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Această publicație a fost realizată în cadrul proiectului ‘’Cunoașterea politicilor 

de coeziune, factor de consolidare a identității europene’’, proiect 

implementat de Asociația EuroDEMOS sprijinul financiar al Uniunii Europene. 

Material informativ distribuit gratuit. 

Acest material reflectă doar punctul de vedere al autorului, iar Comisia nu este 

responsabilă pentru orice utilizare care poate fi făcută din informațiile pe care 

le conține 
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Politica de coeziune a Uniunii Europene  
introducere 

 
 
 
Politica de coeziune este principala politică de investiții a UE. 
Această politică se adresează tuturor regiunilor și orașelor din Uniunea 
Europeană, sprijinind crearea de locuri de muncă, competitivitatea 
întreprinderilor, creșterea economică, dezvoltarea durabilă și îmbunătățirea 
calității vieții. 
Scopul este să consolideze coeziunea economică, socială și teritorială în 
regiunile eligibile.  
 
 „Atâta timp cât Uniunea Europeană are aspiraţii, trebuie să aibă şi o politică 
de coeziune care să o ajute să le atingă. Unul din lucrurile la care aspiră este 
progresul comun într-o Europă reunificată. Dorim ca viitorul să-i ofere Europei 
extinse mijloacele necesare pentru a înregistra o creştere economică dinamică 
şi pentru a atinge o rată ridicată de ocupare a forţei de muncă în mod durabil. 
Iar modul de a realiza acest lucru a fost deja planificat în detaliu: trebuie să 
urmărim obiectivele stabilite în mod unanim în programele de la Lisabona şi 
Gothenburg. La urma urmei, regiunile, zonele şi oraşele noastre sunt cele care 
realizează investiţiile, implementează politicile naţionale şi comunitare şi aplică 
legislaţia UE. De aceea, nu trebuie să le lăsăm deoparte, ca pe nişte simpli 
spectatori, ci trebuie să facem din ele partenerii noştri în încercarea noastră de 
a realiza o creştere durabilă."  

Michel Barnier în Parlamentul European în 18 februarie 2004  
(Inforegio Panorama, Uniunea Europeană, Politica regională, nr.26, iunie 2008, 

Politica de coeziune a UE între 1988-2008: o investiţie în viitorul Europei, 
Comunitățile Europene, 2008, ISSN 1830-933X) 

 
Obiectivele politicii regionale sunt realizate prin intermediul a trei fonduri 
principale: Fondul european de dezvoltare regională (FEDR), Fondul de 
coeziune (FC) și Fondul social european (FSE). 
 
Acestea constituie, împreună cu Fondul european agricol pentru dezvoltare 
rurală (FEADR) și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime (EMFF), 
Fondurile structurale și de investiții europene (ESI). 

mailto:eurodemos@yahoo.com
https://ec.europa.eu/regional_policy/ro/funding/erdf/
https://ec.europa.eu/regional_policy/ro/funding/cohesion-fund/
https://ec.europa.eu/regional_policy/ro/funding/cohesion-fund/
https://ec.europa.eu/regional_policy/ro/funding/social-fund/
http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_ro.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_ro.htm
http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/emff/index_ro.htm
http://ec.europa.eu/contracts_grants/funds_ro.htm
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Politica regională are un impact puternic în multe domenii. Investițiile sale 
contribuie la îndeplinirea multor obiective de politică ale UE și vin în 
completarea altor politici ale UE, precum cele din domeniul educației, ocupării 
forței de muncă, energiei, mediului, pieței unice, cercetării și inovării. 
 
Fondurile structurale și de investiții europene sprijină în mod direct planul de 
investiții și prioritățile Comisiei. 
Politica regională asigură cadrul de investiții necesar îndeplinirii obiectivelor 
strategiei Europa 2020 pentru creștere inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii în Uniunea Europeană. 
 
Politica regională stă la baza solidarității europene 
Cea mai mare parte a fondurilor de care dispune politica de coeziune sunt 
orientate către țările și regiunile europene mai slab dezvoltate, în scopul 
sprijinirii acestora în vederea recuperării și reducerii decalajelor economice, 
sociale și teritoriale existente în continuare la nivelul UE. 
 
Politica regională a atenuat efectele extrem de negative ale crizei asupra 
regiunilor și orașelor Europei. 
Prin sprijinul acordat investițiilor publice și prin implementarea flexibilă a 
investițiilor UE, de exemplu prin reprogramarea fondurilor sau prin creșterea 
ratei de cofinanțare în țări precum Cipru, Grecia, Ungaria, Irlanda, Portugalia și 
România, politica regională a atenuat efectele crizei financiare care a debutat 
în 2008. De asemenea, în contextul unei consolidări fiscale susținute, politica 
regională a UE a devenit de importanță majoră. În absența politicii de coeziune, 
investițiile publice atât de necesare din statele membre mai puțin dezvoltate ar 
fi înregistrat o scădere cu încă 45 % în perioada de criză. 
 
Impactul financiar general 
Politica de coeziune este un catalizator pentru finanțări suplimentare din 
fonduri publice și private, deoarece aceasta impune statelor membre 
cofinanțarea din bugetul național și generează totodată încredere în rândul 
investitorilor. 
Luând în calcul contribuțiile naționale și alte investiții private, impactul politicii 
de coeziune pentru perioada 2014-2020 este estimat la aproximativ 450 de 
miliarde de euro. 
Sursa: https://ec.europa.eu/regional_policy/ro/policy/what/investment-policy/  
  

mailto:eurodemos@yahoo.com
https://ec.europa.eu/regional_policy/ro/policy/what/investment-policy/esif-contribution
https://ec.europa.eu/regional_policy/ro/policy/what/investment-policy/esif-contribution
https://ec.europa.eu/info/strategy/european-semester/framework/europe-2020-strategy_ro
https://ec.europa.eu/regional_policy/ro/policy/what/investment-policy/
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Politica de coeziune a Uniunii Europene  
Scurt istoric 

 
 
 

1957 - 1987 
A. 1957 - politica regională este inclusă în Tratatul de la Roma prin care ia 

naştere Comunitatea Economică Europeană. 
B. 1968 - este creată Direcţia Generală Politică Regională a Comisiei 

Europene. 
C. 1975 - este creat Fondul european de dezvoltare regională. 

 
1988 – 1992 
 

 1985 - Semnarea Actului de aderare de Spania şi Portugalia 
 1986 - Consiliul European de la Londra în 5 şi 6 decembrie 1986, 

Consiliul European a semnat la Londra Actul Unic European.  
 1988 - Consiliul European de la Bruxelles în 11 şi 12 martie 1988, 

Consiliul European a aprobat la Bruxelles primul buget comunitar 
multianual pentru anii 1989-1993, adesea denumit „Pachetul Delors I”. 
În vederea adaptării la aderarea Greciei (1981), Spaniei şi Portugaliei 
(1986), fondurile structurale sunt integrate într-o politică de 
coeziune globală, care introduce următoarele principii fundamentale: 

o concentrarea eforturilor în direcţia sprijinirii regiunilor celor 
mai sărace şi mai puţin dezvoltate 

o programarea multianuală 
o orientarea strategică a investiţiilor 
o implicarea partenerilor regionali şi locali. 

