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STRATEGIA UE 2020 SI OBIECTIVELE ACESTEIA

• Crestere inteligenta

Initiative de avergura:
a. Inovare: O Uniune a Inovarii
b. Educatie: Tineret in Actiune
c. Societatea digitala: Agenda Digitala pentru Europa

Tinte :

 3% din PIB investit in CsiD cu atentie speciala acordata CsiD private 
 nou indicator pentrru urmarirea inovarii
 cresterea gradului de ocupare a populatiei intre 20-64 ani la cel

putin 75%;

• Crestere durabila

• Crestere inclusiva



EUROPA 2020: 7 INITIATIVE DE ANVERGURA CARE 
DEFINESC OBIECTIVELE

Crestere inteligenta Crestere durabila Crestere incluziva

Inovare

“O Uniune a Inovarii”

Climat, energie si

mobilitate

“O Europa eficienta

energetic”

Locuri de munca si

aptitudini

“O agenda pentru noi

aptitudini si locuri de 

munca”

Educatie

“Tineret in Actiune”

Societatea digitala

“O agenda digitala

pentru Europa”

Competitivitate

“O politica industriala

pentru era globalizarii”

Lupta impotriva saraciei

“Platforma Europeana

impotriva saraciei”



PERSPECTIVE FINANCIARE
Principalele linii bugetare interesante pentru ADR-uri sunt: Euro
• Pentru politica de coeziune: 
– Regiuni de convergenta 163 miliarde
– Regiuni in tranzitie 38.9 miliarde
– Regiuni competitive 53.1 miliarde
– Cooperare teritoriala 11.7 miliarde
– Fondul de Coeziune 68.7 miliarde
– Connecting Europe 40 miliarde
– Alocari suplimentare ptr.  regiunile ultraperiferice si slab populate 0.93 miliarde
– NB: Fondul Social = 25 % din pachet 84 miliarde
• Pentru C&D+I (Orizont 2020) 80 miliarde
– Excelenta stiintifica 27.8 miliarde
– Excelenta industriala 20.3 miliarde
– Provocari sociale 35.9 miliarde
Pentru competitivitate si IMM 2.3 miliarde
Pentru dezvoltare rurala 89.9 miliarde
Pentru Politica Agricola Comuna  282 miliarde
Pentru educatie si instruire  15.2 miliarde
Pentru cultura 1.6 miliarde
Pentru securitate si cetatenie 18.5 miliarde
Pentru "O Europa Globala" 70 miliarde
Pentru administrare 62.6 miliarde



Un sistem echitabil pentru toate regiunile UE
(simulare a eligibilitatii)

3 categorii
de regiuni

< 75 % din media UEPIB/cap de locuitor*

*index UE-27=100

75-90 % > 90 %

Regiuni mai puţin dezvoltate 

Regiuni de tranziţie 

Regiuni mai dezvoltate 



• Cercetare si inovare
• Tehnologii informatice si de comunicatii (TIC)
• Competitivitate pentru intreprinderi mici si mijlocii (IMM)
• Trecerea catre o economie cu emisii reduse de carbon
• Adaptare la schimbari climatic si prevenirea si managementul 

riscurilor
• Protectia mediului si eficienta resurselor
• Transport durabil si sustainable transport si eliminarea blocajelor 

in retelele de infrastructura cheie
• Locuri de munca si sprijinirea mobilitatii fortei de munca
• Incluziune sociala si combaterea saraciei
• Invatamant, apritudini si invatare pe tot parcursul vietii
• Cresterea capacitatii institutionale si administratii publice 

eficiente

FEDR: OBIECTIVE TEMATICE



Regiuni mai puţin dezvoltate
Regiuni mai dezvoltate şi

regiuni de tranziţie

60% 20%

6%

44%

Flexibilitate – regiuni diferite au nevoi diferite
Măsuri speciale pentru foste regiuni de convergenţă

Cercetare şi inovareEficienţă energetică şi energie regenerabilă Competitivitatea IMM-urilor

Concentrarea investiţiilor FEDR

Concentrarea resurselor pentru maximizarea 
impactului politicii de coeziune



Fondul social european (FSE)
În deplină conformitate cu Strategia Europa 2020

• Competenţe şi învăţare pe tot parcursul vieţii

• Promovarea ocupării forţei de muncă şi sprijinirea mobilităţii 
lucrătorilor

• Investiţii în educaţie, incluziune sociala şi combaterea sărăciei 

• Consolidarea capacităţii instituţionale şi o administraţie publică 
eficientă 

Dimensiunea socială consolidată

• 20 % din alocările FSE pentru incluziune socială

• Un accent mai mare pus pe combaterea şomajului în rândul tinerilor

• Integrare şi sprijin specific pentru egalitatea de şanse între femei şi 
bărbaţi şi nediscriminare



Fondul social european (FSE)

25%
22%

Cota FSE din bugetul politicii de coeziune

2014-20202007-2013

Din totalul fondurilor structurale (FEDR şi FSE), FSE va reprezenta:

• 25 % în regiunile mai puţin dezvoltate

• 40 % în regiunile de tranziţie

• 52 % în regiunile mai dezvoltate



Un domeniu ce vizeaza cooperarea:

• Transfrontaliera intre regiuni adiacente;
• Transnationala, pe cuprinsul unor teritorii transnationale mai mari;
• Interregionala.

