
3. Schimbările climatice și utilizarea 
durabilă a energiei

 � reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră 
faţă de nivelurile înregistrate în 1990

 � ponderea surselor de energie regenerabile
 � creșterea eficienţei energetice 

Strategia europa 2020
Cel mai important document strategic european 
din care derivă toate celelalte politici și strategii 
sectoriale - europene și naţionale

5 obieCtive majore
și 7 iniţiative majore pentru 
asigurarea unei creșteri 
economice inteligente, 
durabile și favorabile 
incluziunii

obieCtivele tematiCe: 
1. Consolidarea cercetării, a dezvoltării tehnologice și 

inovării.
2.  Îmbunătăţirea accesului la tehnologiile informaţiei 

și comunicaţiilor, a utilizării și a calităţii acestora.
3. Creșterea competitivităţii imm-urilor, a sectorului 

agricol (în cazul FeaDr) și a sectorului de pescuit și 
acvacultură (în cazul Fepam).

FeaDr = Fondul european agricol pentru Dezvoltare rurală
Fepam = Fondul european pentru pescuit si afaceri maritime

4.  Susţinerea tranziţiei la o economie cu emisii 
scăzute de carbon în toate sectoarele.

5.  promovarea adaptării la schimbările climatice, 
prevenirea și gestionarea riscurilor, asigurarea 
rezistenţei la dezastre și elaborarea de sisteme de 
gestionare a dezastrelor.

6.  protecţia mediului înconjurător și promovarea 
utilizării eficiente a resurselor.

7.  promovarea unor sisteme de transport durabile și 
eliminarea blocajelor din reţelele de infrastructură 
majore.

8.  promovarea ocupării forţei de muncă și susţinerea 
mobilităţii forţei de muncă.

9.  promovarea integrării sociale și combaterea sărăciei.
10.  investiţii în educaţie, competenţe și formarea 

continuă prinv dezvoltarea infrastructurii de 
educaţie și instruire.

11.  Creșterea capacităţii instituţionale și asigurarea 
unei administraţii publice eficiente în implementarea 
fondurilor europene.
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5. lupta împotriva sărăciei 
și a excluziunii sociale

20 mil. 580.000roue
reducere minimă a numărului persoanelor care suferă sau riscă să sufere 
de pe urma sărăciei și a excluziunii sociale

4. educaţie
 � rata de părăsire timpurie a școlii
 � ponderea absolvenţilor de studii 
superioare (populaţia de 30-34 de ani)

ro 11.3% 
26.7%
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inveStiţii În 
bioDiverSitate 

și beneFiCii Conexe

 �identificare și cartare habitate și specii
 �implementarea planurilor de management pentru ariile protejate
 �contribuie la obiectivele tematice: 3, 8, 9, 11

Cum? prin întărirea capacităţii de administrare, asigurând resursele 
umane și financiare necesare, prin crearea de oportunităţi de 
afaceri pentru comunităţile de pe teritoriul ariilor protejate, 
bazate pe utilizarea responsabilă a resurselor naturale

 �prevenire: managementul durabil și responsabil al pădurilor
 �adaptare: refacerea zonelor umede – luncile inundabile din 
lungul Dunării, secate în timpul regimului comunist pentru 
extinderea terenurilor agricole, joacă un rol esenţial în protejarea 
comunităţilor împotriva inundaţiilor și secetelor, purifică apa și 
sunt habitate importante pentru diverse specii de păsări
 �contribuie la obiectivele tematice: 1, 5, 6

Cum? adresarea unor probleme recurente de mediu cu impact 
negativ asupra comunităţilor prin soluţii alternative, inovatoare 
bazate pe funcţiile îndeplinite de ecosisteme = lucrul cu natura = 
beneficii pentru biodiversitate și pentru comunităţile locale
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 �Stimularea agriculturii ecologice, tradiţionale și a celei tipice 
zonelor cu înaltă valoare naturală (zone cu potenţial agricol și cu 
biodiversitate bogată)
 �gestionarea solurilor fără poluarea și degradarea acestora și a 
resurselor de apă, menţinerea diversităţii genetice a culturilor 
și raselor de animale
 �contribuie la obiectivele tematice: 1, 3, 8, 9

Cum? prin păstrarea/îmbunătăţirea practicilor prietenoase cu mediul, 
crearea locurilor de muncă pentru populaţia locală și motivarea tinerilor 
să rămână în spaţiul rural/în zone mai puţin dezvoltate economic

 �beneficii oferite de natură și importanţa conservării ei pentru 
pentru asigurarea unui mediu de viaţă sănătos și plăcut
 �contribuie la obiectivul tematic 10

Cum? prin furnizarea de noi modele de gândire și practică ce pot 
răspunde într-o manieră adecvată la probleme (economice, sociale 
și de mediu) ce trenează sau se acutizează și prin schimbarea 
atitudinilor pentru a valorifica noi oportunităţi de carieră

 �evaluarea la nivel naţional a ecosistemelor și a serviciilor de 
mediu pe care le furnizează oamenilor
 �contribuie la obiectivele tematice: 3, 8, 9

Cum? prin locuri de muncă și venituri suplimentare din agricultură 
(ecologică și tradiţională), piscicultură, ecoturism, piaţa de 
produse finite - crearea de valoare adăugată prin procesarea 
materiilor prime naturale la nivel local  (mobilă, manufactură/
meșteșuguri), piaţa de plante medicinale și produse alimentare de 
calitate și prietenoase cu mediul

natura ne oferă servicii/beneficii: solul necesar culturilor sau construcţiilor, apă, 
alimente, are rol de protecţie împotriva calamităţilor - de exemplu, zonele umede care 
„absorb” apa ca un burete, acţionând împotriva inundaţiilor sau secetelor. toate acestea 
reprezintă servicii de mediu, de care beneficiem individual sau pe care ne bazăm afacerile, 
bunăstarea și dezvoltarea economică.

 �păstrarea și asigurarea infrastructurii verzi în paralel 
cu dezvoltarea infrastructurii gri (de transport, energie, 
navigaţie)
infrastructura verde cuprinde toate elementele unei reţele de spaţii verzi interconectate, 
care conservă valorile și funcţiile ecosistemului natural și creează beneficii pentru 
comunităţi. Se compune din elemente naturale și antropice: zone umede, zone (re)
împădurite, perdele forestiere, coridoare ecologice, poduri verzi – viaductele/pasajele, zone 
urbane verzi, acoperișuri și pereţi înierbaţi, terenuri agricole cu valoare naturală ridicată pe 
care se practică agricultura tradiţională.

 �contribuie la obiectivele tematice: 1, 5, 6, 7
Cum? prin implementarea unor soluţii alternative, inovatoare la 
probleme curente din sectoare precum transportul, agricultura, 
industria locală, păstrând totodată ecosistemele naturale și 
funcţiilor acestora de protecţie și de susţinere a vieţii umane

ConServarea bioDiverSităţii, 2014-2020 
Sinergii Cu priorităţile De Dezvoltare ale româniei