 1992 Semnarea Tratatului privind Uniunea Europeană 
Buget: 64 de miliarde de ECU. 

 
1994 - 1999 

 1993 - Tratatul de la Maastricht introduce trei elemente noi: 
o Fondul de coeziune 
o Comitetul Regiunilor 
o principiul subsidiarităţii 

 1993 - este creat Instrumentul Financiar pentru Orientarea Pescuitului 

mailto:eurodemos@yahoo.com
http://ec.europa.eu/dgs/regional_policy/index_ro.htm
https://ec.europa.eu/regional_policy/ro/funding/erdf/
https://ec.europa.eu/regional_policy/ro/funding/cohesion-fund/
http://www.cor.europa.eu/
https://ec.europa.eu/regional_policy/ro/glossary/s/subsidiarity/


   

 EuroDEMOS  
Autorizație: IS 001360, IS 001361; 

Acreditări: 2016-1-RO01-KA110-035249 

Sediu: 20 Pacurari street, Iasi - România;  

E-mail: eurodemos@yahoo.com 

 

6 
www.cohesionpolicy.com 

Broșură Politica de Coeziune a Uniunii Europene – Realizări principale 

 1994-99 - sunt dublate resursele alocate fondurilor structurale şi 
fondului de coeziune, care reprezintă o treime din bugetul UE. 

 1995 - este adăugat un obiectiv specific pentru a sprijini regiunile puţin 
populate din Finlanda şi Suedia. 

 1999 Consiliul European de la Berlin în 24 şi 25 martie 1999, Consiliul 
European de la Berlin a ajuns la un acord unanim privind „Agenda 
2000” şi bugetul UE pentru perioada 2000-2006. 
Buget: 168 de miliarde de ECU. 

 
2000 - 2006 

 2000 - Strategia de la Lisabona defineşte noile priorităţi ale UE: 
creştere economică, locuri de muncă şi inovaţie. Priorităţile politicii de 
coeziune sunt adaptate pentru a reflecta aceste obiective. 

 2000-2004 - instrumentele de preaderare pun la dispoziţia ţărilor care 
doresc să adere la UE finanţare şi know-how. 

 2004 - zece ţări aderă la UE (populaţia UE creşte cu 20%, însă PIB-ul cu 
doar 5%). 
Buget: 213 miliarde de euro pentru UE-15; 22 de miliarde de euro 
pentru noile state membre (2004-2006). 

 
2007 - 2013 

 2007: Bulgaria și România se alătură Uniunii Europene. 
 2013: Croația intră în Uniunea Europeană. 
 Norme și structuri simplificate. 
 Accentul pe transparență și comunicare și un accent deosebit pe 

creștere și crearea de locuri de muncă reprezintă elemente-cheie ale 
reformei. 

 Domenii de investiții-cheie (25 % din buget alocat pentru cercetare și 
inovare și 30 % pentru infrastructura ecologică și măsuri pentru 
combaterea schimbărilor climatice). 
Buget: 347 miliarde Euro. 

2014 - 2020 
 Realizarea de investiții pentru a îndeplini obiectivele strategiei 

Europa 2020 privind creșterea inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii în 
Uniunea Europeană 

Buget: 351 miliarde Euro. 
 
Detalii privind istoricul politicii de coeziune: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/ro/policy/what/history/   

mailto:eurodemos@yahoo.com
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2007:0798:FIN:RO:PDF
https://ec.europa.eu/info/strategy/european-semester/framework/europe-2020-strategy_ro
https://ec.europa.eu/info/strategy/european-semester/framework/europe-2020-strategy_ro
https://ec.europa.eu/regional_policy/ro/policy/what/history/
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Politica de coeziune a Uniunii Europene  
realizări și rezultate la nivel european 

 
 
 

A. Pentru perioada de programare 2007-2013*: 
 

La nivel european, principalele realizări ale evaluării perioadei 2007-2013 
cuprind peste un milion de locuri de muncă create, reprezentând o treime din 
crearea netă de locuri de muncă din întreaga UE în această perioadă, și un PIB 
suplimentar de 2,74 EUR pentru fiecare euro investit din pachetul politicii de 
coeziune, ceea ce înseamnă un PIB suplimentar estimat la o mie de miliarde 
EUR până în 2023. 
  
Această politică a adus beneficii tuturor statelor membre ale UE și le-a sprijinit 
în perioade dificile din punct de vedere economic. Prin ea au fost realizate 
investiții în aproape 400 000 de IMM-uri și întreprinderi nou-înființate, politica 
de coeziune fiind un pilon al agendei UE pentru creștere economică și locuri de 
muncă. 

(Sursa: https://www.ccina.ro/stiri/europene/-/n-35000-de-locuri-noi-de-
munca-create-in-romania-prin-politica-ue-de-coeziune-532) 

 
Pe lângă extinderea care a inclus Bulgaria, România și Croația, perioada 2007-
2013 a politicii de coeziune a fost marcată de trei elemente-cheie 
complementare: includerea tuturor regiunilor, cea mai mare concentrare din 
toate timpurile asupra celor mai sărace state membre și regiuni (81,5% din 
bugetul total) și o schimbare de priorități pentru impulsionarea creșterii 
economice și a creării de locuri de muncă (25% din resurse au fost rezervate 
cercetării și inovării).  
În unele state membre, finanțarea în temeiul politicii de coeziune este 
principala sursă de finanțare a investițiilor publice (până la 57% în unele țări). 
Finanțarea UE pentru instrumente financiare a crescut considerabil, de la 1 
miliard EUR în 2000-2006 la 11,5 miliarde EUR alocate în 2007- 2013. 
Instrumentele financiare au jucat un rol esențial în alocarea de fonduri IMM-
urilor pe parcursul crizei creditelor care a fost provocată de criza economică. 
  

mailto:eurodemos@yahoo.com
https://www.ccina.ro/stiri/europene/-/n-35000-de-locuri-noi-de-munca-create-in-romania-prin-politica-ue-de-coeziune-532
https://www.ccina.ro/stiri/europene/-/n-35000-de-locuri-noi-de-munca-create-in-romania-prin-politica-ue-de-coeziune-532
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Crearea de locuri de muncă și creștere economică 
Venitul a crescut în cele mai sărace regiuni ale UE, PIB-ul pe cap de locuitor 
înregistrând aici un salt de la 60,5 % din media UE în anul 2007 la 62,7 % în anul 
2010. 
 
Potrivit estimărilor, în perioada 2007-2015 au fost create  1 300 000 de noi 
locuri de muncă. 
 

 
 
Investiții în oameni 
2,4 milioane de participanți la acțiunile FSE destinate sprijinirii accesului la 
ocuparea forței de muncă și-au găsit un loc de muncă în termen de 6 
luni (2007-2010). 
În fiecare an, circa 15 milioane de persoane participă la acțiuni FSE. 
 
Sprijin pentru întreprinderi 
356 800 de proiecte implementate de IMM-uri au beneficiat de ajutor pentru 
investiții directe 
Se estimează că 825 000 de locuri de muncă (dintr-un total de 1 300 000) au 
fost create în sectorul IMM-urilor. 
141 145 de întreprinderi nou înființate au beneficiat de sprijin. 
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Consolidarea cercetării și inovării 
125 687 de proiecte de cercetare au beneficiat de sprijin. 
45 371 de proiecte de cooperare sprijinite. 
Au fost create 70 900 de locuri de muncă de lungă durată în domeniul 
cercetării. 
Accesul la internet în bandă largă a fost extins la încă 20.6 milioane de cetățeni 
UE. 
 
