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PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014-2020
Informații generale
Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020 este succesorul Programului Operațional
Regional 2007-2020 și unul dintre programele prin care România va putea accesa
fondurile europene structurale și de investiții provenite din Fondul European pentru
e!voltare Regional" (FER)# $n perioada 2014-2020%
&n luna martie 2014 programul a fost lansat $n consultare pu'lic"# $n august 2014 a fost
transmis" omisiei Europene versiunea oficial"# dup" care au urmat $ntâlniri și negocieri
cu serviciile omisiei Europene relevante# nu doar cu direcia de specialitate# * Regio% a
urmare# $n luna mai 201+ a fost lansat $n consultare pu'lic" Ghiul general al
!oli"i#an#ului - ,ttp..'it%l/.1Evpc%
Mini!#erul $e%&ol#'rii Regionale (i Amini!#ra)iei Pu*li"e gestionea!" Programul
Operaional Regional 2014-2020 $n calitate de Au#ori#a#e e Managemen#

,ttp..'it%l/.113v4 și 555%inforegio%ro%

+um !e "orelea%' "u al#e !#ra#egii și programe,
onform A"orului e Par#eneria# 2014-2020 - ,ttp..'it%l/.1fs6o3d# POR 2014-2020
are la 'a!" priorit"țile comune de de!voltare propuse $n Planurile e $e%&ol#are
Regional' pentru perioada 2014-2020# ela'orate de fiecare din cele  7genții pentru
e!voltare Regional"
- Regiunea 8ord-Est ,ttp..'it%l/.19:;<e=#
- Regiunea 3ud-Est ,ttp..'it%l/.1e7cO#
- Regiunea 3ud->untenia ,ttp..'it%l/.1fsoo9*#
- Regiunea 3ud-?est Oltenia ,ttp..'it%l/.1@dr=+#
- Regiunea ?est ,ttp..'it%l/.1daAaBC#
- Regiunea 8ord-?est ,ttp..'it%l/.1D+v1#
- Regiunea entru ,ttp..'it%l/.1GCEC#


ști-lfov
- Regiunea$nBucure
sinteti!ate
#ra#egia
Naț,ttp..'it%l/.1B*0a>#
ional' pen#ru $e%&ol#are Regional' 2014-2020 .raf#/
,ttp..'it%l/.1*up@DD%
și

7stfel# POR 2014-2020 se adresea!" celor + provoc"ri pentru creștere la nivel național#
identificate $n 7cordul de Parteneriat "ompe#i#i&i#a#ea și e%&ol#area lo"al'#
populația și a!pe"#ele !o"iale# infra!#ru"#ura # re!ur!ele și amini!#rația și
gu&ernarea%
&n același timp# POR 2014-2020 este corelat cu "elelal#e programe operaționale active
$n România $n perioada de programare 2014-2020 - ,ttp..'it%l/.1B*178A
- Programul Operaional ompetitivitate 2014-2020#
- Programul Operaional apital man 2014-2020#
- Programul Operaional nfrastructur" >are 2014-2020#
- Programul Operaional 7sistenț" Ae,nic" 2014-2020#


3tr% 7polodor nr% 1;# Hatura 8ord# 3ector +# Bucure ști
Ael% I4 0J;2 111 499# FaK I4 0J;2 111 <21# E-mail presaLmdrap%ro
mrapro
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Programul Operaional apacitate 7dministrativ" 2014-2020 (gestionat de >R7P
,ttp..555%mdrap%ro.administratie.poca
- Programul 8ațional pentru e!voltare Rural" 2014-2020%
- și cu !#ra#egiile !e"#orialenaționale $n domeniile sale de intervenție%
Aotodat"# programul propune o serie de priorit"ți de investiții care r"spund o'iectivelor



