind acoperite 53% dintre acestea. Un apel 
umanitar separat a fost lansat pentru refugiaţii sirieni în statele vecine, ridicându-se la 
488 milioane USD.  

România a răspuns pozitiv apelurilor umanitare lansate de ONU, alte organizaţii 
internaţionale sau state-gazdă pentru refugiaţii sirieni, acordând asistenţă atât pentru 
ajutorarea persoanelor din Siria, cât şi a refugiaţilor sirieni din ţările vecine, în valoare 
totală de 0,69 milioane RON.

Pe lângă crizele cauzate de om, în 2012 s-au făcut din nou resimţite fenomenele 
climatice severe, precum seceta în regiunea Sahel, ce au contribuit la creşterea preţului 
alimentelor şi strămutarea în masă a populaţiei. Conform Organizaţiei Naţiunilor Unite 
pentru Alimentaţie şi Agricultură, 18,7 milioane de persoane au fost afectate de criza 
alimentară apărută în urma secetei în mai multe ţări din regiunea Sahel. În ianuarie 
2013, fuseseră solicitate fonduri de peste 1,6 milioane USD pentru oferirea de 
asistenţă umanitară în Burkina Faso, Ciad, Mali, Mauritania, Niger, Senegal, Gambia, 
Camerun şi Nigeria, fiind acoperită doar 35% dintre cerere. România a acordat 0,13 
mil. RON sub formă de asistenţă umanitară în regiunea Sahel, prin intermediul 
Programului Alimentar Mondial.

România a contribuit, de asemenea, la eforturile de reducere a efectelor secetei şi în 
Republica Moldova. Seceta, una dintre cele mai severe din ultimii ani, a avut un impact 
major asupra agriculturii şi  populaţiei rurale ce constituie aproximativ 60% din popu-
laţia ţării şi în condiţiile în care agricultura joacă un rol important în economia ţării, 
contribuind cu 16,2% la produsul intern brut. Regiunea cea mai afectată a fost partea 
de sud a ţării unde producţiile de porumb şi floarea soarelui, de exemplu, au scăzut cu 
peste 80%. Asistenţa financiară a României a fost de 0,22 milioane RON, sumă care 
s-a adăugat contribuţiilor voluntare ale mediului privat românesc.



În ceea ce priveşte natura fondurilor AOD raportate de MAE prezentată în graficul nr. 9, 
se observă faptul că proiectele bilaterale şi contribuţiile anuale la organizaţii şi fonduri 
internaţionale reprezintă cel mai mare procent din totalul contribuţiilor – 38% fiecare. 
Restul de 24% constă în cotizaţii la misiuni de menţinere a păcii, cheltuieli cu 
observatori electorali, bursele doctorale Eugen Ionesco (9%) şi ajutor umanitar bilateral. 

În privinţa ajutorului umanitar bilateral, s-a remarcat o uşoară scădere a fondurilor 
alocate, de la 1,1 mil. RON în 2011, la 1,05 mil. RON în 2012. Asistenţa umanitară a 
fost alocată ca răspuns la apelurile de urgenţă de pe fondul crizelor din Siria (0,69 mil. 
RON), Sahel (0,13 mil. RON) şi Republica Moldova (0,22 mil. RON), aceasta fiind 
acordată atât prin intermediul organizaţiilor internaţionale de profil (Programul Alimentar 
Mondial, UN OCHA ş.a.), cât şi direct către statul beneficiar, i.e. guvernul Republicii 
Moldova (vezi pag. 18). 

În ceea ce priveşte consolidarea societăţii civile, România a sponsorizat organizarea a 
două forumuri ONG - unul regional, adresat actorilor din zona extinsă a Mării Negre, 
eveniment anual recunoscut  deja la nivel internaţional şi aflat la cea de-a V-a ediţie, şi 
unul dedicat societăţii civile din Republica Moldova, aflat la ediţia a III-a. De asemenea, 
România a co-finanţat cu 442.475 RON (în anii 2011 şi 2012) un proiect implementat 
de Consiliul Europei (CoE), adresat societăţii civile şi mass-media independente din 
Belarus. 

În cadrul acestui proiect, CoE a susţinut Şcoala Est Europeană de Studii Politice 
(EESPS) în organizarea unor evenimente pentru încurajarea cooperării între ONG-urile 
independente din Belarus şi identificarea oportunităţilor prezente în ţară. De asemenea, 
au fost organizate două vizite ale reprezentanţilor societăţii civile din Belarus la sediul 
Consiliului Europei, în timpul Adunării Parlamentare a CoE şi respectiv, cu ocazia 
Adunării Parlamentare şi a conferinţei ONG-urilor internaţionale. 

Pe plan intern, pentru sprijinirea capacităţii reprezentanţilor sectorului ONG din 
România, Ministerul Afacerilor Externe finanţează fondul de mobilitate pentru experţi 
neguvernamentali, un instrument de sprijin financiar pentru misiuni în Republica 
Moldova, menit să faciliteze emergenţa proiectelor comune între cele două ţări.  

O altă prioritate tematică a programului AOD este pacea şi securitatea. România a 
co-finanţat un proiect al Consiliului Europei pentru creşterea încrederii între Chişinău şi 
Tiraspol, pentru încurajarea dialogului între administraţia Republicii Moldova şi 
autorităţile de facto transnistrene şi dezvoltarea contactelor la nivel tehnic pe subiecte 
precum sănătate, educaţie, mobilitate şi informaţie. Asistenţa financiară totală acordată 
de MAE în cadrul proiectului a fost de 1.240.614 RON în anii 2010 - 2012. 

De asemenea, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul de Interne şi PNUD România au 
organizat un training pentru dezvoltarea capacităţilor civile în domeniul reconstrucţiei 
post-conflict adresat tuturor ţărilor prioritare şi de interes pentru AOD. Participanţii la 
curs au luat parte la o serie de module teoretice privind gestionarea crizelor şi la un 
exerciţiu de simulare a unei misiuni pe teren. 223.810 RON au fost donaţi Băncii de 
Dezvoltare a Consiliului Europei pentru “Regional Housing Programme”, un proiect de 
locuinţe pentru refugiaţi şi persoane strămutate intern din Bosnia-Herţegovina, Croaţia, 
Muntenegru şi Serbia.

În domeniile agriculturii şi dezvoltării economice durabile, Guvernul României a finanţat 
echiparea unui laborator pentru determinarea pesticidelor din plante, sol şi produse de 
origine vegetală din Chişinău. Proiectul a fost implementat de Autoritatea Naţională 
Sanitar Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA) din România şi de Minis-
terul Agriculturii şi Industriei Alimentare din Republica Moldova. În cadrul acestui 
proiect, ANSVSA a semnat un acord tehnic cu instituţia omoloagă din Republica 
Moldova. De asemenea, acest proiect a facilitat schimbul de experienţă dintre experţii 
moldoveni şi cei europeni, printr-o serie de vizite de lucru în Chişinău şi Bucureşti. 

Asistența bilaterală AOD în 2012, 
în funcție de categoriile de state beneficiare

La nivel naţional, în 2012, 15 instituţii de linie (ministere şi agenţii de linie) 
au raportat implementarea sau finanţarea de acţiuni şi de contribuţii subscrise 
cooperării internaţionale pentru dezvoltare. 

Volumul total AOD raportat de România pentru anul 2012 a fost de 494.038.920 RON. 
Fondurile raportate ca asistenţă pentru dezvoltare oferite de ministerele româneşti sunt 
prezentate în graficul nr.7.

Din punctul de vedere al volumului contribuţiei, Ministerul Finanţelor Publice (MFP) a 
alocat aproximativ 73% din fondurile de asistenţă pentru dezvoltare raportate la nivel 
naţional, reprezentând aportul României la instrumentele pentru dezvoltare gestionate 
de Comisia Europeană. MFP este urmat de Ministerul Educaţiei Naţionale (MEN), cu 
20% din suma totală de asistenţă raportată (prin bursele oferite studenţilor provenind 
din statele în curs de dezvoltare), de Ministerul Afacerilor Externe (MAE) cu 4%, Minis-
terul Afacerilor Interne (MAI) şi Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice (MMSC), 
fiecare contribuind cu 1% la fondurile raportate la nivel naţional.

În anul 2012, probabil una dintre cele mai mari provocări cu care s-a confruntat politica 
AOD a fost ridicată de legislaţia fragmentată şi interpretarea neunitară a cadrului 
normativ care vizează implementarea şi finanţarea cooperării  pentru dezvoltare. Din 
această cauză, plăţile alocate proiectelor AOD au fost întârziate, afectând predictibili-
tatea programului, ridicând probleme în special pentru ONG-urile partenere. 

O altă problemă este reprezentată de resursele umane limitate, având în vedere cerinţele 
şi standardele impuse de angajamentele internaţionale în domeniu.

Până în anul 2012, coordonarea inter-ministerială în domeniul AOD a fost limitată. 
S-a resimţit astfel, o necesitate stringentă pentru dialog şi coordonare între instituţiile 
statului în acest domeniu, care să permită o utilizare mai eficientă a fondurilor pentru 
dezvoltare disponibile, în care toţi actorii implicaţi să îşi canalizeze eforturile în mod 
complementar pentru atingerea obiectivelor strategice. 

Pentru a îmbunătăţi cooperarea inter-instituţională, MAE a iniţiat în 2012 primele 
grupuri de lucru inter-ministeriale la nivel de experţi în domeniu, iniţiativă care a condus 
în 2013 la crearea Consiliului Consultativ, forumul de dezbatere pentru politica AOD, 
urmând modelul de bună-practică oferit de alte state. De asemenea, MAE/UAsD a 
organizat traininguri specializate pentru ministerele de linie privind raportarea asistenţei 
la nivel naţional, pregătind exerciţiul de raportare naţională Monterrey.

Impactul acestor demersuri se observă în faptul că în anul 2012, 16 instituţii publice au 
raportat contribuţii AOD, faţă de 10 în 2011, ceea ce arată un interes mai ridicat din 
partea acestora pentru domeniu. De asemenea, se observă că sumele declarate de 
ministerele de linie în 2012 sunt, în majoritatea cazurilor, considerabil mai mari faţă de 
anul precendent, precum şi că a avut loc o îmbunătăţire a calităţii raportării AOD a 
acestora. 

   

Angajamente internaționale

În ceea ce priveşte angajamentele internaţionale din domeniul cooperării pentru 
dezvoltare, România şi-a asumat, prin Consensul de la Monterrey, creşterea finanţării 
asistenţei oficiale pentru dezvoltare. Acest angajament politic a fost apoi operaţionalizat 
prin Consensul European pentru Dezvoltare din 2005, care stabileşte ca valoarea 
contribuţiilor fiecărui nou stat membru să ajungă la 0,33% din venitul naţional brut până 
în anul 2015. Conform predicţiilor Uniunii Europene, acest volum se traduce pentru 
România în suma de 538 milioane Euro pentru anul 2015. 

În acest moment, România este departe de a-şi îndeplini acest angajament. Şocurile 
economice suferite în ultimii ani au încetinit evoluţia bugetului AOD astfel încât, conform 
prognozelor Comisiei Europene, România trebuie să crească de aproape 5 ori 
cuantumul asistenţei acordate faţă de contribuţia realizată în 2012. 

În acest an, volumul AOD raportat de România a înregistrat o scădere de 1% faţă de 
nivelul înregistrat în 2011, respectiv, de la 499 milioane RON la 494 milioane RON 
(echivalentul a 111 milioane Euro), reprezentând 0,085 % din venitul naţional brut, prin 
comparaţie cu 0,09% din VNB, raportat în 2011. 

În ceea ce priveşte implicarea în dezbaterea globală despre evoluţia domeniului 
asistenţei pentru dezvoltare, în calitate de stat membru UE, România a contribuit, de 
asemenea, pe parcursul anului 2012 la negocierile privind viitorul buget multianual al 
Uniunii Europene (inclusiv Capitolul 4 care stabileşte bugetele aferente cooperării 
internaţionale pentru dezvoltare). România a fost implicată încă de la început şi în 
negocierile privind stabilirea Fondului European pentru Democraţie (FED)7, instrument 
multilateral care îşi propune finanţarea actorilor din statele în curs de dezvoltare care 
activează în sensul democratizării şi respectării drepturilor omului.

ANEXA 1 - Distribuția bugetului AOD 
al MAE în anul 2012

II.3. Ministerul Educației Naționale 
Bursele de studii şi facilităţile financiare acordate cetăţenilor statelor eligibile 
AOD constituie principala contribuţie AOD a Ministerului Educaţiei Naţionale (MEN), 
în anul 2012 aceste contribuţii ridicându-se la 100.213.138 RON, reprezentând 
aproximativ 20% din totalul fondurilor de asistenţă pentru dezvoltare raportate la 
nivel naţional. 

Mai mult de 50% din fondurile MEN au fost destinate Republicii Moldova (56.990.409 
RON). Au beneficiat de burse de peste 2 mil. RON şi state precum Tunisia, Serbia, 
Albania, Ucraina, Maroc, Turcia şi Siria (Fig.11).

II.4. Ministerul Afacerilor Interne
Contribuţia AOD a Ministerului Afacerilor Interne (MAI) a însumat în 2012 5.394.581 
RON, din care 4.943.550 RON au reprezentat programe UE co-finanţate: asistenţă 
juridică specializată pentru solicitanţii de azil din România, servicii de asistenţă integrată 
pentru asigurarea protecţiei şi incluziunii sociale a refugiaţilor, asistenţă şi facilităţi 
pentru solicitanţii de azil din România privind îmbunătăţirea nivelului de trai şi modelul 
responsabilizării acestora, consolidarea capacităţii autorităţilor de a gestiona 
problematica azilului, asistenţă şi sprijin pentru beneficiarii unor forme de protecţie în 
România, asistenţă specializată şi îmbunătăţirea serviciilor destinate solicitanţilor de 
azil. Totodată, a fost realizat un curs de pregătire în domeniul managementului ordinii 
publice şi dreptului umanitar a 20 de ofiţeri de poliţie din Irak şi un Curs Superior 
Internaţional adresat reprezentanţilor din Republica Moldova, Ucraina, Muntenegru, 
Serbia, Iordania, Albania, China şi Bosnia şi Herţegovina, având ca scop asigurarea 
pregătirii de stat, axată pe specificul activităţii în mediul multinaţional, cunoaşterea 
instituţiilor şi forţelor de securitate europene şi a operaţiunilor de menţinere a păcii 
organizate de către ONU. 
Din perspectiva contribuţiilor multilaterale, MAI a raportat suma de 268.285 RON, 
constituind contribuţie la Organizaţia Internaţională pentru Migraţie.

II.4.1. Administrația Națională a Penitenciarelor

În 2012, Administraţia Naţională a Penitenciarelor (ANP) a raportat o contribuţie AOD 
de 411.901 RON, reprezentând ajutor privind plata şcolarizării pentru elevii moldoveni 
în cadrul Şcolii Naţionale de pregătire a agenţilor de penitenciare (SNPAP) Târgu Ocna, 
acordată în urma "Protocolului de cooperare dintre ANP şi Direcţia Instituţiilor 
Penitenciare MD", costuri privind salariile şi transportul pentru ofiţerii aflaţi în misiune în 
Georgia, respectiv, costuri privind deplasarea unor delegaţii algeriene în vederea 
transferului de expertiză şi know-how.

II.5. Ministerul Mediului și Schimbărilor 
Climatice
Suma contribuţiilor eligibile ca AOD acordate de Ministerul Mediului şi Schimbărilor 
Climatice (MMCS) a atins în 2012 o valoare de 3.533.519 RON. Peste 70% din 
fondurile alocate s-au referit la contribuţii privind Convenţia pentru Protecţia Zonelor 
Umede de Importanţă Internaţională (RAMSAR) – 1.753.323 RON, reprezentând 
contribuţie obligatorie şi voluntară, şi contribuţia la protocolul de la Montreal – 
1.051.000 RON. Alte contribuţii au fost destinate Convenţiei Naţiunilor Unite privind 
Combaterea Deşertificării – 55.571 RON, Convenţia privind Schimbările Climatice - 
71.243 RON, Programul Naţiunilor Unite pentru Mediu - 561.500 RON, Convenţia 
privind comerţul internaţional cu specii periclitate de faună şi floră sălbatică (CITES) - 
33.665 RON şi Uniunea Internaţională pentru Conservarea Naturii – 7.215 RON.

II.10. Ministerul Muncii, Familiei, 
Protecției Sociale și Persoanelor
Vârstnice 
Contribuţia AOD raportată de MMFPSPV s-a ridicat la valoarea de 1.394.837 RON, 
reprezentând aportul financiar la bugetul Organizaţiei Internaţionale a Muncii.

II.11. Ministerul pentru Societatea 
Informațională 
Totalul contribuţiei AOD a MCSI din 2012 s-a ridicat la 149.044 RON, reprezentând 
contribuţia financiară anuală către Uniunea Poştală Universală – 61.973 RON - şi către 
Uniunea Internaţională a Telecomunicaţiilor – 87.071 RON.

II.12. Camera de Comerț și Industrie 
a României 
Camera de Comerţ şi Industrie a României a alocat în 2012 fonduri AOD în valoare de 
14.370 RON, reprezentând costuri cu participarea experţilor români la un program de 
twinning vizând transferul de expertiză în beneficiul Republicii Moldova.

II.13. Agenția Națională a 
Funcționarilor Publici 
Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici a raportat în 2012 o contribuţie AOD în 
valoare de 11.360 RON, reprezentând costurile cu participarea experţilor proprii la 
conferinţa internaţională cu tema "Sporirea eficacităţii şi eficienţei funcţiei publice prin 
evaluarea performanţelor" desfăşurată la Baku (Azerbaidjan).

II.6. Ministerul Sănătății
Sumele alocate de Ministerul Sănătăţii în 2012 şi raportabile ca asistenţă oficială pentru 
dezvoltare au totalizat 2.947.726 RON. Contribuţiile multilaterale raportate vizează 
Fondul Naţiunilor Unite pentru Populaţie (UNFPA) – 34.458 RON, Organizaţia Mondială 
a Sănătăţii (OMS) – 2.832.550 RON şi Convenţia OMS Antitutun (FCTC) – 54.203 
RON. 
De asemenea, din perspectiva contribuţiilor bilaterale, Ministerul Sănătăţii a asigurat 
costurile unei misiuni de triaj din Libia, cu o contribuţie financiară  de 26.514 RON. 
Misiunea de triaj a fost realizată în baza Memorandumului de înţelegere cu Autoritatea 
Libiană pentru Răniţi privind acordarea de asigurare medicală contra cost în spitale 
româneşti cetăţenilor libieni răniţi în revoltele populare din perioada februarie – 
octombrie 2011. 

II.7. Ministerul Culturii
Ministerul Culturii a raportat pentru 2012 o contribuţie multilaterală în valoare de 
1.263.205 RON la  UNESCO, valoarea raportată ca AOD constituind 60% din totalul 
fondurilor transferate .

II.8. Ministerul Agriculturii și 
Dezvoltării Rurale
Valoarea totală a contribuţiilor raportate de MADR se ridică la 574.006 RON. 
Contribuţiile, acordate exclusiv ca asistenţă multilaterală, au vizat Asociaţia 
Internaţională pentru Controlul Seminţelor (ISTA) - 23.583,80 RON, Organizaţia Euro-
peană Mediteraneană pentru Protecţia Plantelor (OEPP) – 200.163,52 RON, Organi-
zaţia Naţiunilor Unite pentru Alimentaţie şi Agricultură (FAO) – 322.882,10 RON5 şi 
Comisia Generală pentru Pescuit în Marea Mediterană a FAO 27.377,55 RON.

II.9. Ministerul Justiției
Contribuţia raportată de către Ministerul Justiţiei (MJ) în 2012 este de 241.312 RON. 
MJ a susţinut financiar acţiuni comune de colaborare cu Ministerul Justiţiei din 
Republica Moldova, printre care: schimburi de experienţă practică între sistemele de 
probaţiune din România şi Republica Moldova, asistenţă în domeniul justiţiei pentru 
integrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană, vizite de studiu sau schimburi de 
experienţă în domeniul informatizării fondului judecătoresc pentru experţi din România 
şi Republica Moldova. 

4Conform criteriilor OCDE, 60% din contribuţia către UNESCO poate fi raportată ca AOD.
5Conform criteriilor OCDE, 51% din contribuţia către FAO poate fi raportată ca AOD. Fondurile menţionate mai sus reprezintă 
exclusive procentul raportabil.
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Pentru a răspunde crizei umanitare din Siria, ONU a făcut apel pentru fonduri de 348 
milioane USD, până la sfârşitul anului fiind acoperite 53% dintre acestea. Un apel 
umanitar separat a fost lansat pentru refugiaţii sirieni în statele vecine, ridicându-se la 
488 milioane USD.  

România a răspuns pozitiv apelurilor umanitare lansate de ONU, alte organizaţii 
internaţionale sau state-gazdă pentru refugiaţii sirieni, acordând asistenţă atât pentru 
ajutorarea persoanelor din Siria, cât şi a refugiaţilor sirieni din ţările vecine, în valoare 
totală de 0,69 milioane RON.

Pe lângă crizele cauzate de om, în 2012 s-au făcut din nou resimţite fenomenele 
climatice severe, precum seceta în regiunea Sahel, ce au contribuit la creşterea preţului 
alimentelor şi strămutarea în masă a populaţiei. Conform Organizaţiei Naţiunilor Unite 
pentru Alimentaţie şi Agricultură, 18,7 milioane de persoane au fost afectate de criza 
alimentară apărută în urma secetei în mai multe ţări din regiunea Sahel. În ianuarie 
2013, fuseseră solicitate fonduri de peste 1,6 milioane USD pentru oferirea de 
asistenţă umanitară în Burkina Faso, Ciad, Mali, Mauritania, Niger, Senegal, Gambia, 
Camerun şi Nigeria, fiind acoperită doar 35% dintre cerere. România a acordat 0,13 
mil. RON sub formă de asistenţă umanitară în regiunea Sahel, prin intermediul 
Programului Alimentar Mondial.

România a contribuit, de asemenea, la eforturile de reducere a efectelor secetei şi în 
Republica Moldova. Seceta, una dintre cele mai severe din ultimii ani, a avut un impact 
major asupra agriculturii şi  populaţiei rurale ce constituie aproximativ 60% din popu-
laţia ţării şi în condiţiile în care agricultura joacă un rol important în economia ţării, 
contribuind cu 16,2% la produsul intern brut. Regiunea cea mai afectată a fost partea 
de sud a ţării unde producţiile de porumb şi floarea soarelui, de exemplu, au scăzut cu 
peste 80%. Asistenţa financiară a României a fost de 0,22 milioane RON, sumă care 
s-a adăugat contribuţiilor voluntare ale mediului privat românesc.



În ceea ce priveşte natura fondurilor AOD raportate de MAE prezentată în graficul nr. 9, 
se observă faptul că proiectele bilaterale şi contribuţiile anuale la organizaţii şi fonduri 
internaţionale reprezintă cel mai mare procent din totalul contribuţiilor – 38% fiecare. 
Restul de 24% constă în cotizaţii la misiuni de menţinere a păcii, cheltuieli cu 
observatori electorali, bursele doctorale Eugen Ionesco (9%) şi ajutor umanitar bilateral. 

În privinţa ajutorului umanitar bilateral, s-a remarcat o uşoară scădere a fondurilor 
alocate, de la 1,1 mil. RON în 2011, la 1,05 mil. RON în 2012. Asistenţa umanitară a 
fost alocată ca răspuns la apelurile de urgenţă de pe fondul crizelor din Siria (0,69 mil. 
RON), Sahel (0,13 mil. RON) şi Republica Moldova (0,22 mil. RON), aceasta fiind 
acordată atât prin intermediul organizaţiilor internaţionale de profil (Programul Alimentar 
Mondial, UN OCHA ş.a.), cât şi direct către statul beneficiar, i.e. guvernul Republicii 
Moldova (vezi pag. 18). 

În ceea ce priveşte consolidarea societăţii civile, România a sponsorizat organizarea a 
două forumuri ONG - unul regional, adresat actorilor din zona extinsă a Mării Negre, 
eveniment anual recunoscut  deja la nivel internaţional şi aflat la cea de-a V-a ediţie, şi 
unul dedicat societăţii civile din Republica Moldova, aflat la ediţia a III-a. De asemenea, 
România a co-finanţat cu 442.475 RON (în anii 2011 şi 2012) un proiect implementat 
de Consiliul Europei (CoE), adresat societăţii civile şi mass-media independente din 
Belarus. 

În cadrul acestui proiect, CoE a susţinut Şcoala Est Europeană de Studii Politice 
(EESPS) în organizarea unor evenimente pentru încurajarea cooperării între ONG-urile 
independente din Belarus şi identificarea oportunităţilor prezente în ţară. De asemenea, 
au fost organizate două vizite ale reprezentanţilor societăţii civile din Belarus la sediul 
Consiliului Europei, în timpul Adunării Parlamentare a CoE şi respectiv, cu ocazia 
Adunării Parlamentare şi a conferinţei ONG-urilor internaţionale. 

Pe plan intern, pentru sprijinirea capacităţii reprezentanţilor sectorului ONG din 
România, Ministerul Afacerilor Externe finanţează fondul de mobilitate pentru experţi 
neguvernamentali, un instrument de sprijin financiar pentru misiuni în Republica 
Moldova, menit să faciliteze emergenţa proiectelor comune între cele două ţări.  

O altă prioritate tematică a programului AOD este pacea şi securitatea. România a 
co-finanţat un proiect al Consiliului Europei pentru creşterea încrederii între Chişinău şi 
Tiraspol, pentru încurajarea dialogului între administraţia Republicii Moldova şi 
autorităţile de facto transnistrene şi dezvoltarea contactelor la nivel tehnic pe subiecte 
precum sănătate, educaţie, mobilitate şi informaţie. Asistenţa financiară totală acordată 
de MAE în cadrul proiectului a fost de 1.240.614 RON în anii 2010 - 2012. 

De asemenea, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul de Interne şi PNUD România au 
organizat un training pentru dezvoltarea capacităţilor civile în domeniul reconstrucţiei 
post-conflict adresat tuturor ţărilor prioritare şi de interes pentru AOD. Participanţii la 
curs au luat parte la o serie de module teoretice privind gestionarea crizelor şi la un 
exerciţiu de simulare a unei misiuni pe teren. 223.810 RON au fost donaţi Băncii de 
Dezvoltare a Consiliului Europei pentru “Regional Housing Programme”, un proiect de 
locuinţe pentru refugiaţi şi persoane strămutate intern din Bosnia-Herţegovina, Croaţia, 
Muntenegru şi Serbia.

În domeniile agriculturii şi dezvoltării economice durabile, Guvernul României a finanţat 
echiparea unui laborator pentru determinarea pesticidelor din plante, sol şi produse de 
origine vegetală din Chişinău. Proiectul a fost implementat de Autoritatea Naţională 
Sanitar Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA) din România şi de Minis-
terul Agriculturii şi Industriei Alimentare din Republica Moldova. În cadrul acestui 
proiect, ANSVSA a semnat un acord tehnic cu instituţia omoloagă din Republica 
Moldova. De asemenea, acest proiect a facilitat schimbul de experienţă dintre experţii 
moldoveni şi cei europeni, printr-o serie de vizite de lucru în Chişinău şi Bucureşti. 

Asistența bilaterală AOD în 2012, 
în funcție de categoriile de state beneficiare

La nivel naţional, în 2012, 15 instituţii de linie (ministere şi agenţii de linie) 
au raportat implementarea sau finanţarea de acţiuni şi de contribuţii subscrise 
cooperării internaţionale pentru dezvoltare. 

Volumul total AOD raportat de România pentru anul 2012 a fost de 494.038.920 RON. 
Fondurile raportate ca asistenţă pentru dezvoltare oferite de ministerele româneşti sunt 
prezentate în graficul nr.7.

Din punctul de vedere al volumului contribuţiei, Ministerul Finanţelor Publice (MFP) a 
alocat aproximativ 73% din fondurile de asistenţă pentru dezvoltare raportate la nivel 
naţional, reprezentând aportul României la instrumentele pentru dezvoltare gestionate 
de Comisia Europeană. MFP este urmat de Ministerul Educaţiei Naţionale (MEN), cu 
20% din suma totală de asistenţă raportată (prin bursele oferite studenţilor provenind 
din statele în curs de dezvoltare), de Ministerul Afacerilor Externe (MAE) cu 4%, Minis-
terul Afacerilor Interne (MAI) şi Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice (MMSC), 
fiecare contribuind cu 1% la fondurile raportate la nivel naţional.

În anul 2012, probabil una dintre cele mai mari provocări cu care s-a confruntat politica 
AOD a fost ridicată de legislaţia fragmentată şi interpretarea neunitară a cadrului 
normativ care vizează implementarea şi finanţarea cooperării  pentru dezvoltare. Din 
această cauză, plăţile alocate proiectelor AOD au fost întârziate, afectând predictibili-
tatea programului, ridicând probleme în special pentru ONG-urile partenere. 

O altă problemă este reprezentată de resursele umane limitate, având în vedere cerinţele 
şi standardele impuse de angajamentele internaţionale în domeniu.

Până în anul 2012, coordonarea inter-ministerială în domeniul AOD a fost limitată. 
S-a resimţit astfel, o necesitate stringentă pentru dialog şi coordonare între instituţiile 
statului în acest domeniu, care să permită o utilizare mai eficientă a fondurilor pentru 
dezvoltare disponibile, în care toţi actorii implicaţi să îşi canalizeze eforturile în mod 
complementar pentru atingerea obiectivelor strategice. 

Pentru a îmbunătăţi cooperarea inter-instituţională, MAE a iniţiat în 2012 primele 
grupuri de lucru inter-ministeriale la nivel de experţi în domeniu, iniţiativă care a condus 
în 2013 la crearea Consiliului Consultativ, forumul de dezbatere pentru politica AOD, 
urmând modelul de bună-practică oferit de alte state. De asemenea, MAE/UAsD a 
organizat traininguri specializate pentru ministerele de linie privind raportarea asistenţei 
la nivel naţional, pregătind exerciţiul de raportare naţională Monterrey.

Impactul acestor demersuri se observă în faptul că în anul 2012, 16 instituţii publice au 
raportat contribuţii AOD, faţă de 10 în 2011, ceea ce arată un interes mai ridicat din 
partea acestora pentru domeniu. De asemenea, se observă că sumele declarate de 
ministerele de linie în 2012 sunt, în majoritatea cazurilor, considerabil mai mari faţă de 
anul precendent, precum şi că a avut loc o îmbunătăţire a calităţii raportării AOD a 
acestora. 

   

Angajamente internaționale

În ceea ce priveşte angajamentele internaţionale din domeniul cooperării pentru 
dezvoltare, România şi-a asumat, prin Consensul de la Monterrey, creşterea finanţării 
asistenţei oficiale pentru dezvoltare. Acest angajament politic a fost apoi operaţionalizat 
prin Consensul European pentru Dezvoltare din 2005, care stabileşte ca valoarea 
contribuţiilor fiecărui nou stat membru să ajungă la 0,33% din venitul naţional brut până 
în anul 2015. Conform predicţiilor Uniunii Europene, acest volum se traduce pentru 
România în suma de 538 milioane Euro pentru anul 2015. 

În acest moment, România este departe de a-şi îndeplini acest angajament. Şocurile 
economice suferite în ultimii ani au încetinit evoluţia bugetului AOD astfel încât, conform 
prognozelor Comisiei Europene, România trebuie să crească de aproape 5 ori 
cuantumul asistenţei acordate faţă de contribuţia realizată în 2012. 

În acest an, volumul AOD raportat de România a înregistrat o scădere de 1% faţă de 
nivelul înregistrat în 2011, respectiv, de la 499 milioane RON la 494 milioane RON 
(echivalentul a 111 milioane Euro), reprezentând 0,085 % din venitul naţional brut, prin 
comparaţie cu 0,09% din VNB, raportat în 2011. 

În ceea ce priveşte implicarea în dezbaterea globală despre evoluţia domeniului 
asistenţei pentru dezvoltare, în calitate de stat membru UE, România a contribuit, de 
asemenea, pe parcursul anului 2012 la negocierile privind viitorul buget multianual al 
Uniunii Europene (inclusiv Capitolul 4 care stabileşte bugetele aferente cooperării 
internaţionale pentru dezvoltare). România a fost implicată încă de la început şi în 
negocierile privind stabilirea Fondului European pentru Democraţie (FED)7, instrument 
multilateral care îşi propune finanţarea actorilor din statele în curs de dezvoltare care 
activează în sensul democratizării şi respectării drepturilor omului.

ANEXA 1 - Distribuția bugetului AOD 
al MAE în anul 2012

II.3. Ministerul Educației Naționale 
Bursele de studii şi facilităţile financiare acordate cetăţenilor statelor eligibile 
AOD constituie principala contribuţie AOD a Ministerului Educaţiei Naţionale (MEN), 
în anul 2012 aceste contribuţii ridicându-se la 100.213.138 RON, reprezentând 
aproximativ 20% din totalul fondurilor de asistenţă pentru dezvoltare raportate la 
nivel naţional. 

Mai mult de 50% din fondurile MEN au fost destinate Republicii Moldova (56.990.409 
RON). Au beneficiat de burse de peste 2 mil. RON şi state precum Tunisia, Serbia, 
Albania, Ucraina, Maroc, Turcia şi Siria (Fig.11).

II.4. Ministerul Afacerilor Interne
Contribuţia AOD a Ministerului Afacerilor Interne (MAI) a însumat în 2012 5.394.581 
RON, din care 4.943.550 RON au reprezentat programe UE co-finanţate: asistenţă 
juridică specializată pentru solicitanţii de azil din România, servicii de asistenţă integrată 
pentru asigurarea protecţiei şi incluziunii sociale a refugiaţilor, asistenţă şi facilităţi 
pentru solicitanţii de azil din România privind îmbunătăţirea nivelului de trai şi modelul 
responsabilizării acestora, consolidarea capacităţii autorităţilor de a gestiona 
problematica azilului, asistenţă şi sprijin pentru beneficiarii unor forme de protecţie în 
România, asistenţă specializată şi îmbunătăţirea serviciilor destinate solicitanţilor de 
azil. Totodată, a fost realizat un curs de pregătire în domeniul managementului ordinii 
publice şi dreptului umanitar a 20 de ofiţeri de poliţie din Irak şi un Curs Superior 
Internaţional adresat reprezentanţilor din Republica Moldova, Ucraina, Muntenegru, 
Serbia, Iordania, Albania, China şi Bosnia şi Herţegovina, având ca scop asigurarea 
pregătirii de stat, axată pe specificul activităţii în mediul multinaţional, cunoaşterea 
instituţiilor şi forţelor de securitate europene şi a operaţiunilor de menţinere a păcii 
organizate de către ONU. 
Din perspectiva contribuţiilor multilaterale, MAI a raportat suma de 268.285 RON, 
constituind contribuţie la Organizaţia Internaţională pentru Migraţie.

II.4.1. Administrația Națională a Penitenciarelor

În 2012, Administraţia Naţională a Penitenciarelor (ANP) a raportat o contribuţie AOD 
de 411.901 RON, reprezentând ajutor privind plata şcolarizării pentru elevii moldoveni 
în cadrul Şcolii Naţionale de pregătire a agenţilor de penitenciare (SNPAP) Târgu Ocna, 
acordată în urma "Protocolului de cooperare dintre ANP şi Direcţia Instituţiilor 
Penitenciare MD", costuri privind salariile şi transportul pentru ofiţerii aflaţi în misiune în 
Georgia, respectiv, costuri privind deplasarea unor delegaţii algeriene în vederea 
transferului de expertiză şi know-how.

II.5. Ministerul Mediului și Schimbărilor 
Climatice
Suma contribuţiilor eligibile ca AOD acordate de Ministerul Mediului şi Schimbărilor 
Climatice (MMCS) a atins în 2012 o valoare de 3.533.519 RON. Peste 70% din 
fondurile alocate s-au referit la contribuţii privind Convenţia pentru Protecţia Zonelor 
Umede de Importanţă Internaţională (RAMSAR) – 1.753.323 RON, reprezentând 
contribuţie obligatorie şi voluntară, şi contribuţia la protocolul de la Montreal – 
1.051.000 RON. Alte contribuţii au fost destinate Convenţiei Naţiunilor Unite privind 
Combaterea Deşertificării – 55.571 RON, Convenţia privind Schimbările Climatice - 
71.243 RON, Programul Naţiunilor Unite pentru Mediu - 561.500 RON, Convenţia 
privind comerţul internaţional cu specii periclitate de faună şi floră sălbatică (CITES) - 
33.665 RON şi Uniunea Internaţională pentru Conservarea Naturii – 7.215 RON.

II.10. Ministerul Muncii, Familiei, 
Protecției Sociale și Persoanelor
Vârstnice 
Contribuţia AOD raportată de MMFPSPV s-a ridicat la valoarea de 1.394.837 RON, 
reprezentând aportul financiar la bugetul Organizaţiei Internaţionale a Muncii.

II.11. Ministerul pentru Societatea 
Informațională 
Totalul contribuţiei AOD a MCSI din 2012 s-a ridicat la 149.044 RON, reprezentând 
contribuţia financiară anuală către Uniunea Poştală Universală – 61.973 RON - şi către 
Uniunea Internaţională a Telecomunicaţiilor – 87.071 RON.

II.12. Camera de Comerț și Industrie 
a României 
Camera de Comerţ şi Industrie a României a alocat în 2012 fonduri AOD în valoare de 
14.370 RON, reprezentând costuri cu participarea experţilor români la un program de 
twinning vizând transferul de expertiză în beneficiul Republicii Moldova.

II.13. Agenția Națională a 
Funcționarilor Publici 
Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici a raportat în 2012 o contribuţie AOD în 
valoare de 11.360 RON, reprezentând costurile cu participarea experţilor proprii la 
conferinţa internaţională cu tema "Sporirea eficacităţii şi eficienţei funcţiei publice prin 
evaluarea performanţelor" desfăşurată la Baku (Azerbaidjan).
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Pentru a răspunde crizei umanitare din Siria, ONU a făcut apel pentru fonduri de 348 
milioane USD, până la sfârşitul anului fiind acoperite 53% dintre acestea. Un apel 
umanitar separat a fost lansat pentru refugiaţii sirieni în statele vecine, ridicându-se la 
488 milioane USD.  