Îmbunătățirea mediului înconjurător 
Sistemele de alimentare cu apă au fost modernizate, în beneficiul a 15 milioane 
de cetățeni. 
Peste 19.7 milioane de cetățeni au beneficiat de proiecte de epurare a apelor 
uzate. 
6 milioane persoane conectate la sisteme noi sau îmbunătățite de 
aprovizionare cu apă potabilă curată. 
Suprafață reabilitată: 1 650 Km2 
 
Modernizarea transporturilor și a producției de energie 
Capacitate suplimentară de producție de energie din surse regenerabile: 5 309 
MW. 
Drumuri: 6 700 Km construiți și 41 300 Km reconstruiți. 
Căi ferate: 475 Km construiți și 7 500 Km reconstruiți. 
 
 
 
 
 
 
* Instantaneu al principalelor realizări înregistrate până în prezent în perioada 
2007-2013 (dacă nu se menționează altfel, informațiile se referă la perioada 1 
ianuarie 2007-31 decembrie 2014) şi arată modul în care politica de coeziune a 
UE contribuie la atenuarea crizei şi la generarea de creştere economică.  
 
(Surse: https://ec.europa.eu/regional_policy/ro/policy/what/key-achievements 
PANORAMA, PRIMĂVARĂ 2018 / nr. 64, Politica de coeziune: 30 de ani de 
investiții în viitorul regiunilor europene, Luxemburg: Oficiul pentru Publicații al 
Uniunii Europene, 2018 Versiune tipărită: ISSN 2443-9010 Versiune PDF: ISSN 
1830-933X) 
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https://ec.europa.eu/regional_policy/ro/policy/what/key-achievements
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B. Pentru perioada de programare 2014-2020: 
 

 
Bugetul total al Fondurilor Structurale și de Coeziune - 351 de miliarde EUR - 
34,3% din bugetul UE. 
Principalele țări beneficiare: 

 Polonia -77,5 miliarde EUR  

 Italia - 32,8 miliarde EUR  

 Spania - 28,5 miliarde EUR  

 România - 22,9 miliarde EUR  

 Republica Cehă - 21,9 miliarde EUR  

 Ungaria - 21,9 miliarde EUR  

 Portugalia - 21,4 miliarde EUR 
 

 Rolul - cheie al politicii de coeziune în ceea ce privește investițiile 
publice a redus impactul crizei. 

Politica de coeziune reprezintă principala politică de investiții a UE, oferind o 
finanțare echivalentă cu 8,5 % din investițiile publice de capital în UE, cifră care 
se ridică la 41 % pentru UE-13 și la peste 50 % pentru o serie de țări (a se vedea 
graficul 1).  
 
Acest tip de investiție aduce o valoare adăugată la nivel european, contribuind 
la:   

 Obiectivul prevăzut în tratat de reducere a disparităților, în special din 
punctul de vedere al venitului pe cap de locuitor și al standardelor de 
viață, precum și al incluziunii sociale și al posibilităților de ocupare a 
forței de muncă.   

 Bunuri publice europene, cum ar fi inovarea și infrastructura digitală, 
competențele, combaterea schimbărilor climatice, reducerea riscului 
de catastrofe naturale, energia și tranziția ecologică, sănătatea și 
investițiile publice, transporturile publice și inteligente.   

 Efectele de propagare în avantajul țărilor care nu beneficiază de 
politica de coeziune ca urmare a intensificării schimburilor comerciale 
generate și a programelor transfrontaliere, transnaționale și 
interregionale.  

 
 

mailto:eurodemos@yahoo.com
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Valoarea adăugată europeană puternică a politicii de coeziune a fost 
evidențiată de numeroși vorbitori cu ocazia Forumului privind coeziunea din 
iunie 2017, care au subliniat faptul că UE a contribuit la recuperarea 
decalajelor de către regiunile mai puțin dezvoltate și a ajutat toate regiunile 
să investească în prioritățile UE și să abordeze noi provocări.  
 
Impactul politicii de coeziune asupra economiilor UE este semnificativ, iar 
efectele investițiilor se acumulează pe termen lung. Pentru țările din UE-12 (cu 
excepția Croației), modelul QUEST estimează că investițiile pentru perioada 
2007-2013 au 15 înregistrat o creștere a PIB-ului cu 3 % în 2015 și o creștere cu 
o valoare similară în 2023 pentru perioada 2014-20201 
 
Figura 1 Finanțare în cadrul politicii de coeziune exprimată ca pondere 
estimată din investițiile publice, 2015-2017 

 

                                                             
1 De această dată pentru UE-13, inclusiv Croația. 
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Acest lucru a contribuit la o convergență semnificativă a PIB-ului pe cap de 
locuitor în aceste țări.2 
 
În UE-12, acesta a crescut de la 54 % din media UE în 2006 la 67 % în 2015. Mai 
mult, programele pentru perioada 2007-2013 au condus în mod direct la 
crearea a 1,2 milioane de locuri de muncă în întreprinderile care au beneficiat 
de sprijin. 
 
 
 
 

(Comisia Europeană, RAPORT AL COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, 
CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI COMITETUL 

REGIUNILOR Regiunea mea, Europa mea, Viitorul nostru: Cel de al 7-lea raport 
privind coeziunea economică, socială și teritorială {SWD(2017) 330 final}) 

  

                                                             
2 În standarde ale puterii de cumpărare. Anul 2006 a fost ales ca an de referință, 

deoarece el a fost anul anterior programelor pentru perioada 2007-2013, precum și anul 

care a precedat aderarea Bulgariei și României. La momentul publicării, 2015 era 

ultimul an din această serie de date. 

mailto:eurodemos@yahoo.com
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Obiective în implementare 
 
Programele 2014-2020 vizează să sprijine 1,1 milioane de IMM-uri, conducând 
în mod direct la crearea a încă 420 000 de noi locuri de muncă3. 
Programele vizează să ajute peste 7,4 milioane de șomeri să își găsească un loc 
de muncă, precum și să vină în sprijinul altor 2,2 milioane de persoane la șase 
luni de la finalizarea cursurilor de formare cofinanțate de programe. În plus, 
programele vor ajuta peste 8,9 milioane de persoane să obțină calificări noi.  
 
Fonduri considerabile sunt în prezent investite în economia digitală: 16 
miliarde EUR sunt alocate pentru dezvoltarea guvernării electronice, a 
serviciilor și a aplicațiilor TIC pentru IMM-uri, a rețelelor în bandă largă de 
mare viteză, a rețelelor inteligente și a sistemelor de distribuție inteligentă a 
energiei, precum și a centrelor de date la scară largă. Se așteaptă ca astfel de 
investiții să furnizeze acces la internet în bandă largă pentru încă 14,5 milioane 
de gospodării.  
 
Politica de coeziune investește considerabil în protecția mediului și în eficiența 
energetică. Alte 17 milioane de persoane ar urma să fie conectate la instalații 
de tratare a apelor reziduale și alte 3,3 milioane la rețelele inteligente, în timp 
ce 870 000 de gospodării vor fi ajutate să își reducă consumul de energie. 
 
Mai mult decât atât, investițiile în sectorul transporturilor vor înlătura 
blocajele, vor reduce timpii de deplasare și vor duce la crearea de noi rețele de 
tramvaie și metrouri în zonele urbane. Programele vizează să renoveze mai 
mult de 4 600 de km de linii de cale ferată, să construiască 2 000 km de 
drumuri TEN-T noi și să construiască sau să îmbunătățească 750 km de linii de 
tramvai și de metrou. 
 

