Politica de coeziune
şi România
În perioada 2014-2020, România va gestiona şase programe operaţionale în cadrul politicii de
coeziune a UE: patru programe finanţate din Fondul european de dezvoltare regională (FEDR) şi din
Fondul de coeziune şi două programe finanţate din Fondul social european (FSE), inclusiv Iniţiativa
privind ocuparea forţei de muncă în rândul tinerilor.

Cât se va investi în România în perioada
2014-2020?
Pentru perioada 2014-2020, României i-au fost alocate în
total aproximativ 23 miliarde € din fondurile politicii de
coeziune:

● 15,06 miliarde €

pentru
regiunile
mai
dezvoltate (toate cu excepţia Bucureştiului).

puţin

● 441,3 milioane € pentru regiunile mai dezvoltate
(Bucureşti).

● 6,93 miliarde € din Fondul de coeziune.
● 453 milioane €

pentru

cooperare

teritorială

europeană.

Eligibilitate pentru fondurile structurale (FEDR şi FSE)
în perioada 2014-2020

■

Regiuni mai puţin dezvoltate
(PIB/cap de locuitor < 75 % din media UE-27)

■

Regiuni de tranziţie
(PIB/cap de locuitor între >= 75 % şi < 90 % din media
UE-27)

■

Regiuni mai dezvoltate
(PIB/cap de locuitor >= 90 % din media UE-27)

● 106 milioane € pentru Iniţiativa privind ocuparea
forţei de muncă în rândul tinerilor.

Din acestea, Fondul Social European va reprezenta
4,8 miliarde €.
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Care sunt principalele priorităţi de investiţii pentru România?
Priorităţile de investiţii aferente perioadei 2014-2020 sunt stabilite în cadrul Acordului de parteneriat cu Comisia
Europeană.
În vederea dezvoltării unei economii moderne şi competitive şi a consolidării dezvoltării regionale şi urbane, România a
identificat în cadrul Acordului de parteneriat 5 provocări la care urmează să se răspundă prin intermediul politicii de
coeziune:

●

oameni şi societate, prin consolidarea ocupării forţei de muncă, a incluziunii sociale şi a politicilor educaţionale,
contribuind astfel la atingerea ţintelor naţionale UE2020 – creşterea ratei de ocupare a forţei de muncă până la 70 %,
reducerea numărului de persoane expuse riscului de sărăcie cu 580 000 până în anul 2020, reducerea abandonului
şcolar timpuriu la 11,3 % şi sporirea gradului de participare la educaţia terţiară la 26,7 %;

●

infrastructură, în special în domeniul transporturilor, prin îmbunătăţirea accesibilităţii regiunilor mai puţin dezvoltate din
România şi a interconectării cu piaţa internaţională, prin sporirea sustenabilităţii mixului din transporturi, creşterea
siguranţei în trafic, scăderea timpului de călătorie şi sporirea durabilităţii transportului urban;

●

competitivitate economică, printr-un mediu de cercetare şi dezvoltare (C&D) mai compact şi modern, care
pune accentul pe necesităţile întreprinderilor şi pe sectoarele competitive ale României şi transformarea
sectoarelor tradiţionale prin inovare şi expansiune comercială, urmărind creşterea cotei din PIB alocate C&D cu 1,5 %
până în anul 2020;

●

resurse, prin trecerea la o economie cu emisii reduse de carbon, inclusiv eficienţă energetică în sectorul construcţiilor,
prin promovarea adaptării la schimbările climatice, prevenirea riscurilor, eficientizarea resurselor şi protejarea mediului,
contribuind la atingerea ţintelor naționale UE 2020: reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră şi a intensităţii
energetice cu 19 % şi creşterea cotei energiei regenerabile la 24 %;

●

administraţie şi guvernare, prin optimizarea mediului instituţional şi îmbunătăţirea calităţii serviciilor publice oferite de
administraţie şi justiţie.

Care sunt rezultatele înregistrate până în prezent?
Alocarea totală din fondurile politicii de coeziune pentru perioada 2007-2013 a fost de 19,7 miliarde €.
România este stat membru al Uniunii Europene din anul 2007. Ţara a avut nevoie de timp pentru a se adapta
implementării investiţiilor din cadrul politicii de coeziune a UE. Cu toate acestea, fondurile alocate din politica de coeziune
reprezintă un motor important pentru realizarea reformelor în România, acest rol urmând să devină tot mai important în
perioada 2014-2020.
De la începutul perioadei de finanţare 2007-2013, investiţiile din politica de coeziune a UE au sprijinit până în prezent
în România, printre altele:

●
●
●
●
●
●

crearea a peste 8 151 locuri de muncă, dintre care 617 locuri de muncă în cercetare;
acordarea de ajutor direct pentru investiţii unui număr de 1 253 de IMM-uri;
îmbunătăţirea infrastructurii de transport de bază şi a accesibilităţii, inclusiv construcţia a 124 km de autostradă
şi reabilitarea a 923 km de drumuri naţionale;
sprijinirea modernizării la standarde europene a 400 de infrastructuri şi servicii sociale, de sănătate şi de educaţie;
asigurarea de instruire, consiliere şi alte tipuri de sprijin individual unui număr de peste 850 000 de persoane;
confinanţarea a 42 de proiecte majore pentru conectarea populaţiei din întreaga ţară la serviciile de apă de bază şi a
12 proiecte destinate îmbunătăţirii gestionării deşeurilor în diferite regiuni.
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Poveşti de succes ale politicii de coeziune în perioada 2007-2013
Proiecte FEDR
●

