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Cadrul actualelor si viitoarelor 
programe de fonduri 

structurale
Abordare strategica si derulare programe

Ø Orientari strategice ale Comunitatii pentru coeziune 
propuse de Comisie, adoptate de Consiliu, dupa avizul 
conform al Parlamentului.

• Acest lucru inseamna de fapt ca orientarile strategice 
ale programelor de fonduri structurale sunt stabilite de 
catre Consiliul Europei la propunerea Comisiei 
Europene. Orientarile strategice sunt definite de 
strategiile UE pe perioada derularii programelor. In 
cazul actualelor programe de fonduri structurale, 
strategia "Lisabona" si revizuirile sale sunt referinta de 
baza a orientarilor strategice.



• Cadru de referinta strategic national (CRSN) propus 
de statul membru respectând principiul de 
parteneriat, reflectând prioritatile Uniunii; decizia 
Comisiei asupra unei parti din CRSN.

Cadrul actualelor si viitoarelor 
programe de fonduri 

structurale

Cadrul de referinta strategic national, propus de 
fiecare stat membru in parte trebuie dezvoltat in 
parteneriat public privat, adica cu implicarea 
reprezentantilor comunitatilor care formeaza 
comunitatea nationala, si trebuie sa reflecte 
prioritatile Uniunii, mai precis decizia Comisiei 
asupra unei parti din CRSN.



• Programe operationale (PO) propuse de statul 
membru sau regiune, decizia Comisiei.

Cadrul actualelor si viitoarelor 
programe de fonduri 

structurale

Programele operationale (PO) sunt dezvoltate si 
propuse de fiecare membru sau regiune, 
presupunand in final o decizie a Comisiei Europene.



Cadrul orientarilor strategice ale 
fondurilor structurale actuale

Cadrul actualulelor programe este definit de 
urmatoarele obiective ale orientarilor strategice ale 
Comisiei Europene, extrase din strategia 
"Lisabona", revizuita in 2006:  

Obiectiv convergenta

Obiectiv competitivitate regionala si ocuparea 
fortei de munca

Obiectiv cooperare teritoriala europeana
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Crestere inteligenta: dezvoltand o economie 
bazata pe cunoastere si inovare. 

Crestere durabila: promovand o economie mai 
eficienta din punct de vedere al resurselor, mai 
verde si mai competitiva.

Crestere favorabila incluziunii: promovand o 
economie cu grad inalt de angajare, furnizand 
coeziune sociala si teritoriala.

Cadrul orientarilor strategice ale 
fondurilor structurale 2014 -2020



Obiective tematice

1. Consolidarea cercetarii, dezvoltarii tehnologice si 
inovarii

2. Sporirea utilizarii, calitatii si accesului la tehnologiile 
informatiei si comunicatiilor

3. Îmbunatatirea competitivitatii întreprinderilor mici si 
mijlocii, a sectorului agricol si a celui de pescuit si 

acvacultura

• Crestere inteligenta



• Crestere durabila 
4. Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii 

scazute de dioxid de carbon în toate  sectoarele

5. Promovarea adaptarii la schimbarile climatice, a 
prevenirii si a gestionarii riscurilor

6. Protectia mediului si promovarea utilizarii eficiente a 
resurselor

7. Promovarea sistemelor de transport durabile si 
eliminarea blocajelor din cadrul infrastructurilor 
retelelor majore

Obiective tematice



•

•

Crestere favorabila incluziunii

Prioritate orizontala

8. Promovarea ocuparii fortei de munca si sprijinirea 
mobilitatii  fortei de munca

9. Promovarea incluziunii sociale si combaterea 
saraciei

10.Investitiile în educatie, competente si învatare pe tot 
parcursul vietii

11.Consolidarea capacitatii institutionale si o 
administratie publica eficienta

Obiective tematice



Aspecte clar stabilite
de propunerile de regulamente 

specifice 

Aspecte în privinta carora exista 
flexibilitate

Alegerea obiectivelor tematice

Alegerea si combinarea prioritatilor de
investitii

Definirea obiectivelor specifice pe baza
necesitatilor nationale si regionale

Alegerea actiunilor-cheie si categoriilor
de interventie

Definirea actiunilor pentru atingerea
obiectivelor specifice

Alegerea categoriilor de interventie

Alegerea si definirea indicatorilor
specifici programului

Alegere între:
nivelul national si regional,
programe operationale finantate
dintr-un singur fond sau din mai
multe fonduri,
programe operationale sectoriale sau
multi-sectoriale.