                                                             
3 Numărul de noi locuri de muncă din această perioadă este mai mic comparativ cu 

ultima perioadă deoarece a) sunt vizate locuri de muncă inovatoare, sustenabile și cu 

valoare adăugată ridicată și b) numărul de la sfârșitul perioadei este de obicei 

considerabil mai mare decât numărul estimat la începutul perioadei. A se vedea 

Comunicarea „Consolidarea capacităților de inovare în regiunile Europei: strategii 

pentru o creștere stabilă, durabilă și favorabilă incluziunii” - COM(2017) 376 final, 

18.7.2017. 
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Politica de coeziune investește în mod considerabil și în infrastructura socială. 
Aproximativ 6,8 milioane de copii vor beneficia de acces la școli și la facilități de 
îngrijire a copiilor noi sau modernizate, iar 42 de milioane de persoane vor 
avea acces la servicii medicale îmbunătățite.  
 
În cadrul programelor de cooperare teritorială, un număr de 240 000 de 
persoane ar urma să participe la inițiative de mobilitate transfrontalieră și 6 
900 de întreprinderi și 1 400 de instituții de cercetare ar urma să participe la 
proiecte de cercetare. 
 
 
Inovare și specializare inteligentă 
În obiectiv se află patru domenii prioritare cu potențial ridicat de creștere: 
cercetarea și inovarea, IMM-urile, tehnologiile informației și comunicațiilor și 
economia cu emisii reduse de dioxid de carbon. La baza politicii reformate stă 
convingerea că fiecare regiune poate valorifica optim fondurile UE dacă își 
identifică mai întâi punctele forte principale – ceea ce se numește specializare 
inteligentă. Acest lucru le va permite regiunilor să se orienteze spre investiții 
productive în sectoarele lor alese, maximizându-și astfel potențialul de 
creștere.  
 
 
 
 
(Surse: 

Comisia Europeană, RAPORT AL COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, 
CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI COMITETUL 

REGIUNILOR Regiunea mea, Europa mea, Viitorul nostru: Cel de al 7-lea raport 
privind coeziunea economică, socială și teritorială {SWD(2017) 330 final}) 
PANORAMA, PRIMĂVARĂ 2018 / nr. 64, Politica de coeziune: 30 de ani de 

investiții în viitorul regiunilor europene, Luxemburg: Oficiul pentru Publicații al 
Uniunii Europene, 2018 Versiune tipărită: ISSN 2443-9010 Versiune PDF: ISSN 

1830-933X) 
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Politica de coeziune a Uniunii Europene  
realizări și rezultate în România 

 
 
 
Un sfert (25,1%) din totalul investițiilor guvernamentale din România, din 
perioada 2007-2013, se datorează politicii de coeziune a Uniunii Europene, 
conform unei evaluări independente publicate de Comisia Europeană. 
 Investițiile, în valoare totală de 15,4 miliarde de euro, finanțate prin Fondul 
european de dezvoltare regională și din Fondul de coeziune,  au fost realizate 
cu precădere în domenii precum: transporturi,  sprijinirea companiilor, 
cercetare și protectia mediului. 
 
 
 

 
Sursa imagine: Comisia Europeană, Politica de Coeziune în 2007-2013: 
Rezultate concrete pentru Europa 
 
  

mailto:eurodemos@yahoo.com
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Crearea de locuri de muncă, transporturi și cercetare 
 
 
 

 
Sursa imagine: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/ro/information/publications/factsheets/2
016/cohesion-policy-supporting-growth-and-jobs-in-romania  
 
 
În intervalul 2007 – 2013, Politica de coeziune, a ajutat la crearea a 35.000 de 
locuri de muncă, dintre care 13.000 în IMM-uri.  Au fost de asemenea 
create 101 start-up-uri, în timp ce 2900 de IMM-uri au beneficiat de sprijin 
material prin Fondul european de dezvoltare regională. 

mailto:eurodemos@yahoo.com
https://ec.europa.eu/regional_policy/ro/information/publications/factsheets/2016/cohesion-policy-supporting-growth-and-jobs-in-romania
https://ec.europa.eu/regional_policy/ro/information/publications/factsheets/2016/cohesion-policy-supporting-growth-and-jobs-in-romania
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În domeniul transporturilor, investițiile prin politica de coeziune au ajutat la 
construcția a 368 km de drumuri noi și modernizarea a altor 1.900 de kilometri. 
De asemenea, în același interval, au fost modernizați 122 kilometri de cale 
ferată și alți 22 au fost construiți. 
 
În ceea ce privește domeniul cercetării, fondurile europene disponibile prin 
Politica de coeziune au ajutat la dezvoltarea a 570 de proiecte de cercetare și 
inovare, care au generat un total de 1.200 de locuri de muncă pentru 
cercetătorii din România. 
 
 
 

 
Sursa imagine: Comisia Europeană, Politica de Coeziune în 2007-2013: 
Rezultate concrete pentru Europa 
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Proiecte reprezentative în statele membre  
implementate prin politica de coeziune 

 
 
 
 
Belgia: Un incubator ultramodern pentru companiile biotehnologice 
 
Bioincubatorul din Leuven oferă 
un spațiu de birouri și de 
laboratoare multifuncțional 
pentru companiile din domeniul 
științelor vieții care au un 
potențial ridicat de creștere. Cele 
trei clădiri de ultimă generație au 
module adaptabile, suficient de 
flexibile pentru a satisface nevoile 
companiilor pe măsură ce acestea 
cresc.  
Facilitățile sunt susținute de 
suport tehnic și logistic general, creând un mediu dinamic și stimulator, în care 
companiile biotehnologice își pot dezvolta ideile și tehnologiile. Bioincubatorul 
din Leuven este situat într-un parc științific aproape de universitatea și colegiile 
din Leuven, care asigură un teren propice inovării și antreprenoriatului. 
Proiectul găzduiește 15 companii de cercetare de vârf, în care lucrează 
aproximativ 300 de cercetători înalt calificați.  
 
https://www.bio-incubator.be/ 
 
 
  

Sursa imagine:  
https://www.bio-incubator.be/pictures/foto/G0AfUVIMG_1.jpg 

mailto:eurodemos@yahoo.com
https://www.bio-incubator.be/
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Bulgaria: Modernizările sistemului de aprovizionare cu apă – un izvor de 
beneficii 
 
Aproximativ 63000 de persoane 
vor beneficia de modernizările 
aduse sistemului de aprovizionare 
cu apă al regiunii Gabrovo din 
centrul Bulgariei. Lucrările includ 
reconstrucția stației de tratare a 
apei potabile, construirea unei noi 
stații de pompare și renovarea 
altor patru, precum și 
modernizarea a 76 km din sistemul 
de aprovizionare cu apă. Unele părți 
ale sistemului de canalizare vor fi 
reabilitate și extinse, iar stația de 
epurare a apelor reziduale va fi reconstruită, cu obiectivul de a spori calitatea 
apei, de a crește standardele de igienă și de a reduce impactul asupra mediului. 
Serviciile de aprovizionare cu apă fiabile și conforme vor spori atractivitatea 
zonei pentru investitori, în etapa de implementare creându-se 400 de locuri de 
muncă.  
 
http://bit.ly/2pq9xUJ 
 
 
 
Republica Cehă: Centrul național de excelență pentru calcul intensive  
 

Centrul de Excelență IT4Innovations 

este primul centrul de 

supercomputere de acest tip din 

Republica Cehă. Noua infrastructură a 

fost creată folosind tehnologie a 

informației de ultimă oră, inclusiv 

dispozitive de înaltă performanță 

pentru simulări, modelare și calcule. 