Centrul european de cercetare „Extreme Light Infrastructure - Nuclear Physics” (ELI - NP)

Obiectivul ELI-NP este acela de a crea un centru european de cercetare la nivel înalt în domeniul laserelor de putere ultra
înaltă şi al interacţiunii laser-materie. Platforma de cercetare ELI-NP va atrage cercetători, studenţi, companii din întreaga
lume în vederea studierii aplicaţiilor "luminii extreme" în folosul societăţii. De asemenea, platforma ar trebui să asigure
Europei un loc pe harta cercetării în domeniul fizicii nucleare pe bază de tehnologii laser avansate. ELI - NP face parte
dintr-un
consorţiu
de
cercetare
care
reuneşte
40 de parteneri din 13 state membre. ELI-NP îşi are sediul în regiunea Bucureşti-Ilfov, însă proiectul ELI include încă două
alte platforme de cercetare independente: în Ungaria şi în Republica Cehă. Până în 2018, ELI-NP va asigura 262 de locuri
de muncă pentru cercetători, printre care 36 de poziţii pentru personalul auxiliar. Potrivit planificării, platforma de
cercetare urmează să devină operaţională în 2015.
Cost total (faza 1): 220 milioane € (contribuţia din FEDR: 150 milioane €)

●

Nou centru pentru studierea materialelor avansate, suprafeţelor şi interfeţelor

CetRESav este noul centru euro-regional din cadrul Institutului Naţional de Fizica Materialelor din Bucureşti. Noile
posibilităţi de cercetare oferite de acest centru vor asigura şi alte oportunităţi de studiere a materialelor şi fenomenelor
noi, cu aplicaţii în electronică, biofizică, magnetochimie şi biologie. În cadrul acestui centru au fost create două laboratoare
noi, au fost modernizate cinci laboratoare existente şi au fost achiziţionate echipamentele necesare. Au fost înfiinţate
aproximativ 24 de noi locuri de muncă pentru specialişti cu înaltă calificare (fizicieni, chimişti, ingineri).
Cost total: 12 milioane € (contribuţia din FEDR: 8 milioane €)

●

Crearea unui sistem de transport ecologic, modern şi durabil în Cluj-Napoca

FEDR a cofinanţat investiţia într-o infrastructură modernă şi durabilă de transport în Cluj-Napoca, un oraș important din
România. Modernizarea a 25 km de linie de tramvai a dus la creşterea eficienţei şi siguranţei transportului public. Mai mult,
o reţea de biciclete în regim de self-service cu 60 km de piste a sporit mobilitatea durabilă în zona metropolitană a oraşului
Cluj-Napoca.
Cost total: 30 milioane € (contribuţia din FEDR: 25 milioane €)

Proiecte FSE
●

Caravana carierei

FSE a cofinanţat o „caravană a carierei” care a vizitat 42 de şcoli din patru regiuni din România. Caravana a oferit
informaţii, orientări şi consultanţă personalizată unui număr de 12 000 de elevi din învăţământul liceal care
se pregăteau să intre în învăţământul superior sau în viaţa activă.
Cost total: 4,6 milioane € (contribuţia din FSE: 4 milioane €)

●

Guvernanţa locală: o mai bună pregătire, o mai mare eficienţă

●

O strategie de dezvoltare locală durabilă

POLITICA DECOEZIUNE ŞI REGATUL UNIT 3

Cost total: 700 000 € (contribuţie din FSE: € 595 000)

În Ghizela, o comună din judeţul Timiş, în vestul României, serviciile publice s-au îmbunătăţit în mod considerabil graţie
unei strategii de dezvoltare durabilă vizând personalul din administraţia locală. Strategia a avut ca obiectiv sporirea calităţii
procesului de elaborare a politicilor şi luare a deciziilor, prin integrarea acestora într-un cadru sustenabil care să ţină cont
de nevoile tuturor membrilor societăţii.
Cost total: 252 000 € (contribuţie din FSE: € 214 000)
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O serie de sesiuni de instruire în materie de resurse umane, management financiar, managementul proiectelor
şi managementul proceselor au reprezentat cheia optimizării serviciilor publice locale din cadrul Consiliului Judeţean Vaslui.
Cu ajutorul acestui proiect de pregătire profesională destinat personalului din administraţia publică locală, s-a reuşit o
creştere semnificativă a eficienţei activităţii Consiliului Judeţean.

Proiecte FC
●

Apă potabilă sigură şi evacuarea apei uzate pentru populaţia din judeţele Cluj şi Sălaj

Proiectul constă în dezvoltarea şi modernizarea sistemelor de apă potabila şi apă uzată din judeţele Cluj şi Sălaj în partea
de nord-vest a României. Acesta include investiţii destinate îmbunătăţirii tratării şi distribuţiei apei potabile, precum şi
colectării
şi tratării apelor uzate pentru 500 000 de locuitori. Prin acest proiect se vor reduce riscurile de sănătate pentru populaţie şi
se va spori calitatea mediului.
Cost total: 196 milioane € (contribuţia din Fondul de coeziune: 145 milioane €)

Aflaţi mai multe informaţii despre proiectele derulate cu sprijinul politicii de coeziune a UE
în România
Pentru mai multe exemple de proiecte, precum şi linkuri către listele complete de beneficiari
ai fondurilor alocate din politica de coeziune a UE, vizitaţi următoarele site-uri web:

●
●

site-ul web al politicii de coeziune a politicii regionale
site-ul web al Fondului social european
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