#ra#egiei Europa 2020  ,ttp..'it%l/.1Ae2l (3trategia E pentru o creștere inteligent"#
dura'il" și favora'il" inclu!iunii)# precum și o'iectivelor 3onului European pen#ru
$e%&ol#are Regional' $n ceea ce privește coe!iunea economic"# social" și teritorial"%

e asemenea# atât prin vi!iunea strategic"# cât și prin acțiunile propuse spre finanțare#
POR 2014-2020 $și propune s" contri'uie la reali!area unor o'iective de de!voltare mai
largi# formulate la nivel național $n Programul Național e Reform' ,ttp..'it%l/.1Hv0rs - și $n Re"oman'rile !pe"ifi"e pen#ru Romnia privind Programul
8ațional de Reform"# transmise de omisia European" ,ttp..'it%l/.1omdG/M%


+are !un# ne&oile e e%&ol#are "'rora le r'!pune POR 2014-2020,
?i!iunea strategic" privind nevoile de de!voltare c"rora tre'uie s" le r"spund" POR 20142020 are la 'a!" anali%a !i#uației e"onomi"e și !o"iale a regiunilor României ($n 3trategia
8aional" pentru e!voltare Regional" 2014-2020)# care a dus la identificarea principalelor
pro'leme
 +er"e#are-e%&ol#are și ino&are transfer limitat al re!ultatelor cercet"rii $n pia ț" și
nivel sc"!ut de asimilare a inov"rii $n firme#
 IMM sector al >>-urilor insuficient de!voltat# cu impact negativ asupra competitivit"ții
economiilor regionale% Principalele puncte sla'e ale sectorului >>-urilor# $n documentele
de programare strategic" național"# sunt
o gradul redus de cultură antreprenorială N reflectat prin densitatea relativ sc"!ut"
a afacerilor $n toate regiunile#
o reziliența scăzută a noilor afaceri N 2.J dintre $ntreprinderile noi dispar de pe
piaț" $n primul an de viaț"%
 Efi"ienț' energe#i"' consumuri energetice nesustena'ile și potențial de economisire
ridicat $n infrastructurile pu'lice# inclusiv cl"diri pu'lice și cl"diri re!idențiale%
 Meiu nivel de poluare ridicat $n !onele ur'ane%
 $e%&ol#are ur*an'  !one ur'ane degradate# vacante sau neutili!ate corespun!"tor $n
orașele din România%
 Re!ur!e e pa#rimoniu resurse valoroase de patrimoniu cultural sla' valorificate%
 5uri!m potențial turistic valoros# ec,ili'rat distri'uit teritorial N alternativ" pentru
revigorarea !onelor mai puțin de!voltate.i!olate%
 Infra!#ru"#ur' ru#ier'  gradul sc"!ut de accesi'ilitate al anumitor !one ale "rii# care
are
drept consecin" o atractivitate sc"!ut" i investiii eKtrem de reduse%
 Infra!#ru"#ura !o"ial' și pen#ru eu"ație infrastructurile educaționale# de s"n"tate și
de servicii sociale su'dimensionate $mpiedic" inclu!iunea social" și de!voltarea capitalului
uman%
 +aa!#ru nivel sc"!ut al $nregistr"rilor cadastrale# care afectea!" implementarea
politicilor privind de!voltarea socio-economic" a comunit"ților locale%
 +apa"i#a#e amini!#ra#i&' nevoia $nt"ririi capacit"ții administrative a 7utorit"ții de
>anagement a POR# a Organismelor de mplementare a POR și a 'eneficiarilor# pentru o
'un" implementare a POR%
7ceste direcții de acțiune au fost corelate cu direcțiile de acțiune strategic" men ționate
Europene
#ru"#urale
de
omisia
European"
$n ceea European
ce priveștepen#ru
finanțarea
din 3onurile
și e
In&e!#i
ții# prin 3onul
$e%&ol#are
Regional'
$n perioada
20142020 (v% caseta)
- novare i cercetare
- 7genda digital"
- 3pri6in pentru $ntreprinderile mici i mi6locii (>>-uri)
http://slide pdf.c om/re a de r/full/por-2014-2020-pre z e nta re -ge ne ra la

