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Europa 2020 
Priorități 

Uniunea Europeană face eforturi mari pentru a depăşi criza economică şi pentru a 
crea condiţiile care să favorizeze dezvoltarea unei economii mai competitive, cu un 
grad mai ridicat de ocupare a forţei de muncă.   

Creştere economică inteligentă 
http://ec.europa.eu/europe2020
/europe-2020-in-a-
nutshell/priorities/smart-
growth/index_ro.htm 

Strategia Europa 2020 îşi propune să asigure o 

creştere economică inteligentă (prin 

investiţii mai eficiente în educaţie, cercetare şi 
inovare),durabilă (prin orientarea decisivă către o 
economie cu emisii scăzute de carbon şi o industrie 
competitivă),favorabilă incluziunii (prin punerea 
accentului pe crearea de locuri de muncă şi pe 
reducerea sărăciei). Strategia se concentrează 
asupra a cinci obiective ambiţioase privind ocuparea 
forţei de muncă, cercetarea, educaţia, reducerea 
sărăciei şi energia/clima. 

Guvernanţă economică 
http://ec.europa.eu/europe2020
/europe-2020-in-a-
nutshell/priorities/economic-
governance/index_ro.htm 

Pentru ca Strategia Europa 2020 să dea roade, a fost 

instituit un sistem de guvernanţă 
economică menit să coordoneze acţiunile 

politice derulate la nivelul UE şi la nivel naţional. 

Obiectivele naționale Obiectivele Europa 2020 
 http://ec.europa.eu/europe2

020/pdf/targets_ro.pdf 

 http://ec.europa.eu/europe2
020/europe-2020-in-a-
nutshell/targets/index_ro.ht
m 

Pentru a măsura progresele realizate în îndeplinirea 
obiectivelor Strategiei 2020, au fost stabilite 5 
obiective majore la nivelul UE. 

Acestea sunt transpuse în obiective 
naţionale, pentru a reflecta circumstanţele 

fiecărui stat membru în parte. 



 

Obiective pentru Strategia Europa 2020 

Obiective Rata 
ocupării 
forței de 
muncă(în 
%) 

Cercetare și 
Dezvoltare 
% din PIB 

Obiectivele privind 
reducerea emisiilor de 
CO2 

Surse 
regenerabile 
de energie 

Eficiența energetică-
reducerea consumului 
de energie 

Părăsirea 
timpurie a 
școlii în% 

Învățământ 
terțiar în%  

Reducerea 
populației expuse 
riscului  
sărăciei sau 
excluziunii sociale în 
număr  
de persoane 

Obiectivul 
principal 
al UE 

75 % 3 % -20 % 
(comparativ  
cu nivelurile din 
1990) 

20 % creștere cu 20 % a  
eficienței energetice,  
echivalentul a 
368 Mtoe 

10 % 40 % 20 000 000 

Estimări la  
nivelul UE 

73,70-74 
% 

2,65-2,72 
% 

-20 % 
(comparativ  
cu nivelurile din 
1990) 

20 % 206,9 Mtep 10,30-
10,50 % 

37,50-38,0 
% 

Rezultatele nu pot 
fi calculate din 
cauza  
diferențelor în 
ceea ce privește 
metodologiile 
naționale 

România 70 % 2 % 19 % 24 % 10,00 11,3 % 26,7 % 580 000 
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      Cele 5 obiective europene pentru 2020 
 
 

http://ec.europa.eu/social/main.
jsp?langId=ro&catId=956 

Ocuparea forţei de muncă 

o rată de ocupare a forţei de muncă de 75 % în 
rândul populaţiei cu vârste cuprinse între 20 şi 64 de 
ani 

 
http://europa.eu/pol/rd/index_r

o.htm 

Cercetare şi dezvoltare  

alocarea a 3% din PIB-ul UE pentru cercetare şi 
dezvoltare 

 
 
 
 
 

http://ec.europa.eu/clima/polici
es/brief/eu/index_en.htm 

Schimbările climatice şi utilizarea durabilă a 
energiei 
reducerea cu 20% a emisiilor de gaze cu efect de 
seră (sau chiar cu 30%, în condiţii favorabile) faţă de 
nivelurile înregistrate în 1990; 
creşterea ponderii surselor de energie regenerabile 
până la 20%; 
creşterea cu 20% a eficienţei energetice. 

 
http://ec.europa.eu/education/li

felong-learning-
policy/framework_en.htm 

Educaţie 
Reducerea sub 10% a ratei de părăsire timpurie a 
şcolii 

creşterea la peste 40% a ponderii absolvenţilor de 
studii superioare în rândul populaţiei în vârstă de 
30-34 de ani 

 
http://ec.europa.eu/social/main.