România a răspuns pozitiv apelurilor umanitare lansate de ONU, alte organizaţii 
internaţionale sau state-gazdă pentru refugiaţii sirieni, acordând asistenţă atât pentru 
ajutorarea persoanelor din Siria, cât şi a refugiaţilor sirieni din ţările vecine, în valoare 
totală de 0,69 milioane RON.

Pe lângă crizele cauzate de om, în 2012 s-au făcut din nou resimţite fenomenele 
climatice severe, precum seceta în regiunea Sahel, ce au contribuit la creşterea preţului 
alimentelor şi strămutarea în masă a populaţiei. Conform Organizaţiei Naţiunilor Unite 
pentru Alimentaţie şi Agricultură, 18,7 milioane de persoane au fost afectate de criza 
alimentară apărută în urma secetei în mai multe ţări din regiunea Sahel. În ianuarie 
2013, fuseseră solicitate fonduri de peste 1,6 milioane USD pentru oferirea de 
asistenţă umanitară în Burkina Faso, Ciad, Mali, Mauritania, Niger, Senegal, Gambia, 
Camerun şi Nigeria, fiind acoperită doar 35% dintre cerere. România a acordat 0,13 
mil. RON sub formă de asistenţă umanitară în regiunea Sahel, prin intermediul 
Programului Alimentar Mondial.

România a contribuit, de asemenea, la eforturile de reducere a efectelor secetei şi în 
Republica Moldova. Seceta, una dintre cele mai severe din ultimii ani, a avut un impact 
major asupra agriculturii şi  populaţiei rurale ce constituie aproximativ 60% din popu-
laţia ţării şi în condiţiile în care agricultura joacă un rol important în economia ţării, 
contribuind cu 16,2% la produsul intern brut. Regiunea cea mai afectată a fost partea 
de sud a ţării unde producţiile de porumb şi floarea soarelui, de exemplu, au scăzut cu 
peste 80%. Asistenţa financiară a României a fost de 0,22 milioane RON, sumă care 
s-a adăugat contribuţiilor voluntare ale mediului privat românesc.



În ceea ce priveşte natura fondurilor AOD raportate de MAE prezentată în graficul nr. 9, 
se observă faptul că proiectele bilaterale şi contribuţiile anuale la organizaţii şi fonduri 
internaţionale reprezintă cel mai mare procent din totalul contribuţiilor – 38% fiecare. 
Restul de 24% constă în cotizaţii la misiuni de menţinere a păcii, cheltuieli cu 
observatori electorali, bursele doctorale Eugen Ionesco (9%) şi ajutor umanitar bilateral. 

În privinţa ajutorului umanitar bilateral, s-a remarcat o uşoară scădere a fondurilor 
alocate, de la 1,1 mil. RON în 2011, la 1,05 mil. RON în 2012. Asistenţa umanitară a 
fost alocată ca răspuns la apelurile de urgenţă de pe fondul crizelor din Siria (0,69 mil. 
RON), Sahel (0,13 mil. RON) şi Republica Moldova (0,22 mil. RON), aceasta fiind 
acordată atât prin intermediul organizaţiilor internaţionale de profil (Programul Alimentar 
Mondial, UN OCHA ş.a.), cât şi direct către statul beneficiar, i.e. guvernul Republicii 
Moldova (vezi pag. 18). 

În ceea ce priveşte consolidarea societăţii civile, România a sponsorizat organizarea a 
două forumuri ONG - unul regional, adresat actorilor din zona extinsă a Mării Negre, 
eveniment anual recunoscut  deja la nivel internaţional şi aflat la cea de-a V-a ediţie, şi 
unul dedicat societăţii civile din Republica Moldova, aflat la ediţia a III-a. De asemenea, 
România a co-finanţat cu 442.475 RON (în anii 2011 şi 2012) un proiect implementat 
de Consiliul Europei (CoE), adresat societăţii civile şi mass-media independente din 
Belarus. 

În cadrul acestui proiect, CoE a susţinut Şcoala Est Europeană de Studii Politice 
(EESPS) în organizarea unor evenimente pentru încurajarea cooperării între ONG-urile 
independente din Belarus şi identificarea oportunităţilor prezente în ţară. De asemenea, 
au fost organizate două vizite ale reprezentanţilor societăţii civile din Belarus la sediul 
Consiliului Europei, în timpul Adunării Parlamentare a CoE şi respectiv, cu ocazia 
Adunării Parlamentare şi a conferinţei ONG-urilor internaţionale. 

Pe plan intern, pentru sprijinirea capacităţii reprezentanţilor sectorului ONG din 
România, Ministerul Afacerilor Externe finanţează fondul de mobilitate pentru experţi 
neguvernamentali, un instrument de sprijin financiar pentru misiuni în Republica 
Moldova, menit să faciliteze emergenţa proiectelor comune între cele două ţări.  

O altă prioritate tematică a programului AOD este pacea şi securitatea. România a 
co-finanţat un proiect al Consiliului Europei pentru creşterea încrederii între Chişinău şi 
Tiraspol, pentru încurajarea dialogului între administraţia Republicii Moldova şi 
autorităţile de facto transnistrene şi dezvoltarea contactelor la nivel tehnic pe subiecte 
precum sănătate, educaţie, mobilitate şi informaţie. Asistenţa financiară totală acordată 
de MAE în cadrul proiectului a fost de 1.240.614 RON în anii 2010 - 2012. 

De asemenea, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul de Interne şi PNUD România au 
organizat un training pentru dezvoltarea capacităţilor civile în domeniul reconstrucţiei 
post-conflict adresat tuturor ţărilor prioritare şi de interes pentru AOD. Participanţii la 
curs au luat parte la o serie de module teoretice privind gestionarea crizelor şi la un 
exerciţiu de simulare a unei misiuni pe teren. 223.810 RON au fost donaţi Băncii de 
Dezvoltare a Consiliului Europei pentru “Regional Housing Programme”, un proiect de 
locuinţe pentru refugiaţi şi persoane strămutate intern din Bosnia-Herţegovina, Croaţia, 
Muntenegru şi Serbia.

În domeniile agriculturii şi dezvoltării economice durabile, Guvernul României a finanţat 
echiparea unui laborator pentru determinarea pesticidelor din plante, sol şi produse de 
origine vegetală din Chişinău. Proiectul a fost implementat de Autoritatea Naţională 
Sanitar Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA) din România şi de Minis-
terul Agriculturii şi Industriei Alimentare din Republica Moldova. În cadrul acestui 
proiect, ANSVSA a semnat un acord tehnic cu instituţia omoloagă din Republica 
Moldova. De asemenea, acest proiect a facilitat schimbul de experienţă dintre experţii 
moldoveni şi cei europeni, printr-o serie de vizite de lucru în Chişinău şi Bucureşti. 

Asistența bilaterală AOD în 2012, 
în funcție de categoriile de state beneficiare

La nivel naţional, în 2012, 15 instituţii de linie (ministere şi agenţii de linie) 
au raportat implementarea sau finanţarea de acţiuni şi de contribuţii subscrise 
cooperării internaţionale pentru dezvoltare. 

Volumul total AOD raportat de România pentru anul 2012 a fost de 494.038.920 RON. 
Fondurile raportate ca asistenţă pentru dezvoltare oferite de ministerele româneşti sunt 
prezentate în graficul nr.7.

Din punctul de vedere al volumului contribuţiei, Ministerul Finanţelor Publice (MFP) a 
alocat aproximativ 73% din fondurile de asistenţă pentru dezvoltare raportate la nivel 
naţional, reprezentând aportul României la instrumentele pentru dezvoltare gestionate 
de Comisia Europeană. MFP este urmat de Ministerul Educaţiei Naţionale (MEN), cu 
20% din suma totală de asistenţă raportată (prin bursele oferite studenţilor provenind 
din statele în curs de dezvoltare), de Ministerul Afacerilor Externe (MAE) cu 4%, Minis-
terul Afacerilor Interne (MAI) şi Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice (MMSC), 
fiecare contribuind cu 1% la fondurile raportate la nivel naţional.

În anul 2012, probabil una dintre cele mai mari provocări cu care s-a confruntat politica 
AOD a fost ridicată de legislaţia fragmentată şi interpretarea neunitară a cadrului 
normativ care vizează implementarea şi finanţarea cooperării  pentru dezvoltare. Din 
această cauză, plăţile alocate proiectelor AOD au fost întârziate, afectând predictibili-
tatea programului, ridicând probleme în special pentru ONG-urile partenere. 

O altă problemă este reprezentată de resursele umane limitate, având în vedere cerinţele 
şi standardele impuse de angajamentele internaţionale în domeniu.

Până în anul 2012, coordonarea inter-ministerială în domeniul AOD a fost limitată. 
S-a resimţit astfel, o necesitate stringentă pentru dialog şi coordonare între instituţiile 
statului în acest domeniu, care să permită o utilizare mai eficientă a fondurilor pentru 
dezvoltare disponibile, în care toţi actorii implicaţi să îşi canalizeze eforturile în mod 
complementar pentru atingerea obiectivelor strategice. 

Pentru a îmbunătăţi cooperarea inter-instituţională, MAE a iniţiat în 2012 primele 
grupuri de lucru inter-ministeriale la nivel de experţi în domeniu, iniţiativă care a condus 
în 2013 la crearea Consiliului Consultativ, forumul de dezbatere pentru politica AOD, 
urmând modelul de bună-practică oferit de alte state. De asemenea, MAE/UAsD a 
organizat traininguri specializate pentru ministerele de linie privind raportarea asistenţei 
la nivel naţional, pregătind exerciţiul de raportare naţională Monterrey.

Impactul acestor demersuri se observă în faptul că în anul 2012, 16 instituţii publice au 
raportat contribuţii AOD, faţă de 10 în 2011, ceea ce arată un interes mai ridicat din 
partea acestora pentru domeniu. De asemenea, se observă că sumele declarate de 
ministerele de linie în 2012 sunt, în majoritatea cazurilor, considerabil mai mari faţă de 
anul precendent, precum şi că a avut loc o îmbunătăţire a calităţii raportării AOD a 
acestora. 

   

PARTEA III: 

Evaluarea asistenței pentru dezvoltare 
oferită la nivel național în 2012
Evoluția infrastructurii instituționale 
și a cadrului legal din domeniului Asistenței Oficiale 
pentru Dezvoltare

Anul 2012 a fost un an reper în politica de cooperare pentru dezvoltare a României. 
Au fost consolidate bazele acordării de asistenţă pentru dezvoltare. Printre cele mai 
importante evoluţii înregistrate în domeniu se numără aprobarea normelor interne de 
acordare a fondurilor de asistenţă pentru dezvoltare în cadrul MAE, iniţierea procesului 
de revizuire strategică şi legislativă a politicii de cooperare pentru dezvoltare, lansarea 
licitaţiilor anuale de proiecte în domeniu, consolidarea coordonării inter-instituţionale şi 
creşterea transparenţei acordării AOD.

Ministerul Afacerilor Externe a elaborat normele interne de  acordare a fondurilor 
de asistenţă pentru dezvoltare şi instrumente legale şi administrative pentru 
operaţionalizarea fondurilor AOD care stabilesc modalităţile de programare şi planificare 
a ciclului anual de proiecte (selecţia, implementarea, monitorizarea, auditul şi evaluarea 
acestora). Normele au fost aplicate începând cu procesul de selecţie a proiectelor AOD 
care urmau să fie implementate în 2013. 

Prin aceste norme a fost introdus concursul de proiecte. Astfel, o mare parte a 
bugetului MAE alocat dezvoltării a fost furnizat beneficiarilor prin proiecte concepute şi 
implementate de instituţii şi ONG-uri româneşti6. Existenţa unor norme care stabilesc 
planificarea şi criteriile procesului de selecţie şi finanţare de proiecte a îmbunătăţit, în 
primul rând, predictabilitatea şi transparenţa programului AOD. 

De asemenea, această abordare a stimulat competiţia deschisă între idei, încurajând 
inovaţia şi creşterea calităţii proiectelor, a îmbunătăţit vizibilitatea domeniului şi a 
impulsionat crearea de parteneriate între sectorul ONG din România şi cel din ţările 
partenere. Reacţiile primite din partea aplicanţilor cu privire la introducerea sistemului 
de concurs de proiecte pentru alocarea bugetului AOD au fost foarte pozitive. Din 
acest punct de vedere, anul 2012 a fost unul marcant pentru îmbunătăţirea relaţiilor 
dintre MAE, în calitate de coordonator naţional al politicii de dezvoltare şi celelalte 
instituţii şi organizaţii din domeniu.

Angajamente internaționale

În ceea ce priveşte angajamentele internaţionale din domeniul cooperării pentru 
dezvoltare, România şi-a asumat, prin Consensul de la Monterrey, creşterea finanţării 
asistenţei oficiale pentru dezvoltare. Acest angajament politic a fost apoi operaţionalizat 
prin Consensul European pentru Dezvoltare din 2005, care stabileşte ca valoarea 
contribuţiilor fiecărui nou stat membru să ajungă la 0,33% din venitul naţional brut până 
în anul 2015. Conform predicţiilor Uniunii Europene, acest volum se traduce pentru 
România în suma de 538 milioane Euro pentru anul 2015. 

În acest moment, România este departe de a-şi îndeplini acest angajament. Şocurile 
economice suferite în ultimii ani au încetinit evoluţia bugetului AOD astfel încât, conform 
prognozelor Comisiei Europene, România trebuie să crească de aproape 5 ori 
cuantumul asistenţei acordate faţă de contribuţia realizată în 2012. 

În acest an, volumul AOD raportat de România a înregistrat o scădere de 1% faţă de 
nivelul înregistrat în 2011, respectiv, de la 499 milioane RON la 494 milioane RON 
(echivalentul a 111 milioane Euro), reprezentând 0,085 % din venitul naţional brut, prin 
comparaţie cu 0,09% din VNB, raportat în 2011. 

În ceea ce priveşte implicarea în dezbaterea globală despre evoluţia domeniului 
asistenţei pentru dezvoltare, în calitate de stat membru UE, România a contribuit, de 
asemenea, pe parcursul anului 2012 la negocierile privind viitorul buget multianual al 
Uniunii Europene (inclusiv Capitolul 4 care stabileşte bugetele aferente cooperării 
internaţionale pentru dezvoltare). România a fost implicată încă de la început şi în 
negocierile privind stabilirea Fondului European pentru Democraţie (FED)7, instrument 
multilateral care îşi propune finanţarea actorilor din statele în curs de dezvoltare care 
activează în sensul democratizării şi respectării drepturilor omului.

ANEXA 1 - Distribuția bugetului AOD 
al MAE în anul 2012

II.3. Ministerul Educației Naționale 
Bursele de studii şi facilităţile financiare acordate cetăţenilor statelor eligibile 
AOD constituie principala contribuţie AOD a Ministerului Educaţiei Naţionale (MEN), 
în anul 2012 aceste contribuţii ridicându-se la 100.213.138 RON, reprezentând 
aproximativ 20% din totalul fondurilor de asistenţă pentru dezvoltare raportate la 
nivel naţional. 

Mai mult de 50% din fondurile MEN au fost destinate Republicii Moldova (56.990.409 
RON). Au beneficiat de burse de peste 2 mil. RON şi state precum Tunisia, Serbia, 
Albania, Ucraina, Maroc, Turcia şi Siria (Fig.11).

II.4. Ministerul Afacerilor Interne
Contribuţia AOD a Ministerului Afacerilor Interne (MAI) a însumat în 2012 5.394.581 
RON, din care 4.943.550 RON au reprezentat programe UE co-finanţate: asistenţă 
juridică specializată pentru solicitanţii de azil din România, servicii de asistenţă integrată 
pentru asigurarea protecţiei şi incluziunii sociale a refugiaţilor, asistenţă şi facilităţi 
pentru solicitanţii de azil din România privind îmbunătăţirea nivelului de trai şi modelul 
responsabilizării acestora, consolidarea capacităţii autorităţilor de a gestiona 
problematica azilului, asistenţă şi sprijin pentru beneficiarii unor forme de protecţie în 
România, asistenţă specializată şi îmbunătăţirea serviciilor destinate solicitanţilor de 
azil. Totodată, a fost realizat un curs de pregătire în domeniul managementului ordinii 
publice şi dreptului umanitar a 20 de ofiţeri de poliţie din Irak şi un Curs Superior 
Internaţional adresat reprezentanţilor din Republica Moldova, Ucraina, Muntenegru, 
Serbia, Iordania, Albania, China şi Bosnia şi Herţegovina, având ca scop asigurarea 
pregătirii de stat, axată pe specificul activităţii în mediul multinaţional, cunoaşterea 
instituţiilor şi forţelor de securitate europene şi a operaţiunilor de menţinere a păcii 
organizate de către ONU. 
Din perspectiva contribuţiilor multilaterale, MAI a raportat suma de 268.285 RON, 
constituind contribuţie la Organizaţia Internaţională pentru Migraţie.

II.4.1. Administrația Națională a Penitenciarelor

În 2012, Administraţia Naţională a Penitenciarelor (ANP) a raportat o contribuţie AOD 
de 411.901 RON, reprezentând ajutor privind plata şcolarizării pentru elevii moldoveni 
în cadrul Şcolii Naţionale de pregătire a agenţilor de penitenciare (SNPAP) Târgu Ocna, 
acordată în urma "Protocolului de cooperare dintre ANP şi Direcţia Instituţiilor 
Penitenciare MD", costuri privind salariile şi transportul pentru ofiţerii aflaţi în misiune în 
Georgia, respectiv, costuri privind deplasarea unor delegaţii algeriene în vederea 
transferului de expertiză şi know-how.

II.5. Ministerul Mediului și Schimbărilor 
Climatice
Suma contribuţiilor eligibile ca AOD acordate de Ministerul Mediului şi Schimbărilor 
Climatice (MMCS) a atins în 2012 o valoare de 3.533.519 RON. Peste 70% din 
fondurile alocate s-au referit la contribuţii privind Convenţia pentru Protecţia Zonelor 
Umede de Importanţă Internaţională (RAMSAR) – 1.753.323 RON, reprezentând 
contribuţie obligatorie şi voluntară, şi contribuţia la protocolul de la Montreal – 
1.051.000 RON. Alte contribuţii au fost destinate Convenţiei Naţiunilor Unite privind 
Combaterea Deşertificării – 55.571 RON, Convenţia privind Schimbările Climatice - 
71.243 RON, Programul Naţiunilor Unite pentru Mediu - 561.500 RON, Convenţia 
privind comerţul internaţional cu specii periclitate de faună şi floră sălbatică (CITES) - 
33.665 RON şi Uniunea Internaţională pentru Conservarea Naturii – 7.215 RON.

II.10. Ministerul Muncii, Familiei, 
Protecției Sociale și Persoanelor
Vârstnice 
Contribuţia AOD raportată de MMFPSPV s-a ridicat la valoarea de 1.394.837 RON, 
reprezentând aportul financiar la bugetul Organizaţiei Internaţionale a Muncii.

II.11. Ministerul pentru Societatea 
Informațională 
Totalul contribuţiei AOD a MCSI din 2012 s-a ridicat la 149.044 RON, reprezentând 
contribuţia financiară anuală către Uniunea Poştală Universală – 61.973 RON - şi către 
Uniunea Internaţională a Telecomunicaţiilor – 87.071 RON.

II.12. Camera de Comerț și Industrie 
a României 
Camera de Comerţ şi Industrie a României a alocat în 2012 fonduri AOD în valoare de 
14.370 RON, reprezentând costuri cu participarea experţilor români la un program de 
twinning vizând transferul de expertiză în beneficiul Republicii Moldova.

II.13. Agenția Națională a 
Funcționarilor Publici 
Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici a raportat în 2012 o contribuţie AOD în 
valoare de 11.360 RON, reprezentând costurile cu participarea experţilor proprii la 
conferinţa internaţională cu tema "Sporirea eficacităţii şi eficienţei funcţiei publice prin 
evaluarea performanţelor" desfăşurată la Baku (Azerbaidjan).

6În ceea ce priveşte operativitatea acestui instrument, MAE a primit 56 de propuneri de proiecte pentru anul 2013, din care 
au fost selectate, folosind o grilă de punctare transparentă şi universal aplicabilă, 13 proiecte câştigătoare.
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Pentru a răspunde crizei umanitare din Siria, ONU a făcut apel pentru fonduri de 348 
milioane USD, până la sfârşitul anului fiind acoperite 53% dintre acestea. Un apel 
umanitar separat a fost lansat pentru refugiaţii sirieni în statele vecine, ridicându-se la 
488 milioane USD.  

România a răspuns pozitiv apelurilor umanitare lansate de ONU, alte organizaţii 
internaţionale sau state-gazdă pentru refugiaţii sirieni, acordând asistenţă atât pentru 
ajutorarea persoanelor din Siria, cât şi a refugiaţilor sirieni din ţările vecine, în valoare 
totală de 0,69 milioane RON.

Pe lângă crizele cauzate de om, în 2012 s-au făcut din nou resimţite fenomenele 
climatice severe, precum seceta în regiunea Sahel, ce au contribuit la creşterea preţului 
alimentelor şi strămutarea în masă a populaţiei. Conform Organizaţiei Naţiunilor Unite 
pentru Alimentaţie şi Agricultură, 18,7 milioane de persoane au fost afectate de criza 
alimentară apărută în urma secetei în mai multe ţări din regiunea Sahel. În ianuarie 
2013, fuseseră solicitate fonduri de peste 1,6 milioane USD pentru oferirea de 
asistenţă umanitară în Burkina Faso, Ciad, Mali, Mauritania, Niger, Senegal, Gambia, 
Camerun şi Nigeria, fiind acoperită doar 35% dintre cerere. România a acordat 0,13 
mil. RON sub formă de asistenţă umanitară în regiunea Sahel, prin intermediul 
Programului Alimentar Mondial.

România a contribuit, de asemenea, la eforturile de reducere a efectelor secetei şi în 
Republica Moldova. Seceta, una dintre cele mai severe din ultimii ani, a avut un impact 
major asupra agriculturii şi  populaţiei rurale ce constituie aproximativ 60% din popu-
laţia ţării şi în condiţiile în care agricultura joacă un rol important în economia ţării, 
contribuind cu 16,2% la produsul intern brut. Regiunea cea mai afectată a fost partea 
de sud a ţării unde producţiile de porumb şi floarea soarelui, de exemplu, au scăzut cu 
peste 80%. Asistenţa financiară a României a fost de 0,22 milioane RON, sumă care 
s-a adăugat contribuţiilor voluntare ale mediului privat românesc.



În ceea ce priveşte natura fondurilor AOD raportate de MAE prezentată în graficul nr. 9, 
se observă faptul că proiectele bilaterale şi contribuţiile anuale la organizaţii şi fonduri 
internaţionale reprezintă cel mai mare procent din totalul contribuţiilor – 38% fiecare. 
Restul de 24% constă în cotizaţii la misiuni de menţinere a păcii, cheltuieli cu 
observatori electorali, bursele doctorale Eugen Ionesco (9%) şi ajutor umanitar bilateral. 

În privinţa ajutorului umanitar bilateral, s-a remarcat o uşoară scădere a fondurilor 
alocate, de la 1,1 mil. RON în 2011, la 1,05 mil. RON în 2012. Asistenţa umanitară a 
fost alocată ca răspuns la apelurile de urgenţă de pe fondul crizelor din Siria (0,69 mil. 
RON), Sahel (0,13 mil. RON) şi Republica Moldova (0,22 mil. RON), aceasta fiind 
acordată atât prin intermediul organizaţiilor internaţionale de profil (Programul Alimentar 
Mondial, UN OCHA ş.a.), cât şi direct către statul beneficiar, i.e. guvernul Republicii 
Moldova (vezi pag. 18). 

În ceea ce priveşte consolidarea societăţii civile, România a sponsorizat organizarea a 
două forumuri ONG - unul regional, adresat actorilor din zona extinsă a Mării Negre, 
eveniment anual recunoscut  deja la nivel internaţional şi aflat la cea de-a V-a ediţie, şi 
unul dedicat societăţii civile din Republica Moldova, aflat la ediţia a III-a. De asemenea, 
România a co-finanţat cu 442.475 RON (în anii 2011 şi 2012) un proiect implementat 
de Consiliul Europei (CoE), adresat societăţii civile şi mass-media independente din 
Belarus. 

În cadrul acestui proiect, CoE a susţinut Şcoala Est Europeană de Studii Politice 
(EESPS) în organizarea unor evenimente pentru încurajarea cooperării între ONG-urile 
independente din Belarus şi identificarea oportunităţilor prezente în ţară. De asemenea, 
au fost organizate două vizite ale reprezentanţilor societăţii civile din Belarus la sediul 
Consiliului Europei, în timpul Adunării Parlamentare a CoE şi respectiv, cu ocazia 
Adunării Parlamentare şi a conferinţei ONG-urilor internaţionale. 

Pe plan intern, pentru sprijinirea capacităţii reprezentanţilor sectorului ONG din 
România, Ministerul Afacerilor Externe finanţează fondul de mobilitate pentru experţi 
neguvernamentali, un instrument de sprijin financiar pentru misiuni în Republica 
Moldova, menit să faciliteze emergenţa proiectelor comune între cele două ţări.  

O altă prioritate tematică a programului AOD este pacea şi securitatea. România a 
co-finanţat un proiect al Consiliului Europei pentru creşterea încrederii între Chişinău şi 
Tiraspol, pentru încurajarea dialogului între administraţia Republicii Moldova şi 
autorităţile de facto transnistrene şi dezvoltarea contactelor la nivel tehnic pe subiecte 
precum sănătate, educaţie, mobilitate şi informaţie. Asistenţa financiară totală acordată 
de MAE în cadrul proiectului a fost de 1.240.614 RON în anii 2010 - 2012. 

De asemenea, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul de Interne şi PNUD România au 
organizat un training pentru dezvoltarea capacităţilor civile în domeniul reconstrucţiei 
post-conflict adresat tuturor ţărilor prioritare şi de interes pentru AOD. Participanţii la 
curs au luat parte la o serie de module teoretice privind gestionarea crizelor şi la un 
exerciţiu de simulare a unei misiuni pe teren. 223.810 RON au fost donaţi Băncii de 
Dezvoltare a Consiliului Europei pentru “Regional Housing Programme”, un proiect de 
locuinţe pentru refugiaţi şi persoane strămutate intern din Bosnia-Herţegovina, Croaţia, 
Muntenegru şi Serbia.

În domeniile agriculturii şi dezvoltării economice durabile, Guvernul României a finanţat 
echiparea unui laborator pentru determinarea pesticidelor din plante, sol şi produse de 
origine vegetală din Chişinău. Proiectul a fost implementat de Autoritatea Naţională 
Sanitar Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA) din România şi de Minis-
terul Agriculturii şi Industriei Alimentare din Republica Moldova. În cadrul acestui 
proiect, ANSVSA a semnat un acord tehnic cu instituţia omoloagă din Republica 
Moldova. De asemenea, acest proiect a facilitat schimbul de experienţă dintre experţii 
moldoveni şi cei europeni, printr-o serie de vizite de lucru în Chişinău şi Bucureşti. 

Asistența bilaterală AOD în 2012, 
în funcție de categoriile de state beneficiare

La nivel naţional, în 2012, 15 instituţii de linie (ministere şi agenţii de linie) 
au raportat implementarea sau finanţarea de acţiuni şi de contribuţii subscrise 
cooperării internaţionale pentru dezvoltare. 

Volumul total AOD raportat de România pentru anul 2012 a fost de 494.038.920 RON. 
Fondurile raportate ca asistenţă pentru dezvoltare oferite de ministerele româneşti sunt 
prezentate în graficul nr.7.

Din punctul de vedere al volumului contribuţiei, Ministerul Finanţelor Publice (MFP) a 
alocat aproximativ 73% din fondurile de asistenţă pentru dezvoltare raportate la nivel 
naţional, reprezentând aportul României la instrumentele pentru dezvoltare gestionate 
de Comisia Europeană. MFP este urmat de Ministerul Educaţiei Naţionale (MEN), cu 
20% din suma totală de asistenţă raportată (prin bursele oferite studenţilor provenind 
din statele în curs de dezvoltare), de Ministerul Afacerilor Externe (MAE) cu 4%, Minis-
terul Afacerilor Interne (MAI) şi Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice (MMSC), 
fiecare contribuind cu 1% la fondurile raportate la nivel naţional.

În anul 2012, probabil una dintre cele mai mari provocări cu care s-a confruntat politica 
AOD a fost ridicată de legislaţia fragmentată şi interpretarea neunitară a cadrului 
normativ care vizează implementarea şi finanţarea cooperării  pentru dezvoltare. Din 
această cauză, plăţile alocate proiectelor AOD au fost întârziate, afectând predictibili-
tatea programului, ridicând probleme în special pentru ONG-urile partenere. 

O altă problemă este reprezentată de resursele umane limitate, având în vedere cerinţele 
şi standardele impuse de angajamentele internaţionale în domeniu.

Până în anul 2012, coordonarea inter-ministerială în domeniul AOD a fost limitată. 
S-a resimţit astfel, o necesitate stringentă pentru dialog şi coordonare între instituţiile 
statului în acest domeniu, care să permită o utilizare mai eficientă a fondurilor pentru 
dezvoltare disponibile, în care toţi actorii implicaţi să îşi canalizeze eforturile în mod 
complementar pentru atingerea obiectivelor strategice. 

Pentru a îmbunătăţi cooperarea inter-instituţională, MAE a iniţiat în 2012 primele 
grupuri de lucru inter-ministeriale la nivel de experţi în domeniu, iniţiativă care a condus 
în 2013 la crearea Consiliului Consultativ, forumul de dezbatere pentru politica AOD, 
urmând modelul de bună-practică oferit de alte state. De asemenea, MAE/UAsD a 
organizat traininguri specializate pentru ministerele de linie privind raportarea asistenţei 
la nivel naţional, pregătind exerciţiul de raportare naţională Monterrey.

Impactul acestor demersuri se observă în faptul că în anul 2012, 16 instituţii publice au 
raportat contribuţii AOD, faţă de 10 în 2011, ceea ce arată un interes mai ridicat din 
partea acestora pentru domeniu. De asemenea, se observă că sumele declarate de 
ministerele de linie în 2012 sunt, în majoritatea cazurilor, considerabil mai mari faţă de 
anul precendent, precum şi că a avut loc o îmbunătăţire a calităţii raportării AOD a 
acestora. 

   

Angajamente internaționale

În ceea ce priveşte angajamentele internaţionale din domeniul cooperării pentru 
dezvoltare, România şi-a asumat, prin Consensul de la Monterrey, creşterea finanţării 
asistenţei oficiale pentru dezvoltare. Acest angajament politic a fost apoi operaţionalizat 
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contribuţiilor fiecărui nou stat membru să ajungă la 0,33% din venitul naţional brut până 
în anul 2015. Conform predicţiilor Uniunii Europene, acest volum se traduce pentru 
România în suma de 538 milioane Euro pentru anul 2015. 

În acest moment, România este departe de a-şi îndeplini acest angajament. Şocurile 
economice suferite în ultimii ani au încetinit evoluţia bugetului AOD astfel încât, conform 
prognozelor Comisiei Europene, România trebuie să crească de aproape 5 ori 
cuantumul asistenţei acordate faţă de contribuţia realizată în 2012. 

În acest an, volumul AOD raportat de România a înregistrat o scădere de 1% faţă de 
nivelul înregistrat în 2011, respectiv, de la 499 milioane RON la 494 milioane RON 
(echivalentul a 111 milioane Euro), reprezentând 0,085 % din venitul naţional brut, prin 
comparaţie cu 0,09% din VNB, raportat în 2011. 

În ceea ce priveşte implicarea în dezbaterea globală despre evoluţia domeniului 
asistenţei pentru dezvoltare, în calitate de stat membru UE, România a contribuit, de 
asemenea, pe parcursul anului 2012 la negocierile privind viitorul buget multianual al 
Uniunii Europene (inclusiv Capitolul 4 care stabileşte bugetele aferente cooperării 
internaţionale pentru dezvoltare). România a fost implicată încă de la început şi în 
negocierile privind stabilirea Fondului European pentru Democraţie (FED)7, instrument 
multilateral care îşi propune finanţarea actorilor din statele în curs de dezvoltare care 
activează în sensul democratizării şi respectării drepturilor omului.
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Bursele de studii şi facilităţile financiare acordate cetăţenilor statelor eligibile 
AOD constituie principala contribuţie AOD a Ministerului Educaţiei Naţionale (MEN), 
în anul 2012 aceste contribuţii ridicându-se la 100.213.138 RON, reprezentând 
aproximativ 20% din totalul fondurilor de asistenţă pentru dezvoltare raportate la 
nivel naţional. 

Mai mult de 50% din fondurile MEN au fost destinate Republicii Moldova (56.990.409 
RON). Au beneficiat de burse de peste 2 mil. RON şi state precum Tunisia, Serbia, 
Albania, Ucraina, Maroc, Turcia şi Siria (Fig.11).

II.4. Ministerul Afacerilor Interne
Contribuţia AOD a Ministerului Afacerilor Interne (MAI) a însumat în 2012 5.394.581 
RON, din care 4.943.550 RON au reprezentat programe UE co-finanţate: asistenţă 
juridică specializată pentru solicitanţii de azil din România, servicii de asistenţă integrată 
pentru asigurarea protecţiei şi incluziunii sociale a refugiaţilor, asistenţă şi facilităţi 
pentru solicitanţii de azil din România privind îmbunătăţirea nivelului de trai şi modelul 
responsabilizării acestora, consolidarea capacităţii autorităţilor de a gestiona 
problematica azilului, asistenţă şi sprijin pentru beneficiarii unor forme de protecţie în 
România, asistenţă specializată şi îmbunătăţirea serviciilor destinate solicitanţilor de 
azil. Totodată, a fost realizat un curs de pregătire în domeniul managementului ordinii 
publice şi dreptului umanitar a 20 de ofiţeri de poliţie din Irak şi un Curs Superior 
Internaţional adresat reprezentanţilor din Republica Moldova, Ucraina, Muntenegru, 
Serbia, Iordania, Albania, China şi Bosnia şi Herţegovina, având ca scop asigurarea 
pregătirii de stat, axată pe specificul activităţii în mediul multinaţional, cunoaşterea 
instituţiilor şi forţelor de securitate europene şi a operaţiunilor de menţinere a păcii 
organizate de către ONU. 
Din perspectiva contribuţiilor multilaterale, MAI a raportat suma de 268.285 RON, 
constituind contribuţie la Organizaţia Internaţională pentru Migraţie.

II.4.1. Administrația Națională a Penitenciarelor

În 2012, Administraţia Naţională a Penitenciarelor (ANP) a raportat o contribuţie AOD 
de 411.901 RON, reprezentând ajutor privind plata şcolarizării pentru elevii moldoveni 
în cadrul Şcolii Naţionale de pregătire a agenţilor de penitenciare (SNPAP) Târgu Ocna, 
acordată în urma "Protocolului de cooperare dintre ANP şi Direcţia Instituţiilor 
Penitenciare MD", costuri privind salariile şi transportul pentru ofiţerii aflaţi în misiune în 
Georgia, respectiv, costuri privind deplasarea unor delegaţii algeriene în vederea 
transferului de expertiză şi know-how.

II.5. Ministerul Mediului și Schimbărilor 
Climatice
Suma contribuţiilor eligibile ca AOD acordate de Ministerul Mediului şi Schimbărilor 
Climatice (MMCS) a atins în 2012 o valoare de 3.533.519 RON. Peste 70% din 
fondurile alocate s-au referit la contribuţii privind Convenţia pentru Protecţia Zonelor 
Umede de Importanţă Internaţională (RAMSAR) – 1.753.323 RON, reprezentând 
contribuţie obligatorie şi voluntară, şi contribuţia la protocolul de la Montreal – 
1.051.000 RON. Alte contribuţii au fost destinate Convenţiei Naţiunilor Unite privind 
Combaterea Deşertificării – 55.571 RON, Convenţia privind Schimbările Climatice - 
71.243 RON, Programul Naţiunilor Unite pentru Mediu - 561.500 RON, Convenţia 
privind comerţul internaţional cu specii periclitate de faună şi floră sălbatică (CITES) - 
33.665 RON şi Uniunea Internaţională pentru Conservarea Naturii – 7.215 RON.

II.10. Ministerul Muncii, Familiei, 
Protecției Sociale și Persoanelor
Vârstnice 
Contribuţia AOD raportată de MMFPSPV s-a ridicat la valoarea de 1.394.837 RON, 
reprezentând aportul financiar la bugetul Organizaţiei Internaţionale a Muncii.

II.11. Ministerul pentru Societatea 
Informațională 
Totalul contribuţiei AOD a MCSI din 2012 s-a ridicat la 149.044 RON, reprezentând 
contribuţia financiară anuală către Uniunea Poştală Universală – 61.973 RON - şi către 
Uniunea Internaţională a Telecomunicaţiilor – 87.071 RON.

II.12. Camera de Comerț și Industrie 
a României 
Camera de Comerţ şi Industrie a României a alocat în 2012 fonduri AOD în valoare de 
14.370 RON, reprezentând costuri cu participarea experţilor români la un program de 
twinning vizând transferul de expertiză în beneficiul Republicii Moldova.

II.13. Agenția Națională a 
Funcționarilor Publici 
Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici a raportat în 2012 o contribuţie AOD în 
valoare de 11.360 RON, reprezentând costurile cu participarea experţilor proprii la 
conferinţa internaţională cu tema "Sporirea eficacităţii şi eficienţei funcţiei publice prin 
evaluarea performanţelor" desfăşurată la Baku (Azerbaidjan).

27

Pentru a răspunde crizei umanitare din Siria, ONU a făcut apel pentru fonduri de 348 
milioane USD, până la sfârşitul anului fiind acoperite 53% dintre acestea. Un apel 
umanitar separat a fost lansat pentru refugiaţii sirieni în statele vecine, ridicându-se la 
488 milioane USD.  

România a răspuns pozitiv apelurilor umanitare lansate de ONU, alte organizaţii 
internaţionale sau state-gazdă pentru refugiaţii sirieni, acordând asistenţă atât pentru 
ajutorarea persoanelor din Siria, cât şi a refugiaţilor sirieni din ţările vecine, în valoare 
totală de 0,69 milioane RON.