FONDUL DE COEZIUNE: TEMATICI

Un domeniu ce vizeaza cerintele de investitii si infrastructura pentru:

• Mediu, dezvoltare durabila si energie;
• Retele trans-europene din sectorul infrastructurii de transport.

COOPERARE TERITORIALA EUROPEANA: TEMATICI



ORIZONT 2020

Prioritatea 1 – Excelenta in stiinta

De ce:
• Stiinta de clasa mondiala constituie fundamentul tehnologiilor de 

maine, a locurilor de munca si bunastarii;
• Europa trebuie sa dezvolte, atraga si pastreze talentele din domeniul

cercetarii;
• Cercetatorii trebuie sa beneficieze de cele mai bune infrastructuri.

Consiliul pentru Cercetare Europeana
Cercetare frontaliera efectuata de catre cele mai bune echipe individuale

13.268

Tehnologii Emergente si de Viitor
Cercetare colaborativa pentru deschiderea de noi domenii de inovare

3.100

Actiuni Marie Curie
Oportunitati pentru instruire si dezvoltarea carierei

5.752

Infrastructuri de cercetare (inclusiv e-infrastructura)
Asigurarea accesului la facilitati de clasa mondiala

2.478

mil .Euro



ORIZONT 2020

Prioritatea 2 – Industrie de varf

De ce:
• Europa are nevoie de IMM mai inovative pentru crearea locurilor de 

munca si cresterii economice;
• Investitiile strategice in tehnologii cheie (ex: productie avansata, 

microelectronica) stau la baza inovarii in sectoarele existente si
emergente

• Europa trebuie sa atraga mai multe investitii private in cercetare si
inovare

Leadership care să permită noi tehnologii industriale
(TIC, nanotehnologii, materiale, biotehnologie, fabricaţie, spaţiu)

Accesul la finanţarea riscurilor
Mobilizarea finanţarii private şi a capitalului de risc pentru cercetare şi 
inovare

Inovare în IMM-uri
Promovarea tuturor formelor de inovare în aii tipuri de IMM-uri



ORIZONT 2020

Prioritatea 3 – Provocari sociale

De ce:
• Obiectivele politicii europene (climat, mediu, energie, transport, etc) nu 

pot fi atinse fara inovatie;
• Solutiile inovatoare se obtin prin colaborari multi-disciplinare, inclusiv

din partea stiintelor sociale si umane;
• Solutiile promitatoare trebuiesc testate, demonstrate si adaptate.

Sanatate, schimbari demografice si bunastare 8.033

Siguranta alimentara, agricultura durabila, cercetare si bioeconomie marina si
maritima

4.152

Energie sigura, curata si eficienta 5.782

Transport inteligent, verde si integrat 6.802

Actiuni privind schimbarile climatice, eficienta rresurselor si a materiilor prime 3.160

Societati incluzive, inovative si sigure 3.819

mil .Euro



De la CIP la COSME si ORIZONT 2020

CIP 2007 – 2013 Cadrul Financiar Multianual
2007 – 2013

Energie Inteligenta

Sprijin TIC

Competitivitate

ORIZONT 2020

IEE

ICT - PSP

EIP

- Acces la finantare
- Acces la piete
- Antreprenoriat
- Conditii cadru

Energie sigura, curata si eficienta, provocari ale societatii

Leadership care să permită noi tehnologii industriale, TIC

Acces la finantarea riscurilor + Inovare in IMM



Erasmus pentru toti Concentrare

Invatamant superior prin Erasmus (inclusiv 
invatamant tertiar VET)

Studenti, personal, programe comune, 
masteruri, parteneriate strategice, 
aliante pentru cunoastere

Invatamant  Superior prin Erasmus –
dimensiunea Internationala (capitolul 4 
“Finantare”)

Studenti, personal, dezvoltarea 
capacitatii in special in tarile invecinate 
(de granita)

Instruire prin Erasmus (instruirea adultilor 
si VET)

Studenti, personal, parteneriate 
strategice, aliante pentru aptitudini 
sectoriale, platforme IT

Scoli Erasmus Personal, parteneriate strategice,  
platforme IT

Participarea tinerilor la Erasmus Tineri, personal, parteneriate 
strategice, platforme IT

Granturi deschise
Sprijin politici
Jean Monnet
Sport

Erasmus pentru toti



IN REZUMAT
PENTRU TERITORII PENTRU CETATENI

PENTRU INTREPRINDERI
• Orizont 2020
• COSME
• FEDR

• Erasmus pentru toti
• Schimbari sociale si inovare
• Orizont 2020

• FSE
• FEAG**

• Fondul de Coeziune
• Cooperare 

Teritoriala Europeana

• FEDR
• FEADR
• FEMP*

*   Fondul European Maritim si de Pescuit

** Fondul European de Ajustare pentru Globalizare