2/7

5/18/2018

POR 2014 2020 Pre z e nta re Ge ne ra la - slide pdf.c om

3

-

Economie cu emisii reduse de car'on%

+are !un# o*ie"#i&ele6 aele priori#are și *uge#ul,
&n acest conteKt# POR 2014N2020 $și propune ca o'iectiv general "reș#erea
"ompe#i#i&i#'ții e"onomi"e și 8m*un'#')irea "onițiilor e &ia ț' ale comunit"ților locale
și regionale# prin
și serviciilor#
spri6inirea
de!volt"riiastfel
mediului
afaceri#s"infrastructurii
pentru de!voltarea
dura'il" a regiunilor#
$ncâtdeacestea
$și poat" gestiona
$n mod eficient
resursele și
s" $și valorifice potențialul de inovare și de asimilare a progresului te,nologic%

7ceste o'iective sunt traduse $n 11 ae priori#are (plus o aK" de asistenț" te,nic")# care
au $n total o alo"are e!#ima#' de 962: miliare euro# din care ;67 miliare e euro
repre%in#' !pri<inul UE6 prin 3onul European pen#ru $e%&ol#are Regional' .3E$R/6 iar
16: miliare e euro - "on#ri*uția național'

7Ka prioritar" 1 Promovarea #ran!ferului #ehnologi"
 7Ka prioritar" 2 &m'un"t"irea "ompe#i#i&i#')ii 8n#reprinerilor mi"i (i mi<lo"ii
 7Ka prioritar" J 3pri6inirea tran!iției c"tre o e"onomie "u emi!ii !"'%u#e e


"ar*on

7Ka prioritar" 4 3pri6inirea e%&ol#'rii ur*ane ura*ile
7Ka prioritar" + &m'un"t"țirea meiului ur*an și conservarea# protecția și
valorificarea dura'il" a pa#rimoniului "ul#ural
 7Ka prioritar" < &m'un"t"țirea infra!#ru"#urii ru#iere de importanț" regional"
 7Ka prioritar" ; iversificarea economiilor locale prin de!voltarea dura'il" a



#uri!mului

7Ka prioritar"  e!voltarea infra!#ru"#urii e !'n'#a#e (i !o"iale
 7Ka prioritar" 9 3pri6inirea regener"rii economice și sociale a "omuni#'ților


efa&ori%a#e in meiul ur*an

7Ka prioritar" 10 &m'un"t"țirea infra!#ru"#urii eu"aționale
 7Ka prioritar" 11 EKtinderea geografic" a sistemului de $nregistrare a propriet"ilor


$n "aa!#ru (i "ar#ea fun"iar'
 7Ka prioritar" 12 A!i!#enț' #ehni"'

Programul Opera)ional Regional 2014-2020 - ,ttp..'it%l/.1*up@DD%
Ghiul !oli"i#an#ului condiții generale de accesare a fondurilor ,ttp..'it%l/.1Evpc%

+e au"e nou POR 2014-2020,
e ou' ori mai mul#e ae # o alo"are
Programul
Regional
2014-2020
finan"iar' Operaional
aproape u*l'
fa" de
perioadainclude
anterioar"
de programare 'ugetar"# #ipuri noi
e in&e!#i)ii i# cel mai important# )in#e (i ini"a#ori mai "lar efini)i și moni#ori%ați%
Mai mulți *ani și mai mul#e omenii e finanțare

3pre deose'ire de perioada anterioar" de programare 'ugetar"# noul POR 2014-2020 are o
alocare total" de 962: miliare e euro# cu J#+4 miliarde de euro mai mult decât Regio
200;N201J# și un num"r du'lu de aKe prioritare N 12 faț" de <%
Noi #ipuri e in&e!#i)ii finanța#e=