Pe lângă crizele cauzate de om, în 2012 s-au făcut din nou resimţite fenomenele 
climatice severe, precum seceta în regiunea Sahel, ce au contribuit la creşterea preţului 
alimentelor şi strămutarea în masă a populaţiei. Conform Organizaţiei Naţiunilor Unite 
pentru Alimentaţie şi Agricultură, 18,7 milioane de persoane au fost afectate de criza 
alimentară apărută în urma secetei în mai multe ţări din regiunea Sahel. În ianuarie 
2013, fuseseră solicitate fonduri de peste 1,6 milioane USD pentru oferirea de 
asistenţă umanitară în Burkina Faso, Ciad, Mali, Mauritania, Niger, Senegal, Gambia, 
Camerun şi Nigeria, fiind acoperită doar 35% dintre cerere. România a acordat 0,13 
mil. RON sub formă de asistenţă umanitară în regiunea Sahel, prin intermediul 
Programului Alimentar Mondial.

România a contribuit, de asemenea, la eforturile de reducere a efectelor secetei şi în 
Republica Moldova. Seceta, una dintre cele mai severe din ultimii ani, a avut un impact 
major asupra agriculturii şi  populaţiei rurale ce constituie aproximativ 60% din popu-
laţia ţării şi în condiţiile în care agricultura joacă un rol important în economia ţării, 
contribuind cu 16,2% la produsul intern brut. Regiunea cea mai afectată a fost partea 
de sud a ţării unde producţiile de porumb şi floarea soarelui, de exemplu, au scăzut cu 
peste 80%. Asistenţa financiară a României a fost de 0,22 milioane RON, sumă care 
s-a adăugat contribuţiilor voluntare ale mediului privat românesc.



În ceea ce priveşte natura fondurilor AOD raportate de MAE prezentată în graficul nr. 9, 
se observă faptul că proiectele bilaterale şi contribuţiile anuale la organizaţii şi fonduri 
internaţionale reprezintă cel mai mare procent din totalul contribuţiilor – 38% fiecare. 
Restul de 24% constă în cotizaţii la misiuni de menţinere a păcii, cheltuieli cu 
observatori electorali, bursele doctorale Eugen Ionesco (9%) şi ajutor umanitar bilateral. 

În privinţa ajutorului umanitar bilateral, s-a remarcat o uşoară scădere a fondurilor 
alocate, de la 1,1 mil. RON în 2011, la 1,05 mil. RON în 2012. Asistenţa umanitară a 
fost alocată ca răspuns la apelurile de urgenţă de pe fondul crizelor din Siria (0,69 mil. 
RON), Sahel (0,13 mil. RON) şi Republica Moldova (0,22 mil. RON), aceasta fiind 
acordată atât prin intermediul organizaţiilor internaţionale de profil (Programul Alimentar 
Mondial, UN OCHA ş.a.), cât şi direct către statul beneficiar, i.e. guvernul Republicii 
Moldova (vezi pag. 18). 

În ceea ce priveşte consolidarea societăţii civile, România a sponsorizat organizarea a 
două forumuri ONG - unul regional, adresat actorilor din zona extinsă a Mării Negre, 
eveniment anual recunoscut  deja la nivel internaţional şi aflat la cea de-a V-a ediţie, şi 
unul dedicat societăţii civile din Republica Moldova, aflat la ediţia a III-a. De asemenea, 
România a co-finanţat cu 442.475 RON (în anii 2011 şi 2012) un proiect implementat 
de Consiliul Europei (CoE), adresat societăţii civile şi mass-media independente din 
Belarus. 

În cadrul acestui proiect, CoE a susţinut Şcoala Est Europeană de Studii Politice 
(EESPS) în organizarea unor evenimente pentru încurajarea cooperării între ONG-urile 
independente din Belarus şi identificarea oportunităţilor prezente în ţară. De asemenea, 
au fost organizate două vizite ale reprezentanţilor societăţii civile din Belarus la sediul 
Consiliului Europei, în timpul Adunării Parlamentare a CoE şi respectiv, cu ocazia 
Adunării Parlamentare şi a conferinţei ONG-urilor internaţionale. 

Pe plan intern, pentru sprijinirea capacităţii reprezentanţilor sectorului ONG din 
România, Ministerul Afacerilor Externe finanţează fondul de mobilitate pentru experţi 
neguvernamentali, un instrument de sprijin financiar pentru misiuni în Republica 
Moldova, menit să faciliteze emergenţa proiectelor comune între cele două ţări.  

O altă prioritate tematică a programului AOD este pacea şi securitatea. România a 
co-finanţat un proiect al Consiliului Europei pentru creşterea încrederii între Chişinău şi 
Tiraspol, pentru încurajarea dialogului între administraţia Republicii Moldova şi 
autorităţile de facto transnistrene şi dezvoltarea contactelor la nivel tehnic pe subiecte 
precum sănătate, educaţie, mobilitate şi informaţie. Asistenţa financiară totală acordată 
de MAE în cadrul proiectului a fost de 1.240.614 RON în anii 2010 - 2012. 

De asemenea, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul de Interne şi PNUD România au 
organizat un training pentru dezvoltarea capacităţilor civile în domeniul reconstrucţiei 
post-conflict adresat tuturor ţărilor prioritare şi de interes pentru AOD. Participanţii la 
curs au luat parte la o serie de module teoretice privind gestionarea crizelor şi la un 
exerciţiu de simulare a unei misiuni pe teren. 223.810 RON au fost donaţi Băncii de 
Dezvoltare a Consiliului Europei pentru “Regional Housing Programme”, un proiect de 
locuinţe pentru refugiaţi şi persoane strămutate intern din Bosnia-Herţegovina, Croaţia, 
Muntenegru şi Serbia.

În domeniile agriculturii şi dezvoltării economice durabile, Guvernul României a finanţat 
echiparea unui laborator pentru determinarea pesticidelor din plante, sol şi produse de 
origine vegetală din Chişinău. Proiectul a fost implementat de Autoritatea Naţională 
Sanitar Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA) din România şi de Minis-
terul Agriculturii şi Industriei Alimentare din Republica Moldova. În cadrul acestui 
proiect, ANSVSA a semnat un acord tehnic cu instituţia omoloagă din Republica 
Moldova. De asemenea, acest proiect a facilitat schimbul de experienţă dintre experţii 
moldoveni şi cei europeni, printr-o serie de vizite de lucru în Chişinău şi Bucureşti. 

Asistența bilaterală AOD în 2012, 
în funcție de categoriile de state beneficiare

La nivel naţional, în 2012, 15 instituţii de linie (ministere şi agenţii de linie) 
au raportat implementarea sau finanţarea de acţiuni şi de contribuţii subscrise 
cooperării internaţionale pentru dezvoltare. 

Volumul total AOD raportat de România pentru anul 2012 a fost de 494.038.920 RON. 
Fondurile raportate ca asistenţă pentru dezvoltare oferite de ministerele româneşti sunt 
prezentate în graficul nr.7.

Din punctul de vedere al volumului contribuţiei, Ministerul Finanţelor Publice (MFP) a 
alocat aproximativ 73% din fondurile de asistenţă pentru dezvoltare raportate la nivel 
naţional, reprezentând aportul României la instrumentele pentru dezvoltare gestionate 
de Comisia Europeană. MFP este urmat de Ministerul Educaţiei Naţionale (MEN), cu 
20% din suma totală de asistenţă raportată (prin bursele oferite studenţilor provenind 
din statele în curs de dezvoltare), de Ministerul Afacerilor Externe (MAE) cu 4%, Minis-
terul Afacerilor Interne (MAI) şi Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice (MMSC), 
fiecare contribuind cu 1% la fondurile raportate la nivel naţional.

În anul 2012, probabil una dintre cele mai mari provocări cu care s-a confruntat politica 
AOD a fost ridicată de legislaţia fragmentată şi interpretarea neunitară a cadrului 
normativ care vizează implementarea şi finanţarea cooperării  pentru dezvoltare. Din 
această cauză, plăţile alocate proiectelor AOD au fost întârziate, afectând predictibili-
tatea programului, ridicând probleme în special pentru ONG-urile partenere. 

O altă problemă este reprezentată de resursele umane limitate, având în vedere cerinţele 
şi standardele impuse de angajamentele internaţionale în domeniu.

Până în anul 2012, coordonarea inter-ministerială în domeniul AOD a fost limitată. 
S-a resimţit astfel, o necesitate stringentă pentru dialog şi coordonare între instituţiile 
statului în acest domeniu, care să permită o utilizare mai eficientă a fondurilor pentru 
dezvoltare disponibile, în care toţi actorii implicaţi să îşi canalizeze eforturile în mod 
complementar pentru atingerea obiectivelor strategice. 

Pentru a îmbunătăţi cooperarea inter-instituţională, MAE a iniţiat în 2012 primele 
grupuri de lucru inter-ministeriale la nivel de experţi în domeniu, iniţiativă care a condus 
în 2013 la crearea Consiliului Consultativ, forumul de dezbatere pentru politica AOD, 
urmând modelul de bună-practică oferit de alte state. De asemenea, MAE/UAsD a 
organizat traininguri specializate pentru ministerele de linie privind raportarea asistenţei 
la nivel naţional, pregătind exerciţiul de raportare naţională Monterrey.

Impactul acestor demersuri se observă în faptul că în anul 2012, 16 instituţii publice au 
raportat contribuţii AOD, faţă de 10 în 2011, ceea ce arată un interes mai ridicat din 
partea acestora pentru domeniu. De asemenea, se observă că sumele declarate de 
ministerele de linie în 2012 sunt, în majoritatea cazurilor, considerabil mai mari faţă de 
anul precendent, precum şi că a avut loc o îmbunătăţire a calităţii raportării AOD a 
acestora. 

   

Angajamente internaționale

În ceea ce priveşte angajamentele internaţionale din domeniul cooperării pentru 
dezvoltare, România şi-a asumat, prin Consensul de la Monterrey, creşterea finanţării 
asistenţei oficiale pentru dezvoltare. Acest angajament politic a fost apoi operaţionalizat 
prin Consensul European pentru Dezvoltare din 2005, care stabileşte ca valoarea 
contribuţiilor fiecărui nou stat membru să ajungă la 0,33% din venitul naţional brut până 
în anul 2015. Conform predicţiilor Uniunii Europene, acest volum se traduce pentru 
România în suma de 538 milioane Euro pentru anul 2015. 

În acest moment, România este departe de a-şi îndeplini acest angajament. Şocurile 
economice suferite în ultimii ani au încetinit evoluţia bugetului AOD astfel încât, conform 
prognozelor Comisiei Europene, România trebuie să crească de aproape 5 ori 
cuantumul asistenţei acordate faţă de contribuţia realizată în 2012. 

În acest an, volumul AOD raportat de România a înregistrat o scădere de 1% faţă de 
nivelul înregistrat în 2011, respectiv, de la 499 milioane RON la 494 milioane RON 
(echivalentul a 111 milioane Euro), reprezentând 0,085 % din venitul naţional brut, prin 
comparaţie cu 0,09% din VNB, raportat în 2011. 

În ceea ce priveşte implicarea în dezbaterea globală despre evoluţia domeniului 
asistenţei pentru dezvoltare, în calitate de stat membru UE, România a contribuit, de 
asemenea, pe parcursul anului 2012 la negocierile privind viitorul buget multianual al 
Uniunii Europene (inclusiv Capitolul 4 care stabileşte bugetele aferente cooperării 
internaţionale pentru dezvoltare). România a fost implicată încă de la început şi în 
negocierile privind stabilirea Fondului European pentru Democraţie (FED)7, instrument 
multilateral care îşi propune finanţarea actorilor din statele în curs de dezvoltare care 
activează în sensul democratizării şi respectării drepturilor omului.

Creșterea tranparenței în domeniu a fost, în 2012, una dintre priorităţile MAE. 

Astfel, progresele făcute de România în 2012 pentru creşterea transparenţei includ 
publicarea primului raport naţional privind asistenţa pentru dezvoltare acordată în 2011 
şi actualizarea site-ului www.aod.ro cu informaţii despre proiectele finanţate în 2012 şi 
anii precedenţi.

Pentru a răspunde nevoilor evidenţiate, MAE (printr-un proiect al Comisiei Europene) a 
început demersurile pentru crearea unei baze de date comprehensive despre asistenţa 
pentru dezvoltare acordată la nivel naţional. 

De asemenea, MAE şi-a propus realizarea unui nou website dedicat asistenţei pentru 
dezvoltare, mai accesibil şi uşor de utilizat, precum şi implementarea altor activităţi 
pentru îmbunătăţirea comunicării şi a transparenţei acţiunilor sale (în cadrul proiectului 
strategiei de comunicare, educaţie şi conştientizare publică în domeniul dezvoltării, 
proiect aflat în curs de implementare). 

Educație pentru dezvoltare și conștientizare publică

În domeniul educaţiei pentru dezvoltare, România a continuat eforturile iniţiate în 
anii precedenţi, prin organizarea, în parteneriat cu Federaţia Organizaţiilor 
Neguvernamentale pentru Dezvoltare (FOND), a celei de-a V-a ediţii a Şcolii Române 
de Dezvoltare, eveniment anual care reuneşte principalii actori naţionali şi parteneri 
internaţionali activi în domeniu. 

MAE, în calitate de coordonator naţional al politicii în domeniu, a continuat să sprijine 
programele masterale dedicate studiilor în dezvoltare, a căror creare a finanţat-o de la 
bugetul AOD din 2007, prin acceptarea de studenţi masteranzi la stagii de pregătire 
internă. 

În sensul participării la formularea viitorului cadru de abordare a educaţiei pentru 
dezvoltare, MAE a participat la cel de-al doilea Congres European privind Educaţia 
Globală – Educaţie, Interdependenţă şi Solidaritate într-o lume în schimbare, organizat 
la Lisabona în septembrie 2012.
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II.11. Ministerul pentru Societatea 
Informațională 
Totalul contribuţiei AOD a MCSI din 2012 s-a ridicat la 149.044 RON, reprezentând 
contribuţia financiară anuală către Uniunea Poştală Universală – 61.973 RON - şi către 
Uniunea Internaţională a Telecomunicaţiilor – 87.071 RON.

II.12. Camera de Comerț și Industrie 
a României 
Camera de Comerţ şi Industrie a României a alocat în 2012 fonduri AOD în valoare de 
14.370 RON, reprezentând costuri cu participarea experţilor români la un program de 
twinning vizând transferul de expertiză în beneficiul Republicii Moldova.

II.13. Agenția Națională a 
Funcționarilor Publici 
Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici a raportat în 2012 o contribuţie AOD în 
valoare de 11.360 RON, reprezentând costurile cu participarea experţilor proprii la 
conferinţa internaţională cu tema "Sporirea eficacităţii şi eficienţei funcţiei publice prin 
evaluarea performanţelor" desfăşurată la Baku (Azerbaidjan).
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Pentru a răspunde crizei umanitare din Siria, ONU a făcut apel pentru fonduri de 348 
milioane USD, până la sfârşitul anului fiind acoperite 53% dintre acestea. Un apel 
umanitar separat a fost lansat pentru refugiaţii sirieni în statele vecine, ridicându-se la 
488 milioane USD.  

România a răspuns pozitiv apelurilor umanitare lansate de ONU, alte organizaţii 
internaţionale sau state-gazdă pentru refugiaţii sirieni, acordând asistenţă atât pentru 
ajutorarea persoanelor din Siria, cât şi a refugiaţilor sirieni din ţările vecine, în valoare 
totală de 0,69 milioane RON.

Pe lângă crizele cauzate de om, în 2012 s-au făcut din nou resimţite fenomenele 
climatice severe, precum seceta în regiunea Sahel, ce au contribuit la creşterea preţului 
alimentelor şi strămutarea în masă a populaţiei. Conform Organizaţiei Naţiunilor Unite 
pentru Alimentaţie şi Agricultură, 18,7 milioane de persoane au fost afectate de criza 
alimentară apărută în urma secetei în mai multe ţări din regiunea Sahel. În ianuarie 
2013, fuseseră solicitate fonduri de peste 1,6 milioane USD pentru oferirea de 
asistenţă umanitară în Burkina Faso, Ciad, Mali, Mauritania, Niger, Senegal, Gambia, 
Camerun şi Nigeria, fiind acoperită doar 35% dintre cerere. România a acordat 0,13 
mil. RON sub formă de asistenţă umanitară în regiunea Sahel, prin intermediul 
Programului Alimentar Mondial.

România a contribuit, de asemenea, la eforturile de reducere a efectelor secetei şi în 
Republica Moldova. Seceta, una dintre cele mai severe din ultimii ani, a avut un impact 
major asupra agriculturii şi  populaţiei rurale ce constituie aproximativ 60% din popu-
laţia ţării şi în condiţiile în care agricultura joacă un rol important în economia ţării, 
contribuind cu 16,2% la produsul intern brut. Regiunea cea mai afectată a fost partea 
de sud a ţării unde producţiile de porumb şi floarea soarelui, de exemplu, au scăzut cu 
peste 80%. Asistenţa financiară a României a fost de 0,22 milioane RON, sumă care 
s-a adăugat contribuţiilor voluntare ale mediului privat românesc.



În ceea ce priveşte natura fondurilor AOD raportate de MAE prezentată în graficul nr. 9, 
se observă faptul că proiectele bilaterale şi contribuţiile anuale la organizaţii şi fonduri 
internaţionale reprezintă cel mai mare procent din totalul contribuţiilor – 38% fiecare. 
Restul de 24% constă în cotizaţii la misiuni de menţinere a păcii, cheltuieli cu 
observatori electorali, bursele doctorale Eugen Ionesco (9%) şi ajutor umanitar bilateral. 

În privinţa ajutorului umanitar bilateral, s-a remarcat o uşoară scădere a fondurilor 
alocate, de la 1,1 mil. RON în 2011, la 1,05 mil. RON în 2012. Asistenţa umanitară a 
fost alocată ca răspuns la apelurile de urgenţă de pe fondul crizelor din Siria (0,69 mil. 
RON), Sahel (0,13 mil. RON) şi Republica Moldova (0,22 mil. RON), aceasta fiind 
acordată atât prin intermediul organizaţiilor internaţionale de profil (Programul Alimentar 
Mondial, UN OCHA ş.a.), cât şi direct către statul beneficiar, i.e. guvernul Republicii 
Moldova (vezi pag. 18). 

În ceea ce priveşte consolidarea societăţii civile, România a sponsorizat organizarea a 
două forumuri ONG - unul regional, adresat actorilor din zona extinsă a Mării Negre, 
eveniment anual recunoscut  deja la nivel internaţional şi aflat la cea de-a V-a ediţie, şi 
unul dedicat societăţii civile din Republica Moldova, aflat la ediţia a III-a. De asemenea, 
România a co-finanţat cu 442.475 RON (în anii 2011 şi 2012) un proiect implementat 
de Consiliul Europei (CoE), adresat societăţii civile şi mass-media independente din 
Belarus. 

În cadrul acestui proiect, CoE a susţinut Şcoala Est Europeană de Studii Politice 
(EESPS) în organizarea unor evenimente pentru încurajarea cooperării între ONG-urile 
independente din Belarus şi identificarea oportunităţilor prezente în ţară. De asemenea, 
au fost organizate două vizite ale reprezentanţilor societăţii civile din Belarus la sediul 
Consiliului Europei, în timpul Adunării Parlamentare a CoE şi respectiv, cu ocazia 
Adunării Parlamentare şi a conferinţei ONG-urilor internaţionale. 

Pe plan intern, pentru sprijinirea capacităţii reprezentanţilor sectorului ONG din 
România, Ministerul Afacerilor Externe finanţează fondul de mobilitate pentru experţi 
neguvernamentali, un instrument de sprijin financiar pentru misiuni în Republica 
Moldova, menit să faciliteze emergenţa proiectelor comune între cele două ţări.  

O altă prioritate tematică a programului AOD este pacea şi securitatea. România a 
co-finanţat un proiect al Consiliului Europei pentru creşterea încrederii între Chişinău şi 
Tiraspol, pentru încurajarea dialogului între administraţia Republicii Moldova şi 
autorităţile de facto transnistrene şi dezvoltarea contactelor la nivel tehnic pe subiecte 
precum sănătate, educaţie, mobilitate şi informaţie. Asistenţa financiară totală acordată 
de MAE în cadrul proiectului a fost de 1.240.614 RON în anii 2010 - 2012. 

De asemenea, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul de Interne şi PNUD România au 
organizat un training pentru dezvoltarea capacităţilor civile în domeniul reconstrucţiei 
post-conflict adresat tuturor ţărilor prioritare şi de interes pentru AOD. Participanţii la 
curs au luat parte la o serie de module teoretice privind gestionarea crizelor şi la un 
exerciţiu de simulare a unei misiuni pe teren. 223.810 RON au fost donaţi Băncii de 
Dezvoltare a Consiliului Europei pentru “Regional Housing Programme”, un proiect de 
locuinţe pentru refugiaţi şi persoane strămutate intern din Bosnia-Herţegovina, Croaţia, 
Muntenegru şi Serbia.

În domeniile agriculturii şi dezvoltării economice durabile, Guvernul României a finanţat 
echiparea unui laborator pentru determinarea pesticidelor din plante, sol şi produse de 
origine vegetală din Chişinău. Proiectul a fost implementat de Autoritatea Naţională 
Sanitar Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA) din România şi de Minis-
terul Agriculturii şi Industriei Alimentare din Republica Moldova. În cadrul acestui 
proiect, ANSVSA a semnat un acord tehnic cu instituţia omoloagă din Republica 
Moldova. De asemenea, acest proiect a facilitat schimbul de experienţă dintre experţii 
moldoveni şi cei europeni, printr-o serie de vizite de lucru în Chişinău şi Bucureşti. 

Asistența bilaterală AOD în 2012, 
în funcție de categoriile de state beneficiare

La nivel naţional, în 2012, 15 instituţii de linie (ministere şi agenţii de linie) 
au raportat implementarea sau finanţarea de acţiuni şi de contribuţii subscrise 
cooperării internaţionale pentru dezvoltare. 

Volumul total AOD raportat de România pentru anul 2012 a fost de 494.038.920 RON. 
Fondurile raportate ca asistenţă pentru dezvoltare oferite de ministerele româneşti sunt 
prezentate în graficul nr.7.

Din punctul de vedere al volumului contribuţiei, Ministerul Finanţelor Publice (MFP) a 
alocat aproximativ 73% din fondurile de asistenţă pentru dezvoltare raportate la nivel 
naţional, reprezentând aportul României la instrumentele pentru dezvoltare gestionate 
de Comisia Europeană. MFP este urmat de Ministerul Educaţiei Naţionale (MEN), cu 
20% din suma totală de asistenţă raportată (prin bursele oferite studenţilor provenind 
din statele în curs de dezvoltare), de Ministerul Afacerilor Externe (MAE) cu 4%, Minis-
terul Afacerilor Interne (MAI) şi Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice (MMSC), 
fiecare contribuind cu 1% la fondurile raportate la nivel naţional.

În anul 2012, probabil una dintre cele mai mari provocări cu care s-a confruntat politica 
AOD a fost ridicată de legislaţia fragmentată şi interpretarea neunitară a cadrului 
normativ care vizează implementarea şi finanţarea cooperării  pentru dezvoltare. Din 
această cauză, plăţile alocate proiectelor AOD au fost întârziate, afectând predictibili-
tatea programului, ridicând probleme în special pentru ONG-urile partenere. 

O altă problemă este reprezentată de resursele umane limitate, având în vedere cerinţele 
şi standardele impuse de angajamentele internaţionale în domeniu.

Până în anul 2012, coordonarea inter-ministerială în domeniul AOD a fost limitată. 
S-a resimţit astfel, o necesitate stringentă pentru dialog şi coordonare între instituţiile 
statului în acest domeniu, care să permită o utilizare mai eficientă a fondurilor pentru 
dezvoltare disponibile, în care toţi actorii implicaţi să îşi canalizeze eforturile în mod 
complementar pentru atingerea obiectivelor strategice. 

Pentru a îmbunătăţi cooperarea inter-instituţională, MAE a iniţiat în 2012 primele 
grupuri de lucru inter-ministeriale la nivel de experţi în domeniu, iniţiativă care a condus 
în 2013 la crearea Consiliului Consultativ, forumul de dezbatere pentru politica AOD, 
urmând modelul de bună-practică oferit de alte state. De asemenea, MAE/UAsD a 
organizat traininguri specializate pentru ministerele de linie privind raportarea asistenţei 
la nivel naţional, pregătind exerciţiul de raportare naţională Monterrey.

Impactul acestor demersuri se observă în faptul că în anul 2012, 16 instituţii publice au 
raportat contribuţii AOD, faţă de 10 în 2011, ceea ce arată un interes mai ridicat din 
partea acestora pentru domeniu. De asemenea, se observă că sumele declarate de 
ministerele de linie în 2012 sunt, în majoritatea cazurilor, considerabil mai mari faţă de 
anul precendent, precum şi că a avut loc o îmbunătăţire a calităţii raportării AOD a 
acestora. 

   

Angajamente internaționale

În ceea ce priveşte angajamentele internaţionale din domeniul cooperării pentru 
dezvoltare, România şi-a asumat, prin Consensul de la Monterrey, creşterea finanţării 
asistenţei oficiale pentru dezvoltare. Acest angajament politic a fost apoi operaţionalizat 
prin Consensul European pentru Dezvoltare din 2005, care stabileşte ca valoarea 
contribuţiilor fiecărui nou stat membru să ajungă la 0,33% din venitul naţional brut până 
în anul 2015. Conform predicţiilor Uniunii Europene, acest volum se traduce pentru 
România în suma de 538 milioane Euro pentru anul 2015. 

În acest moment, România este departe de a-şi îndeplini acest angajament. Şocurile 
economice suferite în ultimii ani au încetinit evoluţia bugetului AOD astfel încât, conform 
prognozelor Comisiei Europene, România trebuie să crească de aproape 5 ori 
cuantumul asistenţei acordate faţă de contribuţia realizată în 2012. 

În acest an, volumul AOD raportat de România a înregistrat o scădere de 1% faţă de 
nivelul înregistrat în 2011, respectiv, de la 499 milioane RON la 494 milioane RON 
(echivalentul a 111 milioane Euro), reprezentând 0,085 % din venitul naţional brut, prin 
comparaţie cu 0,09% din VNB, raportat în 2011. 

În ceea ce priveşte implicarea în dezbaterea globală despre evoluţia domeniului 
asistenţei pentru dezvoltare, în calitate de stat membru UE, România a contribuit, de 
asemenea, pe parcursul anului 2012 la negocierile privind viitorul buget multianual al 
Uniunii Europene (inclusiv Capitolul 4 care stabileşte bugetele aferente cooperării 
internaţionale pentru dezvoltare). România a fost implicată încă de la început şi în 
negocierile privind stabilirea Fondului European pentru Democraţie (FED)7, instrument 
multilateral care îşi propune finanţarea actorilor din statele în curs de dezvoltare care 
activează în sensul democratizării şi respectării drepturilor omului.

ANEXA 1 - Distribuția bugetului AOD 
al MAE în anul 2012

II.3. Ministerul Educației Naționale 
Bursele de studii şi facilităţile financiare acordate cetăţenilor statelor eligibile 
AOD constituie principala contribuţie AOD a Ministerului Educaţiei Naţionale (MEN), 
în anul 2012 aceste contribuţii ridicându-se la 100.213.138 RON, reprezentând 
aproximativ 20% din totalul fondurilor de asistenţă pentru dezvoltare raportate la 
nivel naţional. 

Mai mult de 50% din fondurile MEN au fost destinate Republicii Moldova (56.990.409 
RON). Au beneficiat de burse de peste 2 mil. RON şi state precum Tunisia, Serbia, 
Albania, Ucraina, Maroc, Turcia şi Siria (Fig.11).

II.4. Ministerul Afacerilor Interne
Contribuţia AOD a Ministerului Afacerilor Interne (MAI) a însumat în 2012 5.394.581 
RON, din care 4.943.550 RON au reprezentat programe UE co-finanţate: asistenţă 
juridică specializată pentru solicitanţii de azil din România, servicii de asistenţă integrată 
pentru asigurarea protecţiei şi incluziunii sociale a refugiaţilor, asistenţă şi facilităţi 
pentru solicitanţii de azil din România privind îmbunătăţirea nivelului de trai şi modelul 
responsabilizării acestora, consolidarea capacităţii autorităţilor de a gestiona 
problematica azilului, asistenţă şi sprijin pentru beneficiarii unor forme de protecţie în 
România, asistenţă specializată şi îmbunătăţirea serviciilor destinate solicitanţilor de 
azil. Totodată, a fost realizat un curs de pregătire în domeniul managementului ordinii 
publice şi dreptului umanitar a 20 de ofiţeri de poliţie din Irak şi un Curs Superior 
Internaţional adresat reprezentanţilor din Republica Moldova, Ucraina, Muntenegru, 
Serbia, Iordania, Albania, China şi Bosnia şi Herţegovina, având ca scop asigurarea 
pregătirii de stat, axată pe specificul activităţii în mediul multinaţional, cunoaşterea 
instituţiilor şi forţelor de securitate europene şi a operaţiunilor de menţinere a păcii 
organizate de către ONU. 
Din perspectiva contribuţiilor multilaterale, MAI a raportat suma de 268.285 RON, 
constituind contribuţie la Organizaţia Internaţională pentru Migraţie.

II.4.1. Administrația Națională a Penitenciarelor

În 2012, Administraţia Naţională a Penitenciarelor (ANP) a raportat o contribuţie AOD 
de 411.901 RON, reprezentând ajutor privind plata şcolarizării pentru elevii moldoveni 
în cadrul Şcolii Naţionale de pregătire a agenţilor de penitenciare (SNPAP) Târgu Ocna, 
acordată în urma "Protocolului de cooperare dintre ANP şi Direcţia Instituţiilor 
Penitenciare MD", costuri privind salariile şi transportul pentru ofiţerii aflaţi în misiune în 
Georgia, respectiv, costuri privind deplasarea unor delegaţii algeriene în vederea 
transferului de expertiză şi know-how.

II.5. Ministerul Mediului și Schimbărilor 
Climatice
Suma contribuţiilor eligibile ca AOD acordate de Ministerul Mediului şi Schimbărilor 
Climatice (MMCS) a atins în 2012 o valoare de 3.533.519 RON. Peste 70% din 
fondurile alocate s-au referit la contribuţii privind Convenţia pentru Protecţia Zonelor 
Umede de Importanţă Internaţională (RAMSAR) – 1.753.323 RON, reprezentând 
contribuţie obligatorie şi voluntară, şi contribuţia la protocolul de la Montreal – 
1.051.000 RON. Alte contribuţii au fost destinate Convenţiei Naţiunilor Unite privind 
Combaterea Deşertificării – 55.571 RON, Convenţia privind Schimbările Climatice - 
71.243 RON, Programul Naţiunilor Unite pentru Mediu - 561.500 RON, Convenţia 
privind comerţul internaţional cu specii periclitate de faună şi floră sălbatică (CITES) - 
33.665 RON şi Uniunea Internaţională pentru Conservarea Naturii – 7.215 RON.

II.10. Ministerul Muncii, Familiei, 
Protecției Sociale și Persoanelor
Vârstnice 
Contribuţia AOD raportată de MMFPSPV s-a ridicat la valoarea de 1.394.837 RON, 
reprezentând aportul financiar la bugetul Organizaţiei Internaţionale a Muncii.

II.11. Ministerul pentru Societatea 
Informațională 
Totalul contribuţiei AOD a MCSI din 2012 s-a ridicat la 149.044 RON, reprezentând 
contribuţia financiară anuală către Uniunea Poştală Universală – 61.973 RON - şi către 
Uniunea Internaţională a Telecomunicaţiilor – 87.071 RON.

II.12. Camera de Comerț și Industrie 
a României 
Camera de Comerţ şi Industrie a României a alocat în 2012 fonduri AOD în valoare de 
14.370 RON, reprezentând costuri cu participarea experţilor români la un program de 
twinning vizând transferul de expertiză în beneficiul Republicii Moldova.

II.13. Agenția Națională a 
Funcționarilor Publici 
Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici a raportat în 2012 o contribuţie AOD în 
valoare de 11.360 RON, reprezentând costurile cu participarea experţilor proprii la 
conferinţa internaţională cu tema "Sporirea eficacităţii şi eficienţei funcţiei publice prin 
evaluarea performanţelor" desfăşurată la Baku (Azerbaidjan).

7Fondul European pentru Democraţie (EED) este un nou instrument multilateral, constituit la nivelul UE care vizează 
acordarea de asistență pentru susţinerea eforturilor în domeniul democratizării. D-na Ambasador Maria Ligor este, în 
prezent, membru din partea României în Consiliul de Administraţie şi în Consiliul Guvernatorilor EED. Pentru mai multe 
informaţii accesaţi link-ul http://democracyendowment.eu/

Fig 13: Asistența pentru dezvoltare acordată
de România în perioada 2007 - 2012 (milioane RON):
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Pentru a răspunde crizei umanitare din Siria, ONU a făcut apel pentru fonduri de 348 
milioane USD, până la sfârşitul anului fiind acoperite 53% dintre acestea. Un apel 
umanitar separat a fost lansat pentru refugiaţii sirieni în statele vecine, ridicându-se la 
488 milioane USD.  

România a răspuns pozitiv apelurilor umanitare lansate de ONU, alte organizaţii 
internaţionale sau state-gazdă pentru refugiaţii sirieni, acordând asistenţă atât pentru 
ajutorarea persoanelor din Siria, cât şi a refugiaţilor sirieni din ţările vecine, în valoare 
totală de 0,69 milioane RON.

Pe lângă crizele cauzate de om, în 2012 s-au făcut din nou resimţite fenomenele 
climatice severe, precum seceta în regiunea Sahel, ce au contribuit la creşterea preţului 
alimentelor şi strămutarea în masă a populaţiei. Conform Organizaţiei Naţiunilor Unite 
pentru Alimentaţie şi Agricultură, 18,7 milioane de persoane au fost afectate de criza 
alimentară apărută în urma secetei în mai multe ţări din regiunea Sahel. În ianuarie 
2013, fuseseră solicitate fonduri de peste 1,6 milioane USD pentru oferirea de 
asistenţă umanitară în Burkina Faso, Ciad, Mali, Mauritania, Niger, Senegal, Gambia, 
Camerun şi Nigeria, fiind acoperită doar 35% dintre cerere. România a acordat 0,13 
mil. RON sub formă de asistenţă umanitară în regiunea Sahel, prin intermediul 
Programului Alimentar Mondial.

România a contribuit, de asemenea, la eforturile de reducere a efectelor secetei şi în 
Republica Moldova. Seceta, una dintre cele mai severe din ultimii ani, a avut un impact 
major asupra agriculturii şi  populaţiei rurale ce constituie aproximativ 60% din popu-
laţia ţării şi în condiţiile în care agricultura joacă un rol important în economia ţării, 
contribuind cu 16,2% la produsul intern brut. Regiunea cea mai afectată a fost partea 
de sud a ţării unde producţiile de porumb şi floarea soarelui, de exemplu, au scăzut cu 
peste 80%. Asistenţa financiară a României a fost de 0,22 milioane RON, sumă care 
s-a adăugat contribuţiilor voluntare ale mediului privat românesc.



În ceea ce priveşte natura fondurilor AOD raportate de MAE prezentată în graficul nr. 9, 
se observă faptul că proiectele bilaterale şi contribuţiile anuale la organizaţii şi fonduri 
internaţionale reprezintă cel mai mare procent din totalul contribuţiilor – 38% fiecare. 
Restul de 24% constă în cotizaţii la misiuni de menţinere a păcii, cheltuieli cu 
observatori electorali, bursele doctorale Eugen Ionesco (9%) şi ajutor umanitar bilateral. 

În privinţa ajutorului umanitar bilateral, s-a remarcat o uşoară scădere a fondurilor 
alocate, de la 1,1 mil. RON în 2011, la 1,05 mil. RON în 2012. Asistenţa umanitară a 
fost alocată ca răspuns la apelurile de urgenţă de pe fondul crizelor din Siria (0,69 mil. 
RON), Sahel (0,13 mil. RON) şi Republica Moldova (0,22 mil. RON), aceasta fiind 
acordată atât prin intermediul organizaţiilor internaţionale de profil (Programul Alimentar 
Mondial, UN OCHA ş.a.), cât şi direct către statul beneficiar, i.e. guvernul Republicii 
Moldova (vezi pag. 18). 

În ceea ce priveşte consolidarea societăţii civile, România a sponsorizat organizarea a 
două forumuri ONG - unul regional, adresat actorilor din zona extinsă a Mării Negre, 
eveniment anual recunoscut  deja la nivel internaţional şi aflat la cea de-a V-a ediţie, şi 
unul dedicat societăţii civile din Republica Moldova, aflat la ediţia a III-a. De asemenea, 
România a co-finanţat cu 442.475 RON (în anii 2011 şi 2012) un proiect implementat 
de Consiliul Europei (CoE), adresat societăţii civile şi mass-media independente din 
Belarus. 

În cadrul acestui proiect, CoE a susţinut Şcoala Est Europeană de Studii Politice 
(EESPS) în organizarea unor evenimente pentru încurajarea cooperării între ONG-urile 
independente din Belarus şi identificarea oportunităţilor prezente în ţară. De asemenea, 
au fost organizate două vizite ale reprezentanţilor societăţii civile din Belarus la sediul 
Consiliului Europei, în timpul Adunării Parlamentare a CoE şi respectiv, cu ocazia 
Adunării Parlamentare şi a conferinţei ONG-urilor internaţionale. 

Pe plan intern, pentru sprijinirea capacităţii reprezentanţilor sectorului ONG din 
România, Ministerul Afacerilor Externe finanţează fondul de mobilitate pentru experţi 
neguvernamentali, un instrument de sprijin financiar pentru misiuni în Republica 
Moldova, menit să faciliteze emergenţa proiectelor comune între cele două ţări.  

O altă prioritate tematică a programului AOD este pacea şi securitatea. România a 
co-finanţat un proiect al Consiliului Europei pentru creşterea încrederii între Chişinău şi 
Tiraspol, pentru încurajarea dialogului între administraţia Republicii Moldova şi 
autorităţile de facto transnistrene şi dezvoltarea contactelor la nivel tehnic pe subiecte 
precum sănătate, educaţie, mobilitate şi informaţie. Asistenţa financiară totală acordată 
de MAE în cadrul proiectului a fost de 1.240.614 RON în anii 2010 - 2012. 