jsp?catId=961&langId=en 

Lupta împotriva sărăciei şi a excluziunii sociale 

reducerea cu cel puţin 20 de milioane a numărului 
persoanelor care suferă sau riscă să sufere de pe 
urma sărăciei şi a excluziunii sociale. 
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Ce fac aceste obiective? 

 definesc poziţia pe care ar trebui să o ocupe UE în 
2020 din punctul de vedere al unor parametri 
majori 
sunt transpuse în obiective naţionale, pentru ca 
fiecare stat membru să-şi poată urmări evoluţia 
sunt comune şi nu presupun repartizarea 
sarcinilor, urmând a fi realizate prin acţiuni la nivel 
naţional şi european 
sunt interdependente şi se susţin reciproc 

progresele în plan educaţional contribuie la 
îmbunătăţirea perspectivelor profesionale şi la 
reducerea sărăciei 
mai multă cercetare şi inovare şi o utilizare mai 
eficientă a resurselor ne ajută să devenim mai 
competitivi şi oferă condiţii favorabile creării de 
noi locuri de muncă 
investiţiile în tehnologii ecologice contribuie la 
combaterea schimbărilor climatice şi creează noi 
oportunităţi de afaceri şi locuri de muncă. 

 Iniţiative majore 
 
 

7 inițiative majore 

http://ec.europa.eu/europe2020
/europe-2020-in-a-
nutshell/flagship-
initiatives/index_en.htm 

UE a identificat noi domenii care ar putea 
impulsiona creşterea economică şi crearea de noi 

locuri de muncă. Ele se află în centrul a 7 
iniţiative majore. 

În cadrul fiecărei iniţiative, autorităţile europene şi 
cele naţionale trebuie să-şi coordoneze eforturile 
pentru a se sprijini reciproc. Majoritatea iniţiativelor 
au fost prezentate de către Comisie în anul 2010. 
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 http://ec.europa.eu/digital
-agenda/ 

 http://ec.europa.eu/youth
onthemove/ 

 http://ec.europa.eu/resear
ch/innovation-
union/index_en.cfm 

Creştere inteligentă 
O agendă digitală pentru Europa 

O Uniune a inovării 
Tineretul în mişcare 

 

 
http://ec.europa.eu/europe2020

/index_en.htm 

Creştere durabilă 
O Europă eficientă din punctul de vedere al utilizării 
resurselor  
O politică industrială pentru era globalizării 

 
 

http://ec.europa.eu/social/main.
jsp?catId=958&langId=en 

Creştere favorabilă incluziunii 

O agendă pentru noi competenţe şi noi locuri de 
muncă 
O platformă europeană pentru combaterea sărăciei 
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Semestrul 
European 

 
http://ec.europa.eu/europe2

020/making-it-happen/ 
 
 

     Semestrul European 
Toate statele membre s-au angajat să atingă 
obiectivele Strategiei Europa 2020, transpunându-le 
în obiective naţionale şi politici favorabile creşterii 
economice. Dar pentru a obţine impactul dorit 
asupra creşterii este necesar ca eforturile 
individuale ale tuturor ţărilor să fie coordonate şi 
concertate.  
Prin urmare, Comisia Europeană a creat semestrul 
european, ciclu anual de coordonare a politicilor 
economice. În fiecare an, Comisia Europeană 
analizează în detaliu programele statelor membre în 
materie de reforme economice şi structurale şi le 
oferă recomandări pentru următoarele 12-18 luni. 
Semestrul european începe în momentul în care 
Comisia adoptă Analiza anuală a creşterii, de obicei 
către sfârşitul anului. Această analiză stabileşte 
priorităţile UE pentru anul următor în domeniul 
creşterii economice şi creării de locuri de muncă. 
În luna martie, şefii de stat şi de guvern adoptă 
orientările UE pentru politicile naţionale, elaborate 
pe baza Analizei anuale a creşterii. Consiliul 
European de primăvară face bilanţul situaţiei 
macroeconomice generale progreselor înregistrate 
în atingerea celor cinci obiective fixate la nivelul UE 
progreselor realizate în cadrul iniţiativelor majore 
ale strategiei. 
Consiliul European oferă orientări privind aspectele 
bugetare, reformele macroeconomice structurale şi 
domeniile care necesită o consolidare a creşterii, 
precum şi recomandări referitoare la relaţiile dintre 
aceste aspecte. 
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În aprilie, statele membre îşi prezintă planurile privind consolidarea 
finanţelor publice (programele de stabilitate sau de convergenţă), 
precum şi planurile de reformă şi măsurile pe care intenţionează 
să le ia pentru a realiza progrese către o creştere inteligentă, 
durabilă şi favorabilă incluziunii, în domenii precum ocuparea 

forţei de muncă, cercetarea, inovarea, energia sau 
incluziunea socială (programele naţionale de reformă).  