și inovare pentru IMM# prin centre de transfer
cercetare,
dezvoltare
tehnologic
 o prim" pro'lem"
evideniat"
$n anali!ele efectuate pentru alc"tuirea noului

program o constituie transferul limitat al re!ultatelor cercet"rii $n pia" i nivelul sc"!ut
de asimilare a inov"rii $n firme% 7stfel# proporia >>-urilor care au introdus un produs sau
un proces inovator este su' JQ# ceea ce este eKtrem de puin% >ai mult# dou" treimi dintre
$ntreprinderile noi dispar $n primul an de via"% +en#rele e #ran!fer #ehnologi" .+55/
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constituie una dintre nout"țile a'solute ale noului program# ca tip de investi ții care
stimulea!" inovarea# pentru a introduce $n circuitul economic re!ultatele cercet"rii#
transformate $n produse# procese și servicii noi sau $m'un"t"țite% 7stfel# poten țialii
'eneficiari ai fondurilor europene vor fi toate acele entit"ți 6uridice care fac transfer
te,nologic# conform legislației $n vigoare# respectiv O* +;.2002 și @* 40<.200J%


incubatoare de afaceri= pe lâng" spri6inul oferit direct companiilor# se vor acorda

facilit"ți pentru companii nou $nfiinate prin intermediul incu'atoarelor de afaceri%
 eficienţa energetică, inclusiv a clădirilor publice  fondul de cl"diri din România
a fost construit la standarde sc"!ute $n timpul regimului comunist# iar renovarea acestuia a
fost negli6at"% Performanța energetic" a cl"dirilor este foarte sla'"# ceea ce duce la
utili!area ineficient" a energiei% ac" prin Regio 200;-201J s-a $nceput anveloparea
'locurilor de locuine i refacerea i!olaiilor acestora# prin POR 2014-2020 se vor finanța
proiecte compleKe ce presupun folosirea unor te,nologii noi# care s" creasc" eficiena
energetic" noi tipuri de circuite electrice# instalaii de $nc"l!ire# ventilaie# etc% % Pe
lâng" cl"dirile re!ideniale# noul program include acum $n proiectele de eficienț"
energetic" i "l'irile pu*li"e6 pre"um și ilumina#ul pu*li"%



creșterea mobilității urbane scopul este acela de a avea un transport eficient#

care s"-i determine pe cet"eni s" renune la maina personal" i s" apele!e la transportul
pu'lic# cât mai prietenos cu mediul% 7stfel# investițiile se vor adresa inclusiv transportului
pu'lic electric și nemotori!at# precum i construirii unei infrastructuri necesare
funcion"rii acestuia (eK% staii de alimentare electrice)% Aoate acestea se vor derula pe
'a!a planurilor e mo*ili#a#e ur*an' ura*il'# o'ligatorii pentru fiecare oraș%


infrastructura educaţională pentru preșcolari spre deose'ire de Regio 200;-

201J# când se moderni!au sau rea'ilitau doar structuri din $nv""mântul primar# gimna!ial#
liceal i universitar# noul program include i rea'ilitarea i moderni!area cl"dirilor utili!ate
$n eu"a)ia an#e (i pre("olar' ."reșe și gr'inițe/
 infrastructura de sănătate - construirea şi dotarea spitalelor regionale 
s"n"tatea va 'eneficia de construcția și ec,iparea a trei !pi#ale regionale# precum și de
rea'ilitarea și moderni!area unit"ților de primiri urgenț" din spitalele 6ude țene# ceea ce
repre!inț" o noutate faț" de vec,iul Regio $n care se rea'ilitau și moderni!au doar spitale
și am'ulatorii%


infrastructura socială - centre comunitare integrate socio-medicale care vor

oferi atât servicii sociale# cât și medicale# faț" de centrele sociale rea'ilitate $n programul
Regio 200;-201J# prin care se ofereau doar servicii sociale%
infrastructura rutieră - moderni!area i rea'ilitarea drumurilor judeţene care
fac legătura cu reţelele de transport european (T!-T"%