Sursa imagine:   
www.123rf.com, Copyright : Alyaksandr Stzhalkouski 

Sursa imagine:   
https://www.it4i.cz/portfolio/hipeac16-2/?lang=en 

mailto:eurodemos@yahoo.com
http://www.123rf.com/
https://www.123rf.com/profile_elvistudio
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Asemenea instrumente se pot folosi pentru simularea schimbărilor climatice, 

pentru gestionarea traficului și chiar pentru prevenirea catastrofelor naturale. 

Printre alte domenii de cercetare și inovare importante din cadrul centrului se 

numără promovarea nanotehnologiilor, tehnologia de recunoaștere vocală și 

interpretare a vorbirii și crearea de noi algoritmi pentru conceperea produselor 

industriale. Deschis în 2014, centrul se numără printre cele mai puternice 100 

de centre de supercomputere din lume.  

http://www.it4i.cz 
 
 
 
Danemarca: Să facem cunoștință cu minunile naturii 
 

GeoCenter Møns Klint este 
un muzeu geologic și 
natural situat pe insula 
Møn din sud-estul 
Danemarcei.  
Exponatele prezintă istoria 
geologică a Danemarcei, 
unele datând chiar de 
acum aproximativ 70 de 
milioane de ani. Clădirea 
modernă este situată 

lângă stâncile calcaroase 
albe de pe insula Mon, care se numără printre cele mai impresionante minuni 
naturale și atracții turistice ale țării. Dintre cei 250000 de vizitatori care vin 
anual să vadă stâncile, 75000 vizitează și expozițiile interactive de la acest 
centru unic, care a devenit el însuși un punct de atracție. Cabinele de expoziție 
în stilul unor peșteri, dispuse ca o coloană vertebrală de dinozaur, se bucură de 
o mare popularitate în rândul copiilor.  
 
http://www.moensklint.dk/ 
 
  

Sursa imagine:   

http://www.moensklint.dk/uk/experiences/indoor/where-denmark-was-born/ 
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Germania: „Muntele de energie regenerabilă” al orașului Hamburg atinge noi 
înălțimi 
 
Un vechi depozit de deșeuri a fost 
transformat într-un nou reper al orașului 
Hamburg. S-au efectuat lucrări tehnice ample 
pentru a asigura și a curăța locul, precum și 
pentru a proteja apele subterane. Acum, o 
turbină eoliană de înaltă performanță și 
panouri solare aprovizionează cu energie 
electrică 4000 de gospodării. Publicul se 
poate plimba pe o potecă de lemn în jurul vârfului colinei de 40 de metri 
înălțime, pentru a admira spațiul natural cu verdeață și vederea la oraș. De 
asemenea, aceștia pot vizita centrul de informare pentru a afla despre istoria 
locului, despre energia regenerabilă și despre gestionarea deșeurilor. Proiectul 
a fost finalizat în 2013, pe baza planului desemnat câștigător în cadrul unui 
concurs internațional cu expoziție din domeniul construcțiilor.  
 
http://bit.ly/2IDPwSC 
 
 
 

Estonia: Decizii de intervenție rapidă 
 
În 2015, Estonia a realizat 
fuzionarea numărului telefonic 
național de urgență cu numărul 
european unic pentru apeluri de 
urgență 112, care se folosea deja 
pentru ambulanță și pompieri. 
Proiectul a conceput soluții 
tehnice care le-au permis 
diferiților furnizori de servicii de urgență să crească viteza și eficiența de 
procesare a apelurilor și de reacție. În 2017, 94% dintre utilizatori erau deja 
mulțumiți de serviciul de apeluri de urgență, care le permite cetățenilor să se 
simtă mai în siguranță, știind că ajutorul de urgență este disponibil rapid din 
sistemul central.  
 

http://bit.ly/2FP9ZWM  

Sursa imagine:   
https://www.hamburg.de/efre/3120460/energieb
erg-georgswerder  
Bild: Aufwind-Luftbilder 

Sursa imagine:   
https://geenius.ee, Photo: PM / SCANPIX 

mailto:eurodemos@yahoo.com
http://bit.ly/2FP9ZWM
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https://geenius.ee/
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Irlanda:  Irlanda le dă o mână de ajutor imigranților 
 

Programul „Angajarea 
persoanelor din comunitățile de 
imigranți” se asociază cu 
întreprinderi și cu administrația 
publică pentru a ajuta imigranții 
să își găsească locuri de muncă 
și să urmeze cursuri de 
învățământ. Acesta ajută 
migranții defavorizați și 

vulnerabili să își dezvolte competențele și să găsească oportunități de angajare 
și de formare profesională, inclusiv stagii și mentorat. Peste 2950 de persoane 
din 101 de țări au beneficiat de aceste măsuri de la lansarea programului în 
2008. Programul a fost recunoscut ca inițiativă de bună practică și a fost 
premiat de Organizația Națională pentru Învățarea în Rândul Adulților din 
Irlanda. Acesta este sprijinit de Fondul social european.  
 
http://bit.ly/2FX5CET 
 
 
 
Siguranța pe primul loc de la Atena la Salonic 
 
Trei tuneluri noi au transformat 
ceea ce era anterior cel mai 
periculos tronson al autostrăzii 
Salonic-Atena. Lucrările de 
construcții au cuprins 25 km de 
autostradă, 11 km de tuneluri și cel 
mai mare tunel rutier din sud-estul 
Europei. Tunelurile Tempi au 
înjumătățit durata de călătorie pe 
tronsoanele noi și au redus timpul 
de condus de la Atena la Salonic la 
puțin peste patru ore. Siguranța 
rutieră s-a îmbunătățit dramatic, accidentele reducându-se cu până la 70%. 
Valea Tempi a beneficiat, de asemenea, de măsurile de protecție a mediului 

Sursa imagine:  https://www.bitc.ie/newsroom/news/epic-
programme-celebrates-10-years-of-helping-marginalised-
immigrants-including-refugees-find-jobs-in-ireland/ 

Sursa imagine: 
https://www.aegeanmotorway.gr/en/ergo/photo-
galleries/tunnel-construction?page=2#category 

mailto:eurodemos@yahoo.com
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din cadrul proiectului. Proiectul face parte din cele cinci concesiuni de 
autostradă, în cadrul cărora s-au construit și modernizat aproximativ 1400 km 
de drumuri în Grecia, creând o rețea de autostrăzi modernă, care face parte 
din infrastructura-cheie de transport a țării.  
 
http://www.aegeanmotorway.gr 
 
 
 
Spania: Reunirea know-how-ului pentru ingineria marină 
 
Noua clădire care găzduiește Institutul de Hidraulică a Mediului din Santander 
a oferit suficient spațiu pentru a instala un simulator interior de valuri, de 
curent și eolian de mari dimensiuni. Bazinul, numit Bazinul costier și oceanic 
din Cantabria, permite efectuarea unor teste la scară mare. Instalația de 
testare este unică în lume, impulsionând cercetarea din domeniul ingineriei 
costiere și offshore, care este de importanță strategică pentru dezvoltarea 
industriei energiei regenerabile a Spaniei. Proiectul a creat 135 de locuri de 
muncă noi, dintre care 49 sunt permanente.  
 
http://www.ihcantabria.com/es 
 
 

 
 
  

Sursa imagine: http://www.ihcantabria.com/en/item/300-historia 

mailto:eurodemos@yahoo.com
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Franța: Avansarea ecoturismului în Mont Saint-Michel din Normandia 
 