De asemenea, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul de Interne şi PNUD România au 
organizat un training pentru dezvoltarea capacităţilor civile în domeniul reconstrucţiei 
post-conflict adresat tuturor ţărilor prioritare şi de interes pentru AOD. Participanţii la 
curs au luat parte la o serie de module teoretice privind gestionarea crizelor şi la un 
exerciţiu de simulare a unei misiuni pe teren. 223.810 RON au fost donaţi Băncii de 
Dezvoltare a Consiliului Europei pentru “Regional Housing Programme”, un proiect de 
locuinţe pentru refugiaţi şi persoane strămutate intern din Bosnia-Herţegovina, Croaţia, 
Muntenegru şi Serbia.

În domeniile agriculturii şi dezvoltării economice durabile, Guvernul României a finanţat 
echiparea unui laborator pentru determinarea pesticidelor din plante, sol şi produse de 
origine vegetală din Chişinău. Proiectul a fost implementat de Autoritatea Naţională 
Sanitar Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA) din România şi de Minis-
terul Agriculturii şi Industriei Alimentare din Republica Moldova. În cadrul acestui 
proiect, ANSVSA a semnat un acord tehnic cu instituţia omoloagă din Republica 
Moldova. De asemenea, acest proiect a facilitat schimbul de experienţă dintre experţii 
moldoveni şi cei europeni, printr-o serie de vizite de lucru în Chişinău şi Bucureşti. 

Asistența bilaterală AOD în 2012, 
în funcție de categoriile de state beneficiare

La nivel naţional, în 2012, 15 instituţii de linie (ministere şi agenţii de linie) 
au raportat implementarea sau finanţarea de acţiuni şi de contribuţii subscrise 
cooperării internaţionale pentru dezvoltare. 

Volumul total AOD raportat de România pentru anul 2012 a fost de 494.038.920 RON. 
Fondurile raportate ca asistenţă pentru dezvoltare oferite de ministerele româneşti sunt 
prezentate în graficul nr.7.

Din punctul de vedere al volumului contribuţiei, Ministerul Finanţelor Publice (MFP) a 
alocat aproximativ 73% din fondurile de asistenţă pentru dezvoltare raportate la nivel 
naţional, reprezentând aportul României la instrumentele pentru dezvoltare gestionate 
de Comisia Europeană. MFP este urmat de Ministerul Educaţiei Naţionale (MEN), cu 
20% din suma totală de asistenţă raportată (prin bursele oferite studenţilor provenind 
din statele în curs de dezvoltare), de Ministerul Afacerilor Externe (MAE) cu 4%, Minis-
terul Afacerilor Interne (MAI) şi Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice (MMSC), 
fiecare contribuind cu 1% la fondurile raportate la nivel naţional.

În anul 2012, probabil una dintre cele mai mari provocări cu care s-a confruntat politica 
AOD a fost ridicată de legislaţia fragmentată şi interpretarea neunitară a cadrului 
normativ care vizează implementarea şi finanţarea cooperării  pentru dezvoltare. Din 
această cauză, plăţile alocate proiectelor AOD au fost întârziate, afectând predictibili-
tatea programului, ridicând probleme în special pentru ONG-urile partenere. 

O altă problemă este reprezentată de resursele umane limitate, având în vedere cerinţele 
şi standardele impuse de angajamentele internaţionale în domeniu.

Până în anul 2012, coordonarea inter-ministerială în domeniul AOD a fost limitată. 
S-a resimţit astfel, o necesitate stringentă pentru dialog şi coordonare între instituţiile 
statului în acest domeniu, care să permită o utilizare mai eficientă a fondurilor pentru 
dezvoltare disponibile, în care toţi actorii implicaţi să îşi canalizeze eforturile în mod 
complementar pentru atingerea obiectivelor strategice. 

Pentru a îmbunătăţi cooperarea inter-instituţională, MAE a iniţiat în 2012 primele 
grupuri de lucru inter-ministeriale la nivel de experţi în domeniu, iniţiativă care a condus 
în 2013 la crearea Consiliului Consultativ, forumul de dezbatere pentru politica AOD, 
urmând modelul de bună-practică oferit de alte state. De asemenea, MAE/UAsD a 
organizat traininguri specializate pentru ministerele de linie privind raportarea asistenţei 
la nivel naţional, pregătind exerciţiul de raportare naţională Monterrey.

Impactul acestor demersuri se observă în faptul că în anul 2012, 16 instituţii publice au 
raportat contribuţii AOD, faţă de 10 în 2011, ceea ce arată un interes mai ridicat din 
partea acestora pentru domeniu. De asemenea, se observă că sumele declarate de 
ministerele de linie în 2012 sunt, în majoritatea cazurilor, considerabil mai mari faţă de 
anul precendent, precum şi că a avut loc o îmbunătăţire a calităţii raportării AOD a 
acestora. 

   

Angajamente internaționale

În ceea ce priveşte angajamentele internaţionale din domeniul cooperării pentru 
dezvoltare, România şi-a asumat, prin Consensul de la Monterrey, creşterea finanţării 
asistenţei oficiale pentru dezvoltare. Acest angajament politic a fost apoi operaţionalizat 
prin Consensul European pentru Dezvoltare din 2005, care stabileşte ca valoarea 
contribuţiilor fiecărui nou stat membru să ajungă la 0,33% din venitul naţional brut până 
în anul 2015. Conform predicţiilor Uniunii Europene, acest volum se traduce pentru 
România în suma de 538 milioane Euro pentru anul 2015. 

În acest moment, România este departe de a-şi îndeplini acest angajament. Şocurile 
economice suferite în ultimii ani au încetinit evoluţia bugetului AOD astfel încât, conform 
prognozelor Comisiei Europene, România trebuie să crească de aproape 5 ori 
cuantumul asistenţei acordate faţă de contribuţia realizată în 2012. 

În acest an, volumul AOD raportat de România a înregistrat o scădere de 1% faţă de 
nivelul înregistrat în 2011, respectiv, de la 499 milioane RON la 494 milioane RON 
(echivalentul a 111 milioane Euro), reprezentând 0,085 % din venitul naţional brut, prin 
comparaţie cu 0,09% din VNB, raportat în 2011. 

În ceea ce priveşte implicarea în dezbaterea globală despre evoluţia domeniului 
asistenţei pentru dezvoltare, în calitate de stat membru UE, România a contribuit, de 
asemenea, pe parcursul anului 2012 la negocierile privind viitorul buget multianual al 
Uniunii Europene (inclusiv Capitolul 4 care stabileşte bugetele aferente cooperării 
internaţionale pentru dezvoltare). România a fost implicată încă de la început şi în 
negocierile privind stabilirea Fondului European pentru Democraţie (FED)7, instrument 
multilateral care îşi propune finanţarea actorilor din statele în curs de dezvoltare care 
activează în sensul democratizării şi respectării drepturilor omului.

ANEXA 1 - Distribuția bugetului AOD 
al MAE în anul 2012

Perspective 

Anul 2012 a marcat un progres considerabil în consolidarea poziţionării României ca 
nou donator pe plan internaţional prin debutul procesului de re-evaluare strategică şi în 
consolidarea structurii instituţionale pentru implementarea şi coordonarea AOD. 

Provocările care au apărut pe parcursul acestui an au indicat priorităţile care trebuie 
abordate în viitorul imediat, şi au confirmat nevoia vitală de a elabora mecanisme şi 
instrumente specifice de coordare inter-instituţională şi de implementare a programului 
AOD, în special având în vedere faptul că România este un donator de tip nou, cu un 
buget limitat prin comparaţie cu actorii cu tradiţie din acest domeniu. 

În acest context, a apărut nevoia de reformă a legislaţiei referitoare la acordarea 
de asistenţă pentru dezvoltare. Acest proces, început în anul 2012, îşi propune să 
introducă, printre altele, modalităţi noi de finanţare care să răspundă nevoilor specifice 
ale acestui domeniu, precum şi o structură administrativă specifică.

Paşii următori planificaţi de MAE pentru creşterea performanţei manageriale în 
gestionarea acestui domeniu, pentru asigurarea vizibilităţii României ca donator în plan 
internaţional şi pentru concentrarea cât mai eficientă a fondurilor sunt definitivarea 
procesului de reformă legislativă şi a cadrului strategic prin adoptarea unei legi care să 
abordeze în mod specific domeniul cooperării pentru dezvoltare şi, respectiv, a unei 
strategii multi-anuale asumate de către toţi actorii naţionali implicaţi. 

II.3. Ministerul Educației Naționale 
Bursele de studii şi facilităţile financiare acordate cetăţenilor statelor eligibile 
AOD constituie principala contribuţie AOD a Ministerului Educaţiei Naţionale (MEN), 
în anul 2012 aceste contribuţii ridicându-se la 100.213.138 RON, reprezentând 
aproximativ 20% din totalul fondurilor de asistenţă pentru dezvoltare raportate la 
nivel naţional. 

Mai mult de 50% din fondurile MEN au fost destinate Republicii Moldova (56.990.409 
RON). Au beneficiat de burse de peste 2 mil. RON şi state precum Tunisia, Serbia, 
Albania, Ucraina, Maroc, Turcia şi Siria (Fig.11).

II.4. Ministerul Afacerilor Interne
Contribuţia AOD a Ministerului Afacerilor Interne (MAI) a însumat în 2012 5.394.581 
RON, din care 4.943.550 RON au reprezentat programe UE co-finanţate: asistenţă 
juridică specializată pentru solicitanţii de azil din România, servicii de asistenţă integrată 
pentru asigurarea protecţiei şi incluziunii sociale a refugiaţilor, asistenţă şi facilităţi 
pentru solicitanţii de azil din România privind îmbunătăţirea nivelului de trai şi modelul 
responsabilizării acestora, consolidarea capacităţii autorităţilor de a gestiona 
problematica azilului, asistenţă şi sprijin pentru beneficiarii unor forme de protecţie în 
România, asistenţă specializată şi îmbunătăţirea serviciilor destinate solicitanţilor de 
azil. Totodată, a fost realizat un curs de pregătire în domeniul managementului ordinii 
publice şi dreptului umanitar a 20 de ofiţeri de poliţie din Irak şi un Curs Superior 
Internaţional adresat reprezentanţilor din Republica Moldova, Ucraina, Muntenegru, 
Serbia, Iordania, Albania, China şi Bosnia şi Herţegovina, având ca scop asigurarea 
pregătirii de stat, axată pe specificul activităţii în mediul multinaţional, cunoaşterea 
instituţiilor şi forţelor de securitate europene şi a operaţiunilor de menţinere a păcii 
organizate de către ONU. 
Din perspectiva contribuţiilor multilaterale, MAI a raportat suma de 268.285 RON, 
constituind contribuţie la Organizaţia Internaţională pentru Migraţie.

II.4.1. Administrația Națională a Penitenciarelor

În 2012, Administraţia Naţională a Penitenciarelor (ANP) a raportat o contribuţie AOD 
de 411.901 RON, reprezentând ajutor privind plata şcolarizării pentru elevii moldoveni 
în cadrul Şcolii Naţionale de pregătire a agenţilor de penitenciare (SNPAP) Târgu Ocna, 
acordată în urma "Protocolului de cooperare dintre ANP şi Direcţia Instituţiilor 
Penitenciare MD", costuri privind salariile şi transportul pentru ofiţerii aflaţi în misiune în 
Georgia, respectiv, costuri privind deplasarea unor delegaţii algeriene în vederea 
transferului de expertiză şi know-how.

II.5. Ministerul Mediului și Schimbărilor 
Climatice
Suma contribuţiilor eligibile ca AOD acordate de Ministerul Mediului şi Schimbărilor 
Climatice (MMCS) a atins în 2012 o valoare de 3.533.519 RON. Peste 70% din 
fondurile alocate s-au referit la contribuţii privind Convenţia pentru Protecţia Zonelor 
Umede de Importanţă Internaţională (RAMSAR) – 1.753.323 RON, reprezentând 
contribuţie obligatorie şi voluntară, şi contribuţia la protocolul de la Montreal – 
1.051.000 RON. Alte contribuţii au fost destinate Convenţiei Naţiunilor Unite privind 
Combaterea Deşertificării – 55.571 RON, Convenţia privind Schimbările Climatice - 
71.243 RON, Programul Naţiunilor Unite pentru Mediu - 561.500 RON, Convenţia 
privind comerţul internaţional cu specii periclitate de faună şi floră sălbatică (CITES) - 
33.665 RON şi Uniunea Internaţională pentru Conservarea Naturii – 7.215 RON.

II.10. Ministerul Muncii, Familiei, 
Protecției Sociale și Persoanelor
Vârstnice 
Contribuţia AOD raportată de MMFPSPV s-a ridicat la valoarea de 1.394.837 RON, 
reprezentând aportul financiar la bugetul Organizaţiei Internaţionale a Muncii.

II.11. Ministerul pentru Societatea 
Informațională 
Totalul contribuţiei AOD a MCSI din 2012 s-a ridicat la 149.044 RON, reprezentând 
contribuţia financiară anuală către Uniunea Poştală Universală – 61.973 RON - şi către 
Uniunea Internaţională a Telecomunicaţiilor – 87.071 RON.

II.12. Camera de Comerț și Industrie 
a României 
Camera de Comerţ şi Industrie a României a alocat în 2012 fonduri AOD în valoare de 
14.370 RON, reprezentând costuri cu participarea experţilor români la un program de 
twinning vizând transferul de expertiză în beneficiul Republicii Moldova.

II.13. Agenția Națională a 
Funcționarilor Publici 
Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici a raportat în 2012 o contribuţie AOD în 
valoare de 11.360 RON, reprezentând costurile cu participarea experţilor proprii la 
conferinţa internaţională cu tema "Sporirea eficacităţii şi eficienţei funcţiei publice prin 
evaluarea performanţelor" desfăşurată la Baku (Azerbaidjan).
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Pentru a răspunde crizei umanitare din Siria, ONU a făcut apel pentru fonduri de 348 
milioane USD, până la sfârşitul anului fiind acoperite 53% dintre acestea. Un apel 
umanitar separat a fost lansat pentru refugiaţii sirieni în statele vecine, ridicându-se la 
488 milioane USD.  

România a răspuns pozitiv apelurilor umanitare lansate de ONU, alte organizaţii 
internaţionale sau state-gazdă pentru refugiaţii sirieni, acordând asistenţă atât pentru 
ajutorarea persoanelor din Siria, cât şi a refugiaţilor sirieni din ţările vecine, în valoare 
totală de 0,69 milioane RON.

Pe lângă crizele cauzate de om, în 2012 s-au făcut din nou resimţite fenomenele 
climatice severe, precum seceta în regiunea Sahel, ce au contribuit la creşterea preţului 
alimentelor şi strămutarea în masă a populaţiei. Conform Organizaţiei Naţiunilor Unite 
pentru Alimentaţie şi Agricultură, 18,7 milioane de persoane au fost afectate de criza 
alimentară apărută în urma secetei în mai multe ţări din regiunea Sahel. În ianuarie 
2013, fuseseră solicitate fonduri de peste 1,6 milioane USD pentru oferirea de 
asistenţă umanitară în Burkina Faso, Ciad, Mali, Mauritania, Niger, Senegal, Gambia, 
Camerun şi Nigeria, fiind acoperită doar 35% dintre cerere. România a acordat 0,13 
mil. RON sub formă de asistenţă umanitară în regiunea Sahel, prin intermediul 
Programului Alimentar Mondial.

România a contribuit, de asemenea, la eforturile de reducere a efectelor secetei şi în 
Republica Moldova. Seceta, una dintre cele mai severe din ultimii ani, a avut un impact 
major asupra agriculturii şi  populaţiei rurale ce constituie aproximativ 60% din popu-
laţia ţării şi în condiţiile în care agricultura joacă un rol important în economia ţării, 
contribuind cu 16,2% la produsul intern brut. Regiunea cea mai afectată a fost partea 
de sud a ţării unde producţiile de porumb şi floarea soarelui, de exemplu, au scăzut cu 
peste 80%. Asistenţa financiară a României a fost de 0,22 milioane RON, sumă care 
s-a adăugat contribuţiilor voluntare ale mediului privat românesc.

Eforturile depuse de MAE pentru consolidarea cadrului pregătesc 
înfiinţarea unei structuri care să deţină instrumentele şi resursele 
umane necesare pentru coordonarea la nivel naţional, dar şi 
programarea, monitorizarea şi verificarea programelor şi proiectelor în 
statele partenere şi care să administreze bugetul alocat pentru 
asistenţă pentru dezvoltare în cadrul MAE, asigurând coerenţa 
implementării politicii de dezvoltare.



În ceea ce priveşte natura fondurilor AOD raportate de MAE prezentată în graficul nr. 9, 
se observă faptul că proiectele bilaterale şi contribuţiile anuale la organizaţii şi fonduri 
internaţionale reprezintă cel mai mare procent din totalul contribuţiilor – 38% fiecare. 
Restul de 24% constă în cotizaţii la misiuni de menţinere a păcii, cheltuieli cu 
observatori electorali, bursele doctorale Eugen Ionesco (9%) şi ajutor umanitar bilateral. 

În privinţa ajutorului umanitar bilateral, s-a remarcat o uşoară scădere a fondurilor 
alocate, de la 1,1 mil. RON în 2011, la 1,05 mil. RON în 2012. Asistenţa umanitară a 
fost alocată ca răspuns la apelurile de urgenţă de pe fondul crizelor din Siria (0,69 mil. 
RON), Sahel (0,13 mil. RON) şi Republica Moldova (0,22 mil. RON), aceasta fiind 
acordată atât prin intermediul organizaţiilor internaţionale de profil (Programul Alimentar 
Mondial, UN OCHA ş.a.), cât şi direct către statul beneficiar, i.e. guvernul Republicii 
Moldova (vezi pag. 18). 

În ceea ce priveşte consolidarea societăţii civile, România a sponsorizat organizarea a 
două forumuri ONG - unul regional, adresat actorilor din zona extinsă a Mării Negre, 
eveniment anual recunoscut  deja la nivel internaţional şi aflat la cea de-a V-a ediţie, şi 
unul dedicat societăţii civile din Republica Moldova, aflat la ediţia a III-a. De asemenea, 
România a co-finanţat cu 442.475 RON (în anii 2011 şi 2012) un proiect implementat 
de Consiliul Europei (CoE), adresat societăţii civile şi mass-media independente din 
Belarus. 

În cadrul acestui proiect, CoE a susţinut Şcoala Est Europeană de Studii Politice 
(EESPS) în organizarea unor evenimente pentru încurajarea cooperării între ONG-urile 
independente din Belarus şi identificarea oportunităţilor prezente în ţară. De asemenea, 
au fost organizate două vizite ale reprezentanţilor societăţii civile din Belarus la sediul 
Consiliului Europei, în timpul Adunării Parlamentare a CoE şi respectiv, cu ocazia 
Adunării Parlamentare şi a conferinţei ONG-urilor internaţionale. 

Pe plan intern, pentru sprijinirea capacităţii reprezentanţilor sectorului ONG din 
România, Ministerul Afacerilor Externe finanţează fondul de mobilitate pentru experţi 
neguvernamentali, un instrument de sprijin financiar pentru misiuni în Republica 
Moldova, menit să faciliteze emergenţa proiectelor comune între cele două ţări.  

O altă prioritate tematică a programului AOD este pacea şi securitatea. România a 
co-finanţat un proiect al Consiliului Europei pentru creşterea încrederii între Chişinău şi 
Tiraspol, pentru încurajarea dialogului între administraţia Republicii Moldova şi 
autorităţile de facto transnistrene şi dezvoltarea contactelor la nivel tehnic pe subiecte 
precum sănătate, educaţie, mobilitate şi informaţie. Asistenţa financiară totală acordată 
de MAE în cadrul proiectului a fost de 1.240.614 RON în anii 2010 - 2012. 

De asemenea, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul de Interne şi PNUD România au 
organizat un training pentru dezvoltarea capacităţilor civile în domeniul reconstrucţiei 
post-conflict adresat tuturor ţărilor prioritare şi de interes pentru AOD. Participanţii la 
curs au luat parte la o serie de module teoretice privind gestionarea crizelor şi la un 
exerciţiu de simulare a unei misiuni pe teren. 223.810 RON au fost donaţi Băncii de 
Dezvoltare a Consiliului Europei pentru “Regional Housing Programme”, un proiect de 
locuinţe pentru refugiaţi şi persoane strămutate intern din Bosnia-Herţegovina, Croaţia, 
Muntenegru şi Serbia.

În domeniile agriculturii şi dezvoltării economice durabile, Guvernul României a finanţat 
echiparea unui laborator pentru determinarea pesticidelor din plante, sol şi produse de 
origine vegetală din Chişinău. Proiectul a fost implementat de Autoritatea Naţională 
Sanitar Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA) din România şi de Minis-
terul Agriculturii şi Industriei Alimentare din Republica Moldova. În cadrul acestui 
proiect, ANSVSA a semnat un acord tehnic cu instituţia omoloagă din Republica 
Moldova. De asemenea, acest proiect a facilitat schimbul de experienţă dintre experţii 
moldoveni şi cei europeni, printr-o serie de vizite de lucru în Chişinău şi Bucureşti. 

Asistența bilaterală AOD în 2012, 
în funcție de categoriile de state beneficiare

La nivel naţional, în 2012, 15 instituţii de linie (ministere şi agenţii de linie) 
au raportat implementarea sau finanţarea de acţiuni şi de contribuţii subscrise 
cooperării internaţionale pentru dezvoltare. 

Volumul total AOD raportat de România pentru anul 2012 a fost de 494.038.920 RON. 
Fondurile raportate ca asistenţă pentru dezvoltare oferite de ministerele româneşti sunt 
prezentate în graficul nr.7.

Din punctul de vedere al volumului contribuţiei, Ministerul Finanţelor Publice (MFP) a 
alocat aproximativ 73% din fondurile de asistenţă pentru dezvoltare raportate la nivel 
naţional, reprezentând aportul României la instrumentele pentru dezvoltare gestionate 
de Comisia Europeană. MFP este urmat de Ministerul Educaţiei Naţionale (MEN), cu 
20% din suma totală de asistenţă raportată (prin bursele oferite studenţilor provenind 
din statele în curs de dezvoltare), de Ministerul Afacerilor Externe (MAE) cu 4%, Minis-
terul Afacerilor Interne (MAI) şi Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice (MMSC), 
fiecare contribuind cu 1% la fondurile raportate la nivel naţional.

În anul 2012, probabil una dintre cele mai mari provocări cu care s-a confruntat politica 
AOD a fost ridicată de legislaţia fragmentată şi interpretarea neunitară a cadrului 
normativ care vizează implementarea şi finanţarea cooperării  pentru dezvoltare. Din 
această cauză, plăţile alocate proiectelor AOD au fost întârziate, afectând predictibili-
tatea programului, ridicând probleme în special pentru ONG-urile partenere. 

O altă problemă este reprezentată de resursele umane limitate, având în vedere cerinţele 
şi standardele impuse de angajamentele internaţionale în domeniu.

Până în anul 2012, coordonarea inter-ministerială în domeniul AOD a fost limitată. 
S-a resimţit astfel, o necesitate stringentă pentru dialog şi coordonare între instituţiile 
statului în acest domeniu, care să permită o utilizare mai eficientă a fondurilor pentru 
dezvoltare disponibile, în care toţi actorii implicaţi să îşi canalizeze eforturile în mod 
complementar pentru atingerea obiectivelor strategice. 

Pentru a îmbunătăţi cooperarea inter-instituţională, MAE a iniţiat în 2012 primele 
grupuri de lucru inter-ministeriale la nivel de experţi în domeniu, iniţiativă care a condus 
în 2013 la crearea Consiliului Consultativ, forumul de dezbatere pentru politica AOD, 
urmând modelul de bună-practică oferit de alte state. De asemenea, MAE/UAsD a 
organizat traininguri specializate pentru ministerele de linie privind raportarea asistenţei 
la nivel naţional, pregătind exerciţiul de raportare naţională Monterrey.

Impactul acestor demersuri se observă în faptul că în anul 2012, 16 instituţii publice au 
raportat contribuţii AOD, faţă de 10 în 2011, ceea ce arată un interes mai ridicat din 
partea acestora pentru domeniu. De asemenea, se observă că sumele declarate de 
ministerele de linie în 2012 sunt, în majoritatea cazurilor, considerabil mai mari faţă de 
anul precendent, precum şi că a avut loc o îmbunătăţire a calităţii raportării AOD a 
acestora. 

   

Angajamente internaționale

În ceea ce priveşte angajamentele internaţionale din domeniul cooperării pentru 
dezvoltare, România şi-a asumat, prin Consensul de la Monterrey, creşterea finanţării 
asistenţei oficiale pentru dezvoltare. Acest angajament politic a fost apoi operaţionalizat 
prin Consensul European pentru Dezvoltare din 2005, care stabileşte ca valoarea 
contribuţiilor fiecărui nou stat membru să ajungă la 0,33% din venitul naţional brut până 
în anul 2015. Conform predicţiilor Uniunii Europene, acest volum se traduce pentru 
România în suma de 538 milioane Euro pentru anul 2015. 

În acest moment, România este departe de a-şi îndeplini acest angajament. Şocurile 
economice suferite în ultimii ani au încetinit evoluţia bugetului AOD astfel încât, conform 
prognozelor Comisiei Europene, România trebuie să crească de aproape 5 ori 
cuantumul asistenţei acordate faţă de contribuţia realizată în 2012. 

În acest an, volumul AOD raportat de România a înregistrat o scădere de 1% faţă de 
nivelul înregistrat în 2011, respectiv, de la 499 milioane RON la 494 milioane RON 
(echivalentul a 111 milioane Euro), reprezentând 0,085 % din venitul naţional brut, prin 
comparaţie cu 0,09% din VNB, raportat în 2011. 

În ceea ce priveşte implicarea în dezbaterea globală despre evoluţia domeniului 
asistenţei pentru dezvoltare, în calitate de stat membru UE, România a contribuit, de 
asemenea, pe parcursul anului 2012 la negocierile privind viitorul buget multianual al 
Uniunii Europene (inclusiv Capitolul 4 care stabileşte bugetele aferente cooperării 
internaţionale pentru dezvoltare). România a fost implicată încă de la început şi în 
negocierile privind stabilirea Fondului European pentru Democraţie (FED)7, instrument 
multilateral care îşi propune finanţarea actorilor din statele în curs de dezvoltare care 
activează în sensul democratizării şi respectării drepturilor omului.

ANEXA 1 - Distribuția bugetului AOD 
al MAE în anul 2012

II.3. Ministerul Educației Naționale 
Bursele de studii şi facilităţile financiare acordate cetăţenilor statelor eligibile 
AOD constituie principala contribuţie AOD a Ministerului Educaţiei Naţionale (MEN), 
în anul 2012 aceste contribuţii ridicându-se la 100.213.138 RON, reprezentând 
aproximativ 20% din totalul fondurilor de asistenţă pentru dezvoltare raportate la 
nivel naţional. 

Mai mult de 50% din fondurile MEN au fost destinate Republicii Moldova (56.990.409 
RON). Au beneficiat de burse de peste 2 mil. RON şi state precum Tunisia, Serbia, 
Albania, Ucraina, Maroc, Turcia şi Siria (Fig.11).

II.4. Ministerul Afacerilor Interne
Contribuţia AOD a Ministerului Afacerilor Interne (MAI) a însumat în 2012 5.394.581 
RON, din care 4.943.550 RON au reprezentat programe UE co-finanţate: asistenţă 
juridică specializată pentru solicitanţii de azil din România, servicii de asistenţă integrată 
pentru asigurarea protecţiei şi incluziunii sociale a refugiaţilor, asistenţă şi facilităţi 
pentru solicitanţii de azil din România privind îmbunătăţirea nivelului de trai şi modelul 
responsabilizării acestora, consolidarea capacităţii autorităţilor de a gestiona 
problematica azilului, asistenţă şi sprijin pentru beneficiarii unor forme de protecţie în 
România, asistenţă specializată şi îmbunătăţirea serviciilor destinate solicitanţilor de 
azil. Totodată, a fost realizat un curs de pregătire în domeniul managementului ordinii 
publice şi dreptului umanitar a 20 de ofiţeri de poliţie din Irak şi un Curs Superior 
Internaţional adresat reprezentanţilor din Republica Moldova, Ucraina, Muntenegru, 
Serbia, Iordania, Albania, China şi Bosnia şi Herţegovina, având ca scop asigurarea 
pregătirii de stat, axată pe specificul activităţii în mediul multinaţional, cunoaşterea 
instituţiilor şi forţelor de securitate europene şi a operaţiunilor de menţinere a păcii 
organizate de către ONU. 
Din perspectiva contribuţiilor multilaterale, MAI a raportat suma de 268.285 RON, 
constituind contribuţie la Organizaţia Internaţională pentru Migraţie.

II.4.1. Administrația Națională a Penitenciarelor

În 2012, Administraţia Naţională a Penitenciarelor (ANP) a raportat o contribuţie AOD 
de 411.901 RON, reprezentând ajutor privind plata şcolarizării pentru elevii moldoveni 
în cadrul Şcolii Naţionale de pregătire a agenţilor de penitenciare (SNPAP) Târgu Ocna, 
acordată în urma "Protocolului de cooperare dintre ANP şi Direcţia Instituţiilor 
Penitenciare MD", costuri privind salariile şi transportul pentru ofiţerii aflaţi în misiune în 
Georgia, respectiv, costuri privind deplasarea unor delegaţii algeriene în vederea 
transferului de expertiză şi know-how.

II.5. Ministerul Mediului și Schimbărilor 
Climatice
Suma contribuţiilor eligibile ca AOD acordate de Ministerul Mediului şi Schimbărilor 
Climatice (MMCS) a atins în 2012 o valoare de 3.533.519 RON. Peste 70% din 
fondurile alocate s-au referit la contribuţii privind Convenţia pentru Protecţia Zonelor 
Umede de Importanţă Internaţională (RAMSAR) – 1.753.323 RON, reprezentând 
contribuţie obligatorie şi voluntară, şi contribuţia la protocolul de la Montreal – 
1.051.000 RON. Alte contribuţii au fost destinate Convenţiei Naţiunilor Unite privind 
Combaterea Deşertificării – 55.571 RON, Convenţia privind Schimbările Climatice - 
71.243 RON, Programul Naţiunilor Unite pentru Mediu - 561.500 RON, Convenţia 
privind comerţul internaţional cu specii periclitate de faună şi floră sălbatică (CITES) - 
33.665 RON şi Uniunea Internaţională pentru Conservarea Naturii – 7.215 RON.

II.10. Ministerul Muncii, Familiei, 
Protecției Sociale și Persoanelor
Vârstnice 
Contribuţia AOD raportată de MMFPSPV s-a ridicat la valoarea de 1.394.837 RON, 
reprezentând aportul financiar la bugetul Organizaţiei Internaţionale a Muncii.

II.11. Ministerul pentru Societatea 
Informațională 
Totalul contribuţiei AOD a MCSI din 2012 s-a ridicat la 149.044 RON, reprezentând 
contribuţia financiară anuală către Uniunea Poştală Universală – 61.973 RON - şi către 
Uniunea Internaţională a Telecomunicaţiilor – 87.071 RON.

II.12. Camera de Comerț și Industrie 
a României 
Camera de Comerţ şi Industrie a României a alocat în 2012 fonduri AOD în valoare de 
14.370 RON, reprezentând costuri cu participarea experţilor români la un program de 
twinning vizând transferul de expertiză în beneficiul Republicii Moldova.

II.13. Agenția Națională a 
Funcționarilor Publici 
Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici a raportat în 2012 o contribuţie AOD în 
valoare de 11.360 RON, reprezentând costurile cu participarea experţilor proprii la 
conferinţa internaţională cu tema "Sporirea eficacităţii şi eficienţei funcţiei publice prin 
evaluarea performanţelor" desfăşurată la Baku (Azerbaidjan).
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Buget (RON)
[echivalent in EUR]

1.342.860 RON
(300.000 EUR)

671.430 RON
(150.000 EUR)

446.642,4 RON
(99.920 EUR)

Organizaţia
implementatoare

Autoritatea Naţională 
Sanitar Veterinară şi 
pentru Siguranţa 
Alimentelor 
(ANSVSA)

Ministerul Sănătăţii 
al Republicii Moldova

PNUD Republica Moldova  
& Ministerul Afacerilor 
Interne din R. Moldova

Numele 
proiectului

Instituirea unui laborator 
pentru determinarea 
reziduurilor de pesticide 
în plante, sol şi produse 
de origine vegetală

Asigurarea asistenţei 
hemotransfuzionale în 
cadrul instituţiilor 
medico-sanitare din zona 
de Sud a Republicii 
Moldova 

Consolidarea capacităţilor 
instituţionale în domeniul 
luptei cu fenomenul 
criminalităţii prin 
dezvoltarea Unităţii de 
Analiză a Informaţiei din 
cadrul Departamentului 
de Poliţie din Ministerul 
Afacerilor Interne al 
R. Moldova.

415.710 RON
(93.000 EUR)

PNUD Republica Moldova 
& Biroul Naţional de 
Statistică Republica 
Moldova 
& Institutul Naţional 
de Statistică din România

Îmbunătăţirea 
disponibilităţii şi încrederii 
statisticilor regionale 
pentru factorii decidenţi 
din R. Moldova.

179.048 RON
(40.000 EUR)

PNUD România 
& Institutul Diplomatic 
Român

Program de formare 
destinat unor diplomaţi 
din R. Moldova (training in 
diplomaţie şi relaţii 
internaţionale).

313.334 RON
(70.000 EUR)

Consiliul EuropeiProiectul Consiliului 
Europei pentru creşterea 
încrederii între Chişinău 
şi Tiraspol. 
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Pentru a răspunde crizei umanitare din Siria, ONU a făcut apel pentru fonduri de 348 
milioane USD, până la sfârşitul anului fiind acoperite 53% dintre acestea. Un apel 
umanitar separat a fost lansat pentru refugiaţii sirieni în statele vecine, ridicându-se la 
488 milioane USD.  

România a răspuns pozitiv apelurilor umanitare lansate de ONU, alte organizaţii 
internaţionale sau state-gazdă pentru refugiaţii sirieni, acordând asistenţă atât pentru 
ajutorarea persoanelor din Siria, cât şi a refugiaţilor sirieni din ţările vecine, în valoare 
totală de 0,69 milioane RON.

Pe lângă crizele cauzate de om, în 2012 s-au făcut din nou resimţite fenomenele 
climatice severe, precum seceta în regiunea Sahel, ce au contribuit la creşterea preţului 
alimentelor şi strămutarea în masă a populaţiei. Conform Organizaţiei Naţiunilor Unite 
pentru Alimentaţie şi Agricultură, 18,7 milioane de persoane au fost afectate de criza 
alimentară apărută în urma secetei în mai multe ţări din regiunea Sahel. În ianuarie 
2013, fuseseră solicitate fonduri de peste 1,6 milioane USD pentru oferirea de 
asistenţă umanitară în Burkina Faso, Ciad, Mali, Mauritania, Niger, Senegal, Gambia, 
Camerun şi Nigeria, fiind acoperită doar 35% dintre cerere. România a acordat 0,13 
mil. RON sub formă de asistenţă umanitară în regiunea Sahel, prin intermediul 
Programului Alimentar Mondial.

România a contribuit, de asemenea, la eforturile de reducere a efectelor secetei şi în 
Republica Moldova. Seceta, una dintre cele mai severe din ultimii ani, a avut un impact 
major asupra agriculturii şi  populaţiei rurale ce constituie aproximativ 60% din popu-
laţia ţării şi în condiţiile în care agricultura joacă un rol important în economia ţării, 
contribuind cu 16,2% la produsul intern brut. Regiunea cea mai afectată a fost partea 
de sud a ţării unde producţiile de porumb şi floarea soarelui, de exemplu, au scăzut cu 
peste 80%. Asistenţa financiară a României a fost de 0,22 milioane RON, sumă care 
s-a adăugat contribuţiilor voluntare ale mediului privat românesc.



În ceea ce priveşte natura fondurilor AOD raportate de MAE prezentată în graficul nr. 9, 
se observă faptul că proiectele bilaterale şi contribuţiile anuale la organizaţii şi fonduri 
internaţionale reprezintă cel mai mare procent din totalul contribuţiilor – 38% fiecare. 
Restul de 24% constă în cotizaţii la misiuni de menţinere a păcii, cheltuieli cu 
observatori electorali, bursele doctorale Eugen Ionesco (9%) şi ajutor umanitar bilateral. 

În privinţa ajutorului umanitar bilateral, s-a remarcat o uşoară scădere a fondurilor 
alocate, de la 1,1 mil. RON în 2011, la 1,05 mil. RON în 2012. Asistenţa umanitară a 
fost alocată ca răspuns la apelurile de urgenţă de pe fondul crizelor din Siria (0,69 mil. 
RON), Sahel (0,13 mil. RON) şi Republica Moldova (0,22 mil. RON), aceasta fiind 
acordată atât prin intermediul organizaţiilor internaţionale de profil (Programul Alimentar 
Mondial, UN OCHA ş.a.), cât şi direct către statul beneficiar, i.e. guvernul Republicii 
Moldova (vezi pag. 18). 

În ceea ce priveşte consolidarea societăţii civile, România a sponsorizat organizarea a 
două forumuri ONG - unul regional, adresat actorilor din zona extinsă a Mării Negre, 
eveniment anual recunoscut  deja la nivel internaţional şi aflat la cea de-a V-a ediţie, şi 
unul dedicat societăţii civile din Republica Moldova, aflat la ediţia a III-a. De asemenea, 
România a co-finanţat cu 442.475 RON (în anii 2011 şi 2012) un proiect implementat 
de Consiliul Europei (CoE), adresat societăţii civile şi mass-media independente din 
Belarus. 

În cadrul acestui proiect, CoE a susţinut Şcoala Est Europeană de Studii Politice 
(EESPS) în organizarea unor evenimente pentru încurajarea cooperării între ONG-urile 
independente din Belarus şi identificarea oportunităţilor prezente în ţară. De asemenea, 
au fost organizate două vizite ale reprezentanţilor societăţii civile din Belarus la sediul 
Consiliului Europei, în timpul Adunării Parlamentare a CoE şi respectiv, cu ocazia 
Adunării Parlamentare şi a conferinţei ONG-urilor internaţionale. 

Pe plan intern, pentru sprijinirea capacităţii reprezentanţilor sectorului ONG din 
România, Ministerul Afacerilor Externe finanţează fondul de mobilitate pentru experţi 
neguvernamentali, un instrument de sprijin financiar pentru misiuni în Republica 
Moldova, menit să faciliteze emergenţa proiectelor comune între cele două ţări.  