 #ezvoltarea $ocală plasată sub %esponsabilitatea &omunităţii (#$%&"' fa" de
Regio 200;-201J# unde interveniile $n tipurile de !one defavori!ate au fost reali!ate fie de
autorit"ile pu'lice locale# fie de repre!entani ai societ"ii civile# noul Regio propune o
a'ordare integrat"% 7stfel# comunit"țile marginali!ate vor putea implementa proiecte de
inclu!iune social" i com'atere a s"r"ciei pe 'a!a unor strategii de de!voltare local"%
7ceste proiecte pot primi finanțate din POR 2014-2020 (prin 7Ka Prioritar" 9 N 3pri6inirea
regener"rii economice și sociale a comunit"ților defavori!ate din mediul ur'an) i din
Programul Opera)ional +api#al Uman 2014-2020 (7Ka prioritar" + - e!voltare
local" plasat" su' responsa'ilitatea comunit"ții)%
 nregistrarea proprietăţilor din mediul rural n )istemul Integrat de cadastru
şi &arte *unciară POR 2014-2020 va cofinanța# prin aKa prioritar" 11# o parte din
Programul Național e +aa!#ru și +ar#e 3un"iar' al României% &n acest scop sunt alocate
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J00 de milioane de euro% Programul s-ar putea $ntinde pe ;- ani și ar urma s" funcțione!e
pe principiul cadastrului general reali!area cadastrului complet# intravilan.eKtravilan#
pentru o unitate administrativ-teritorial"%
 Investiţiile Teritoriale Integrate (ITI" acestea permit intervenii concentrate i
corelate pe mai multe domenii dintr-o singur" !on"# pentru de!voltarea integrat" a
acesteia%
7stfel# I5I $el#a $un'rii are alo"a#e 411691 milioane e euro in POR 2014-2020
.iar cu contri'uția tuturor Fondurilor Europene 3tructurale i de nvestiii 2014-2020 ar
putea a6unge la 1 miliar e euro/ # pentru un areal format din J de unit"ți administrativ
teritoriale din cadrul Re!ervației Biosfera elta un"rii# din 6udețul Aulcea și din nordul
udețului onstanța%
&n aceast" !on"# POR 2014>2020 &a oferi finanțare in urm'#oarele ae priori#are=
7Ka 2% 3pri6inirea competitivit"ții mediului de afaceri#
7Ka J% 3pri6inirea tran!iției c"tre o economie cu emisii sc"!ute de car'on#
7Ka +% &m'un"t"țirea mediului ur'an și conservarea# protecția și valorificarea
dura'il" a patrimoniului cultural#
7Ka <% &m'un"t"țirea infrastructurii rutiere de importanț" regional" și local"#
7Ka ;% iversificarea economiilor locale prin de!voltarea dura'il" a turismului#

și sociale#
7Ka
infrastructurii
de s"n"tate
7Ka %
10%e!voltarea
&m'un"t"țirea
infrastructurii
educaționale%
 )trategia +niunii uropene pentru %egiunea #unării  )+%# va primi o alocare
de :00 milioane e euro (din FER i cofinanțare național") pentru proiecte reali!ate $n
cele 12 6udețe riverane ,ttp..'it%l/.1>>'p%

Noi #ipuri e in!#rumen#e =
 instrumentele financiare=$n 'a!a unor anali!e eK-ante vor fi identificate tipurile
de instrumenete financiare relevante pentru investițiile POR 2014-2020# $ndeose'i pentru
spri6inirea >>-urilor și investițiilor $n eficienț" energetic" %

Re%er&a e performan)'= o noutate a'solut" este re%er&a e performan)' a
programului # $n cuantum de ;?6 care va putea fi folosit" doar up' 2019# când omisia

European" va evalua fiecare program $n parte și va decide performanța o'ținut" $n
utili!area fondurilor puse la dispo!iție%
3onuri pen#ru !#ra#egii e e%&ol#are=

?or fi re!ervate sume dedicate pentru a finana strategii de de!voltare $n fiecare
municipiu reedin" de 6ude# care vor permite accesul la finanare i localit"ilor din aria
adiacent"%


Noi elemen#e pen#ru "on"eperea proie"#elor=
 indicatori de proiect mai clari și strict monitoriza ți = spre deose'ire de Regio