Peste 3 milioane de turiști vizitează 
anual insulița Mont Saint-Michel 
pentru a-i explora abația și 
fortificațiile mitice. În anul 2000 s-au 
adus îmbunătățiri majore. Peisajul 
maritim și patrimoniul cultural din 
Mont Saint-Michel au fost restabilite 
datorită instalațiilor hidraulice care 
permit curenților mareici și ai râului să se rotească în jurul muntelui ca înainte. 
Un nou pod pietonal și un centru turistic au înlocuit vechea potecă și parcarea, 
punând capăt poluării cauzate de trafic. Flora, fauna și calitatea apei golfului 
sunt monitorizate periodic, pentru a asigura menținerea efectelor benefice 
asupra biodiversității acestuia.  
 
http://bit.ly/2prO2lp 
 

 
Croația: Pregătirea aeroportului din 
Dubrovnik pentru viitoarea dezvoltare a 
turismului 
 
Aeroportul orașului Dubrovnik din Croația 
beneficiază de lucrări de renovare care 
includ un nou terminal pentru călători. Noul 
aeroport va fi mai mare și mai capabil să 
facă față creșterii anticipate a numărului de 

călători care vin și pleacă din regiune – o destinație turistică importantă. Va 
crește eficiența aeroportului în ansamblu, îmbunătățindu-se standardele de 
securitate, tehnice și operaționale, inclusiv cele necesare pentru viitoarea 
apartenență la spațiul Schengen. O serie de măsuri vizând mediul și eficiența 
energetică vor asigura faptul că aeroportul – care face parte din cuprinzătoarea 
rețea transeuropeană de transport – satisface standardele, precum cele privind 
protecția împotriva zgomotului și gestionarea deșeurilor, printre altele. Se 
așteaptă ca numărul angajaților aeroportului să crească de la 447 la 676 până 
în 2020.  
 
http://airport-dubrovnik.hr/index.php/hr/  

Sursa imagine: http://www.prefectures-
regions.gouv.fr/normandie/Grands-dossiers/Le-Mont-
Saint-Michel/Le-Mont-Saint-Michel 

Sursa imagine: https://airport-
dubrovnik.hr/index.php/en/passenger-
services/at-the-airport 

mailto:eurodemos@yahoo.com
http://bit.ly/2prO2lp
http://airport-dubrovnik.hr/index.php/hr/
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Italia: Protejarea sitului Pompeii pentru prosperitate 
 
Ruinele orașului antic Pompeii, incluse în Patrimoniul Mondial UNESCO, oferă 
una dintre cele mai fascinante experiențe arheologice din lume. În cadrul 
proiectului Grande Progetto Pompei s-au investit 105 milioane EUR pentru 
conservarea și restaurarea sitului, dintre care 78 de milioane EUR au provenit 
din fonduri ale UE. Proiectul vizează conservarea artistică și consolidarea 
structurală a sitului arheologic. Lucrările urmăresc reducerea riscurilor cauzate 
de apele subterane, stabilizarea clădirilor și protejarea acestora împotriva 
intemperiilor, precum și consolidarea și restaurarea zidurilor și a suprafețelor 
decorate. Prima etapă, finalizată în 2015, a permis deschiderea pentru public a 
unei noi zone de expoziție cu o suprafață de 12 500 m2 , precum și asigurarea 
accesului persoanelor cu mobilitate redusă la numeroase clădiri. Numărul 
vizitatorilor a crescut cu 38 %, de la 2,47 milioane în 2013 la 3,41 milioane în 
2017. Se preconizează că restul lucrărilor se vor încheia până la sfârșitul anului 
2018.  
 
www.pompeiisites.org 
 

 
 
 
  

Sursa imagine: http://pompeiisites.org/en/archaeological-park-of-pompeii/about-us/ 

mailto:eurodemos@yahoo.com
http://www.pompeiisites.org/
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Cipru: Îmbrățișarea incluziunii în mediul școlii 
 
În Cipru, proiectul „Școala și măsurile de 
incluziune socială” urmărește atenuarea 
impactului crizei economice asupra 
învățământului, concomitent cu 
prevenirea excluziunii sociale a elevilor 
supuși riscului. Mottoul proiectului – 
„acționăm, îmbrățișăm, sprijinim, 
includem” – este strâns aliniat la o 
varietate de măsuri de sprijin luate în 
96 de școli la toate nivelurile de învățământ. Printre acțiuni se numără 
programe de consolidare a învățării și a creativității în rândul elevilor și al 
familiilor acestora, sprijin socioemoțional în cadrul centrelor de informare și 
sprijin psihosocial, precum și furnizarea de instrumente educative în școli. 
Obiectivul proiectului – deja aproape atins – este de a ajuta 15 % din populația 
de elevi a țării până în 2020.  
 
http://www.studycyprus.eu/drase 
 
 
 
Letonia: O sală de concerte modernă în lumina reflectoarelor 
 

Sala de concerte „Marele 
Chihlimbar” din Liepāja s-a 
inaugurat la sfârșitul anului 
2015. Această clădire 
circulară modernă are o 
fațadă transparentă de 
culoarea chihlimbarului – o 
piatră importantă în 
Letonia. Sala are o acustică 
excelentă și este 
multifuncțională. Pe lângă 
un centru regional cultural 

și de evenimente, „Marele Chihlimbar” găzduiește și orchestra simfonică locală 
și școala de muzică. În total, 57 de persoane lucrează la sala de concerte, care a 

Sursa imagine: 
http://www.studycyprus.eu/easyconsole.cfm?id=1 

Sursa imagine: http://lielaisdzintars.lv/en, Foto: LIEPĀJAS APRIŅĶA KORU 
KONCERTS / "LUDVIGAM LEITIM - 100" 

 

mailto:eurodemos@yahoo.com
http://lielaisdzintars.lv/en
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adus și un aflux de clienți noi în beneficiul firmelor locale. Clădirea a câștigat 
numeroase premii internaționale și naționale.  
 
http://lielaisdzintars.lv 
 
 
 
Lituania: Un nou centru de diagnosticare pentru pacienții cu cancer în Vilnius 
 
Cancerul se numără printre 
principalele cauze ale mortalității în 
Lituania, ca urmare a unor factori 
care includ diagnosticarea și 
tratarea tardivă sau incorectă. Ca 
parte a programului său pe 2007-
2013 de reducere a morbidității și a 
mortalității cauzate de bolile 
neinfecțioase, Lituania a investit 
fonduri europene pentru a îmbunătăți infrastructura și calitatea serviciilor în 
cadrul instituțiilor oncologice. La Spitalul Universitar Santaros klinikos din 
Vilnius s-a construit un nou centru de tomografie cu emisie de pozitroni. 
Combinând această tehnologie de imagistică funcțională avansată cu imagistica 
computerizată, diagnosticarea precoce a cancerului s-a îmbunătățit, acum fiind 
mai ușor și mai rapid ca oricând să se stabilească eficacitatea tratamentului, 
fapt ce contribuie la reducerea efectelor secundare în rândul pacienților.  
 
http://bit.ly/2HN5Uz1 
 
 
 
Luxemburg: O școală de programare este o rampă de lansare profesională 
 

Luxemburgul înregistrează o creștere 
economică puternică, dar se 
confruntă cu o insuficiență a 
numărului de profesioniști în 
domeniul IT. O companie locală care 
oferă cursuri de programare și de 
dezvoltare de software a identificat o 