În perioada mai-iunie, Comisia evaluează aceste programe şi, 
dacă este cazul, formulează recomandări specifice pentru 

fiecare ţară. Consiliul UE discută aceste recomandări, iar Consiliul 
European le aprobă. Statele membre beneficiază astfel de 

consiliere înainte de a începe să îşi finalizeze proiectele de buget pentru 
anul următor. 
La sfârşitul lunii iunie sau la începutul lunii iulie, Consiliul adoptă oficial 
recomandările specifice fiecărei ţări.  
Dacă recomandările nu sunt urmate în termenul indicat, UE le poate adresa statelor 
membre avertismente politice. În cazul în care se înregistrează dezechilibre 
macroeconomice sau bugetare excesive, se pot aplica stimulente şi sancţiuni. 
Reuniunile ministeriale pe teme specifice sunt esenţiale pentru evaluarea reciprocă 
şi monitorizarea progreselor înregistrate în atingerea obiectivelor UE şi în derularea 
iniţiativelor majore ale Strategiei Europa 2020. 
Pentru a garanta punerea în aplicare a politicilor necesare şi participarea cât mai 
largă, se impune atât colaborarea cu Parlamentul European şi cu alte instituţii 
europene cu rol consultativ (Comitetul Regiunilor şi Comitetul Economic şi Social), 
cât şi implicarea parlamentelor naţionale, a partenerilor sociali, a regiunilor şi a 
altor părţi interesate. 
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Recomandările de țară 
Recomandările specifice fiecărei ţări sunt documente în care Comisia Europeană 
analizează situaţia economică a ţării respective şi furnizează recomandări cu privire 
la măsurile pe care aceasta ar trebui să le adopte în următoarele 18 luni. 
Recomandările sunt adaptate problemelor specifice cu care se confruntă statul 
membru şi acoperă o gamă largă de subiecte: situaţia finanţelor publice, reforma 
sistemului de pensii, măsuri pentru crearea de locuri de muncă şi combaterea 
şomajului, chestiuni legate de învăţământ şi inovare etc. Recomandările sunt 
pregătite de către Comisie, dar sunt adoptate definitiv la cel mai înalt nivel, de către 
liderii statelor membre reuniţi în Consiliul European.
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Situaţia în România 
Economia României a crescut cu 0,7 % în 2012, iar Comisia prevede o redresare 
modestă în 2013, creşterea urmând să ajungă la aproximativ 1,6 %, determinată în 
principal de cererea internă şi de investiţii. 
Piaţa forţei de muncă s-a redresat într-o anumită măsură în 2012, însă persistă 
provocări, în special şomajul ridicat în rândul tinerilor. Şomajul a scăzut de la 7,4 % 
în 2011, la 7 % în 2012, dar se estimează că şomajul în rândul tinerilor, în prezent 
de aproximativ 23 %, va rămâne la un nivel ridicat. 
În prezent, România este în curs de finalizare a punerii în aplicare a celui de-al doilea 
program de ajustare economică împreună cu UE şi cu FMI. Programul ar trebui să 
se încheie în mod oficial după efectuarea unei analize finale în vara anului 2013. 
România se confruntă, de asemenea, cu o serie de alte provocări pe termen mediu 
în încercarea de a asigura o creştere inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii. 
Reprezentând 46 % din media UE, PIB-ul pe cap de locuitor al României este unul 
dintre cei mai relevanţi indicatori ai decalajului de dezvoltare a ţării. Printre 
provocări se numără în special necesitatea de a spori participarea pe piaţa forţei de 
muncă, îmbunătăţirea competitivităţii globale şi reformarea administraţiei publice. 
Fondurile UE pot reprezenta o sursă importantă de investiţii publice pentru a 
sprijini România în abordarea acestor provocări. 
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Cele 8 recomandări pentru România 

 

Comisia a emis opt recomandări pentru România, menite să o ajute să-şi 
îmbuătăţească performanţa economică. 

 
să ducă la bun sfârșit programul de asistență financiară UE/FMI;  

să asigure o consolidare fiscală favorabilă creșterii economice și să 
pună în aplicare strategia bugetară pentru anul 2013 și pentru 
perioada ulterioară conform calendarului prevăzut, asigurând astfel 
atingerea obiectivului pe termen mediu până în 2015; să 