O altă prioritate tematică a programului AOD este pacea şi securitatea. România a 
co-finanţat un proiect al Consiliului Europei pentru creşterea încrederii între Chişinău şi 
Tiraspol, pentru încurajarea dialogului între administraţia Republicii Moldova şi 
autorităţile de facto transnistrene şi dezvoltarea contactelor la nivel tehnic pe subiecte 
precum sănătate, educaţie, mobilitate şi informaţie. Asistenţa financiară totală acordată 
de MAE în cadrul proiectului a fost de 1.240.614 RON în anii 2010 - 2012. 

De asemenea, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul de Interne şi PNUD România au 
organizat un training pentru dezvoltarea capacităţilor civile în domeniul reconstrucţiei 
post-conflict adresat tuturor ţărilor prioritare şi de interes pentru AOD. Participanţii la 
curs au luat parte la o serie de module teoretice privind gestionarea crizelor şi la un 
exerciţiu de simulare a unei misiuni pe teren. 223.810 RON au fost donaţi Băncii de 
Dezvoltare a Consiliului Europei pentru “Regional Housing Programme”, un proiect de 
locuinţe pentru refugiaţi şi persoane strămutate intern din Bosnia-Herţegovina, Croaţia, 
Muntenegru şi Serbia.

În domeniile agriculturii şi dezvoltării economice durabile, Guvernul României a finanţat 
echiparea unui laborator pentru determinarea pesticidelor din plante, sol şi produse de 
origine vegetală din Chişinău. Proiectul a fost implementat de Autoritatea Naţională 
Sanitar Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA) din România şi de Minis-
terul Agriculturii şi Industriei Alimentare din Republica Moldova. În cadrul acestui 
proiect, ANSVSA a semnat un acord tehnic cu instituţia omoloagă din Republica 
Moldova. De asemenea, acest proiect a facilitat schimbul de experienţă dintre experţii 
moldoveni şi cei europeni, printr-o serie de vizite de lucru în Chişinău şi Bucureşti. 

Asistența bilaterală AOD în 2012, 
în funcție de categoriile de state beneficiare

La nivel naţional, în 2012, 15 instituţii de linie (ministere şi agenţii de linie) 
au raportat implementarea sau finanţarea de acţiuni şi de contribuţii subscrise 
cooperării internaţionale pentru dezvoltare. 

Volumul total AOD raportat de România pentru anul 2012 a fost de 494.038.920 RON. 
Fondurile raportate ca asistenţă pentru dezvoltare oferite de ministerele româneşti sunt 
prezentate în graficul nr.7.
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normativ care vizează implementarea şi finanţarea cooperării  pentru dezvoltare. Din 
această cauză, plăţile alocate proiectelor AOD au fost întârziate, afectând predictibili-
tatea programului, ridicând probleme în special pentru ONG-urile partenere. 

O altă problemă este reprezentată de resursele umane limitate, având în vedere cerinţele 
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Până în anul 2012, coordonarea inter-ministerială în domeniul AOD a fost limitată. 
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dezvoltare disponibile, în care toţi actorii implicaţi să îşi canalizeze eforturile în mod 
complementar pentru atingerea obiectivelor strategice. 
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grupuri de lucru inter-ministeriale la nivel de experţi în domeniu, iniţiativă care a condus 
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raportat contribuţii AOD, faţă de 10 în 2011, ceea ce arată un interes mai ridicat din 
partea acestora pentru domeniu. De asemenea, se observă că sumele declarate de 
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anul precendent, precum şi că a avut loc o îmbunătăţire a calităţii raportării AOD a 
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economice suferite în ultimii ani au încetinit evoluţia bugetului AOD astfel încât, conform 
prognozelor Comisiei Europene, România trebuie să crească de aproape 5 ori 
cuantumul asistenţei acordate faţă de contribuţia realizată în 2012. 

În acest an, volumul AOD raportat de România a înregistrat o scădere de 1% faţă de 
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comparaţie cu 0,09% din VNB, raportat în 2011. 

În ceea ce priveşte implicarea în dezbaterea globală despre evoluţia domeniului 
asistenţei pentru dezvoltare, în calitate de stat membru UE, România a contribuit, de 
asemenea, pe parcursul anului 2012 la negocierile privind viitorul buget multianual al 
Uniunii Europene (inclusiv Capitolul 4 care stabileşte bugetele aferente cooperării 
internaţionale pentru dezvoltare). România a fost implicată încă de la început şi în 
negocierile privind stabilirea Fondului European pentru Democraţie (FED)7, instrument 
multilateral care îşi propune finanţarea actorilor din statele în curs de dezvoltare care 
activează în sensul democratizării şi respectării drepturilor omului.
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II.3. Ministerul Educației Naționale 
Bursele de studii şi facilităţile financiare acordate cetăţenilor statelor eligibile 
AOD constituie principala contribuţie AOD a Ministerului Educaţiei Naţionale (MEN), 
în anul 2012 aceste contribuţii ridicându-se la 100.213.138 RON, reprezentând 
aproximativ 20% din totalul fondurilor de asistenţă pentru dezvoltare raportate la 
nivel naţional. 

Mai mult de 50% din fondurile MEN au fost destinate Republicii Moldova (56.990.409 
RON). Au beneficiat de burse de peste 2 mil. RON şi state precum Tunisia, Serbia, 
Albania, Ucraina, Maroc, Turcia şi Siria (Fig.11).

II.4. Ministerul Afacerilor Interne
Contribuţia AOD a Ministerului Afacerilor Interne (MAI) a însumat în 2012 5.394.581 
RON, din care 4.943.550 RON au reprezentat programe UE co-finanţate: asistenţă 
juridică specializată pentru solicitanţii de azil din România, servicii de asistenţă integrată 
pentru asigurarea protecţiei şi incluziunii sociale a refugiaţilor, asistenţă şi facilităţi 
pentru solicitanţii de azil din România privind îmbunătăţirea nivelului de trai şi modelul 
responsabilizării acestora, consolidarea capacităţii autorităţilor de a gestiona 
problematica azilului, asistenţă şi sprijin pentru beneficiarii unor forme de protecţie în 
România, asistenţă specializată şi îmbunătăţirea serviciilor destinate solicitanţilor de 
azil. Totodată, a fost realizat un curs de pregătire în domeniul managementului ordinii 
publice şi dreptului umanitar a 20 de ofiţeri de poliţie din Irak şi un Curs Superior 
Internaţional adresat reprezentanţilor din Republica Moldova, Ucraina, Muntenegru, 
Serbia, Iordania, Albania, China şi Bosnia şi Herţegovina, având ca scop asigurarea 
pregătirii de stat, axată pe specificul activităţii în mediul multinaţional, cunoaşterea 
instituţiilor şi forţelor de securitate europene şi a operaţiunilor de menţinere a păcii 
organizate de către ONU. 
Din perspectiva contribuţiilor multilaterale, MAI a raportat suma de 268.285 RON, 
constituind contribuţie la Organizaţia Internaţională pentru Migraţie.

II.4.1. Administrația Națională a Penitenciarelor

În 2012, Administraţia Naţională a Penitenciarelor (ANP) a raportat o contribuţie AOD 
de 411.901 RON, reprezentând ajutor privind plata şcolarizării pentru elevii moldoveni 
în cadrul Şcolii Naţionale de pregătire a agenţilor de penitenciare (SNPAP) Târgu Ocna, 
acordată în urma "Protocolului de cooperare dintre ANP şi Direcţia Instituţiilor 
Penitenciare MD", costuri privind salariile şi transportul pentru ofiţerii aflaţi în misiune în 
Georgia, respectiv, costuri privind deplasarea unor delegaţii algeriene în vederea 
transferului de expertiză şi know-how.

II.5. Ministerul Mediului și Schimbărilor 
Climatice
Suma contribuţiilor eligibile ca AOD acordate de Ministerul Mediului şi Schimbărilor 
Climatice (MMCS) a atins în 2012 o valoare de 3.533.519 RON. Peste 70% din 
fondurile alocate s-au referit la contribuţii privind Convenţia pentru Protecţia Zonelor 
Umede de Importanţă Internaţională (RAMSAR) – 1.753.323 RON, reprezentând 
contribuţie obligatorie şi voluntară, şi contribuţia la protocolul de la Montreal – 
1.051.000 RON. Alte contribuţii au fost destinate Convenţiei Naţiunilor Unite privind 
Combaterea Deşertificării – 55.571 RON, Convenţia privind Schimbările Climatice - 
71.243 RON, Programul Naţiunilor Unite pentru Mediu - 561.500 RON, Convenţia 
privind comerţul internaţional cu specii periclitate de faună şi floră sălbatică (CITES) - 
33.665 RON şi Uniunea Internaţională pentru Conservarea Naturii – 7.215 RON.

II.10. Ministerul Muncii, Familiei, 
Protecției Sociale și Persoanelor
Vârstnice 
Contribuţia AOD raportată de MMFPSPV s-a ridicat la valoarea de 1.394.837 RON, 
reprezentând aportul financiar la bugetul Organizaţiei Internaţionale a Muncii.

II.11. Ministerul pentru Societatea 
Informațională 
Totalul contribuţiei AOD a MCSI din 2012 s-a ridicat la 149.044 RON, reprezentând 
contribuţia financiară anuală către Uniunea Poştală Universală – 61.973 RON - şi către 
Uniunea Internaţională a Telecomunicaţiilor – 87.071 RON.

II.12. Camera de Comerț și Industrie 
a României 
Camera de Comerţ şi Industrie a României a alocat în 2012 fonduri AOD în valoare de 
14.370 RON, reprezentând costuri cu participarea experţilor români la un program de 
twinning vizând transferul de expertiză în beneficiul Republicii Moldova.

II.13. Agenția Națională a 
Funcționarilor Publici 
Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici a raportat în 2012 o contribuţie AOD în 
valoare de 11.360 RON, reprezentând costurile cu participarea experţilor proprii la 
conferinţa internaţională cu tema "Sporirea eficacităţii şi eficienţei funcţiei publice prin 
evaluarea performanţelor" desfăşurată la Baku (Azerbaidjan).

Buget (RON)
[echivalent in EUR]

151.477,48 RON
(33.880,87 EUR)

Organizaţia
implementatoare

USAID

Numele 
proiectului

Contribuţii pentru 
dezvoltarea parteneriatului 
România - Republica 
Moldova

179.048 RON
(40.000 EUR)

Federaţia Organzaţiilor 
Neguvernamentale în 
Dezvoltare din România 
(FOND)

A 3-a ediţie a Forumului 
ONG-urilor România 
– R. Moldova.

542.080 RON
(121.270,69 EUR)

PNUD GeorgiaReabilitarea podului 
Inguri: Securitate umană 
şi integrare socială în 
Georgia

508.200 RON
(113.691,27 EUR)

PNUD CairoProiect privind 
guvernarea 
democratică în 
Egipt 

223.500 RON
(50.000 EUR)

Consiliul EuropeiProiectul Consiliului 
Europei de sprijinire a 
societăţii civile şi 
mass-media independente 
din Belarus.

201.429 RON
(45.000 EUR)

PNUD România 
& Institutul Diplomatic 
Român

Program de pregătire 
a diplomaţilor din 
Afganistan – training 
în Diplomaţie 
şi Relaţii 
internaţionale   

223.810 RON 
(50.000 EUR)

PNUD România 
& Autoritatea Electorală 
Permanentă din 
România

Întărirea capacităţii 
instituţionale a Birourilor 
de Management 
Electoral (EMB) în Egipt, 
Tunisia şi Libia.

268.572 RON
(60.000 EUR)

Federaţia Organzaţiilor 
Neguvernamentale în 
Dezvoltare din România 
(FOND)

Forumul Organizaţiilor 
Neguvernamentale din 
regiunea Mării Negre, 
ediţia a V-a
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Pentru a răspunde crizei umanitare din Siria, ONU a făcut apel pentru fonduri de 348 
milioane USD, până la sfârşitul anului fiind acoperite 53% dintre acestea. Un apel 
umanitar separat a fost lansat pentru refugiaţii sirieni în statele vecine, ridicându-se la 
488 milioane USD.  

România a răspuns pozitiv apelurilor umanitare lansate de ONU, alte organizaţii 
internaţionale sau state-gazdă pentru refugiaţii sirieni, acordând asistenţă atât pentru 
ajutorarea persoanelor din Siria, cât şi a refugiaţilor sirieni din ţările vecine, în valoare 
totală de 0,69 milioane RON.

Pe lângă crizele cauzate de om, în 2012 s-au făcut din nou resimţite fenomenele 
climatice severe, precum seceta în regiunea Sahel, ce au contribuit la creşterea preţului 
alimentelor şi strămutarea în masă a populaţiei. Conform Organizaţiei Naţiunilor Unite 
pentru Alimentaţie şi Agricultură, 18,7 milioane de persoane au fost afectate de criza 
alimentară apărută în urma secetei în mai multe ţări din regiunea Sahel. În ianuarie 
2013, fuseseră solicitate fonduri de peste 1,6 milioane USD pentru oferirea de 
asistenţă umanitară în Burkina Faso, Ciad, Mali, Mauritania, Niger, Senegal, Gambia, 
Camerun şi Nigeria, fiind acoperită doar 35% dintre cerere. România a acordat 0,13 
mil. RON sub formă de asistenţă umanitară în regiunea Sahel, prin intermediul 
Programului Alimentar Mondial.

România a contribuit, de asemenea, la eforturile de reducere a efectelor secetei şi în 
Republica Moldova. Seceta, una dintre cele mai severe din ultimii ani, a avut un impact 
major asupra agriculturii şi  populaţiei rurale ce constituie aproximativ 60% din popu-
laţia ţării şi în condiţiile în care agricultura joacă un rol important în economia ţării, 
contribuind cu 16,2% la produsul intern brut. Regiunea cea mai afectată a fost partea 
de sud a ţării unde producţiile de porumb şi floarea soarelui, de exemplu, au scăzut cu 
peste 80%. Asistenţa financiară a României a fost de 0,22 milioane RON, sumă care 
s-a adăugat contribuţiilor voluntare ale mediului privat românesc.
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3.699.549,88 RON
(826.800,87 EUR)

TOTAL

5.667.140,88 RON
(1.266.762,83 EUR)

TOTAL



În ceea ce priveşte natura fondurilor AOD raportate de MAE prezentată în graficul nr. 9, 
se observă faptul că proiectele bilaterale şi contribuţiile anuale la organizaţii şi fonduri 
internaţionale reprezintă cel mai mare procent din totalul contribuţiilor – 38% fiecare. 
Restul de 24% constă în cotizaţii la misiuni de menţinere a păcii, cheltuieli cu 
observatori electorali, bursele doctorale Eugen Ionesco (9%) şi ajutor umanitar bilateral. 

În privinţa ajutorului umanitar bilateral, s-a remarcat o uşoară scădere a fondurilor 
alocate, de la 1,1 mil. RON în 2011, la 1,05 mil. RON în 2012. Asistenţa umanitară a 
fost alocată ca răspuns la apelurile de urgenţă de pe fondul crizelor din Siria (0,69 mil. 
RON), Sahel (0,13 mil. RON) şi Republica Moldova (0,22 mil. RON), aceasta fiind 
acordată atât prin intermediul organizaţiilor internaţionale de profil (Programul Alimentar 
Mondial, UN OCHA ş.a.), cât şi direct către statul beneficiar, i.e. guvernul Republicii 
Moldova (vezi pag. 18). 

În ceea ce priveşte consolidarea societăţii civile, România a sponsorizat organizarea a 
două forumuri ONG - unul regional, adresat actorilor din zona extinsă a Mării Negre, 
eveniment anual recunoscut  deja la nivel internaţional şi aflat la cea de-a V-a ediţie, şi 
unul dedicat societăţii civile din Republica Moldova, aflat la ediţia a III-a. De asemenea, 
România a co-finanţat cu 442.475 RON (în anii 2011 şi 2012) un proiect implementat 
de Consiliul Europei (CoE), adresat societăţii civile şi mass-media independente din 
Belarus. 

În cadrul acestui proiect, CoE a susţinut Şcoala Est Europeană de Studii Politice 
(EESPS) în organizarea unor evenimente pentru încurajarea cooperării între ONG-urile 
independente din Belarus şi identificarea oportunităţilor prezente în ţară. De asemenea, 
au fost organizate două vizite ale reprezentanţilor societăţii civile din Belarus la sediul 
Consiliului Europei, în timpul Adunării Parlamentare a CoE şi respectiv, cu ocazia 
Adunării Parlamentare şi a conferinţei ONG-urilor internaţionale. 

Pe plan intern, pentru sprijinirea capacităţii reprezentanţilor sectorului ONG din 
România, Ministerul Afacerilor Externe finanţează fondul de mobilitate pentru experţi 
neguvernamentali, un instrument de sprijin financiar pentru misiuni în Republica 
Moldova, menit să faciliteze emergenţa proiectelor comune între cele două ţări.  

O altă prioritate tematică a programului AOD este pacea şi securitatea. România a 
co-finanţat un proiect al Consiliului Europei pentru creşterea încrederii între Chişinău şi 
Tiraspol, pentru încurajarea dialogului între administraţia Republicii Moldova şi 
autorităţile de facto transnistrene şi dezvoltarea contactelor la nivel tehnic pe subiecte 
precum sănătate, educaţie, mobilitate şi informaţie. Asistenţa financiară totală acordată 
de MAE în cadrul proiectului a fost de 1.240.614 RON în anii 2010 - 2012. 

De asemenea, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul de Interne şi PNUD România au 
organizat un training pentru dezvoltarea capacităţilor civile în domeniul reconstrucţiei 
post-conflict adresat tuturor ţărilor prioritare şi de interes pentru AOD. Participanţii la 
curs au luat parte la o serie de module teoretice privind gestionarea crizelor şi la un 
exerciţiu de simulare a unei misiuni pe teren. 223.810 RON au fost donaţi Băncii de 
Dezvoltare a Consiliului Europei pentru “Regional Housing Programme”, un proiect de 
locuinţe pentru refugiaţi şi persoane strămutate intern din Bosnia-Herţegovina, Croaţia, 
Muntenegru şi Serbia.

În domeniile agriculturii şi dezvoltării economice durabile, Guvernul României a finanţat 
echiparea unui laborator pentru determinarea pesticidelor din plante, sol şi produse de 
origine vegetală din Chişinău. Proiectul a fost implementat de Autoritatea Naţională 
Sanitar Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA) din România şi de Minis-
terul Agriculturii şi Industriei Alimentare din Republica Moldova. În cadrul acestui 
proiect, ANSVSA a semnat un acord tehnic cu instituţia omoloagă din Republica 
Moldova. De asemenea, acest proiect a facilitat schimbul de experienţă dintre experţii 
moldoveni şi cei europeni, printr-o serie de vizite de lucru în Chişinău şi Bucureşti. 

Asistența bilaterală AOD în 2012, 
în funcție de categoriile de state beneficiare

La nivel naţional, în 2012, 15 instituţii de linie (ministere şi agenţii de linie) 
au raportat implementarea sau finanţarea de acţiuni şi de contribuţii subscrise 
cooperării internaţionale pentru dezvoltare. 

Volumul total AOD raportat de România pentru anul 2012 a fost de 494.038.920 RON. 
Fondurile raportate ca asistenţă pentru dezvoltare oferite de ministerele româneşti sunt 
prezentate în graficul nr.7.

Din punctul de vedere al volumului contribuţiei, Ministerul Finanţelor Publice (MFP) a 
alocat aproximativ 73% din fondurile de asistenţă pentru dezvoltare raportate la nivel 
naţional, reprezentând aportul României la instrumentele pentru dezvoltare gestionate 
de Comisia Europeană. MFP este urmat de Ministerul Educaţiei Naţionale (MEN), cu 
20% din suma totală de asistenţă raportată (prin bursele oferite studenţilor provenind 
din statele în curs de dezvoltare), de Ministerul Afacerilor Externe (MAE) cu 4%, Minis-
terul Afacerilor Interne (MAI) şi Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice (MMSC), 
fiecare contribuind cu 1% la fondurile raportate la nivel naţional.

În anul 2012, probabil una dintre cele mai mari provocări cu care s-a confruntat politica 
AOD a fost ridicată de legislaţia fragmentată şi interpretarea neunitară a cadrului 
normativ care vizează implementarea şi finanţarea cooperării  pentru dezvoltare. Din 
această cauză, plăţile alocate proiectelor AOD au fost întârziate, afectând predictibili-
tatea programului, ridicând probleme în special pentru ONG-urile partenere. 

O altă problemă este reprezentată de resursele umane limitate, având în vedere cerinţele 
şi standardele impuse de angajamentele internaţionale în domeniu.

Până în anul 2012, coordonarea inter-ministerială în domeniul AOD a fost limitată. 
S-a resimţit astfel, o necesitate stringentă pentru dialog şi coordonare între instituţiile 
statului în acest domeniu, care să permită o utilizare mai eficientă a fondurilor pentru 
dezvoltare disponibile, în care toţi actorii implicaţi să îşi canalizeze eforturile în mod 
complementar pentru atingerea obiectivelor strategice. 

Pentru a îmbunătăţi cooperarea inter-instituţională, MAE a iniţiat în 2012 primele 
grupuri de lucru inter-ministeriale la nivel de experţi în domeniu, iniţiativă care a condus 
în 2013 la crearea Consiliului Consultativ, forumul de dezbatere pentru politica AOD, 
urmând modelul de bună-practică oferit de alte state. De asemenea, MAE/UAsD a 
organizat traininguri specializate pentru ministerele de linie privind raportarea asistenţei 
la nivel naţional, pregătind exerciţiul de raportare naţională Monterrey.

Impactul acestor demersuri se observă în faptul că în anul 2012, 16 instituţii publice au 
raportat contribuţii AOD, faţă de 10 în 2011, ceea ce arată un interes mai ridicat din 
partea acestora pentru domeniu. De asemenea, se observă că sumele declarate de 
ministerele de linie în 2012 sunt, în majoritatea cazurilor, considerabil mai mari faţă de 
anul precendent, precum şi că a avut loc o îmbunătăţire a calităţii raportării AOD a 
acestora. 

   

Angajamente internaționale

În ceea ce priveşte angajamentele internaţionale din domeniul cooperării pentru 
dezvoltare, România şi-a asumat, prin Consensul de la Monterrey, creşterea finanţării 
asistenţei oficiale pentru dezvoltare. Acest angajament politic a fost apoi operaţionalizat 
prin Consensul European pentru Dezvoltare din 2005, care stabileşte ca valoarea 
contribuţiilor fiecărui nou stat membru să ajungă la 0,33% din venitul naţional brut până 
în anul 2015. Conform predicţiilor Uniunii Europene, acest volum se traduce pentru 
România în suma de 538 milioane Euro pentru anul 2015. 

În acest moment, România este departe de a-şi îndeplini acest angajament. Şocurile 
economice suferite în ultimii ani au încetinit evoluţia bugetului AOD astfel încât, conform 
prognozelor Comisiei Europene, România trebuie să crească de aproape 5 ori 
cuantumul asistenţei acordate faţă de contribuţia realizată în 2012. 

În acest an, volumul AOD raportat de România a înregistrat o scădere de 1% faţă de 
nivelul înregistrat în 2011, respectiv, de la 499 milioane RON la 494 milioane RON 
(echivalentul a 111 milioane Euro), reprezentând 0,085 % din venitul naţional brut, prin 
comparaţie cu 0,09% din VNB, raportat în 2011. 

În ceea ce priveşte implicarea în dezbaterea globală despre evoluţia domeniului 
asistenţei pentru dezvoltare, în calitate de stat membru UE, România a contribuit, de 
asemenea, pe parcursul anului 2012 la negocierile privind viitorul buget multianual al 
Uniunii Europene (inclusiv Capitolul 4 care stabileşte bugetele aferente cooperării 
internaţionale pentru dezvoltare). România a fost implicată încă de la început şi în 
negocierile privind stabilirea Fondului European pentru Democraţie (FED)7, instrument 
multilateral care îşi propune finanţarea actorilor din statele în curs de dezvoltare care 
activează în sensul democratizării şi respectării drepturilor omului.

ANEXA 1 - Distribuția bugetului AOD 
al MAE în anul 2012

II.3. Ministerul Educației Naționale 
Bursele de studii şi facilităţile financiare acordate cetăţenilor statelor eligibile 
AOD constituie principala contribuţie AOD a Ministerului Educaţiei Naţionale (MEN), 
în anul 2012 aceste contribuţii ridicându-se la 100.213.138 RON, reprezentând 
aproximativ 20% din totalul fondurilor de asistenţă pentru dezvoltare raportate la 
nivel naţional. 

Mai mult de 50% din fondurile MEN au fost destinate Republicii Moldova (56.990.409 
RON). Au beneficiat de burse de peste 2 mil. RON şi state precum Tunisia, Serbia, 
Albania, Ucraina, Maroc, Turcia şi Siria (Fig.11).

II.4. Ministerul Afacerilor Interne
Contribuţia AOD a Ministerului Afacerilor Interne (MAI) a însumat în 2012 5.394.581 
RON, din care 4.943.550 RON au reprezentat programe UE co-finanţate: asistenţă 
juridică specializată pentru solicitanţii de azil din România, servicii de asistenţă integrată 
pentru asigurarea protecţiei şi incluziunii sociale a refugiaţilor, asistenţă şi facilităţi 
pentru solicitanţii de azil din România privind îmbunătăţirea nivelului de trai şi modelul 
responsabilizării acestora, consolidarea capacităţii autorităţilor de a gestiona 
problematica azilului, asistenţă şi sprijin pentru beneficiarii unor forme de protecţie în 
România, asistenţă specializată şi îmbunătăţirea serviciilor destinate solicitanţilor de 
azil. Totodată, a fost realizat un curs de pregătire în domeniul managementului ordinii 
publice şi dreptului umanitar a 20 de ofiţeri de poliţie din Irak şi un Curs Superior 
Internaţional adresat reprezentanţilor din Republica Moldova, Ucraina, Muntenegru, 
Serbia, Iordania, Albania, China şi Bosnia şi Herţegovina, având ca scop asigurarea 
pregătirii de stat, axată pe specificul activităţii în mediul multinaţional, cunoaşterea 
instituţiilor şi forţelor de securitate europene şi a operaţiunilor de menţinere a păcii 
organizate de către ONU. 
Din perspectiva contribuţiilor multilaterale, MAI a raportat suma de 268.285 RON, 
constituind contribuţie la Organizaţia Internaţională pentru Migraţie.

II.4.1. Administrația Națională a Penitenciarelor

În 2012, Administraţia Naţională a Penitenciarelor (ANP) a raportat o contribuţie AOD 
de 411.901 RON, reprezentând ajutor privind plata şcolarizării pentru elevii moldoveni 
în cadrul Şcolii Naţionale de pregătire a agenţilor de penitenciare (SNPAP) Târgu Ocna, 
acordată în urma "Protocolului de cooperare dintre ANP şi Direcţia Instituţiilor 
Penitenciare MD", costuri privind salariile şi transportul pentru ofiţerii aflaţi în misiune în 
Georgia, respectiv, costuri privind deplasarea unor delegaţii algeriene în vederea 
transferului de expertiză şi know-how.

II.5. Ministerul Mediului și Schimbărilor 
Climatice
Suma contribuţiilor eligibile ca AOD acordate de Ministerul Mediului şi Schimbărilor 
Climatice (MMCS) a atins în 2012 o valoare de 3.533.519 RON. Peste 70% din 
fondurile alocate s-au referit la contribuţii privind Convenţia pentru Protecţia Zonelor 
Umede de Importanţă Internaţională (RAMSAR) – 1.753.323 RON, reprezentând 
contribuţie obligatorie şi voluntară, şi contribuţia la protocolul de la Montreal – 
1.051.000 RON. Alte contribuţii au fost destinate Convenţiei Naţiunilor Unite privind 
Combaterea Deşertificării – 55.571 RON, Convenţia privind Schimbările Climatice - 
71.243 RON, Programul Naţiunilor Unite pentru Mediu - 561.500 RON, Convenţia 
privind comerţul internaţional cu specii periclitate de faună şi floră sălbatică (CITES) - 
33.665 RON şi Uniunea Internaţională pentru Conservarea Naturii – 7.215 RON.

II.10. Ministerul Muncii, Familiei, 
Protecției Sociale și Persoanelor
Vârstnice 
Contribuţia AOD raportată de MMFPSPV s-a ridicat la valoarea de 1.394.837 RON, 
reprezentând aportul financiar la bugetul Organizaţiei Internaţionale a Muncii.

II.11. Ministerul pentru Societatea 
Informațională 
Totalul contribuţiei AOD a MCSI din 2012 s-a ridicat la 149.044 RON, reprezentând 
contribuţia financiară anuală către Uniunea Poştală Universală – 61.973 RON - şi către 
Uniunea Internaţională a Telecomunicaţiilor – 87.071 RON.

II.12. Camera de Comerț și Industrie 
a României 
Camera de Comerţ şi Industrie a României a alocat în 2012 fonduri AOD în valoare de 
14.370 RON, reprezentând costuri cu participarea experţilor români la un program de 
twinning vizând transferul de expertiză în beneficiul Republicii Moldova.

II.13. Agenția Națională a 
Funcționarilor Publici 
Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici a raportat în 2012 o contribuţie AOD în 
valoare de 11.360 RON, reprezentând costurile cu participarea experţilor proprii la 
conferinţa internaţională cu tema "Sporirea eficacităţii şi eficienţei funcţiei publice prin 
evaluarea performanţelor" desfăşurată la Baku (Azerbaidjan).

Buget (RON)
[echivalent in EUR]

268.572 RON 
(60.000 EUR)

Organizaţia
implementatoare

PNUD România

Numele 
proiectului

Dezvoltarea 
capacităţilor civile 
în domeniul reconstrucţiei 
post-conflict.

223.810 RON
(50.000 EUR)

Banca de Dezvoltare 
a Consiliului Europei

Programul regional 
comun al Băncii de 
Dezvoltare a Consiliului 
Europei pentru refugiaţi
şi persoane strămutate 
intern

179.048 RON
(40.000 EUR)

Federaţia Organzaţiilor 
Neguvernamentale în 
Dezvoltare din România 
(FOND)

Şcoala Română 
de Dezvoltare

223.810 RON
(50.000 EUR)

PNUD RomâniaInstrumente româneşti 
pentru democratizare 
(Romanian 
Democratization Tools)

804.600 RON
(180.000 EUR)

Contribuţie la fondurile Convenţiei Cadru a Organizaţiei 
Naţiunilor  Unite  privind  Schimbările Climatice

447.000 RON
(100.000 EUR)

Contribuţie la Înaltul Comisar ONU pentru Refugiaţi 
(UNHCR)

312.900 RON
(70.000 EUR)

Contribuţie la Fondul Naţiunilor Unite 
pentru Situaţii de Urgenţă (CERF)

223.500 RON
(50.000 EUR)

Contribuţie la Biroul Înaltului Comisar pentru 
Drepturile Omului (OHCHR)

537.144 RON
(120.000 EUR)

PNUD RomâniaElaborarea şi 
implementarea Strategiei 
naţionale de comunicare 
şi asigurare a transparenţei 
în domeniul AOD

1.788.000 RON
(400.000 EUR)

TOTAL
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Pentru a răspunde crizei umanitare din Siria, ONU a făcut apel pentru fonduri de 348 
milioane USD, până la sfârşitul anului fiind acoperite 53% dintre acestea. Un apel 
umanitar separat a fost lansat pentru refugiaţii sirieni în statele vecine, ridicându-se la 
488 milioane USD.  

România a răspuns pozitiv apelurilor umanitare lansate de ONU, alte organizaţii 
internaţionale sau state-gazdă pentru refugiaţii sirieni, acordând asistenţă atât pentru 
ajutorarea persoanelor din Siria, cât şi a refugiaţilor sirieni din ţările vecine, în valoare 
totală de 0,69 milioane RON.

Pe lângă crizele cauzate de om, în 2012 s-au făcut din nou resimţite fenomenele 
climatice severe, precum seceta în regiunea Sahel, ce au contribuit la creşterea preţului 
alimentelor şi strămutarea în masă a populaţiei. Conform Organizaţiei Naţiunilor Unite 
pentru Alimentaţie şi Agricultură, 18,7 milioane de persoane au fost afectate de criza 
alimentară apărută în urma secetei în mai multe ţări din regiunea Sahel. În ianuarie 
2013, fuseseră solicitate fonduri de peste 1,6 milioane USD pentru oferirea de 
asistenţă umanitară în Burkina Faso, Ciad, Mali, Mauritania, Niger, Senegal, Gambia, 
Camerun şi Nigeria, fiind acoperită doar 35% dintre cerere. România a acordat 0,13 
mil. RON sub formă de asistenţă umanitară în regiunea Sahel, prin intermediul 
Programului Alimentar Mondial.

România a contribuit, de asemenea, la eforturile de reducere a efectelor secetei şi în 
Republica Moldova. Seceta, una dintre cele mai severe din ultimii ani, a avut un impact 
major asupra agriculturii şi  populaţiei rurale ce constituie aproximativ 60% din popu-
laţia ţării şi în condiţiile în care agricultura joacă un rol important în economia ţării, 
contribuind cu 16,2% la produsul intern brut. Regiunea cea mai afectată a fost partea 
de sud a ţării unde producţiile de porumb şi floarea soarelui, de exemplu, au scăzut cu 
peste 80%. Asistenţa financiară a României a fost de 0,22 milioane RON, sumă care 
s-a adăugat contribuţiilor voluntare ale mediului privat românesc.
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492.382 RON
(110.000 EUR)

TOTAL

940.002 RON
(210.000 EUR)

TOTAL
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În ceea ce priveşte natura fondurilor AOD raportate de MAE prezentată în graficul nr. 9, 
se observă faptul că proiectele bilaterale şi contribuţiile anuale la organizaţii şi fonduri 
internaţionale reprezintă cel mai mare procent din totalul contribuţiilor – 38% fiecare. 
Restul de 24% constă în cotizaţii la misiuni de menţinere a păcii, cheltuieli cu 
observatori electorali, bursele doctorale Eugen Ionesco (9%) şi ajutor umanitar bilateral. 

În privinţa ajutorului umanitar bilateral, s-a remarcat o uşoară scădere a fondurilor 
alocate, de la 1,1 mil. RON în 2011, la 1,05 mil. RON în 2012. Asistenţa umanitară a 
fost alocată ca răspuns la apelurile de urgenţă de pe fondul crizelor din Siria (0,69 mil. 
RON), Sahel (0,13 mil. RON) şi Republica Moldova (0,22 mil. RON), aceasta fiind 
acordată atât prin intermediul organizaţiilor internaţionale de profil (Programul Alimentar 
Mondial, UN OCHA ş.a.), cât şi direct către statul beneficiar, i.e. guvernul Republicii 
Moldova (vezi pag. 18). 

În ceea ce priveşte consolidarea societăţii civile, România a sponsorizat organizarea a 
două forumuri ONG - unul regional, adresat actorilor din zona extinsă a Mării Negre, 
eveniment anual recunoscut  deja la nivel internaţional şi aflat la cea de-a V-a ediţie, şi 
unul dedicat societăţii civile din Republica Moldova, aflat la ediţia a III-a. De asemenea, 
România a co-finanţat cu 442.475 RON (în anii 2011 şi 2012) un proiect implementat 
de Consiliul Europei (CoE), adresat societăţii civile şi mass-media independente din 
Belarus. 

În cadrul acestui proiect, CoE a susţinut Şcoala Est Europeană de Studii Politice 
(EESPS) în organizarea unor evenimente pentru încurajarea cooperării între ONG-urile 
independente din Belarus şi identificarea oportunităţilor prezente în ţară. De asemenea, 
au fost organizate două vizite ale reprezentanţilor societăţii civile din Belarus la sediul 
Consiliului Europei, în timpul Adunării Parlamentare a CoE şi respectiv, cu ocazia 
Adunării Parlamentare şi a conferinţei ONG-urilor internaţionale. 

Pe plan intern, pentru sprijinirea capacităţii reprezentanţilor sectorului ONG din 
România, Ministerul Afacerilor Externe finanţează fondul de mobilitate pentru experţi 
neguvernamentali, un instrument de sprijin financiar pentru misiuni în Republica 
Moldova, menit să faciliteze emergenţa proiectelor comune între cele două ţări.  

O altă prioritate tematică a programului AOD este pacea şi securitatea. România a 
co-finanţat un proiect al Consiliului Europei pentru creşterea încrederii între Chişinău şi 
Tiraspol, pentru încurajarea dialogului între administraţia Republicii Moldova şi 
autorităţile de facto transnistrene şi dezvoltarea contactelor la nivel tehnic pe subiecte 
precum sănătate, educaţie, mobilitate şi informaţie. Asistenţa financiară totală acordată 
de MAE în cadrul proiectului a fost de 1.240.614 RON în anii 2010 - 2012. 

De asemenea, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul de Interne şi PNUD România au 
organizat un training pentru dezvoltarea capacităţilor civile în domeniul reconstrucţiei 
post-conflict adresat tuturor ţărilor prioritare şi de interes pentru AOD. Participanţii la 
curs au luat parte la o serie de module teoretice privind gestionarea crizelor şi la un 
exerciţiu de simulare a unei misiuni pe teren. 223.810 RON au fost donaţi Băncii de 
Dezvoltare a Consiliului Europei pentru “Regional Housing Programme”, un proiect de 
locuinţe pentru refugiaţi şi persoane strămutate intern din Bosnia-Herţegovina, Croaţia, 
Muntenegru şi Serbia.

În domeniile agriculturii şi dezvoltării economice durabile, Guvernul României a finanţat 
echiparea unui laborator pentru determinarea pesticidelor din plante, sol şi produse de 
origine vegetală din Chişinău. Proiectul a fost implementat de Autoritatea Naţională 
Sanitar Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA) din România şi de Minis-
terul Agriculturii şi Industriei Alimentare din Republica Moldova. În cadrul acestui 
proiect, ANSVSA a semnat un acord tehnic cu instituţia omoloagă din Republica 
Moldova. De asemenea, acest proiect a facilitat schimbul de experienţă dintre experţii 
moldoveni şi cei europeni, printr-o serie de vizite de lucru în Chişinău şi Bucureşti. 

Asistența bilaterală AOD în 2012, 
în funcție de categoriile de state beneficiare

La nivel naţional, în 2012, 15 instituţii de linie (ministere şi agenţii de linie) 
au raportat implementarea sau finanţarea de acţiuni şi de contribuţii subscrise 
cooperării internaţionale pentru dezvoltare. 