Sursa imagine: 
https://en.wikipedia.org/wiki/Vilnius_University_Hospital
Santaros_Klinikos 

 

Sursa imagine: http://www.numericall.fr/category/non-
classe/#iLightbox[gallery]/4 

 

mailto:eurodemos@yahoo.com
http://bit.ly/2HN5Uz1
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oportunitate de a forma persoanele dornice de angajare în parteneriat cu 
agenția națională de ocupare a forței de muncă. Până la finalul anului 2017, 
proiectul formase deja 83 de cursanți, iar 80% dintre aceștia își găsiseră un loc 
de muncă în domeniul dezvoltării IT în decurs de șase luni. Mai mulți factori au 
contribuit la acest succes, inclusiv implicarea puternică a angajatorilor 
potențiali. Absolvenții au avut lucruri bune de spus despre modul în care 
programul le-a sporit încrederea și perspectivele profesionale într-un domeniu 
dinamic.  
 
www.numericall.com 
 
 
 
Ungaria: Reînnoire urbană pentru un cartier din Budapesta 
 
Cartierul Magdolna era 
cândva una dintre cele mai 
neglijate zone ale districtului 
Józsefváros din Budapesta, 
dominat de clădiri 
dărăpănate, o populație 
defavorizată social și șomaj 
ridicat. În 2005, o strategie 
integrată pe termen lung a 
început regenerarea 
cartierului. Programul a 
investit în locuințe și spații 
publice, precum și în servicii cuprinzătoare pentru comunitate, pentru 
prevenirea infracționalității și pentru ocuparea forței de muncă. Acesta a creat 
noi locuri de muncă locale și a demonstrat importanța implicării comunității 
pentru a asigura reînnoirea urbană durabilă și incluziunea.  
 
http://bit.ly/2IB1uwf 
 
  

Sursa imagine: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/projects/hungary/neighbourho
od-renovation-boosts-community-spirit-in-magdolna 

 

mailto:eurodemos@yahoo.com
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Malta: Față în față cu știința și tehnologia 
 
O nouă atracție ultramodernă 
pentru vizitatori apropie știința 
și tehnologia de oamenii din 
Malta. Obiectivul este de a 
inspira mai mulți studenți să 
urmeze cariere științifice și de a 
ajuta țara să concureze în 
economia bazată pe cunoaștere. 
Clădirea Esplora a fost supusă unor lucrări ample de restaurare, transformând 
fostele ruine de pe peninsula Bighi de lângă Valletta. Elevii și studenții, cadrele 
didactice și publicul larg pot învăța cu plăcere despre știință în acest cadru 
informal și practic. De asemenea, centrul desfășoară ateliere științifice, 
prezentări și evenimente de popularizare.  
 
http://esplora.org.mt/ 
 
 
 
Olanda: Imprimante 3D pentru proiectarea de clădiri 
 

Un institut de cercetare și mai multe 
companii colaborează la tehnologia 
inteligentă pentru sectorul 
construcțiilor. Se realizează imprimante 
3D foarte mari, pentru a crea proiecte 
de construcție digitale, precum 
construcția pardoselii, realizarea de 
muluri din ciment și îmbrăcarea 
fațadelor. Obiectivul final este de a face 
disponibilă proiectarea pentru publicul 
larg, automatizând procesul de 
producție de la proiectare la instalare. 
Spațiile de producție, situate într-o 
clădire modernă de pe malul unui canal 
din Amsterdam, sunt deschise 
publicului. Tehnologia nu produce 

Sursa imagine: http://esplora.org.mt/ 

Sursa imagine: http://aectual.com/possibilities/ 

mailto:eurodemos@yahoo.com
http://esplora.org.mt/
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deșeuri, reduce emisiile de CO2 și utilizează biomateriale precum plasticul 
produs din plante.  
 
http://aectual.com/ 
 
 
 
Austria: Cercetarea fluvială, un izvor de cunoaștere în Viena 
 
Universitatea de Resurse 
Naturale și Științe ale 
Vieții din Viena 
coordonează proiectul 
„Cercetarea și 
gestionarea fluviului 
Dunăre” (DREAM). Un rol-
cheie îi revine unei noi 
unități de cercetare cu un 
canal mare, care permite 
simularea Dunării și a 
altor ape curgătoare mari. Sunt disponibile instrumente de înaltă tehnologie 
pentru studiul vitezei și al mișcării. Canalul este legat prin conducte la alte două 
laboratoare din centru, făcând posibilă cercetarea interdisciplinară în cadrul 
unor proiecte la scară largă. Printre temele investigate se numără stocarea 
energiei hidroelectrice, condițiile de navigație, stabilizarea albiei fluviului și 
mișcările de sedimentare. Rezultatele vor servi drept informații pentru 
viitoarea gestionare a fluviului, contribuind la protecția mediului și la 
prosperitatea viitoare a regiunii Dunării.  
 
http://bit.ly/2FVyRbi 
  

Sursa imagine: http://aectual.com/possibilities/ 

mailto:eurodemos@yahoo.com
http://aectual.com/
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Polonia: Pe calea cea bună pentru consolidarea rețelei feroviare 
paneuropene 
 

Cu ajutorul finanțării din partea 
UE se reabilitează un tronson de 
15 km al căii ferate E30 dintre 
orașele polone Cracovia și 
Rzeszów. Se finalizează astfel 
modernizarea a 139 km de cale 
ferată care leagă unele dintre 
cele mai importante orașe din 
sudul țării de alte destinații din 

Europa Centrală și de Est. Trenurile vor circula mult mai rapid acum, nivelul de 
siguranță a crescut, iar călătorii vor beneficia de peroane noi în gări. Legătura 
îmbunătățită va contribui la stimularea comerțului paneuropean, ajutând 
rețeaua feroviară să devină o opțiune rapidă și atractivă pentru călători și 
pentru transportul de mărfuri.  
 
http://www.mapadotacji.gov.pl/projekt/1276181 
 
 
 
Portugalia: Îmbunătățirea calității vieții și a îngrijirii copiilor cu boli cronice  
 
Kastelo este o unitate pediatrică și 
paliativă situată în orașul 
Matosinhos din regiunea Norte a 
Portugaliei. Aici primesc îngrijire 30 
de copii cu boli cronice. Centrul 
este primul de acest tip din 
Peninsula Iberică. O echipă de 
profesioniști în domeniul sănătății 
și al educației oferă asistență clinică 
și psihosocială cuprinzătoare 
specializată. Copiii beneficiază de 
continuitatea îngrijirii într-un mediu familial. Aceștia au la dispoziție un loc de 
joacă cu fizioterapie în aer liber, o liva dă, o grădină de legume ecologice și o 
minifermă, în timp ce părinții își pot recăpăta forțele la reședința cu grădină a 

Sursa imagine: http://cracow.today/railway-modernization-on-
the-route-cracow-rzeszow-is-coming-to-an-end/ 

Sursa imagine: 
http://www.nomeiodonada.pt/index.php/eventos 

mailto:eurodemos@yahoo.com
http://www.mapadotacji.gov.pl/projekt/1276181
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unității. Printre alte beneficii se numără utilizarea eficace a resurselor și 
scurtarea perioadei de internare.  
 
http://www.nomeiodonada.pt/ 
 
 
 