200;-201J# care era mai fleKi'il $n ceea ce privete indicatorii de proiect# $n POR 20142020 acetia sunt mult mai clar enunțați și strict monitori!ați%
 aarea pe proiecte integrate o alt" noutate este aKarea pe proiecte integrate#
care s" multiplice efectele de de!voltare%
Un nou mo e lu"ru6 prin !implifi"area !i!#emului e implemen#are
- scurtarea perioadei de e&aluare (i !ele")ie6 prin cumularea unor etape (de

eKemplu vi!ita la fața locului se va reali!a $n etapa de evaluare te,nic" și

-

financiar")
reu"erea #impului alocat parcurgerii etapelor procedurale anterioare semn"rii
contractului
reu"erea num'rului e o"umen#e necesare
acordarea de pun"#a< !uplimen#ar proiectelor aflate $n fa!" avansat" de eKecuie
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atri'uirea finan"rii 8n *a%a !#uiului e fe%a*ili#a#e sau a documentației de
avi!are a lucr"rilor de intervenție
u#ili%area unui moel e "on#ra"# !#anar pentru toate priorit"țile de investiție
ale programului
e"on#area "ererilor e pla#'# adiacent procedurii de ram'ursare - o sc,im'are
de6a implementat" pentru Regio 200;-201J# care a dus la creterea nivelului de
a'sor'ie%

Mai mul#e informații e!pre@
$e%&ol#area Lo"al' Pla!a#' !u* Re!pon!a*ili#a#ea +omuni#')ii .$LR+/
e!voltarea Hocala Plasat" su' Responsa'ilitatea omunit"ii (HR) este un instrument
specific# care se utili!ea!" la nivel su'regional pentru a spri6ini utili!area integrat" a
fondurilor% 3copul principal este punerea eficient" $n aplicare a strategiilor locale#
ela'orate de grupurile de acțiune local"# ținând cont de necesit"țile și potențialul local%
Principalele componente sunt
 grupurile e a")iune lo"ale (din care vor face parte repre!entani ai sectorului socioeconomic pu'lic i privat companii# autorit"i locale# organi!aii comunitare# voluntari
etc%)#
 !#ra#egiile e e%&ol#are lo"al' (acestea tre'uie s" defineasc" eKact !ona i populaia i
s" includ" planuri de aciune)#
 a"operirea %onei (i a popula)iei (minimum 20%000 de persoane# maKimum 1+0%000)%
Prin aceast" strategie# comunit"ile vor fi $ncura6ate s" cola'ore!e pentru identificarea
propriilor nevoi de de!voltare și a resurselor neutili!ate%
Pre%en#are ,ttp..'it%l/.1A@B3KG %

In&e!#iții 5eri#oriale In#egra#e .I5I/
nvestițiile Aeritoriale ntegrate repre!int" un instrument de aplicare a strategiilor
teritoriale $ntr-o manier" integrat"% 7cestea nu constituie o operaiune sau o prioritate
secundar" $n cadrul unui program operaional% &n sc,im'# A permit statelor mem're s"
pun" $n aplicare programe operaionale la nivel intersectorial i s" recurg" la finanare
provenind de la mai multe aKe prioritare ale unuia sau ale mai multor programe
operaionale# pentru a asigura punerea $n aplicare a unei strategii integrate pentru un
teritoriu specific%
7stfel# A ofer" statelor mem're atât fleKi'ilitate $n ceea ce privete ela'orarea
programelor operaionale# cât i eficien" $n punerea $n aplicare a unor aciuni integrate#
prin finanare simplificat"%
Are'uie su'liniat c" A nu pot fi utili!ate $n mod eficient decât dac" !ona geografic" $n
cau!" are o strategie teritorial" intersectorial" integrat"% 7stfel# elementele-c,eie ale
unei A sunt
 un #eri#oriu desemnat i o !#ra#egie e e%&ol#are #eri#orial' in#egra#'
 un !e# e a")iuni care urmea!" s" fie puse $n aplicare%
Mai mul#e informații e!pre I5I ,ttp..'it%l/.1D<4'9 %
#ra#egia e $e%&ol#are 5eri#orial' a Romniei  ,ttp..'it%l/.1Hf6;,%
I5I $el#a $un'rii ,ttp..'it%l/.1tM4E%