Lista obiectivelor tematice

Lista prioritatilor de investitii

Concentrarea tematica

Lista categoriilor de interventie

Lista comuna de indicatori

Cadrul de elaborare a programelor
operationale -

-

-



Europa 2020 - obiective
Crestere inteligenta Crestere durabila Crestere inclusiva

A
ge

n
d
a T

e
ri

to
ri

al
a a

 U
E 

2
0
2
0
 -

p
ri

or
ia

ti
Promovarea dezvoltarii teritoriale policentrice si
echilibrate

Încurajarea dezvoltarii integrate în orase, regiuni
rurale si specifice

Integrarea teritoriala în regiunile functionale
transfrontaliere si transnationale

Asigurarea competitivitatii globale a regiunilor pe
baza economiilor locale puternice

Îmbunatatirea conexiunilor teritoriale pentru
indivizi, comunitati si întreprinderi

Gestionarea si conectarea valorilor ecologice,
peisagistice si culturale ale regiunilor

*Investitii în educatie
*Interactiuni între
metropole la nivel UE
*Interactiuni între polii de
crestere nationali

*Servicii economice de
interes general

*Valorizare a elementelor
de potential specific
fiecarui teritoriu

*Orase compacte si
durabile

*Largirea pietii de munca
locale

*Activitati de cooperare
teritoriala cu impact
teritorial semnificativ
*Accesibilitate
transfrontaliera
*Accesibilitate în raport
retele globale/europene
*Valorizare a potentialului
teritorial
*Sisteme locale de inovare

*Transport public
*Transport durabil,
inclusiv transport
intermodal
*Acces la retelele de
energie
*Productie de energie
regenerabila si la nivel
local

*Regenerarea urbana

*Accesibilitate nationala si
jurnaliera între metropole
*Accesibilitate catre
centrele principale si
secundare (si între ele)
*E-conectivitate
*Acces la retelele de
energie

*Accesibilitate catre
centrele principale si
secundare, inclusiv acces
la serviciile economice
de interes general
*Transport public

*Management inteligent a
bunurilor de patrimoniu
natural si cultural



Chei teritoriale Tematici de interes

Accesibilitate

Servicii economice de interes
general
Valorizarea potentialului
teritorial

Punerea în retea a oraselor

Arii functionale

*Accesibilitate la nivel global
*Accesibilitate la nivelul UE si a zonelor transfrontaliere
*Accesibilitate nationala si jurnaliera între metropole
*Accesibilitate catre si între centrele principale si secundare
(accesibilitate regionala, inclusiv servicii economice de interes
general)
*Transport public, intermodal
*E-conectivitate
*Accesibilitate catre retele de energie
*Acces Servicii economice de interes general
*Investitii în educatie, sanatate, infrastructura edilitara
*Valorizare a elementelor de potential specific fiecarui teritoriu
*Sisteme locale de inovare
*Management inteligent a bunurilor de patrimoniu natural si cultural
*Productie de energie regenerabila si la nivel local
*Elemente teritoriale specifice pentru producerea de energie
*Regenerarea urbana
*Interactiuni între metropole la nivel UE
*Interactiuni între polii de crestere nationali
*Valorizarea potentialului teritorial
*Accesibilitate catre/între metropole
*Largirea pietii de munca locale
*Activitati de cooperare teritoriala cu impact teritorial semnificativ
*Accesibilitate catre centrele principale si secundare (si între ele)
*Transport public catre centrele regionale
*Orase compacte si durabile



Va multumesc!

Alexandru Borcea

Presedibnte ARIES
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borcea@aries.ro
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