Slovenia: Un campus științific de primă clasă 
 
La Universitatea din Ljubljana s-a construit un centru educațional și de 
cercetare de primă clasă, care include 
Facultatea de Chimie și Tehnologie 
Chimică, Facultatea de Calculatoare și 
Informatică, precum și spații comune, 
conectate printr-un pod de sticlă. 
Situarea acestora într-un campus cu 
alte facultăți de științe naturale 
încurajează colaborarea în cercetare 
și în studiu. Noul centru a dus la o 
creștere semnificativă a numărului de posturi de predare, de cercetare și 
administrative, precum și a numărului de studenți înscriși. Acesta a generat noi 
parteneriate de afaceri, brevete și întreprinderi spin-off, având un impact 
pozitiv asupra poziției competitive a Sloveniei în domeniul științei.  
 
http://bit.ly/2FTMPu5 
 
 
 
Slovacia: Digitalizarea bibliotecii și a arhivelor naționale 
 

Acest proiect a făcut posibilă 
digitalizarea în masă a documentelor de 
la Biblioteca și Arhivele Naționale 
Slovace. S-au construit două spații noi 
ultramoderne: un centru de digitalizare 
pentru materialele de patrimoniu 
cultural tipărite și un centru de 
conservare și restaurare a 
documentelor. În total s-au digitalizat în 

Sursa imagine: https://www.uni-
lj.si/academies_and_faculties/faculties/20130711114
40959/ 

Sursa imagine: 
https://en.wikipedia.org/wiki/Slovak_National_Library 

mailto:eurodemos@yahoo.com
http://bit.ly/2FTMPu5
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ultimii trei ani peste 2,5 milioane de obiecte de patrimoniu cultural, 
implicându-se 200 de angajați și creându-se 93 de noi locuri de muncă 
durabile. Acest proiect unic a deschis perspectiva unui viitor digital pentru 
bibliotecă și arhive, făcând documentele accesibile unui public mai larg și 
asigurând conservarea acestora pentru generațiile viitoare.  
 
http://dikda.snk.sk 
 
 
 
Finlanda: Șase orașe își unesc forțele pentru a deveni mai inteligente și mai 
deschise 
 

Cele mai mari șase orașe din Finlanda 
implementează proiecte în cooperare care 
abordează provocările urbane comune cu 
care se confruntă. „Strategia celor șase 
orașe” (6Aika) le permite orașelor să 
experimenteze într-un context mai amplu 
decât ar putea-o face individual. Acestea 
creează un sistem partajat de date 
deschise, platforme de inovare deschise și 
servicii partajate pentru clienți, astfel încât 

autoritățile municipale și întreprinderile să 
poată susține mai bine un număr mai mare 
de cetățeni. De asemenea, orașele 

testează autobuze robotice și centre de economie circulară. Având în vedere că 
aceste orașe găzduiesc aproximativ 30% din populația Finlandei, proiectele lor 
de dezvoltare comune au un impact național.  
 
https://6aika.fi/ 
 
 
  

Sursa imagine: https://6aika.fi/wp-
content/uploads/2018/08/6Aika_Esite_EN_Netti
in.compressed.pdf 
IMAGE: STARA, CITY OF HELSINKI / TEEMU HELJO 
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Suedia: Un viitor durabil și inovator pentru industriile forestiere 
 
Proiectul „Inovare inteligentă 
privind clima” contribuie la 
dezvoltarea industriilor forestiere 
în centrul Suediei. Acesta oferă o 
platformă regională pe termen 
lung pentru consolidarea 
capacității de inovare și de 
dezvoltare durabilă a IMM-urilor. 
Acest proiect va spori cunoștințele 
și competențele în ceea ce 
privește protecția climei, 
bioeconomia și economia circulară în rândul firmelor și al altor părți interesate 
din industrie. Se încurajează interacționarea mai strânsă cu cercetătorii, cu 
studenții și cu partenerii internaționali, iar reprezentanții sectorului public și ai 
societății civile participă la ateliere în cadrul proiectului. Platforma va face  
inovarea regională mai eficientă și mai profitabilă, ajutând firmele să facă 
trecerea la economia cu emisii reduse de dioxid de carbon.  
http://paperprovince.com/ 
 
 
 
Marea Britanie: Fondul verde al Londrei se concentrează asupra mediului 
 

Fondul verde al Londrei a fost instituit ca 
instrument financiar cheie pentru 
atingerea obiectivelor capitalei în ceea 
ce privește reducerea emisiilor de CO2 și 
a depozitelor de deșeuri. S-au folosit 
surse de finanțare din partea UE și 
publice pentru a atrage investiții private 
ca modalitate de a spori anvergura și 
ritmul proiectelor de infrastructură 
verde. Până la sfârșitul anului 2015, se 

investise în 18 proiecte care se preconizează că vor realiza reduceri anuale de 
218 084 de tone de CO2, 330 980 de tone de deșeuri depozitate și 34 700000 
kWh de energie.  

Sursa imagine: http://paperprovince.com/eng/ 

Sursa imagine: https://www.london.gov.uk/what-we-
do/environment/parks-green-spaces-and-biodiversity 
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http://bit.ly/2GK21eT 
 
România: Un centru de vârf la nivel mondial pentru cercetări în domeniul 
laserului 
 

Investițiile în centre în 
domeniul laserului reprezintă 
o prioritate pentru cercetarea 
europeană. Construirea unui 
complex de cercetare 
internațional de prim rang, cu 
patru unități, permite 
realizarea unor experimente 
de pionierat în ceea ce 
privește fizica fundamentală, 
noua fizică nucleară și 

astrofizică, precum și știința materialelor și științele vieții. Cercetătorii din 
cadrul laboratorului paneuropean lucrează și la modalități noi de tratare a 
materialelor nucleare și a deșeurilor radioactive. Complexul este deschis 
specialiștilor din sfera științifică academică și privată, precum și din mediul de 
afaceri. 
 
Laserul de la Măgurele este cel mai puternic din lume, și a fost pus în 
funcţiune în luna mai a anului curent. Aparatul va ajuta la descoperirea unor 
izotopi radioactivi care pot trata cancerul, la identificarea conţinutului 
butoaielor cu deşeuri radioactive, fără a fi desfăcute, dar şi la testarea 
materialelor care se folosesc în misiunile spaţiale. 
 
Investiţia de la Măgurele se ridică la 300 de milioane de euro. 
Implementarea proiectului a început în ianuarie 2013, iar bugetul nu a fost 
depăşit, conform afirmațiilor  managerului de  proiect. 
Laserul de la Măgurele este considerat cel mai puternic din lume și datorită 
faptului că are cele mai performante echipamente şi cel mai strălucitor fascicul 
Gamma. 
 
140 de persoane lucrează în total la acest proiect, 120 sunt cercetători români 
şi străini din întreaga lume, care au venit să lucreze la cel mai mare proiect 
ştiinţific în care este implicată România. 

Sursa imagine: http://www.eli-np.ro/ 
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Autorităţile spun că proiectul va repune România pe harta globală a cercetării, 
fapt dovedit și prin selectarea acestui proiect ca fiind reprezentativ pentru țara 
noastră dintre toate investițiile realizate la nivel național cu fonduri gestionate 
prin politica de coeziune. 
 
http://www.eli-np.ro/  
 
 
 
Sursa text: Uniunea Europeană, PANORAMA, PRIMĂVARĂ 2018 / nr. 64, 
Politica de coeziune: 30 de ani de investiții în viitorul regiunilor europene, 
Luxemburg: Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene, 2018 Versiune 
tipărită: ISSN 2443-9010 Versiune PDF: ISSN 1830-933X 
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