Volumul total AOD raportat de România pentru anul 2012 a fost de 494.038.920 RON. 
Fondurile raportate ca asistenţă pentru dezvoltare oferite de ministerele româneşti sunt 
prezentate în graficul nr.7.

Din punctul de vedere al volumului contribuţiei, Ministerul Finanţelor Publice (MFP) a 
alocat aproximativ 73% din fondurile de asistenţă pentru dezvoltare raportate la nivel 
naţional, reprezentând aportul României la instrumentele pentru dezvoltare gestionate 
de Comisia Europeană. MFP este urmat de Ministerul Educaţiei Naţionale (MEN), cu 
20% din suma totală de asistenţă raportată (prin bursele oferite studenţilor provenind 
din statele în curs de dezvoltare), de Ministerul Afacerilor Externe (MAE) cu 4%, Minis-
terul Afacerilor Interne (MAI) şi Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice (MMSC), 
fiecare contribuind cu 1% la fondurile raportate la nivel naţional.

În anul 2012, probabil una dintre cele mai mari provocări cu care s-a confruntat politica 
AOD a fost ridicată de legislaţia fragmentată şi interpretarea neunitară a cadrului 
normativ care vizează implementarea şi finanţarea cooperării  pentru dezvoltare. Din 
această cauză, plăţile alocate proiectelor AOD au fost întârziate, afectând predictibili-
tatea programului, ridicând probleme în special pentru ONG-urile partenere. 

O altă problemă este reprezentată de resursele umane limitate, având în vedere cerinţele 
şi standardele impuse de angajamentele internaţionale în domeniu.

Până în anul 2012, coordonarea inter-ministerială în domeniul AOD a fost limitată. 
S-a resimţit astfel, o necesitate stringentă pentru dialog şi coordonare între instituţiile 
statului în acest domeniu, care să permită o utilizare mai eficientă a fondurilor pentru 
dezvoltare disponibile, în care toţi actorii implicaţi să îşi canalizeze eforturile în mod 
complementar pentru atingerea obiectivelor strategice. 

Pentru a îmbunătăţi cooperarea inter-instituţională, MAE a iniţiat în 2012 primele 
grupuri de lucru inter-ministeriale la nivel de experţi în domeniu, iniţiativă care a condus 
în 2013 la crearea Consiliului Consultativ, forumul de dezbatere pentru politica AOD, 
urmând modelul de bună-practică oferit de alte state. De asemenea, MAE/UAsD a 
organizat traininguri specializate pentru ministerele de linie privind raportarea asistenţei 
la nivel naţional, pregătind exerciţiul de raportare naţională Monterrey.

Impactul acestor demersuri se observă în faptul că în anul 2012, 16 instituţii publice au 
raportat contribuţii AOD, faţă de 10 în 2011, ceea ce arată un interes mai ridicat din 
partea acestora pentru domeniu. De asemenea, se observă că sumele declarate de 
ministerele de linie în 2012 sunt, în majoritatea cazurilor, considerabil mai mari faţă de 
anul precendent, precum şi că a avut loc o îmbunătăţire a calităţii raportării AOD a 
acestora. 

   

Angajamente internaționale

În ceea ce priveşte angajamentele internaţionale din domeniul cooperării pentru 
dezvoltare, România şi-a asumat, prin Consensul de la Monterrey, creşterea finanţării 
asistenţei oficiale pentru dezvoltare. Acest angajament politic a fost apoi operaţionalizat 
prin Consensul European pentru Dezvoltare din 2005, care stabileşte ca valoarea 
contribuţiilor fiecărui nou stat membru să ajungă la 0,33% din venitul naţional brut până 
în anul 2015. Conform predicţiilor Uniunii Europene, acest volum se traduce pentru 
România în suma de 538 milioane Euro pentru anul 2015. 

În acest moment, România este departe de a-şi îndeplini acest angajament. Şocurile 
economice suferite în ultimii ani au încetinit evoluţia bugetului AOD astfel încât, conform 
prognozelor Comisiei Europene, România trebuie să crească de aproape 5 ori 
cuantumul asistenţei acordate faţă de contribuţia realizată în 2012. 

În acest an, volumul AOD raportat de România a înregistrat o scădere de 1% faţă de 
nivelul înregistrat în 2011, respectiv, de la 499 milioane RON la 494 milioane RON 
(echivalentul a 111 milioane Euro), reprezentând 0,085 % din venitul naţional brut, prin 
comparaţie cu 0,09% din VNB, raportat în 2011. 

În ceea ce priveşte implicarea în dezbaterea globală despre evoluţia domeniului 
asistenţei pentru dezvoltare, în calitate de stat membru UE, România a contribuit, de 
asemenea, pe parcursul anului 2012 la negocierile privind viitorul buget multianual al 
Uniunii Europene (inclusiv Capitolul 4 care stabileşte bugetele aferente cooperării 
internaţionale pentru dezvoltare). România a fost implicată încă de la început şi în 
negocierile privind stabilirea Fondului European pentru Democraţie (FED)7, instrument 
multilateral care îşi propune finanţarea actorilor din statele în curs de dezvoltare care 
activează în sensul democratizării şi respectării drepturilor omului.

ANEXA 1 - Distribuția bugetului AOD 
al MAE în anul 2012

II.3. Ministerul Educației Naționale 
Bursele de studii şi facilităţile financiare acordate cetăţenilor statelor eligibile 
AOD constituie principala contribuţie AOD a Ministerului Educaţiei Naţionale (MEN), 
în anul 2012 aceste contribuţii ridicându-se la 100.213.138 RON, reprezentând 
aproximativ 20% din totalul fondurilor de asistenţă pentru dezvoltare raportate la 
nivel naţional. 

Mai mult de 50% din fondurile MEN au fost destinate Republicii Moldova (56.990.409 
RON). Au beneficiat de burse de peste 2 mil. RON şi state precum Tunisia, Serbia, 
Albania, Ucraina, Maroc, Turcia şi Siria (Fig.11).

II.4. Ministerul Afacerilor Interne
Contribuţia AOD a Ministerului Afacerilor Interne (MAI) a însumat în 2012 5.394.581 
RON, din care 4.943.550 RON au reprezentat programe UE co-finanţate: asistenţă 
juridică specializată pentru solicitanţii de azil din România, servicii de asistenţă integrată 
pentru asigurarea protecţiei şi incluziunii sociale a refugiaţilor, asistenţă şi facilităţi 
pentru solicitanţii de azil din România privind îmbunătăţirea nivelului de trai şi modelul 
responsabilizării acestora, consolidarea capacităţii autorităţilor de a gestiona 
problematica azilului, asistenţă şi sprijin pentru beneficiarii unor forme de protecţie în 
România, asistenţă specializată şi îmbunătăţirea serviciilor destinate solicitanţilor de 
azil. Totodată, a fost realizat un curs de pregătire în domeniul managementului ordinii 
publice şi dreptului umanitar a 20 de ofiţeri de poliţie din Irak şi un Curs Superior 
Internaţional adresat reprezentanţilor din Republica Moldova, Ucraina, Muntenegru, 
Serbia, Iordania, Albania, China şi Bosnia şi Herţegovina, având ca scop asigurarea 
pregătirii de stat, axată pe specificul activităţii în mediul multinaţional, cunoaşterea 
instituţiilor şi forţelor de securitate europene şi a operaţiunilor de menţinere a păcii 
organizate de către ONU. 
Din perspectiva contribuţiilor multilaterale, MAI a raportat suma de 268.285 RON, 
constituind contribuţie la Organizaţia Internaţională pentru Migraţie.

II.4.1. Administrația Națională a Penitenciarelor

În 2012, Administraţia Naţională a Penitenciarelor (ANP) a raportat o contribuţie AOD 
de 411.901 RON, reprezentând ajutor privind plata şcolarizării pentru elevii moldoveni 
în cadrul Şcolii Naţionale de pregătire a agenţilor de penitenciare (SNPAP) Târgu Ocna, 
acordată în urma "Protocolului de cooperare dintre ANP şi Direcţia Instituţiilor 
Penitenciare MD", costuri privind salariile şi transportul pentru ofiţerii aflaţi în misiune în 
Georgia, respectiv, costuri privind deplasarea unor delegaţii algeriene în vederea 
transferului de expertiză şi know-how.

II.5. Ministerul Mediului și Schimbărilor 
Climatice
Suma contribuţiilor eligibile ca AOD acordate de Ministerul Mediului şi Schimbărilor 
Climatice (MMCS) a atins în 2012 o valoare de 3.533.519 RON. Peste 70% din 
fondurile alocate s-au referit la contribuţii privind Convenţia pentru Protecţia Zonelor 
Umede de Importanţă Internaţională (RAMSAR) – 1.753.323 RON, reprezentând 
contribuţie obligatorie şi voluntară, şi contribuţia la protocolul de la Montreal – 
1.051.000 RON. Alte contribuţii au fost destinate Convenţiei Naţiunilor Unite privind 
Combaterea Deşertificării – 55.571 RON, Convenţia privind Schimbările Climatice - 
71.243 RON, Programul Naţiunilor Unite pentru Mediu - 561.500 RON, Convenţia 
privind comerţul internaţional cu specii periclitate de faună şi floră sălbatică (CITES) - 
33.665 RON şi Uniunea Internaţională pentru Conservarea Naturii – 7.215 RON.

II.10. Ministerul Muncii, Familiei, 
Protecției Sociale și Persoanelor
Vârstnice 
Contribuţia AOD raportată de MMFPSPV s-a ridicat la valoarea de 1.394.837 RON, 
reprezentând aportul financiar la bugetul Organizaţiei Internaţionale a Muncii.

II.11. Ministerul pentru Societatea 
Informațională 
Totalul contribuţiei AOD a MCSI din 2012 s-a ridicat la 149.044 RON, reprezentând 
contribuţia financiară anuală către Uniunea Poştală Universală – 61.973 RON - şi către 
Uniunea Internaţională a Telecomunicaţiilor – 87.071 RON.

II.12. Camera de Comerț și Industrie 
a României 
Camera de Comerţ şi Industrie a României a alocat în 2012 fonduri AOD în valoare de 
14.370 RON, reprezentând costuri cu participarea experţilor români la un program de 
twinning vizând transferul de expertiză în beneficiul Republicii Moldova.

II.13. Agenția Națională a 
Funcționarilor Publici 
Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici a raportat în 2012 o contribuţie AOD în 
valoare de 11.360 RON, reprezentând costurile cu participarea experţilor proprii la 
conferinţa internaţională cu tema "Sporirea eficacităţii şi eficienţei funcţiei publice prin 
evaluarea performanţelor" desfăşurată la Baku (Azerbaidjan).

Buget (RON)
[echivalent in EUR]

691.635 RON
(154.602,75 EUR)

Numele 
proiectului

SIRIA

71.770 RON
(16.020,09 EUR)

Prin intermediul Organizaţiei internaţionale 
pentru Migraţie

179.425 RON
(40.050,22 EUR)

Prin intermediul Oficiului pentru 
Coordonarea Afacerilor Umanitare

440.440 RON
(98.532,44 EUR)

Asistenţă pentru refugiaţii sirieni în Iordania acordată prin 
intermediul Organizaţiei de Caritate Hasemită Iordania

134.970 RON
(30.000 EUR)

SAHEL
Prin intermediul Programului Alimentar Mondial (PAM)

223.500 RON
(50.000 EUR)

REPUBLICA MOLDOVA
Fonduri transferate direct guvernului R. Moldova

9.937.629,88 RON
(2.223.364,81 EUR)

TOTAL

34

Pentru a răspunde crizei umanitare din Siria, ONU a făcut apel pentru fonduri de 348 
milioane USD, până la sfârşitul anului fiind acoperite 53% dintre acestea. Un apel 
umanitar separat a fost lansat pentru refugiaţii sirieni în statele vecine, ridicându-se la 
488 milioane USD.  

România a răspuns pozitiv apelurilor umanitare lansate de ONU, alte organizaţii 
internaţionale sau state-gazdă pentru refugiaţii sirieni, acordând asistenţă atât pentru 
ajutorarea persoanelor din Siria, cât şi a refugiaţilor sirieni din ţările vecine, în valoare 
totală de 0,69 milioane RON.

Pe lângă crizele cauzate de om, în 2012 s-au făcut din nou resimţite fenomenele 
climatice severe, precum seceta în regiunea Sahel, ce au contribuit la creşterea preţului 
alimentelor şi strămutarea în masă a populaţiei. Conform Organizaţiei Naţiunilor Unite 
pentru Alimentaţie şi Agricultură, 18,7 milioane de persoane au fost afectate de criza 
alimentară apărută în urma secetei în mai multe ţări din regiunea Sahel. În ianuarie 
2013, fuseseră solicitate fonduri de peste 1,6 milioane USD pentru oferirea de 
asistenţă umanitară în Burkina Faso, Ciad, Mali, Mauritania, Niger, Senegal, Gambia, 
Camerun şi Nigeria, fiind acoperită doar 35% dintre cerere. România a acordat 0,13 
mil. RON sub formă de asistenţă umanitară în regiunea Sahel, prin intermediul 
Programului Alimentar Mondial.

România a contribuit, de asemenea, la eforturile de reducere a efectelor secetei şi în 
Republica Moldova. Seceta, una dintre cele mai severe din ultimii ani, a avut un impact 
major asupra agriculturii şi  populaţiei rurale ce constituie aproximativ 60% din popu-
laţia ţării şi în condiţiile în care agricultura joacă un rol important în economia ţării, 
contribuind cu 16,2% la produsul intern brut. Regiunea cea mai afectată a fost partea 
de sud a ţării unde producţiile de porumb şi floarea soarelui, de exemplu, au scăzut cu 
peste 80%. Asistenţa financiară a României a fost de 0,22 milioane RON, sumă care 
s-a adăugat contribuţiilor voluntare ale mediului privat românesc.
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1.050.105 RON
(234.602,75 EUR)

TOTAL



Statele prioritare, Republica Moldova şi Serbia, au resimţit cel mai puternic diminuarea 
bugetului total al MAE, în contextul în care, pe lângă cele trei ţări prioritare, au mai 
beneficiat de asistenţă din partea României şi Republica Irak, Afganistan, Palestina şi 
Etiopia, precum şi Libia, Azerbaidjan şi Armenia (vezi graficele de la Fig. 15). Astfel, 
asistenţa acordată Republicii Moldova a fost de 0,64 mil. RON (aproximativ 9% din 
bugetul AOD) în 2008 şi 0,58 mil. RON în 2009 (7,5% din bugetul anual), în comparaţie 
cu 3,49 mil. RON în 2007. 

Serbia a beneficiat de asistenţă pentru dezvoltare din partea României în valoare de 
0,44 mil. RON (6,3% din bugetul AOD) în 2008 şi 0,29 mil. RON (3,8% din bugetul 
anual) în 2009. Deşi asistenţa acordată Georgiei a scăzut în 2008 la 0,04 mil. RON, în 
2009 aceasta a fost 1,88 mil. RON. 

În 2008, asistenţa pentru dezvoltare s-a concentrat pe teme precum dezvoltarea 
socio-economică, dezvoltarea capacităţii instituţionale, asistenţă electorală şi educaţie, 
iar în 2009, proiectele finanţate din bugetul AOD au vizat teme precum dezvoltarea 
capacităţii instituţionale şi dezvoltare economică durabilă. 

În 2010, bugetul AOD al MAE a crescut cu peste 50% faţă de anul anterior, însumând 
18,93 mil. RON. Republica Moldova a fost beneficiarul principal al programului de 
asistenţă pentru dezvoltare al României. Proiectele finanţate au însumat 11,2 mil. RON 
(59% din bugetul anual) şi au vizat arii tematice precum agricultură şi dezvoltare 
durabilă, dezvoltarea capacităţii instituţionale, sănătate şi pace şi securitate. 

Georgia a primit asistenţă în valoare de 1,32 mil. RON (7% din bugetul anual) în cadrul 
unui proiect de protecţie a drepturilor omului şi sprijinire a persoanelor cu dizabilităţi. 
Restul contribuţiilor bilaterale, adică 1,3 mil. RON, au fost alocate unor proiecte de 
dezvoltare economică şi asistenţă pentru refugiaţi, derulate în Serbia şi, respectiv, 
Palestina.

Pe fondul recesiunii economice, bugetul AOD pentru 2011 a fost diminuat din nou cu 
aproximativ 40% faţă de anul anterior, ajungând la valoarea de 11,23 mil. RON. În 
2011, Republica Moldova a beneficiat de asistenţă totală în valoare de 3,38 mil. RON 
(30% din bugetul anual), pentru proiecte de dezvoltare a capacităţii instituţionale, pace 
şi securitate, dezvoltare a capacităţii societăţii civile şi dezvoltare regională. Georgia a 
primit asistenţă prin două proiecte însumând 1,12 mil RON (10% din bugetul anual), 
care au vizat consolidarea păcii şi a securităţii şi dezvoltarea societăţii civile. 

ANEXA 2 - Evoluția bugetului AOD al 
MAE în perioada 2007-2012

1. Contribuții bilaterale
Bugetul AOD al MAE a variat semnificativ în perioada 2007-2012, cu sume cuprinse 
între 7,03 mil. RON (2008) şi 18,93 mil. RON (2010) (vezi Fig. nr. 14). Statele care au 
beneficiat consecvent de asistenţă pentru dezvoltare pe parcursul  întregii perioade au 
fost Republica Moldova, punctul principal de interes geografic al AOD, şi Georgia. 

Pe lângă acestea, în 2007 a mai primit finanţare prin programul AOD Serbia, iar în 
2008 au fost adăugate Libia, Irak, Republica Islamică Afganistan, Azerbaidjan, Armenia 
şi Palestina. În 2011, ca răspuns la Primăvara Arabă, Tunisia şi Republica Arabă Egipt 
au fost incluse în lista statelor în atenţie. În acest context, România a susţinut schimburi 
de experienţă cu statele din zona MENA, împărtăşindu-şi propria expertiză din perioa-
da de tranziţie democratică. În 2011, Belarus a beneficiat, de asemenea, de asistenţă 
pentru dezvoltare din bugetul AOD. 

2. Contribuții regionale
Pe lângă contribuţiile bilaterale, o parte din bugetul AOD al MAE din perioda 
2007-2012 a fost acordat pentru proiecte regionale în zona extinsă a Mării Negre, 
Africa de Nord, Caucaz şi Asia Centrală şi Europa de Sud-Est. 

2008 a fost primul an în care au fost implementate proiecte regionale din bugetul AOD 
al MAE. Atunci a avut loc prima ediţie a Forumului Organizaţiilor Neguvernamentale de 
la Marea Neagră, fiind, de asemenea, finaţate proiecte de cercetare şi întărire a 
capacităţii instituţionale a statelor din regiune. În 2008, au mai fost  implementate 
proiecte în regiunea Caucaz şi, respectiv, în Europa de Sud-Est ce au vizat 
consolidarea capacităţii societăţii civile şi a instituţiilor de stat. În total, contribuţiile 
regionale din 2008 s-au ridicat la aprox. 1,6 mil. RON. 

În 2009, contribuţiile regionale ale MAE, în valoare de 1,14 mil. RON, s-au concentrat 
pe finanţarea Forumului ONG-urilor de la Marea Neagră şi a unui proiect de formare în 
domeniului securităţii frontierelor adresat statelor beneficare din Asia (inclusiv 
Afganistan), Irak, Republica Moldova şi Georgia. 

În 2010, pe lângă Forumul ONG-urilor de la Marea Neagră, a mai fost finanţat un  
studiu de legislaţie în domeniul implementării sancţiunilor internaţionale în statele 
Europei de Sud-Est.

Începând cu 2011, pe lista regiunilor care au beneficiat de asistenţă pentru dezvoltare 
a fost inclusă şi Africa de Nord, unde au fost finanţate proiecte de întărire a capacităţii 
instituţiilor publice, acestea primind, în total, în anii 2011 şi 2012, 0,33 mil. RON. De 
asemenea, în 2011 au fost organizate o serie de programe de formare adresate regiunii  
Caucaz şi Asia Centrală. În 2011, contribuţiile regionale s-au ridicat la 0,97 mil. RON, 
iar în 2009 la 0,49 mil. RON.

5. Contribuții multilaterale
Contribuţiile multilaterale au reprezentat un procent important din bugetul AOD, în 
special în primii ani ai României ca donator. Astfel, în 2007, peste 40% din bugetul 
anual, adică 6,7 mil. RON au fost direcţionaţi către organizaţii şi instituţii internaţionale. 

În 2008 şi 2009, procentul de contribuţii multilaterale a scăzut la 22,7% (1,6 mil. RON) 
şi, respectiv, 34,4% (2,7 mil. RON). 

În 2010, contribuţiile multilaterale au fost în valoare de 3,5 mil. RON (18,7% din bugetul 
anual), în 2011 de 2,8 mil. RON (25,5% din bugetul anual) şi în 2012 de aprox. 1,8 mil 
RON (18% din bugetul anual). Printre organizaţiile care au primit în mod constant 
finanţare din bugetul AOD se numără Fondul Central al Naţiunilor Unite de Reacţie 
Rapidă în Cazuri de Urgenţă (CERF), Agenţia ONU pentru Refugiaţi (UNHCR), Oficiul 
Înaltului Comisar pentru Drepturile Omului (OHCHR), Fondul Global pentru Combaterea 
HIV/SIDA şi Fondul Educaţie pentru Toţi ale Băncii Mondiale.

În 2007, de la bugetul MAE a fost acordată asistenţă umanitară în sprijinul Republicii 
Moldova, aceasta nefiind însă, alocată de la linia bugetară special dedicată cooperării 
internaţionale datorită aprobării tardive a bugetului alocat în acest sens.

În 2008, asistenţa umanitară a fost direcţionată către Georgia, ca răspuns la criza 
umanitară provocată de conflictul din acel an, şi către Birmania (Myanmar) şi China, ca 
răspuns la crizele umanitare provocate de dezastre naturale de tipul ciclonului şi 
cutremurului. 

Pakistanul a beneficiat de asistenţă umanitară din partea MAE în perioada 2009-2011 
pe fondul crizei politice din ţară, dar şi ca răspuns la situaţia de urgenţă cauzată de 
inundaţiile din 2010. 

Pe lângă acestea, MAE a acordat asistenţă umanitară şi în Afganistan în 2009 şi 2011 - 
în contextul războiului din zonă şi a numărului mare de refugiaţi cauzat de acesta, în 
Haiti - ca răspuns la apelul de urgenţă al ONU în urma cutremurului din luna ianuarie 
2010, în Libia - în cadrul unui program de deminare, în Palestina pentru Fâşia Gaza şi 
în Thailanda, urmare a inundaţiilor.

În perioada 2007-2011, România a acordat asistenţă multilaterală către CERF, 
contribuind astfel la ameliorarea efectelor diferitelor crize umanitare la nivel global.
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Această anexă prezintă o analiză de ansamblu 
a evoluţiei bugetului de asistenţă oficială pentru 
dezvoltare (AOD) al Ministerului Afacerilor Externe în perioada 2007-2012. 

Raportarea fondurilor va fi organizată în următoarele secţiuni: contribuţii 
bilaterale – direcţionate specific către unul dintre statele partenere ale 
României, contribuţii pentru proiecte regionale, contribuţii tematice - care 
cuprinde proiectele centrate pe un anumit subiect predilect, în care România 
a acumulat experienţă şi expertiză, educaţie pentru dezvoltare şi conştientizare 
publică – care vizează atât proiecte de promovare la nivel naţional a 
problematicilor de dezvoltare, precum şi acţiuni de vizibilitate şi creştere a 
transparenţei în ceea ce priveşte politica AOD, contribuţii multilaterale – care 
cuprind acele fonduri donate neafectat către organizaţii şi instituţii 
internaţionale şi asistenţă umanitară.

Notăm că, în aprecierea evoluţiei sumelor acordate prin AOD, trebuie acordată 
atenţie variaţiei semnificative a cursului valutar din această perioadă. Com-
paraţiile bugetare în valute diferite între ani diferiţi pot varia.  



Statele prioritare, Republica Moldova şi Serbia, au resimţit cel mai puternic diminuarea 
bugetului total al MAE, în contextul în care, pe lângă cele trei ţări prioritare, au mai 
beneficiat de asistenţă din partea României şi Republica Irak, Afganistan, Palestina şi 
Etiopia, precum şi Libia, Azerbaidjan şi Armenia (vezi graficele de la Fig. 15). Astfel, 
asistenţa acordată Republicii Moldova a fost de 0,64 mil. RON (aproximativ 9% din 
bugetul AOD) în 2008 şi 0,58 mil. RON în 2009 (7,5% din bugetul anual), în comparaţie 
cu 3,49 mil. RON în 2007. 

Serbia a beneficiat de asistenţă pentru dezvoltare din partea României în valoare de 
0,44 mil. RON (6,3% din bugetul AOD) în 2008 şi 0,29 mil. RON (3,8% din bugetul 
anual) în 2009. Deşi asistenţa acordată Georgiei a scăzut în 2008 la 0,04 mil. RON, în 
2009 aceasta a fost 1,88 mil. RON. 

În 2008, asistenţa pentru dezvoltare s-a concentrat pe teme precum dezvoltarea 
socio-economică, dezvoltarea capacităţii instituţionale, asistenţă electorală şi educaţie, 
iar în 2009, proiectele finanţate din bugetul AOD au vizat teme precum dezvoltarea 
capacităţii instituţionale şi dezvoltare economică durabilă. 

În 2010, bugetul AOD al MAE a crescut cu peste 50% faţă de anul anterior, însumând 
18,93 mil. RON. Republica Moldova a fost beneficiarul principal al programului de 
asistenţă pentru dezvoltare al României. Proiectele finanţate au însumat 11,2 mil. RON 
(59% din bugetul anual) şi au vizat arii tematice precum agricultură şi dezvoltare 
durabilă, dezvoltarea capacităţii instituţionale, sănătate şi pace şi securitate. 

Georgia a primit asistenţă în valoare de 1,32 mil. RON (7% din bugetul anual) în cadrul 
unui proiect de protecţie a drepturilor omului şi sprijinire a persoanelor cu dizabilităţi. 
Restul contribuţiilor bilaterale, adică 1,3 mil. RON, au fost alocate unor proiecte de 
dezvoltare economică şi asistenţă pentru refugiaţi, derulate în Serbia şi, respectiv, 
Palestina.

Pe fondul recesiunii economice, bugetul AOD pentru 2011 a fost diminuat din nou cu 
aproximativ 40% faţă de anul anterior, ajungând la valoarea de 11,23 mil. RON. În 
2011, Republica Moldova a beneficiat de asistenţă totală în valoare de 3,38 mil. RON 
(30% din bugetul anual), pentru proiecte de dezvoltare a capacităţii instituţionale, pace 
şi securitate, dezvoltare a capacităţii societăţii civile şi dezvoltare regională. Georgia a 
primit asistenţă prin două proiecte însumând 1,12 mil RON (10% din bugetul anual), 
care au vizat consolidarea păcii şi a securităţii şi dezvoltarea societăţii civile. 

 

În 2007, primul an pentru România ca donator de asistenţă oficială pentru dezvoltare, 
suma alocată bugetului AOD a fost de 15,78 mil. RON (4,67 mil. EUR). În acest an, 
Republica Moldova a fost principalul receptor de asistenţă pentru dezvoltare. 
Conform graficului de la Fig. 15, aproximativ 22% din bugetul AOD, adică 3,49 mil. 
RON (aprox. 1 mil. EUR), a fost alocat pentru finanţarea de proiecte în Republica 
Moldova, iar 2,4 mil.RON, reprezentând aprox. 15% din buget, au fost direcţionate 
către Georgia şi 0,83 mil. RON (5% din bugetul AOD) către Serbia. În general, 
proiectele s-au axat pe întărirea capacităţii societăţii civile şi a administraţie publice, pe 
dezvoltarea economică şi regională, precum şi pe întărirea statului de drept.

În perioada 2008-2009, pe fundalul crizei financiare, bugetul AOD a fost redus la mai 
puţin de jumătate din valoarea aferentă anului 2007. Aşadar, în 2008, fondurile alocate 
au fost de 7,03 mil. RON (1,92 mil. EUR), iar în 2009 a fost de 7,79 mil. RON (1,83 mil. 
EUR). 

ANEXA 2 - Evoluția bugetului AOD al 
MAE în perioada 2007-2012

1. Contribuții bilaterale
Bugetul AOD al MAE a variat semnificativ în perioada 2007-2012, cu sume cuprinse 
între 7,03 mil. RON (2008) şi 18,93 mil. RON (2010) (vezi Fig. nr. 14). Statele care au 
beneficiat consecvent de asistenţă pentru dezvoltare pe parcursul  întregii perioade au 
fost Republica Moldova, punctul principal de interes geografic al AOD, şi Georgia. 

Pe lângă acestea, în 2007 a mai primit finanţare prin programul AOD Serbia, iar în 
2008 au fost adăugate Libia, Irak, Republica Islamică Afganistan, Azerbaidjan, Armenia 
şi Palestina. În 2011, ca răspuns la Primăvara Arabă, Tunisia şi Republica Arabă Egipt 
au fost incluse în lista statelor în atenţie. În acest context, România a susţinut schimburi 
de experienţă cu statele din zona MENA, împărtăşindu-şi propria expertiză din perioa-
da de tranziţie democratică. În 2011, Belarus a beneficiat, de asemenea, de asistenţă 
pentru dezvoltare din bugetul AOD. 

2. Contribuții regionale
Pe lângă contribuţiile bilaterale, o parte din bugetul AOD al MAE din perioda 
2007-2012 a fost acordat pentru proiecte regionale în zona extinsă a Mării Negre, 
Africa de Nord, Caucaz şi Asia Centrală şi Europa de Sud-Est. 

2008 a fost primul an în care au fost implementate proiecte regionale din bugetul AOD 
al MAE. Atunci a avut loc prima ediţie a Forumului Organizaţiilor Neguvernamentale de 
la Marea Neagră, fiind, de asemenea, finaţate proiecte de cercetare şi întărire a 
capacităţii instituţionale a statelor din regiune. În 2008, au mai fost  implementate 
proiecte în regiunea Caucaz şi, respectiv, în Europa de Sud-Est ce au vizat 
consolidarea capacităţii societăţii civile şi a instituţiilor de stat. În total, contribuţiile 
regionale din 2008 s-au ridicat la aprox. 1,6 mil. RON. 

În 2009, contribuţiile regionale ale MAE, în valoare de 1,14 mil. RON, s-au concentrat 
pe finanţarea Forumului ONG-urilor de la Marea Neagră şi a unui proiect de formare în 
domeniului securităţii frontierelor adresat statelor beneficare din Asia (inclusiv 
Afganistan), Irak, Republica Moldova şi Georgia. 

În 2010, pe lângă Forumul ONG-urilor de la Marea Neagră, a mai fost finanţat un  
studiu de legislaţie în domeniul implementării sancţiunilor internaţionale în statele 
Europei de Sud-Est.

Începând cu 2011, pe lista regiunilor care au beneficiat de asistenţă pentru dezvoltare 
a fost inclusă şi Africa de Nord, unde au fost finanţate proiecte de întărire a capacităţii 
instituţiilor publice, acestea primind, în total, în anii 2011 şi 2012, 0,33 mil. RON. De 
asemenea, în 2011 au fost organizate o serie de programe de formare adresate regiunii  
Caucaz şi Asia Centrală. În 2011, contribuţiile regionale s-au ridicat la 0,97 mil. RON, 
iar în 2009 la 0,49 mil. RON.

5. Contribuții multilaterale
Contribuţiile multilaterale au reprezentat un procent important din bugetul AOD, în 
special în primii ani ai României ca donator. Astfel, în 2007, peste 40% din bugetul 
anual, adică 6,7 mil. RON au fost direcţionaţi către organizaţii şi instituţii internaţionale. 

În 2008 şi 2009, procentul de contribuţii multilaterale a scăzut la 22,7% (1,6 mil. RON) 
şi, respectiv, 34,4% (2,7 mil. RON). 

În 2010, contribuţiile multilaterale au fost în valoare de 3,5 mil. RON (18,7% din bugetul 
anual), în 2011 de 2,8 mil. RON (25,5% din bugetul anual) şi în 2012 de aprox. 1,8 mil 
RON (18% din bugetul anual). Printre organizaţiile care au primit în mod constant 
finanţare din bugetul AOD se numără Fondul Central al Naţiunilor Unite de Reacţie 
Rapidă în Cazuri de Urgenţă (CERF), Agenţia ONU pentru Refugiaţi (UNHCR), Oficiul 
Înaltului Comisar pentru Drepturile Omului (OHCHR), Fondul Global pentru Combaterea 
HIV/SIDA şi Fondul Educaţie pentru Toţi ale Băncii Mondiale.

În 2007, de la bugetul MAE a fost acordată asistenţă umanitară în sprijinul Republicii 
Moldova, aceasta nefiind însă, alocată de la linia bugetară special dedicată cooperării 
internaţionale datorită aprobării tardive a bugetului alocat în acest sens.

În 2008, asistenţa umanitară a fost direcţionată către Georgia, ca răspuns la criza 
umanitară provocată de conflictul din acel an, şi către Birmania (Myanmar) şi China, ca 
răspuns la crizele umanitare provocate de dezastre naturale de tipul ciclonului şi 
cutremurului. 

Pakistanul a beneficiat de asistenţă umanitară din partea MAE în perioada 2009-2011 
pe fondul crizei politice din ţară, dar şi ca răspuns la situaţia de urgenţă cauzată de 
inundaţiile din 2010. 

Pe lângă acestea, MAE a acordat asistenţă umanitară şi în Afganistan în 2009 şi 2011 - 
în contextul războiului din zonă şi a numărului mare de refugiaţi cauzat de acesta, în 
Haiti - ca răspuns la apelul de urgenţă al ONU în urma cutremurului din luna ianuarie 
2010, în Libia - în cadrul unui program de deminare, în Palestina pentru Fâşia Gaza şi 
în Thailanda, urmare a inundaţiilor.

În perioada 2007-2011, România a acordat asistenţă multilaterală către CERF, 
contribuind astfel la ameliorarea efectelor diferitelor crize umanitare la nivel global.
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Fig 14: Evoluția bugetului AOD 2007 - 2012:
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Statele prioritare, Republica Moldova şi Serbia, au resimţit cel mai puternic diminuarea 
bugetului total al MAE, în contextul în care, pe lângă cele trei ţări prioritare, au mai 
beneficiat de asistenţă din partea României şi Republica Irak, Afganistan, Palestina şi 
Etiopia, precum şi Libia, Azerbaidjan şi Armenia (vezi graficele de la Fig. 15). Astfel, 
asistenţa acordată Republicii Moldova a fost de 0,64 mil. RON (aproximativ 9% din 
bugetul AOD) în 2008 şi 0,58 mil. RON în 2009 (7,5% din bugetul anual), în comparaţie 
cu 3,49 mil. RON în 2007. 

Serbia a beneficiat de asistenţă pentru dezvoltare din partea României în valoare de 
0,44 mil. RON (6,3% din bugetul AOD) în 2008 şi 0,29 mil. RON (3,8% din bugetul 
anual) în 2009. Deşi asistenţa acordată Georgiei a scăzut în 2008 la 0,04 mil. RON, în 
2009 aceasta a fost 1,88 mil. RON. 

În 2008, asistenţa pentru dezvoltare s-a concentrat pe teme precum dezvoltarea 
socio-economică, dezvoltarea capacităţii instituţionale, asistenţă electorală şi educaţie, 
iar în 2009, proiectele finanţate din bugetul AOD au vizat teme precum dezvoltarea 
capacităţii instituţionale şi dezvoltare economică durabilă. 

În 2010, bugetul AOD al MAE a crescut cu peste 50% faţă de anul anterior, însumând 
18,93 mil. RON. Republica Moldova a fost beneficiarul principal al programului de 
asistenţă pentru dezvoltare al României. Proiectele finanţate au însumat 11,2 mil. RON 
(59% din bugetul anual) şi au vizat arii tematice precum agricultură şi dezvoltare 
durabilă, dezvoltarea capacităţii instituţionale, sănătate şi pace şi securitate. 

Georgia a primit asistenţă în valoare de 1,32 mil. RON (7% din bugetul anual) în cadrul 
unui proiect de protecţie a drepturilor omului şi sprijinire a persoanelor cu dizabilităţi. 
Restul contribuţiilor bilaterale, adică 1,3 mil. RON, au fost alocate unor proiecte de 
dezvoltare economică şi asistenţă pentru refugiaţi, derulate în Serbia şi, respectiv, 
Palestina.

Pe fondul recesiunii economice, bugetul AOD pentru 2011 a fost diminuat din nou cu 
aproximativ 40% faţă de anul anterior, ajungând la valoarea de 11,23 mil. RON. În 
2011, Republica Moldova a beneficiat de asistenţă totală în valoare de 3,38 mil. RON 
(30% din bugetul anual), pentru proiecte de dezvoltare a capacităţii instituţionale, pace 
şi securitate, dezvoltare a capacităţii societăţii civile şi dezvoltare regională. Georgia a 
primit asistenţă prin două proiecte însumând 1,12 mil RON (10% din bugetul anual), 
care au vizat consolidarea păcii şi a securităţii şi dezvoltarea societăţii civile. 

ANEXA 2 - Evoluția bugetului AOD al 
MAE în perioada 2007-2012

1. Contribuții bilaterale
Bugetul AOD al MAE a variat semnificativ în perioada 2007-2012, cu sume cuprinse 
între 7,03 mil. RON (2008) şi 18,93 mil. RON (2010) (vezi Fig. nr. 14). Statele care au 
beneficiat consecvent de asistenţă pentru dezvoltare pe parcursul  întregii perioade au 
fost Republica Moldova, punctul principal de interes geografic al AOD, şi Georgia. 

Pe lângă acestea, în 2007 a mai primit finanţare prin programul AOD Serbia, iar în 
2008 au fost adăugate Libia, Irak, Republica Islamică Afganistan, Azerbaidjan, Armenia 
şi Palestina. În 2011, ca răspuns la Primăvara Arabă, Tunisia şi Republica Arabă Egipt 
au fost incluse în lista statelor în atenţie. În acest context, România a susţinut schimburi 
de experienţă cu statele din zona MENA, împărtăşindu-şi propria expertiză din perioa-
da de tranziţie democratică. În 2011, Belarus a beneficiat, de asemenea, de asistenţă 
pentru dezvoltare din bugetul AOD. 

