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Programul ESPON 2020
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Program de cooperare cu finanțare UE

Buget total: 45 mil euro

 FEDR: 41,3 mil euro

Aria programului: 

Statele membre UE 28 + 

State partenere (Norvegia, 

Elveția, Islanda, 

Liechtenstein)



Programul ESPON 2020
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• Rol în fundamentarea politicilor: Politica de coeziune UE, politici și

programe finanțate din fonduri europene structurale și de investiții, 

politici de dezvoltare teritorială naționale și regionale

• Promovează dimensiunea teritorială europeană

• Produce:

• cercetări aplicate, 

• analize focalizate, 

• instrumente și analize ale tendințelor la nivel european

• Acoperă o mare varietate de subiecte: 
ocuparea forței de muncă, șomajul în rândul tinerilor, fluxuri de migranți și refugiați,

fluxuri de investiții străine directe, IMM-uri, 

zone periferice interne, teritorii cu specific geografic, 

economia low-carbon, infrastructuri verzi, economie circulară,

studii de prognoză, guvernanță etc.



Suport pe parcursul întregului ciclu de 
dezvoltare a politicilor publice
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Tendințe în evoluția 
populației, forței de muncă, 
migrației pentru muncă și 
impactul potențial al 
programelor de investiții
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Evoluția populației României
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Evoluția forței de muncă
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Sursa datelor: INS



Emigrația pentru muncă din România
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Sursa: CEPS (2019) EU Mobile Workers: A challenge to public finances?  

Ponderea cetățenilor mobili din populația în vârstă de 

muncă a țării de origine % (2017)

Sursa: Eurostat (2019)

Țările principale de proveniență a populației de origine străină (% din  

populația totală străină și poziția în top 5 grupuri de imigranți)



Programe de investiții din surse naționale 
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- obiective finanțate în peste 3100 UAT (din 3181)

Prin PNDL se asigură echiparea unităţilor administrativ-teritoriale

cu dotări tehnico-edilitare, de infrastructură educaţională, de 

sănătate şi de mediu, sportivă, social-culturală şi turistică, 

administrativă şi de acces la căile de comunicaţie, astfel încât pe

termen mediu fiecare localitate să atingă standardele prevăzute

de Legea nr. 351/2001



Forța de muncă în domeniul construcțiilor 
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Sursa datelor: INS



Autorizații de construire
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Media anuală a autorizațiilor de construire (2008-2016)Numărul autorizațiilor de construire eliberate (2017)



// Thank you
Diana Țenea, director general, Direcția Generală Dezvoltare Regională și Infrastructură, 

MDRAP

This presentation will be made available at: https://www.espon.eu/romania

https://www.espon.eu/romania