îmbunătățească sistemul de colectare a impozitelor prin aplicarea unei strategii 
cuprinzătoare de asigurare a conformității fiscale și să combată munca nedeclarată. 
În paralel, să exploreze modalitățile prin care să recurgă într-o mai mare măsură la 
taxele de mediu; să egalizeze vârsta de pensionare pentru femei și pentru bărbați 
și să susțină reforma pensiilor prin promovarea șanselor de angajare a lucrătorilor 
vârstnici;  

să continue reformele în sistemul sănătății pentru a spori eficiența, 
calitatea și accesibilitatea acestuia, în special pentru persoanele 
defavorizate și pentru comunitățile îndepărtate și izolate; să reducă 
recurgerea la spitalizarea excesivă a pacienților, inclusiv prin 

îmbunătățirea serviciilor de tratament ambulatoriu;  
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să asigure o mai bună participare pe piața muncii și să sporească 
capacitatea de inserție profesională și productivitatea forței de muncă 
prin revizuirea și consolidarea  
politicilor active în domeniul pieței forței de muncă, prin asigurarea de 

servicii de formare și îndrumare individualizate și prin promovarea învățării pe tot 
parcursul vieții; să consolideze capacitatea Agenției Naționale pentru Ocuparea 
Forței de Muncă pentru a spori calitatea și acoperirea serviciilor acesteia; pentru a 
combate șomajul în rândul tinerilor, să pună în aplicare fără întârziere Planul 
național pentru încadrarea în muncă a tinerilor, inclusiv, de exemplu, printr-o 
garanție pentru tineri; să combată sărăcia, să îmbunătățească eficacitatea și 
eficiența transferurilor sociale, acordând o atenție deosebită copiilor; să ducă la 
bun sfârșit reforma serviciilor de asistență socială prin adoptarea legislației 
relevante și prin combinarea sistematică a acesteia cu măsuri de activare; să asigure 
aplicarea pe teren a Strategiei naționale de integrare a romilor; să accelereze 
reforma sistemului de învățământ, inclusiv prin consolidarea capacității 
administrative atât la nivel central, cât și la nivel local, și să evalueze impactul 
reformelor; să accelereze reformele în domeniul învățământului profesional și al 
formării; să alinieze și mai mult învățământul universitar la cerințele pieței muncii 
și să îmbunătățească accesul persoanelor defavorizate; să pună în aplicare o 
strategie națională cu privire la fenomenul părăsirii timpurii a școlii, punând 
accentul pe îmbunătățirea accesului copiilor preșcolari, inclusiv al romilor, la o 
educație de calitate; să accelereze tranziția de la îngrijirea instituțională la îngrijirea 
alternativă pentru copiii lipsiți de îngrijire părintească;  

 
să consolideze guvernanța și calitatea instituțiilor și a administrației 
publice, în special prin îmbunătățirea capacității de planificare 
strategică și bugetară, prin sporirea profesionalismului funcționarilor 
publici printr-o mai bună gestionare a resurselor umane și prin 

întărirea mecanismelor de coordonare între diferitele niveluri de guvernare; să 
îmbunătățească semnificativ calitatea actelor legislative, prin utilizarea evaluărilor 
impactului și a evaluărilor sistematice; să depună eforturi suplimentare pentru 
asigurarea unei absorbții mai rapide a fondurilor UE, în special prin consolidarea 
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sistemelor de gestiune și de control și prin îmbunătățirea procedurilor de achiziții 
publice;  

 
să îmbunătățească și să simplifice mediul de afaceri, în special prin 
reducerea sarcinii administrative pentru IMM-uri și prin punerea în 
aplicare a unei strategii coerente în materie de e-guvernare; să 
faciliteze și să diversifice accesul IMM-urilor la finanțare; 

să asigure realizarea unei asocieri mai strânse între cercetare, inovare 
și întreprinderi, în special prin acordarea unui statut prioritar 
activităților de cercetare și dezvoltare care sunt susceptibile să atragă 
investiții private; să intensifice eforturile în sensul îmbunătățirii 

calității și independenței sistemului judiciar, precum și a eficienței acestuia în 
materie de soluționare a cauzelor și de combatere a corupției; 

să promoveze concurența și eficiența în industriile de rețea, prin 
asigurarea independenței și a capacității de acțiune a autorităților 
naționale de reglementare și prin continuarea reformei guvernanței 
corporative în cadrul întreprinderilor deținute de stat din sectoarele 

energiei și transporturilor; să adopte un plan cuprinzător și pe termen lung în 
domeniul transporturilor și să îmbunătățească infrastructura de comunicații în 
bandă largă; să continue să dereglementeze prețurile la gaze și la electricitate și să 
îmbunătățească eficiența energetică; să îmbunătățească integrarea 
transfrontalieră a rețelelor energetice și să accelereze punerea în aplicare a 
proiectelor de interconectare a rețelelor de gaze.  

http://ec.europa.eu/europe2020/making-it-happen/country-specific-
recommendations/ 
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Europa 2020- http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a-
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http://www.europedirect.mpe.ro/main.php 
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