2. Contribuții regionale
Pe lângă contribuţiile bilaterale, o parte din bugetul AOD al MAE din perioda 
2007-2012 a fost acordat pentru proiecte regionale în zona extinsă a Mării Negre, 
Africa de Nord, Caucaz şi Asia Centrală şi Europa de Sud-Est. 

2008 a fost primul an în care au fost implementate proiecte regionale din bugetul AOD 
al MAE. Atunci a avut loc prima ediţie a Forumului Organizaţiilor Neguvernamentale de 
la Marea Neagră, fiind, de asemenea, finaţate proiecte de cercetare şi întărire a 
capacităţii instituţionale a statelor din regiune. În 2008, au mai fost  implementate 
proiecte în regiunea Caucaz şi, respectiv, în Europa de Sud-Est ce au vizat 
consolidarea capacităţii societăţii civile şi a instituţiilor de stat. În total, contribuţiile 
regionale din 2008 s-au ridicat la aprox. 1,6 mil. RON. 

În 2009, contribuţiile regionale ale MAE, în valoare de 1,14 mil. RON, s-au concentrat 
pe finanţarea Forumului ONG-urilor de la Marea Neagră şi a unui proiect de formare în 
domeniului securităţii frontierelor adresat statelor beneficare din Asia (inclusiv 
Afganistan), Irak, Republica Moldova şi Georgia. 

În 2010, pe lângă Forumul ONG-urilor de la Marea Neagră, a mai fost finanţat un  
studiu de legislaţie în domeniul implementării sancţiunilor internaţionale în statele 
Europei de Sud-Est.

Începând cu 2011, pe lista regiunilor care au beneficiat de asistenţă pentru dezvoltare 
a fost inclusă şi Africa de Nord, unde au fost finanţate proiecte de întărire a capacităţii 
instituţiilor publice, acestea primind, în total, în anii 2011 şi 2012, 0,33 mil. RON. De 
asemenea, în 2011 au fost organizate o serie de programe de formare adresate regiunii  
Caucaz şi Asia Centrală. În 2011, contribuţiile regionale s-au ridicat la 0,97 mil. RON, 
iar în 2009 la 0,49 mil. RON.

5. Contribuții multilaterale
Contribuţiile multilaterale au reprezentat un procent important din bugetul AOD, în 
special în primii ani ai României ca donator. Astfel, în 2007, peste 40% din bugetul 
anual, adică 6,7 mil. RON au fost direcţionaţi către organizaţii şi instituţii internaţionale. 

În 2008 şi 2009, procentul de contribuţii multilaterale a scăzut la 22,7% (1,6 mil. RON) 
şi, respectiv, 34,4% (2,7 mil. RON). 

În 2010, contribuţiile multilaterale au fost în valoare de 3,5 mil. RON (18,7% din bugetul 
anual), în 2011 de 2,8 mil. RON (25,5% din bugetul anual) şi în 2012 de aprox. 1,8 mil 
RON (18% din bugetul anual). Printre organizaţiile care au primit în mod constant 
finanţare din bugetul AOD se numără Fondul Central al Naţiunilor Unite de Reacţie 
Rapidă în Cazuri de Urgenţă (CERF), Agenţia ONU pentru Refugiaţi (UNHCR), Oficiul 
Înaltului Comisar pentru Drepturile Omului (OHCHR), Fondul Global pentru Combaterea 
HIV/SIDA şi Fondul Educaţie pentru Toţi ale Băncii Mondiale.

În 2007, de la bugetul MAE a fost acordată asistenţă umanitară în sprijinul Republicii 
Moldova, aceasta nefiind însă, alocată de la linia bugetară special dedicată cooperării 
internaţionale datorită aprobării tardive a bugetului alocat în acest sens.

În 2008, asistenţa umanitară a fost direcţionată către Georgia, ca răspuns la criza 
umanitară provocată de conflictul din acel an, şi către Birmania (Myanmar) şi China, ca 
răspuns la crizele umanitare provocate de dezastre naturale de tipul ciclonului şi 
cutremurului. 

Pakistanul a beneficiat de asistenţă umanitară din partea MAE în perioada 2009-2011 
pe fondul crizei politice din ţară, dar şi ca răspuns la situaţia de urgenţă cauzată de 
inundaţiile din 2010. 

Pe lângă acestea, MAE a acordat asistenţă umanitară şi în Afganistan în 2009 şi 2011 - 
în contextul războiului din zonă şi a numărului mare de refugiaţi cauzat de acesta, în 
Haiti - ca răspuns la apelul de urgenţă al ONU în urma cutremurului din luna ianuarie 
2010, în Libia - în cadrul unui program de deminare, în Palestina pentru Fâşia Gaza şi 
în Thailanda, urmare a inundaţiilor.

În perioada 2007-2011, România a acordat asistenţă multilaterală către CERF, 
contribuind astfel la ameliorarea efectelor diferitelor crize umanitare la nivel global.
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Statele prioritare, Republica Moldova şi Serbia, au resimţit cel mai puternic diminuarea 
bugetului total al MAE, în contextul în care, pe lângă cele trei ţări prioritare, au mai 
beneficiat de asistenţă din partea României şi Republica Irak, Afganistan, Palestina şi 
Etiopia, precum şi Libia, Azerbaidjan şi Armenia (vezi graficele de la Fig. 15). Astfel, 
asistenţa acordată Republicii Moldova a fost de 0,64 mil. RON (aproximativ 9% din 
bugetul AOD) în 2008 şi 0,58 mil. RON în 2009 (7,5% din bugetul anual), în comparaţie 
cu 3,49 mil. RON în 2007. 

Serbia a beneficiat de asistenţă pentru dezvoltare din partea României în valoare de 
0,44 mil. RON (6,3% din bugetul AOD) în 2008 şi 0,29 mil. RON (3,8% din bugetul 
anual) în 2009. Deşi asistenţa acordată Georgiei a scăzut în 2008 la 0,04 mil. RON, în 
2009 aceasta a fost 1,88 mil. RON. 

În 2008, asistenţa pentru dezvoltare s-a concentrat pe teme precum dezvoltarea 
socio-economică, dezvoltarea capacităţii instituţionale, asistenţă electorală şi educaţie, 
iar în 2009, proiectele finanţate din bugetul AOD au vizat teme precum dezvoltarea 
capacităţii instituţionale şi dezvoltare economică durabilă. 

În 2010, bugetul AOD al MAE a crescut cu peste 50% faţă de anul anterior, însumând 
18,93 mil. RON. Republica Moldova a fost beneficiarul principal al programului de 
asistenţă pentru dezvoltare al României. Proiectele finanţate au însumat 11,2 mil. RON 
(59% din bugetul anual) şi au vizat arii tematice precum agricultură şi dezvoltare 
durabilă, dezvoltarea capacităţii instituţionale, sănătate şi pace şi securitate. 

Georgia a primit asistenţă în valoare de 1,32 mil. RON (7% din bugetul anual) în cadrul 
unui proiect de protecţie a drepturilor omului şi sprijinire a persoanelor cu dizabilităţi. 
Restul contribuţiilor bilaterale, adică 1,3 mil. RON, au fost alocate unor proiecte de 
dezvoltare economică şi asistenţă pentru refugiaţi, derulate în Serbia şi, respectiv, 
Palestina.

Pe fondul recesiunii economice, bugetul AOD pentru 2011 a fost diminuat din nou cu 
aproximativ 40% faţă de anul anterior, ajungând la valoarea de 11,23 mil. RON. În 
2011, Republica Moldova a beneficiat de asistenţă totală în valoare de 3,38 mil. RON 
(30% din bugetul anual), pentru proiecte de dezvoltare a capacităţii instituţionale, pace 
şi securitate, dezvoltare a capacităţii societăţii civile şi dezvoltare regională. Georgia a 
primit asistenţă prin două proiecte însumând 1,12 mil RON (10% din bugetul anual), 
care au vizat consolidarea păcii şi a securităţii şi dezvoltarea societăţii civile. 

ANEXA 2 - Evoluția bugetului AOD al 
MAE în perioada 2007-2012

1. Contribuții bilaterale
Bugetul AOD al MAE a variat semnificativ în perioada 2007-2012, cu sume cuprinse 
între 7,03 mil. RON (2008) şi 18,93 mil. RON (2010) (vezi Fig. nr. 14). Statele care au 
beneficiat consecvent de asistenţă pentru dezvoltare pe parcursul  întregii perioade au 
fost Republica Moldova, punctul principal de interes geografic al AOD, şi Georgia. 

Pe lângă acestea, în 2007 a mai primit finanţare prin programul AOD Serbia, iar în 
2008 au fost adăugate Libia, Irak, Republica Islamică Afganistan, Azerbaidjan, Armenia 
şi Palestina. În 2011, ca răspuns la Primăvara Arabă, Tunisia şi Republica Arabă Egipt 
au fost incluse în lista statelor în atenţie. În acest context, România a susţinut schimburi 
de experienţă cu statele din zona MENA, împărtăşindu-şi propria expertiză din perioa-
da de tranziţie democratică. În 2011, Belarus a beneficiat, de asemenea, de asistenţă 
pentru dezvoltare din bugetul AOD. 

2. Contribuții regionale
Pe lângă contribuţiile bilaterale, o parte din bugetul AOD al MAE din perioda 
2007-2012 a fost acordat pentru proiecte regionale în zona extinsă a Mării Negre, 
Africa de Nord, Caucaz şi Asia Centrală şi Europa de Sud-Est. 

2008 a fost primul an în care au fost implementate proiecte regionale din bugetul AOD 
al MAE. Atunci a avut loc prima ediţie a Forumului Organizaţiilor Neguvernamentale de 
la Marea Neagră, fiind, de asemenea, finaţate proiecte de cercetare şi întărire a 
capacităţii instituţionale a statelor din regiune. În 2008, au mai fost  implementate 
proiecte în regiunea Caucaz şi, respectiv, în Europa de Sud-Est ce au vizat 
consolidarea capacităţii societăţii civile şi a instituţiilor de stat. În total, contribuţiile 
regionale din 2008 s-au ridicat la aprox. 1,6 mil. RON. 

În 2009, contribuţiile regionale ale MAE, în valoare de 1,14 mil. RON, s-au concentrat 
pe finanţarea Forumului ONG-urilor de la Marea Neagră şi a unui proiect de formare în 
domeniului securităţii frontierelor adresat statelor beneficare din Asia (inclusiv 
Afganistan), Irak, Republica Moldova şi Georgia. 

În 2010, pe lângă Forumul ONG-urilor de la Marea Neagră, a mai fost finanţat un  
studiu de legislaţie în domeniul implementării sancţiunilor internaţionale în statele 
Europei de Sud-Est.

Începând cu 2011, pe lista regiunilor care au beneficiat de asistenţă pentru dezvoltare 
a fost inclusă şi Africa de Nord, unde au fost finanţate proiecte de întărire a capacităţii 
instituţiilor publice, acestea primind, în total, în anii 2011 şi 2012, 0,33 mil. RON. De 
asemenea, în 2011 au fost organizate o serie de programe de formare adresate regiunii  
Caucaz şi Asia Centrală. În 2011, contribuţiile regionale s-au ridicat la 0,97 mil. RON, 
iar în 2009 la 0,49 mil. RON.

România a finanţat, de asemenea, proiecte de asistenţă electorală şi justiţie în Republi-
ca Arabă Egipt şi Tunisia, în valoare totală de 0,16 mil RON. Restul asistenţei bilaterale 
din anul 2011 a fost direcţionat către Serbia, Irak şi Belarus, pentru proiecte în valoare 
totală de 1,18 mil. RON (10,5% din bugetul anual) de dezvoltare economică durabilă, 
întărirea capacităţii instituţionale şi, respectiv, dezvoltarea capacităţii societăţii civile.

În 2012, sumele alocate asistenţei oficiale pentru dezvoltare au fost din nou reduse cu 
aproximativ 11,5% până la 9,93 mil. RON (2,22 mil. EUR). 

Principalul beneficiar al bugetului AOD a fost Republica Moldova, care a primit 37,2% 
din bugetul anual însumând 3,7 mil. RON pentru proiecte în domeniul agriculturii şi 
dezvoltării durabile, sănătăţii, consolidării capacităţii instituţionale şi a societăţii civile, 
păcii şi securităţii. 

Georgia a beneficiat de asistenţă  în valoare de 0,54 mil. RON (5,5 % din bugetul 
anual), Belarus de 0,22 mil. RON, iar Republica Islamică Afganistan de 0,20 mil. RON 
pentru proiecte de pace şi securitate, dezvoltarea societăţii civile şi, respectiv, întărirea 
capacităţii instituţionale. MAE a continuat proiectul de asistenţă electorală pentru 
Republica Arabă Egipt şi în 2012, cu o finanţare totală de 0,5 mil. RON (aproximativ 
5% din bugetul anual).

                                                                                                                                                                                                                                        

 

 

5. Contribuții multilaterale
Contribuţiile multilaterale au reprezentat un procent important din bugetul AOD, în 
special în primii ani ai României ca donator. Astfel, în 2007, peste 40% din bugetul 
anual, adică 6,7 mil. RON au fost direcţionaţi către organizaţii şi instituţii internaţionale. 

În 2008 şi 2009, procentul de contribuţii multilaterale a scăzut la 22,7% (1,6 mil. RON) 
şi, respectiv, 34,4% (2,7 mil. RON). 

În 2010, contribuţiile multilaterale au fost în valoare de 3,5 mil. RON (18,7% din bugetul 
anual), în 2011 de 2,8 mil. RON (25,5% din bugetul anual) şi în 2012 de aprox. 1,8 mil 
RON (18% din bugetul anual). Printre organizaţiile care au primit în mod constant 
finanţare din bugetul AOD se numără Fondul Central al Naţiunilor Unite de Reacţie 
Rapidă în Cazuri de Urgenţă (CERF), Agenţia ONU pentru Refugiaţi (UNHCR), Oficiul 
Înaltului Comisar pentru Drepturile Omului (OHCHR), Fondul Global pentru Combaterea 
HIV/SIDA şi Fondul Educaţie pentru Toţi ale Băncii Mondiale.

În 2007, de la bugetul MAE a fost acordată asistenţă umanitară în sprijinul Republicii 
Moldova, aceasta nefiind însă, alocată de la linia bugetară special dedicată cooperării 
internaţionale datorită aprobării tardive a bugetului alocat în acest sens.

În 2008, asistenţa umanitară a fost direcţionată către Georgia, ca răspuns la criza 
umanitară provocată de conflictul din acel an, şi către Birmania (Myanmar) şi China, ca 
răspuns la crizele umanitare provocate de dezastre naturale de tipul ciclonului şi 
cutremurului. 

Pakistanul a beneficiat de asistenţă umanitară din partea MAE în perioada 2009-2011 
pe fondul crizei politice din ţară, dar şi ca răspuns la situaţia de urgenţă cauzată de 
inundaţiile din 2010. 

Pe lângă acestea, MAE a acordat asistenţă umanitară şi în Afganistan în 2009 şi 2011 - 
în contextul războiului din zonă şi a numărului mare de refugiaţi cauzat de acesta, în 
Haiti - ca răspuns la apelul de urgenţă al ONU în urma cutremurului din luna ianuarie 
2010, în Libia - în cadrul unui program de deminare, în Palestina pentru Fâşia Gaza şi 
în Thailanda, urmare a inundaţiilor.

În perioada 2007-2011, România a acordat asistenţă multilaterală către CERF, 
contribuind astfel la ameliorarea efectelor diferitelor crize umanitare la nivel global.

Fig 15: Contribuții bilaterale 
în perioada 2007 - 2012 (milioane RON):
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Statele prioritare, Republica Moldova şi Serbia, au resimţit cel mai puternic diminuarea 
bugetului total al MAE, în contextul în care, pe lângă cele trei ţări prioritare, au mai 
beneficiat de asistenţă din partea României şi Republica Irak, Afganistan, Palestina şi 
Etiopia, precum şi Libia, Azerbaidjan şi Armenia (vezi graficele de la Fig. 15). Astfel, 
asistenţa acordată Republicii Moldova a fost de 0,64 mil. RON (aproximativ 9% din 
bugetul AOD) în 2008 şi 0,58 mil. RON în 2009 (7,5% din bugetul anual), în comparaţie 
cu 3,49 mil. RON în 2007. 

Serbia a beneficiat de asistenţă pentru dezvoltare din partea României în valoare de 
0,44 mil. RON (6,3% din bugetul AOD) în 2008 şi 0,29 mil. RON (3,8% din bugetul 
anual) în 2009. Deşi asistenţa acordată Georgiei a scăzut în 2008 la 0,04 mil. RON, în 
2009 aceasta a fost 1,88 mil. RON. 

În 2008, asistenţa pentru dezvoltare s-a concentrat pe teme precum dezvoltarea 
socio-economică, dezvoltarea capacităţii instituţionale, asistenţă electorală şi educaţie, 
iar în 2009, proiectele finanţate din bugetul AOD au vizat teme precum dezvoltarea 
capacităţii instituţionale şi dezvoltare economică durabilă. 

În 2010, bugetul AOD al MAE a crescut cu peste 50% faţă de anul anterior, însumând 
18,93 mil. RON. Republica Moldova a fost beneficiarul principal al programului de 
asistenţă pentru dezvoltare al României. Proiectele finanţate au însumat 11,2 mil. RON 
(59% din bugetul anual) şi au vizat arii tematice precum agricultură şi dezvoltare 
durabilă, dezvoltarea capacităţii instituţionale, sănătate şi pace şi securitate. 

Georgia a primit asistenţă în valoare de 1,32 mil. RON (7% din bugetul anual) în cadrul 
unui proiect de protecţie a drepturilor omului şi sprijinire a persoanelor cu dizabilităţi. 
Restul contribuţiilor bilaterale, adică 1,3 mil. RON, au fost alocate unor proiecte de 
dezvoltare economică şi asistenţă pentru refugiaţi, derulate în Serbia şi, respectiv, 
Palestina.

Pe fondul recesiunii economice, bugetul AOD pentru 2011 a fost diminuat din nou cu 
aproximativ 40% faţă de anul anterior, ajungând la valoarea de 11,23 mil. RON. În 
2011, Republica Moldova a beneficiat de asistenţă totală în valoare de 3,38 mil. RON 
(30% din bugetul anual), pentru proiecte de dezvoltare a capacităţii instituţionale, pace 
şi securitate, dezvoltare a capacităţii societăţii civile şi dezvoltare regională. Georgia a 
primit asistenţă prin două proiecte însumând 1,12 mil RON (10% din bugetul anual), 
care au vizat consolidarea păcii şi a securităţii şi dezvoltarea societăţii civile. 

ANEXA 2 - Evoluția bugetului AOD al 
MAE în perioada 2007-2012

1. Contribuții bilaterale
Bugetul AOD al MAE a variat semnificativ în perioada 2007-2012, cu sume cuprinse 
între 7,03 mil. RON (2008) şi 18,93 mil. RON (2010) (vezi Fig. nr. 14). Statele care au 
beneficiat consecvent de asistenţă pentru dezvoltare pe parcursul  întregii perioade au 
fost Republica Moldova, punctul principal de interes geografic al AOD, şi Georgia. 

Pe lângă acestea, în 2007 a mai primit finanţare prin programul AOD Serbia, iar în 
2008 au fost adăugate Libia, Irak, Republica Islamică Afganistan, Azerbaidjan, Armenia 
şi Palestina. În 2011, ca răspuns la Primăvara Arabă, Tunisia şi Republica Arabă Egipt 
au fost incluse în lista statelor în atenţie. În acest context, România a susţinut schimburi 
de experienţă cu statele din zona MENA, împărtăşindu-şi propria expertiză din perioa-
da de tranziţie democratică. În 2011, Belarus a beneficiat, de asemenea, de asistenţă 
pentru dezvoltare din bugetul AOD. 

2. Contribuții regionale
Pe lângă contribuţiile bilaterale, o parte din bugetul AOD al MAE din perioda 
2007-2012 a fost acordat pentru proiecte regionale în zona extinsă a Mării Negre, 
Africa de Nord, Caucaz şi Asia Centrală şi Europa de Sud-Est. 

2008 a fost primul an în care au fost implementate proiecte regionale din bugetul AOD 
al MAE. Atunci a avut loc prima ediţie a Forumului Organizaţiilor Neguvernamentale de 
la Marea Neagră, fiind, de asemenea, finaţate proiecte de cercetare şi întărire a 
capacităţii instituţionale a statelor din regiune. În 2008, au mai fost  implementate 
proiecte în regiunea Caucaz şi, respectiv, în Europa de Sud-Est ce au vizat 
consolidarea capacităţii societăţii civile şi a instituţiilor de stat. În total, contribuţiile 
regionale din 2008 s-au ridicat la aprox. 1,6 mil. RON. 

În 2009, contribuţiile regionale ale MAE, în valoare de 1,14 mil. RON, s-au concentrat 
pe finanţarea Forumului ONG-urilor de la Marea Neagră şi a unui proiect de formare în 
domeniului securităţii frontierelor adresat statelor beneficare din Asia (inclusiv 
Afganistan), Irak, Republica Moldova şi Georgia. 

În 2010, pe lângă Forumul ONG-urilor de la Marea Neagră, a mai fost finanţat un  
studiu de legislaţie în domeniul implementării sancţiunilor internaţionale în statele 
Europei de Sud-Est.

Începând cu 2011, pe lista regiunilor care au beneficiat de asistenţă pentru dezvoltare 
a fost inclusă şi Africa de Nord, unde au fost finanţate proiecte de întărire a capacităţii 
instituţiilor publice, acestea primind, în total, în anii 2011 şi 2012, 0,33 mil. RON. De 
asemenea, în 2011 au fost organizate o serie de programe de formare adresate regiunii  
Caucaz şi Asia Centrală. În 2011, contribuţiile regionale s-au ridicat la 0,97 mil. RON, 
iar în 2009 la 0,49 mil. RON.

România a finanţat, de asemenea, proiecte de asistenţă electorală şi justiţie în Republi-
ca Arabă Egipt şi Tunisia, în valoare totală de 0,16 mil RON. Restul asistenţei bilaterale 
din anul 2011 a fost direcţionat către Serbia, Irak şi Belarus, pentru proiecte în valoare 
totală de 1,18 mil. RON (10,5% din bugetul anual) de dezvoltare economică durabilă, 
întărirea capacităţii instituţionale şi, respectiv, dezvoltarea capacităţii societăţii civile.

În 2012, sumele alocate asistenţei oficiale pentru dezvoltare au fost din nou reduse cu 
aproximativ 11,5% până la 9,93 mil. RON (2,22 mil. EUR). 

Principalul beneficiar al bugetului AOD a fost Republica Moldova, care a primit 37,2% 
din bugetul anual însumând 3,7 mil. RON pentru proiecte în domeniul agriculturii şi 
dezvoltării durabile, sănătăţii, consolidării capacităţii instituţionale şi a societăţii civile, 
păcii şi securităţii. 

Georgia a beneficiat de asistenţă  în valoare de 0,54 mil. RON (5,5 % din bugetul 
anual), Belarus de 0,22 mil. RON, iar Republica Islamică Afganistan de 0,20 mil. RON 
pentru proiecte de pace şi securitate, dezvoltarea societăţii civile şi, respectiv, întărirea 
capacităţii instituţionale. MAE a continuat proiectul de asistenţă electorală pentru 
Republica Arabă Egipt şi în 2012, cu o finanţare totală de 0,5 mil. RON (aproximativ 
5% din bugetul anual).

                                                                                                                                                                                                                                        

 

 

5. Contribuții multilaterale
Contribuţiile multilaterale au reprezentat un procent important din bugetul AOD, în 
special în primii ani ai României ca donator. Astfel, în 2007, peste 40% din bugetul 
anual, adică 6,7 mil. RON au fost direcţionaţi către organizaţii şi instituţii internaţionale. 

În 2008 şi 2009, procentul de contribuţii multilaterale a scăzut la 22,7% (1,6 mil. RON) 
şi, respectiv, 34,4% (2,7 mil. RON). 

În 2010, contribuţiile multilaterale au fost în valoare de 3,5 mil. RON (18,7% din bugetul 
anual), în 2011 de 2,8 mil. RON (25,5% din bugetul anual) şi în 2012 de aprox. 1,8 mil 
RON (18% din bugetul anual). Printre organizaţiile care au primit în mod constant 
finanţare din bugetul AOD se numără Fondul Central al Naţiunilor Unite de Reacţie 
Rapidă în Cazuri de Urgenţă (CERF), Agenţia ONU pentru Refugiaţi (UNHCR), Oficiul 
Înaltului Comisar pentru Drepturile Omului (OHCHR), Fondul Global pentru Combaterea 
HIV/SIDA şi Fondul Educaţie pentru Toţi ale Băncii Mondiale.

În 2007, de la bugetul MAE a fost acordată asistenţă umanitară în sprijinul Republicii 
Moldova, aceasta nefiind însă, alocată de la linia bugetară special dedicată cooperării 
internaţionale datorită aprobării tardive a bugetului alocat în acest sens.

În 2008, asistenţa umanitară a fost direcţionată către Georgia, ca răspuns la criza 
umanitară provocată de conflictul din acel an, şi către Birmania (Myanmar) şi China, ca 
răspuns la crizele umanitare provocate de dezastre naturale de tipul ciclonului şi 
cutremurului. 

Pakistanul a beneficiat de asistenţă umanitară din partea MAE în perioada 2009-2011 
pe fondul crizei politice din ţară, dar şi ca răspuns la situaţia de urgenţă cauzată de 
inundaţiile din 2010. 

Pe lângă acestea, MAE a acordat asistenţă umanitară şi în Afganistan în 2009 şi 2011 - 
în contextul războiului din zonă şi a numărului mare de refugiaţi cauzat de acesta, în 
Haiti - ca răspuns la apelul de urgenţă al ONU în urma cutremurului din luna ianuarie 
2010, în Libia - în cadrul unui program de deminare, în Palestina pentru Fâşia Gaza şi 
în Thailanda, urmare a inundaţiilor.

În perioada 2007-2011, România a acordat asistenţă multilaterală către CERF, 
contribuind astfel la ameliorarea efectelor diferitelor crize umanitare la nivel global.

Fig 16: Contribuții pentru proiecte regionale 
2008 - 2012 (milioane RON):
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Statele prioritare, Republica Moldova şi Serbia, au resimţit cel mai puternic diminuarea 
bugetului total al MAE, în contextul în care, pe lângă cele trei ţări prioritare, au mai 
beneficiat de asistenţă din partea României şi Republica Irak, Afganistan, Palestina şi 
Etiopia, precum şi Libia, Azerbaidjan şi Armenia (vezi graficele de la Fig. 15). Astfel, 
asistenţa acordată Republicii Moldova a fost de 0,64 mil. RON (aproximativ 9% din 
bugetul AOD) în 2008 şi 0,58 mil. RON în 2009 (7,5% din bugetul anual), în comparaţie 
cu 3,49 mil. RON în 2007. 

Serbia a beneficiat de asistenţă pentru dezvoltare din partea României în valoare de 
0,44 mil. RON (6,3% din bugetul AOD) în 2008 şi 0,29 mil. RON (3,8% din bugetul 
anual) în 2009. Deşi asistenţa acordată Georgiei a scăzut în 2008 la 0,04 mil. RON, în 
2009 aceasta a fost 1,88 mil. RON. 

În 2008, asistenţa pentru dezvoltare s-a concentrat pe teme precum dezvoltarea 
socio-economică, dezvoltarea capacităţii instituţionale, asistenţă electorală şi educaţie, 
iar în 2009, proiectele finanţate din bugetul AOD au vizat teme precum dezvoltarea 
capacităţii instituţionale şi dezvoltare economică durabilă. 

În 2010, bugetul AOD al MAE a crescut cu peste 50% faţă de anul anterior, însumând 
18,93 mil. RON. Republica Moldova a fost beneficiarul principal al programului de 
asistenţă pentru dezvoltare al României. Proiectele finanţate au însumat 11,2 mil. RON 
(59% din bugetul anual) şi au vizat arii tematice precum agricultură şi dezvoltare 
durabilă, dezvoltarea capacităţii instituţionale, sănătate şi pace şi securitate. 

Georgia a primit asistenţă în valoare de 1,32 mil. RON (7% din bugetul anual) în cadrul 
unui proiect de protecţie a drepturilor omului şi sprijinire a persoanelor cu dizabilităţi. 
Restul contribuţiilor bilaterale, adică 1,3 mil. RON, au fost alocate unor proiecte de 
dezvoltare economică şi asistenţă pentru refugiaţi, derulate în Serbia şi, respectiv, 
Palestina.

Pe fondul recesiunii economice, bugetul AOD pentru 2011 a fost diminuat din nou cu 
aproximativ 40% faţă de anul anterior, ajungând la valoarea de 11,23 mil. RON. În 
2011, Republica Moldova a beneficiat de asistenţă totală în valoare de 3,38 mil. RON 
(30% din bugetul anual), pentru proiecte de dezvoltare a capacităţii instituţionale, pace 
şi securitate, dezvoltare a capacităţii societăţii civile şi dezvoltare regională. Georgia a 
primit asistenţă prin două proiecte însumând 1,12 mil RON (10% din bugetul anual), 
care au vizat consolidarea păcii şi a securităţii şi dezvoltarea societăţii civile. 

ANEXA 2 - Evoluția bugetului AOD al 
MAE în perioada 2007-2012

1. Contribuții bilaterale
Bugetul AOD al MAE a variat semnificativ în perioada 2007-2012, cu sume cuprinse 
între 7,03 mil. RON (2008) şi 18,93 mil. RON (2010) (vezi Fig. nr. 14). Statele care au 
beneficiat consecvent de asistenţă pentru dezvoltare pe parcursul  întregii perioade au 
fost Republica Moldova, punctul principal de interes geografic al AOD, şi Georgia. 

Pe lângă acestea, în 2007 a mai primit finanţare prin programul AOD Serbia, iar în 
2008 au fost adăugate Libia, Irak, Republica Islamică Afganistan, Azerbaidjan, Armenia 
şi Palestina. În 2011, ca răspuns la Primăvara Arabă, Tunisia şi Republica Arabă Egipt 
au fost incluse în lista statelor în atenţie. În acest context, România a susţinut schimburi 
de experienţă cu statele din zona MENA, împărtăşindu-şi propria expertiză din perioa-
da de tranziţie democratică. În 2011, Belarus a beneficiat, de asemenea, de asistenţă 
pentru dezvoltare din bugetul AOD. 

2. Contribuții regionale
Pe lângă contribuţiile bilaterale, o parte din bugetul AOD al MAE din perioda 
2007-2012 a fost acordat pentru proiecte regionale în zona extinsă a Mării Negre, 
Africa de Nord, Caucaz şi Asia Centrală şi Europa de Sud-Est. 

2008 a fost primul an în care au fost implementate proiecte regionale din bugetul AOD 
al MAE. Atunci a avut loc prima ediţie a Forumului Organizaţiilor Neguvernamentale de 
la Marea Neagră, fiind, de asemenea, finaţate proiecte de cercetare şi întărire a 
capacităţii instituţionale a statelor din regiune. În 2008, au mai fost  implementate 
proiecte în regiunea Caucaz şi, respectiv, în Europa de Sud-Est ce au vizat 
consolidarea capacităţii societăţii civile şi a instituţiilor de stat. În total, contribuţiile 
regionale din 2008 s-au ridicat la aprox. 1,6 mil. RON. 

În 2009, contribuţiile regionale ale MAE, în valoare de 1,14 mil. RON, s-au concentrat 
pe finanţarea Forumului ONG-urilor de la Marea Neagră şi a unui proiect de formare în 
domeniului securităţii frontierelor adresat statelor beneficare din Asia (inclusiv 
Afganistan), Irak, Republica Moldova şi Georgia. 

În 2010, pe lângă Forumul ONG-urilor de la Marea Neagră, a mai fost finanţat un  
studiu de legislaţie în domeniul implementării sancţiunilor internaţionale în statele 
Europei de Sud-Est.

Începând cu 2011, pe lista regiunilor care au beneficiat de asistenţă pentru dezvoltare 
a fost inclusă şi Africa de Nord, unde au fost finanţate proiecte de întărire a capacităţii 
instituţiilor publice, acestea primind, în total, în anii 2011 şi 2012, 0,33 mil. RON. De 
asemenea, în 2011 au fost organizate o serie de programe de formare adresate regiunii  
Caucaz şi Asia Centrală. În 2011, contribuţiile regionale s-au ridicat la 0,97 mil. RON, 
iar în 2009 la 0,49 mil. RON.

5. Contribuții multilaterale
Contribuţiile multilaterale au reprezentat un procent important din bugetul AOD, în 
special în primii ani ai României ca donator. Astfel, în 2007, peste 40% din bugetul 
anual, adică 6,7 mil. RON au fost direcţionaţi către organizaţii şi instituţii internaţionale. 

În 2008 şi 2009, procentul de contribuţii multilaterale a scăzut la 22,7% (1,6 mil. RON) 
şi, respectiv, 34,4% (2,7 mil. RON). 

În 2010, contribuţiile multilaterale au fost în valoare de 3,5 mil. RON (18,7% din bugetul 
anual), în 2011 de 2,8 mil. RON (25,5% din bugetul anual) şi în 2012 de aprox. 1,8 mil 
RON (18% din bugetul anual). Printre organizaţiile care au primit în mod constant 
finanţare din bugetul AOD se numără Fondul Central al Naţiunilor Unite de Reacţie 
Rapidă în Cazuri de Urgenţă (CERF), Agenţia ONU pentru Refugiaţi (UNHCR), Oficiul 
Înaltului Comisar pentru Drepturile Omului (OHCHR), Fondul Global pentru Combaterea 
HIV/SIDA şi Fondul Educaţie pentru Toţi ale Băncii Mondiale.

3. Contribuții tematice
În ceea ce priveşte contribuţiile tematice, acestea au vizat cu precădere domeniul păcii 
şi securităţii, fiind alocate sume de 0,22 mil. RON în 2010 şi, respectiv, 2011 şi 0,72 
mil. RON în 2012. 

În această perioadă au fost finanţate 5 ediţii ale cursului “Reconstrucţie şi stabilizare 
post-conflict” (prima ediţie în 2010, două ediţii în 2011 şi două ediţii în 2012), organizat 
de MAE în parteneriat cu Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) 
România şi Ministerul Apărării Naţionale din România (MApN). De asemenea, în 2012, 
0,32 mil. RON au fost alocaţi unui proiect pentru refugiaţi şi persoane strămutate intern 
al Băncii de Dezvoltare a Consiliului Europei.

4. Educație pentru dezvoltare 
și conștientizare publică
Pe parcursul perioadei 2007-2012, MAE a alocat aprox. 2,8 mil. RON pentru activităţi 
de educaţie pentru dezvoltare şi conştientizare publică, cel mai mare proiect fiind 
SNIECODA, implementat în parteneriat cu PNUD România. 

Proiectul SNIECODA a fost finanţat în 2007 cu 1,81 mil. RON, sumă care a fost 
folosită, în principal, pentru implementarea a patru programe de masterat în domeniul 
dezvoltării internaţionale şi la organizarea primelor trei ediţii din cele cinci ale Şcolii 
Române pentru Dezvoltare (2008, 2009, 2010). 

Pe lângă Şcoala de Dezvoltare, în 2012, MAE a alocat 0,54 mil. RON (0,12 mil. EUR) 
pentru elaboarea şi implementarea unei strategii naţionale de educaţie pentru dezvol-
tare, comunicare şi conştientizare publică şi asigurarea transparenţei în domeniul AOD 
şi 0,22 mil. RON pentru  realizarea unui set de instrumente de expertiză în domeniul 
tranziţiei care să fie pus la dispoziţia altor state aflate în proces de tranziţie spre 
democraţie.

În 2007, de la bugetul MAE a fost acordată asistenţă umanitară în sprijinul Republicii 
Moldova, aceasta nefiind însă, alocată de la linia bugetară special dedicată cooperării 
internaţionale datorită aprobării tardive a bugetului alocat în acest sens.

În 2008, asistenţa umanitară a fost direcţionată către Georgia, ca răspuns la criza 
umanitară provocată de conflictul din acel an, şi către Birmania (Myanmar) şi China, ca 
răspuns la crizele umanitare provocate de dezastre naturale de tipul ciclonului şi 
cutremurului. 

Pakistanul a beneficiat de asistenţă umanitară din partea MAE în perioada 2009-2011 
pe fondul crizei politice din ţară, dar şi ca răspuns la situaţia de urgenţă cauzată de 
inundaţiile din 2010. 

Pe lângă acestea, MAE a acordat asistenţă umanitară şi în Afganistan în 2009 şi 2011 - 
în contextul războiului din zonă şi a numărului mare de refugiaţi cauzat de acesta, în 
Haiti - ca răspuns la apelul de urgenţă al ONU în urma cutremurului din luna ianuarie 
2010, în Libia - în cadrul unui program de deminare, în Palestina pentru Fâşia Gaza şi 
în Thailanda, urmare a inundaţiilor.

În perioada 2007-2011, România a acordat asistenţă multilaterală către CERF, 
contribuind astfel la ameliorarea efectelor diferitelor crize umanitare la nivel global.
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Statele prioritare, Republica Moldova şi Serbia, au resimţit cel mai puternic diminuarea 
bugetului total al MAE, în contextul în care, pe lângă cele trei ţări prioritare, au mai 
beneficiat de asistenţă din partea României şi Republica Irak, Afganistan, Palestina şi 
Etiopia, precum şi Libia, Azerbaidjan şi Armenia (vezi graficele de la Fig. 15). Astfel, 
asistenţa acordată Republicii Moldova a fost de 0,64 mil. RON (aproximativ 9% din 
bugetul AOD) în 2008 şi 0,58 mil. RON în 2009 (7,5% din bugetul anual), în comparaţie 
cu 3,49 mil. RON în 2007. 

Serbia a beneficiat de asistenţă pentru dezvoltare din partea României în valoare de 
0,44 mil. RON (6,3% din bugetul AOD) în 2008 şi 0,29 mil. RON (3,8% din bugetul 
anual) în 2009. Deşi asistenţa acordată Georgiei a scăzut în 2008 la 0,04 mil. RON, în 
2009 aceasta a fost 1,88 mil. RON. 