3onul european pen#ru e%&ol#are regional' .3E$R/
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FER $i concentrea!" investiiile asupra mai multor domenii prioritare c,eie% 7ceast"
a'ordare este cunoscut" su' denumirea de Sconcentrare tematic"S
- novare i cercetare
- 7genda digital"
- 3pri6in pentru $ntreprinderile mici i mi6locii (>>-uri)
- Economie cu emisii reduse de car'on%
Resursele FER alocate acestor priorit"i depind de categoria regiunii
- &n regiunile mai de!voltate# cel puin 0Q din fonduri tre'uie s" se concentre!e pe
cel puin dou" dintre aceste priorit"i
- &n regiunile de tran!iie# concentrarea este de <0Q din fonduri
- &n regiunile mai puin de!voltate concentrarea este de +0Q%
&n plus# unele resurse FER tre'uie s" fie canali!ate $n mod specific spre proiectele legate
de o economie cu emisii reduse de car'on
- Regiunile mai de!voltate 20Q
- Regiunile de tran!iie 1+Q i
- Regiunile mai puin de!voltate 12Q%
al Parlamentului
i i al
Consiliului
din 17
%egulamentul
nr. Fondul
/01/231/0
decembrie 2013(+"
privind
european
de dezvoltareEuropean
regionalășș
dispozi
țiile specifice
aplicabile obiectivului referitor la investițiile pentru creștere economică și locuri de
muncă și de abrogare a Regulamentului CE! nr" 10#0$200%& 'ttp&$$bit"l($1)2*+,l"

Mai mul#e informații ,ttp..'it%l/.1MHPKFp%

#ra#egia Europa 2020 .#ra#egia UE pen#ru o "reș#ere in#eligen#'6
ura*il' și fa&ora*il' in"lu%iunii/
pe %e"efor
ani
Europa
2020#s"lansat"
anul
2010#economic"
este !#ra#egia
care niunea
șterea
și ocuparea
țeiprin
$și propune
spri6ine$ncre
de munc"#
printr-oEuropean"
creștere
economic" inteligent"# dura'il" și favora'il" inclu!iunii%

Pentru a reali!a acest lucru pân" la sfârșitul anului 2020# E i-a fiKat cinci o'iective
eseniale referitoare la o"uparea forței e mun"'# "er"e#are și e%&ol#are6
energie"lim'# eu"ație# in"lu%iune !o"ial" și reu"erea !'r'"iei%
ele cinci o'iective sunt spri6inite de șapte inițiative prin care E și autorit"țile naționale
$și susțin reciproc eforturile $n domenii prioritare pentru 3trategia Europa 2020 ino&area6
e"onomia igi#al'6 o"uparea forței e mun"'6 #inere#ul6 poli#i"a inu!#rial'6
"om*a#erea !'r'"iei și efi"iența energe#i"'%

7lte mecanisme eKistente la nivelul E# cum ar fi Piața Uni"' european'6 uge#ul UE și
Agena e#ern' a UE contri'uie# de asemenea# la reali!area o'iectivelor 3trategiei Europa
2020%
3trategia Europa 2020 este pus" $n aplicare și monitori!at" $n cadrul eme!#rului
european # ciclul anual de coordonare a politicilor 'ugetare și economice%
&n martie 2014# omisia a pu'licat o comunicare $n care se face 'ilan țul 3trategiei Europa
2020# la patru ani de la lansarea sa% &n mai 2014# a fost lansat" o consultare pu'lic" ale
c"rei re!ultate vor fi integrate $n evaluarea intermediar" a 3trategiei Europa 2020%
Mai mul#e informații ,ttp..'it%l/.1Ae2l%

http://slide pdf.c om/re a de r/full/por-2014-2020-pre z e nta re -ge ne ra la

7/7