În 2008, asistenţa pentru dezvoltare s-a concentrat pe teme precum dezvoltarea 
socio-economică, dezvoltarea capacităţii instituţionale, asistenţă electorală şi educaţie, 
iar în 2009, proiectele finanţate din bugetul AOD au vizat teme precum dezvoltarea 
capacităţii instituţionale şi dezvoltare economică durabilă. 

În 2010, bugetul AOD al MAE a crescut cu peste 50% faţă de anul anterior, însumând 
18,93 mil. RON. Republica Moldova a fost beneficiarul principal al programului de 
asistenţă pentru dezvoltare al României. Proiectele finanţate au însumat 11,2 mil. RON 
(59% din bugetul anual) şi au vizat arii tematice precum agricultură şi dezvoltare 
durabilă, dezvoltarea capacităţii instituţionale, sănătate şi pace şi securitate. 

Georgia a primit asistenţă în valoare de 1,32 mil. RON (7% din bugetul anual) în cadrul 
unui proiect de protecţie a drepturilor omului şi sprijinire a persoanelor cu dizabilităţi. 
Restul contribuţiilor bilaterale, adică 1,3 mil. RON, au fost alocate unor proiecte de 
dezvoltare economică şi asistenţă pentru refugiaţi, derulate în Serbia şi, respectiv, 
Palestina.

Pe fondul recesiunii economice, bugetul AOD pentru 2011 a fost diminuat din nou cu 
aproximativ 40% faţă de anul anterior, ajungând la valoarea de 11,23 mil. RON. În 
2011, Republica Moldova a beneficiat de asistenţă totală în valoare de 3,38 mil. RON 
(30% din bugetul anual), pentru proiecte de dezvoltare a capacităţii instituţionale, pace 
şi securitate, dezvoltare a capacităţii societăţii civile şi dezvoltare regională. Georgia a 
primit asistenţă prin două proiecte însumând 1,12 mil RON (10% din bugetul anual), 
care au vizat consolidarea păcii şi a securităţii şi dezvoltarea societăţii civile. 

ANEXA 2 - Evoluția bugetului AOD al 
MAE în perioada 2007-2012

1. Contribuții bilaterale
Bugetul AOD al MAE a variat semnificativ în perioada 2007-2012, cu sume cuprinse 
între 7,03 mil. RON (2008) şi 18,93 mil. RON (2010) (vezi Fig. nr. 14). Statele care au 
beneficiat consecvent de asistenţă pentru dezvoltare pe parcursul  întregii perioade au 
fost Republica Moldova, punctul principal de interes geografic al AOD, şi Georgia. 

Pe lângă acestea, în 2007 a mai primit finanţare prin programul AOD Serbia, iar în 
2008 au fost adăugate Libia, Irak, Republica Islamică Afganistan, Azerbaidjan, Armenia 
şi Palestina. În 2011, ca răspuns la Primăvara Arabă, Tunisia şi Republica Arabă Egipt 
au fost incluse în lista statelor în atenţie. În acest context, România a susţinut schimburi 
de experienţă cu statele din zona MENA, împărtăşindu-şi propria expertiză din perioa-
da de tranziţie democratică. În 2011, Belarus a beneficiat, de asemenea, de asistenţă 
pentru dezvoltare din bugetul AOD. 

2. Contribuții regionale
Pe lângă contribuţiile bilaterale, o parte din bugetul AOD al MAE din perioda 
2007-2012 a fost acordat pentru proiecte regionale în zona extinsă a Mării Negre, 
Africa de Nord, Caucaz şi Asia Centrală şi Europa de Sud-Est. 

2008 a fost primul an în care au fost implementate proiecte regionale din bugetul AOD 
al MAE. Atunci a avut loc prima ediţie a Forumului Organizaţiilor Neguvernamentale de 
la Marea Neagră, fiind, de asemenea, finaţate proiecte de cercetare şi întărire a 
capacităţii instituţionale a statelor din regiune. În 2008, au mai fost  implementate 
proiecte în regiunea Caucaz şi, respectiv, în Europa de Sud-Est ce au vizat 
consolidarea capacităţii societăţii civile şi a instituţiilor de stat. În total, contribuţiile 
regionale din 2008 s-au ridicat la aprox. 1,6 mil. RON. 

În 2009, contribuţiile regionale ale MAE, în valoare de 1,14 mil. RON, s-au concentrat 
pe finanţarea Forumului ONG-urilor de la Marea Neagră şi a unui proiect de formare în 
domeniului securităţii frontierelor adresat statelor beneficare din Asia (inclusiv 
Afganistan), Irak, Republica Moldova şi Georgia. 

În 2010, pe lângă Forumul ONG-urilor de la Marea Neagră, a mai fost finanţat un  
studiu de legislaţie în domeniul implementării sancţiunilor internaţionale în statele 
Europei de Sud-Est.

Începând cu 2011, pe lista regiunilor care au beneficiat de asistenţă pentru dezvoltare 
a fost inclusă şi Africa de Nord, unde au fost finanţate proiecte de întărire a capacităţii 
instituţiilor publice, acestea primind, în total, în anii 2011 şi 2012, 0,33 mil. RON. De 
asemenea, în 2011 au fost organizate o serie de programe de formare adresate regiunii  
Caucaz şi Asia Centrală. În 2011, contribuţiile regionale s-au ridicat la 0,97 mil. RON, 
iar în 2009 la 0,49 mil. RON.

5. Contribuții multilaterale
Contribuţiile multilaterale au reprezentat un procent important din bugetul AOD, în 
special în primii ani ai României ca donator. Astfel, în 2007, peste 40% din bugetul 
anual, adică 6,7 mil. RON au fost direcţionaţi către organizaţii şi instituţii internaţionale. 

În 2008 şi 2009, procentul de contribuţii multilaterale a scăzut la 22,7% (1,6 mil. RON) 
şi, respectiv, 34,4% (2,7 mil. RON). 

În 2010, contribuţiile multilaterale au fost în valoare de 3,5 mil. RON (18,7% din bugetul 
anual), în 2011 de 2,8 mil. RON (25,5% din bugetul anual) şi în 2012 de aprox. 1,8 mil 
RON (18% din bugetul anual). Printre organizaţiile care au primit în mod constant 
finanţare din bugetul AOD se numără Fondul Central al Naţiunilor Unite de Reacţie 
Rapidă în Cazuri de Urgenţă (CERF), Agenţia ONU pentru Refugiaţi (UNHCR), Oficiul 
Înaltului Comisar pentru Drepturile Omului (OHCHR), Fondul Global pentru Combaterea 
HIV/SIDA şi Fondul Educaţie pentru Toţi ale Băncii Mondiale.

În 2007, de la bugetul MAE a fost acordată asistenţă umanitară în sprijinul Republicii 
Moldova, aceasta nefiind însă, alocată de la linia bugetară special dedicată cooperării 
internaţionale datorită aprobării tardive a bugetului alocat în acest sens.

În 2008, asistenţa umanitară a fost direcţionată către Georgia, ca răspuns la criza 
umanitară provocată de conflictul din acel an, şi către Birmania (Myanmar) şi China, ca 
răspuns la crizele umanitare provocate de dezastre naturale de tipul ciclonului şi 
cutremurului. 

Pakistanul a beneficiat de asistenţă umanitară din partea MAE în perioada 2009-2011 
pe fondul crizei politice din ţară, dar şi ca răspuns la situaţia de urgenţă cauzată de 
inundaţiile din 2010. 

Pe lângă acestea, MAE a acordat asistenţă umanitară şi în Afganistan în 2009 şi 2011 - 
în contextul războiului din zonă şi a numărului mare de refugiaţi cauzat de acesta, în 
Haiti - ca răspuns la apelul de urgenţă al ONU în urma cutremurului din luna ianuarie 
2010, în Libia - în cadrul unui program de deminare, în Palestina pentru Fâşia Gaza şi 
în Thailanda, urmare a inundaţiilor.

În perioada 2007-2011, România a acordat asistenţă multilaterală către CERF, 
contribuind astfel la ameliorarea efectelor diferitelor crize umanitare la nivel global.

Fig 17: Contribuții multilaterale 
2007 - 2012 (milioane RON):
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Statele prioritare, Republica Moldova şi Serbia, au resimţit cel mai puternic diminuarea 
bugetului total al MAE, în contextul în care, pe lângă cele trei ţări prioritare, au mai 
beneficiat de asistenţă din partea României şi Republica Irak, Afganistan, Palestina şi 
Etiopia, precum şi Libia, Azerbaidjan şi Armenia (vezi graficele de la Fig. 15). Astfel, 
asistenţa acordată Republicii Moldova a fost de 0,64 mil. RON (aproximativ 9% din 
bugetul AOD) în 2008 şi 0,58 mil. RON în 2009 (7,5% din bugetul anual), în comparaţie 
cu 3,49 mil. RON în 2007. 

Serbia a beneficiat de asistenţă pentru dezvoltare din partea României în valoare de 
0,44 mil. RON (6,3% din bugetul AOD) în 2008 şi 0,29 mil. RON (3,8% din bugetul 
anual) în 2009. Deşi asistenţa acordată Georgiei a scăzut în 2008 la 0,04 mil. RON, în 
2009 aceasta a fost 1,88 mil. RON. 

În 2008, asistenţa pentru dezvoltare s-a concentrat pe teme precum dezvoltarea 
socio-economică, dezvoltarea capacităţii instituţionale, asistenţă electorală şi educaţie, 
iar în 2009, proiectele finanţate din bugetul AOD au vizat teme precum dezvoltarea 
capacităţii instituţionale şi dezvoltare economică durabilă. 

În 2010, bugetul AOD al MAE a crescut cu peste 50% faţă de anul anterior, însumând 
18,93 mil. RON. Republica Moldova a fost beneficiarul principal al programului de 
asistenţă pentru dezvoltare al României. Proiectele finanţate au însumat 11,2 mil. RON 
(59% din bugetul anual) şi au vizat arii tematice precum agricultură şi dezvoltare 
durabilă, dezvoltarea capacităţii instituţionale, sănătate şi pace şi securitate. 

Georgia a primit asistenţă în valoare de 1,32 mil. RON (7% din bugetul anual) în cadrul 
unui proiect de protecţie a drepturilor omului şi sprijinire a persoanelor cu dizabilităţi. 
Restul contribuţiilor bilaterale, adică 1,3 mil. RON, au fost alocate unor proiecte de 
dezvoltare economică şi asistenţă pentru refugiaţi, derulate în Serbia şi, respectiv, 
Palestina.

Pe fondul recesiunii economice, bugetul AOD pentru 2011 a fost diminuat din nou cu 
aproximativ 40% faţă de anul anterior, ajungând la valoarea de 11,23 mil. RON. În 
2011, Republica Moldova a beneficiat de asistenţă totală în valoare de 3,38 mil. RON 
(30% din bugetul anual), pentru proiecte de dezvoltare a capacităţii instituţionale, pace 
şi securitate, dezvoltare a capacităţii societăţii civile şi dezvoltare regională. Georgia a 
primit asistenţă prin două proiecte însumând 1,12 mil RON (10% din bugetul anual), 
care au vizat consolidarea păcii şi a securităţii şi dezvoltarea societăţii civile. 

ANEXA 2 - Evoluția bugetului AOD al 
MAE în perioada 2007-2012

1. Contribuții bilaterale
Bugetul AOD al MAE a variat semnificativ în perioada 2007-2012, cu sume cuprinse 
între 7,03 mil. RON (2008) şi 18,93 mil. RON (2010) (vezi Fig. nr. 14). Statele care au 
beneficiat consecvent de asistenţă pentru dezvoltare pe parcursul  întregii perioade au 
fost Republica Moldova, punctul principal de interes geografic al AOD, şi Georgia. 

Pe lângă acestea, în 2007 a mai primit finanţare prin programul AOD Serbia, iar în 
2008 au fost adăugate Libia, Irak, Republica Islamică Afganistan, Azerbaidjan, Armenia 
şi Palestina. În 2011, ca răspuns la Primăvara Arabă, Tunisia şi Republica Arabă Egipt 
au fost incluse în lista statelor în atenţie. În acest context, România a susţinut schimburi 
de experienţă cu statele din zona MENA, împărtăşindu-şi propria expertiză din perioa-
da de tranziţie democratică. În 2011, Belarus a beneficiat, de asemenea, de asistenţă 
pentru dezvoltare din bugetul AOD. 

2. Contribuții regionale
Pe lângă contribuţiile bilaterale, o parte din bugetul AOD al MAE din perioda 
2007-2012 a fost acordat pentru proiecte regionale în zona extinsă a Mării Negre, 
Africa de Nord, Caucaz şi Asia Centrală şi Europa de Sud-Est. 

2008 a fost primul an în care au fost implementate proiecte regionale din bugetul AOD 
al MAE. Atunci a avut loc prima ediţie a Forumului Organizaţiilor Neguvernamentale de 
la Marea Neagră, fiind, de asemenea, finaţate proiecte de cercetare şi întărire a 
capacităţii instituţionale a statelor din regiune. În 2008, au mai fost  implementate 
proiecte în regiunea Caucaz şi, respectiv, în Europa de Sud-Est ce au vizat 
consolidarea capacităţii societăţii civile şi a instituţiilor de stat. În total, contribuţiile 
regionale din 2008 s-au ridicat la aprox. 1,6 mil. RON. 

În 2009, contribuţiile regionale ale MAE, în valoare de 1,14 mil. RON, s-au concentrat 
pe finanţarea Forumului ONG-urilor de la Marea Neagră şi a unui proiect de formare în 
domeniului securităţii frontierelor adresat statelor beneficare din Asia (inclusiv 
Afganistan), Irak, Republica Moldova şi Georgia. 

În 2010, pe lângă Forumul ONG-urilor de la Marea Neagră, a mai fost finanţat un  
studiu de legislaţie în domeniul implementării sancţiunilor internaţionale în statele 
Europei de Sud-Est.

Începând cu 2011, pe lista regiunilor care au beneficiat de asistenţă pentru dezvoltare 
a fost inclusă şi Africa de Nord, unde au fost finanţate proiecte de întărire a capacităţii 
instituţiilor publice, acestea primind, în total, în anii 2011 şi 2012, 0,33 mil. RON. De 
asemenea, în 2011 au fost organizate o serie de programe de formare adresate regiunii  
Caucaz şi Asia Centrală. În 2011, contribuţiile regionale s-au ridicat la 0,97 mil. RON, 
iar în 2009 la 0,49 mil. RON.

5. Contribuții multilaterale
Contribuţiile multilaterale au reprezentat un procent important din bugetul AOD, în 
special în primii ani ai României ca donator. Astfel, în 2007, peste 40% din bugetul 
anual, adică 6,7 mil. RON au fost direcţionaţi către organizaţii şi instituţii internaţionale. 

În 2008 şi 2009, procentul de contribuţii multilaterale a scăzut la 22,7% (1,6 mil. RON) 
şi, respectiv, 34,4% (2,7 mil. RON). 

În 2010, contribuţiile multilaterale au fost în valoare de 3,5 mil. RON (18,7% din bugetul 
anual), în 2011 de 2,8 mil. RON (25,5% din bugetul anual) şi în 2012 de aprox. 1,8 mil 
RON (18% din bugetul anual). Printre organizaţiile care au primit în mod constant 
finanţare din bugetul AOD se numără Fondul Central al Naţiunilor Unite de Reacţie 
Rapidă în Cazuri de Urgenţă (CERF), Agenţia ONU pentru Refugiaţi (UNHCR), Oficiul 
Înaltului Comisar pentru Drepturile Omului (OHCHR), Fondul Global pentru Combaterea 
HIV/SIDA şi Fondul Educaţie pentru Toţi ale Băncii Mondiale.

În 2007, de la bugetul MAE a fost acordată asistenţă umanitară în sprijinul Republicii 
Moldova, aceasta nefiind însă, alocată de la linia bugetară special dedicată cooperării 
internaţionale datorită aprobării tardive a bugetului alocat în acest sens.

În 2008, asistenţa umanitară a fost direcţionată către Georgia, ca răspuns la criza 
umanitară provocată de conflictul din acel an, şi către Birmania (Myanmar) şi China, ca 
răspuns la crizele umanitare provocate de dezastre naturale de tipul ciclonului şi 
cutremurului. 

Pakistanul a beneficiat de asistenţă umanitară din partea MAE în perioada 2009-2011 
pe fondul crizei politice din ţară, dar şi ca răspuns la situaţia de urgenţă cauzată de 
inundaţiile din 2010. 

Pe lângă acestea, MAE a acordat asistenţă umanitară şi în Afganistan în 2009 şi 2011 - 
în contextul războiului din zonă şi a numărului mare de refugiaţi cauzat de acesta, în 
Haiti - ca răspuns la apelul de urgenţă al ONU în urma cutremurului din luna ianuarie 
2010, în Libia - în cadrul unui program de deminare, în Palestina pentru Fâşia Gaza şi 
în Thailanda, urmare a inundaţiilor.

În perioada 2007-2011, România a acordat asistenţă multilaterală către CERF, 
contribuind astfel la ameliorarea efectelor diferitelor crize umanitare la nivel global.

6. Asistență umanitară
Asistenţa umanitară acordată de România prin intermediul MAE a variat, 
de asemenea, în concordanţă cu bugetul AOD. 

Fig 18: State beneficiare de asistență umanitară 
din partea României, în perioada 2007 - 2012:
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Statele prioritare, Republica Moldova şi Serbia, au resimţit cel mai puternic diminuarea 
bugetului total al MAE, în contextul în care, pe lângă cele trei ţări prioritare, au mai 
beneficiat de asistenţă din partea României şi Republica Irak, Afganistan, Palestina şi 
Etiopia, precum şi Libia, Azerbaidjan şi Armenia (vezi graficele de la Fig. 15). Astfel, 
asistenţa acordată Republicii Moldova a fost de 0,64 mil. RON (aproximativ 9% din 
bugetul AOD) în 2008 şi 0,58 mil. RON în 2009 (7,5% din bugetul anual), în comparaţie 
cu 3,49 mil. RON în 2007. 

Serbia a beneficiat de asistenţă pentru dezvoltare din partea României în valoare de 
0,44 mil. RON (6,3% din bugetul AOD) în 2008 şi 0,29 mil. RON (3,8% din bugetul 
anual) în 2009. Deşi asistenţa acordată Georgiei a scăzut în 2008 la 0,04 mil. RON, în 
2009 aceasta a fost 1,88 mil. RON. 

În 2008, asistenţa pentru dezvoltare s-a concentrat pe teme precum dezvoltarea 
socio-economică, dezvoltarea capacităţii instituţionale, asistenţă electorală şi educaţie, 
iar în 2009, proiectele finanţate din bugetul AOD au vizat teme precum dezvoltarea 
capacităţii instituţionale şi dezvoltare economică durabilă. 

În 2010, bugetul AOD al MAE a crescut cu peste 50% faţă de anul anterior, însumând 
18,93 mil. RON. Republica Moldova a fost beneficiarul principal al programului de 
asistenţă pentru dezvoltare al României. Proiectele finanţate au însumat 11,2 mil. RON 
(59% din bugetul anual) şi au vizat arii tematice precum agricultură şi dezvoltare 
durabilă, dezvoltarea capacităţii instituţionale, sănătate şi pace şi securitate. 

Georgia a primit asistenţă în valoare de 1,32 mil. RON (7% din bugetul anual) în cadrul 
unui proiect de protecţie a drepturilor omului şi sprijinire a persoanelor cu dizabilităţi. 
Restul contribuţiilor bilaterale, adică 1,3 mil. RON, au fost alocate unor proiecte de 
dezvoltare economică şi asistenţă pentru refugiaţi, derulate în Serbia şi, respectiv, 
Palestina.

Pe fondul recesiunii economice, bugetul AOD pentru 2011 a fost diminuat din nou cu 
aproximativ 40% faţă de anul anterior, ajungând la valoarea de 11,23 mil. RON. În 
2011, Republica Moldova a beneficiat de asistenţă totală în valoare de 3,38 mil. RON 
(30% din bugetul anual), pentru proiecte de dezvoltare a capacităţii instituţionale, pace 
şi securitate, dezvoltare a capacităţii societăţii civile şi dezvoltare regională. Georgia a 
primit asistenţă prin două proiecte însumând 1,12 mil RON (10% din bugetul anual), 
care au vizat consolidarea păcii şi a securităţii şi dezvoltarea societăţii civile. 

ANEXA 2 - Evoluția bugetului AOD al 
MAE în perioada 2007-2012

1. Contribuții bilaterale
Bugetul AOD al MAE a variat semnificativ în perioada 2007-2012, cu sume cuprinse 
între 7,03 mil. RON (2008) şi 18,93 mil. RON (2010) (vezi Fig. nr. 14). Statele care au 
beneficiat consecvent de asistenţă pentru dezvoltare pe parcursul  întregii perioade au 
fost Republica Moldova, punctul principal de interes geografic al AOD, şi Georgia. 

Pe lângă acestea, în 2007 a mai primit finanţare prin programul AOD Serbia, iar în 
2008 au fost adăugate Libia, Irak, Republica Islamică Afganistan, Azerbaidjan, Armenia 
şi Palestina. În 2011, ca răspuns la Primăvara Arabă, Tunisia şi Republica Arabă Egipt 
au fost incluse în lista statelor în atenţie. În acest context, România a susţinut schimburi 
de experienţă cu statele din zona MENA, împărtăşindu-şi propria expertiză din perioa-
da de tranziţie democratică. În 2011, Belarus a beneficiat, de asemenea, de asistenţă 
pentru dezvoltare din bugetul AOD. 

2. Contribuții regionale
Pe lângă contribuţiile bilaterale, o parte din bugetul AOD al MAE din perioda 
2007-2012 a fost acordat pentru proiecte regionale în zona extinsă a Mării Negre, 
Africa de Nord, Caucaz şi Asia Centrală şi Europa de Sud-Est. 

2008 a fost primul an în care au fost implementate proiecte regionale din bugetul AOD 
al MAE. Atunci a avut loc prima ediţie a Forumului Organizaţiilor Neguvernamentale de 
la Marea Neagră, fiind, de asemenea, finaţate proiecte de cercetare şi întărire a 
capacităţii instituţionale a statelor din regiune. În 2008, au mai fost  implementate 
proiecte în regiunea Caucaz şi, respectiv, în Europa de Sud-Est ce au vizat 
consolidarea capacităţii societăţii civile şi a instituţiilor de stat. În total, contribuţiile 
regionale din 2008 s-au ridicat la aprox. 1,6 mil. RON. 

În 2009, contribuţiile regionale ale MAE, în valoare de 1,14 mil. RON, s-au concentrat 
pe finanţarea Forumului ONG-urilor de la Marea Neagră şi a unui proiect de formare în 
domeniului securităţii frontierelor adresat statelor beneficare din Asia (inclusiv 
Afganistan), Irak, Republica Moldova şi Georgia. 

În 2010, pe lângă Forumul ONG-urilor de la Marea Neagră, a mai fost finanţat un  
studiu de legislaţie în domeniul implementării sancţiunilor internaţionale în statele 
Europei de Sud-Est.

Începând cu 2011, pe lista regiunilor care au beneficiat de asistenţă pentru dezvoltare 
a fost inclusă şi Africa de Nord, unde au fost finanţate proiecte de întărire a capacităţii 
instituţiilor publice, acestea primind, în total, în anii 2011 şi 2012, 0,33 mil. RON. De 
asemenea, în 2011 au fost organizate o serie de programe de formare adresate regiunii  
Caucaz şi Asia Centrală. În 2011, contribuţiile regionale s-au ridicat la 0,97 mil. RON, 
iar în 2009 la 0,49 mil. RON.

5. Contribuții multilaterale
Contribuţiile multilaterale au reprezentat un procent important din bugetul AOD, în 
special în primii ani ai României ca donator. Astfel, în 2007, peste 40% din bugetul 
anual, adică 6,7 mil. RON au fost direcţionaţi către organizaţii şi instituţii internaţionale. 

În 2008 şi 2009, procentul de contribuţii multilaterale a scăzut la 22,7% (1,6 mil. RON) 
şi, respectiv, 34,4% (2,7 mil. RON). 

În 2010, contribuţiile multilaterale au fost în valoare de 3,5 mil. RON (18,7% din bugetul 
anual), în 2011 de 2,8 mil. RON (25,5% din bugetul anual) şi în 2012 de aprox. 1,8 mil 
RON (18% din bugetul anual). Printre organizaţiile care au primit în mod constant 
finanţare din bugetul AOD se numără Fondul Central al Naţiunilor Unite de Reacţie 
Rapidă în Cazuri de Urgenţă (CERF), Agenţia ONU pentru Refugiaţi (UNHCR), Oficiul 
Înaltului Comisar pentru Drepturile Omului (OHCHR), Fondul Global pentru Combaterea 
HIV/SIDA şi Fondul Educaţie pentru Toţi ale Băncii Mondiale.

În 2007, de la bugetul MAE a fost acordată asistenţă umanitară în sprijinul Republicii 
Moldova, aceasta nefiind însă, alocată de la linia bugetară special dedicată cooperării 
internaţionale datorită aprobării tardive a bugetului alocat în acest sens.

În 2008, asistenţa umanitară a fost direcţionată către Georgia, ca răspuns la criza 
umanitară provocată de conflictul din acel an, şi către Birmania (Myanmar) şi China, ca 
răspuns la crizele umanitare provocate de dezastre naturale de tipul ciclonului şi 
cutremurului. 

Pakistanul a beneficiat de asistenţă umanitară din partea MAE în perioada 2009-2011 
pe fondul crizei politice din ţară, dar şi ca răspuns la situaţia de urgenţă cauzată de 
inundaţiile din 2010. 

Pe lângă acestea, MAE a acordat asistenţă umanitară şi în Afganistan în 2009 şi 2011 - 
în contextul războiului din zonă şi a numărului mare de refugiaţi cauzat de acesta, în 
Haiti - ca răspuns la apelul de urgenţă al ONU în urma cutremurului din luna ianuarie 
2010, în Libia - în cadrul unui program de deminare, în Palestina pentru Fâşia Gaza şi 
în Thailanda, urmare a inundaţiilor.

În perioada 2007-2011, România a acordat asistenţă multilaterală către CERF, 
contribuind astfel la ameliorarea efectelor diferitelor crize umanitare la nivel global.

Fig 19: Total asistență umanitară 
raportată în intervalul 2007 - 2012, pe state beneficiare:
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Statele prioritare, Republica Moldova şi Serbia, au resimţit cel mai puternic diminuarea 
bugetului total al MAE, în contextul în care, pe lângă cele trei ţări prioritare, au mai 
beneficiat de asistenţă din partea României şi Republica Irak, Afganistan, Palestina şi 
Etiopia, precum şi Libia, Azerbaidjan şi Armenia (vezi graficele de la Fig. 15). Astfel, 
asistenţa acordată Republicii Moldova a fost de 0,64 mil. RON (aproximativ 9% din 
bugetul AOD) în 2008 şi 0,58 mil. RON în 2009 (7,5% din bugetul anual), în comparaţie 
cu 3,49 mil. RON în 2007. 

Serbia a beneficiat de asistenţă pentru dezvoltare din partea României în valoare de 
0,44 mil. RON (6,3% din bugetul AOD) în 2008 şi 0,29 mil. RON (3,8% din bugetul 
anual) în 2009. Deşi asistenţa acordată Georgiei a scăzut în 2008 la 0,04 mil. RON, în 
2009 aceasta a fost 1,88 mil. RON. 

În 2008, asistenţa pentru dezvoltare s-a concentrat pe teme precum dezvoltarea 
socio-economică, dezvoltarea capacităţii instituţionale, asistenţă electorală şi educaţie, 
iar în 2009, proiectele finanţate din bugetul AOD au vizat teme precum dezvoltarea 
capacităţii instituţionale şi dezvoltare economică durabilă. 

În 2010, bugetul AOD al MAE a crescut cu peste 50% faţă de anul anterior, însumând 
18,93 mil. RON. Republica Moldova a fost beneficiarul principal al programului de 
asistenţă pentru dezvoltare al României. Proiectele finanţate au însumat 11,2 mil. RON 
(59% din bugetul anual) şi au vizat arii tematice precum agricultură şi dezvoltare 
durabilă, dezvoltarea capacităţii instituţionale, sănătate şi pace şi securitate. 

Georgia a primit asistenţă în valoare de 1,32 mil. RON (7% din bugetul anual) în cadrul 
unui proiect de protecţie a drepturilor omului şi sprijinire a persoanelor cu dizabilităţi. 
Restul contribuţiilor bilaterale, adică 1,3 mil. RON, au fost alocate unor proiecte de 
dezvoltare economică şi asistenţă pentru refugiaţi, derulate în Serbia şi, respectiv, 
Palestina.

Pe fondul recesiunii economice, bugetul AOD pentru 2011 a fost diminuat din nou cu 
aproximativ 40% faţă de anul anterior, ajungând la valoarea de 11,23 mil. RON. În 
2011, Republica Moldova a beneficiat de asistenţă totală în valoare de 3,38 mil. RON 
(30% din bugetul anual), pentru proiecte de dezvoltare a capacităţii instituţionale, pace 
şi securitate, dezvoltare a capacităţii societăţii civile şi dezvoltare regională. Georgia a 
primit asistenţă prin două proiecte însumând 1,12 mil RON (10% din bugetul anual), 
care au vizat consolidarea păcii şi a securităţii şi dezvoltarea societăţii civile. 

ANEXA 2 - Evoluția bugetului AOD al 
MAE în perioada 2007-2012

1. Contribuții bilaterale
Bugetul AOD al MAE a variat semnificativ în perioada 2007-2012, cu sume cuprinse 
între 7,03 mil. RON (2008) şi 18,93 mil. RON (2010) (vezi Fig. nr. 14). Statele care au 
beneficiat consecvent de asistenţă pentru dezvoltare pe parcursul  întregii perioade au 
fost Republica Moldova, punctul principal de interes geografic al AOD, şi Georgia. 

Pe lângă acestea, în 2007 a mai primit finanţare prin programul AOD Serbia, iar în 
2008 au fost adăugate Libia, Irak, Republica Islamică Afganistan, Azerbaidjan, Armenia 
şi Palestina. În 2011, ca răspuns la Primăvara Arabă, Tunisia şi Republica Arabă Egipt 
au fost incluse în lista statelor în atenţie. În acest context, România a susţinut schimburi 
de experienţă cu statele din zona MENA, împărtăşindu-şi propria expertiză din perioa-
da de tranziţie democratică. În 2011, Belarus a beneficiat, de asemenea, de asistenţă 
pentru dezvoltare din bugetul AOD. 

2. Contribuții regionale
Pe lângă contribuţiile bilaterale, o parte din bugetul AOD al MAE din perioda 
2007-2012 a fost acordat pentru proiecte regionale în zona extinsă a Mării Negre, 
Africa de Nord, Caucaz şi Asia Centrală şi Europa de Sud-Est. 

2008 a fost primul an în care au fost implementate proiecte regionale din bugetul AOD 
al MAE. Atunci a avut loc prima ediţie a Forumului Organizaţiilor Neguvernamentale de 
la Marea Neagră, fiind, de asemenea, finaţate proiecte de cercetare şi întărire a 
capacităţii instituţionale a statelor din regiune. În 2008, au mai fost  implementate 
proiecte în regiunea Caucaz şi, respectiv, în Europa de Sud-Est ce au vizat 
consolidarea capacităţii societăţii civile şi a instituţiilor de stat. În total, contribuţiile 
regionale din 2008 s-au ridicat la aprox. 1,6 mil. RON. 

În 2009, contribuţiile regionale ale MAE, în valoare de 1,14 mil. RON, s-au concentrat 
pe finanţarea Forumului ONG-urilor de la Marea Neagră şi a unui proiect de formare în 
domeniului securităţii frontierelor adresat statelor beneficare din Asia (inclusiv 
Afganistan), Irak, Republica Moldova şi Georgia. 

În 2010, pe lângă Forumul ONG-urilor de la Marea Neagră, a mai fost finanţat un  
studiu de legislaţie în domeniul implementării sancţiunilor internaţionale în statele 
Europei de Sud-Est.

Începând cu 2011, pe lista regiunilor care au beneficiat de asistenţă pentru dezvoltare 
a fost inclusă şi Africa de Nord, unde au fost finanţate proiecte de întărire a capacităţii 
instituţiilor publice, acestea primind, în total, în anii 2011 şi 2012, 0,33 mil. RON. De 
asemenea, în 2011 au fost organizate o serie de programe de formare adresate regiunii  
Caucaz şi Asia Centrală. În 2011, contribuţiile regionale s-au ridicat la 0,97 mil. RON, 
iar în 2009 la 0,49 mil. RON.

5. Contribuții multilaterale
Contribuţiile multilaterale au reprezentat un procent important din bugetul AOD, în 
special în primii ani ai României ca donator. Astfel, în 2007, peste 40% din bugetul 
anual, adică 6,7 mil. RON au fost direcţionaţi către organizaţii şi instituţii internaţionale. 

În 2008 şi 2009, procentul de contribuţii multilaterale a scăzut la 22,7% (1,6 mil. RON) 
şi, respectiv, 34,4% (2,7 mil. RON). 

În 2010, contribuţiile multilaterale au fost în valoare de 3,5 mil. RON (18,7% din bugetul 
anual), în 2011 de 2,8 mil. RON (25,5% din bugetul anual) şi în 2012 de aprox. 1,8 mil 
RON (18% din bugetul anual). Printre organizaţiile care au primit în mod constant 
finanţare din bugetul AOD se numără Fondul Central al Naţiunilor Unite de Reacţie 
Rapidă în Cazuri de Urgenţă (CERF), Agenţia ONU pentru Refugiaţi (UNHCR), Oficiul 
Înaltului Comisar pentru Drepturile Omului (OHCHR), Fondul Global pentru Combaterea 
HIV/SIDA şi Fondul Educaţie pentru Toţi ale Băncii Mondiale.

În 2007, de la bugetul MAE a fost acordată asistenţă umanitară în sprijinul Republicii 
Moldova, aceasta nefiind însă, alocată de la linia bugetară special dedicată cooperării 
internaţionale datorită aprobării tardive a bugetului alocat în acest sens.

În 2008, asistenţa umanitară a fost direcţionată către Georgia, ca răspuns la criza 
umanitară provocată de conflictul din acel an, şi către Birmania (Myanmar) şi China, ca 
răspuns la crizele umanitare provocate de dezastre naturale de tipul ciclonului şi 
cutremurului. 

Pakistanul a beneficiat de asistenţă umanitară din partea MAE în perioada 2009-2011 
pe fondul crizei politice din ţară, dar şi ca răspuns la situaţia de urgenţă cauzată de 
inundaţiile din 2010. 

Pe lângă acestea, MAE a acordat asistenţă umanitară şi în Afganistan în 2009 şi 2011 - 
în contextul războiului din zonă şi a numărului mare de refugiaţi cauzat de acesta, în 
Haiti - ca răspuns la apelul de urgenţă al ONU în urma cutremurului din luna ianuarie 
2010, în Libia - în cadrul unui program de deminare, în Palestina pentru Fâşia Gaza şi 
în Thailanda, urmare a inundaţiilor.

În perioada 2007-2011, România a acordat asistenţă multilaterală către CERF, 
contribuind astfel la ameliorarea efectelor diferitelor crize umanitare la nivel global.

În 2012, peste 50% din asistenţa umanitară, adică 0,69 mil. RON, a fost direcţionată 
către sprijinirea refugiaţilor sirieni din statele vecine, dar şi pentru populaţia din ţară 
sever afectată de conflict. 

De asemenea, România a acordat asistenţă umanitară în valoare de 0,13 mil. RON 
regiunii Sahel prin intermediul Programului Alimentar Mondial, ca răspuns la seceta 
prelungită din zonă. În acelaşi timp, România a contribuit şi la eforturile de reducere 
a efectelor secetei în Republica Moldova, guvernul român răspunzând pozitiv la 
solicitarea de ajutor lansată de autorităţile din Republica Moldova. 

Pentru această cauză, România a acordat un ajutor financiar de 0,22 mil. RON, sumă 
care s-a adăugat contribuţiilor voluntare ale mediului privat românesc.
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Fig 20: Asistența umanitară bilaterală acordată de MAE 
în perioada 2007 - 2012 (mil. RON):
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– Autoritatea Naţională pentru Cercetare ŞtiinţificăANCS 
– Agenţia Naţională a Funcţionarilor PubliciANFP 

– Asistenţa Oficială pentru DezvoltareAOD 

– Consiliul EuropeiCoE

– Fondul European penru DezvoltareFED 

– Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării RuraleMADR
– Ministerul Afacerilor ExterneMAE 
– Ministerul Afacerilor InterneMAI 
– Ministerul pentru Societatea InformaţionalăMCSI 
– Ministerul Educaţiei NaţionaleMEN 
– Ministerul Finanţelor PubliceMFP 

– Ministerul Mediului şi Schimbărilor ClimaticeMMSC 
– Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare EconomicăOCDE 

– Organizaţia de Cooperare Economică la Marea NeagrăOCEMN 
– Biroul Înaltului Comisar pentru Drepturile OmuluiOHCHR 

– Autoritatea Naţională Sanitar Veterinară şi pentru 
Siguranţa Alimentelor

ANSVSA 

– Fondul Central al Naţiunilor Unite de Reacţie Rapidă 
în Cazuri de Urgenţă

CERF 

– Centrul de Dezvoltare al Organizaţiei pentru Cooperare 
şi Dezvoltare Economică

DEV-OCDE 

– Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi 
Persoanelor Vârstnice

MMFPSPV

– Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare 
Economică – Comitetul de Asistenţă pentru Dezvoltare

OCDE-DAC 

– Federaţia Organizaţiilor Neguvernamentale pentru 
Dezvoltare din România

FOND 
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– Organizaţia Mondială a SănătăţiiOMS 
– Organizaţia Mondială a SănătăţiiOMS 
– Organizaţii NeguvernamentaleONG 
– Organizaţia Naţiunilor UniteONU 
– Programul Alimentar MondialPAM 
– Programul Naţiunilor Unite pentru DezvoltarePNUD 
– Unitatea Asistenţă pentru Dezvoltare UAsD 
– Uniunea EuropeanăUE 
– Înaltul Comisar ONU pentru RefugiaţiUNHCR 
– Fondul Naţiunilor Unite pentru PopulaţieUNFPA 

– Agenţia Statelor Unite pentru Dezvoltare InternaţionalăUSAID 
– Venit naţional brutVNB 

– Oficiul Naţiunilor Unite pentru Coordonarea 
Afacerilor Umanitare

UN-OCHA 
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