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Strategia Europa 2020 
Strategia Europa 2020 este un program pe zece ani 2010-2020, semnat la 17 iunie 2010 în cadrul 

Consiliului European, fiind o variantă mai complexă și actualizată nevoilor curente a Tratatului de la Lisbona 

(Strategia Lisbona 23-24 martie 2000). La întocmirea și dezvoltarea sa s-a ținut cont de particularitățiile 

fiecărui stat membru dar și de punctele forte (obiective de dezvoltare economică, crearea a 18 milioane de 

locuri de muncă) și slabe (punerea în aplicare deficitară cu diferențe mari de la o țară la alta) ale strategiei 

anterioare. De asemenea, se dorește a fi răspuns crizei economice profunde, globalizării, presiunii asupra 

utilizării resurselor dar și a îmbătrânirii populației.  

Strategia Europa 2020 are la bază trei priorității strâns legate între ele: 

1. Creștere economică inteligentă (o economie bazată pe cunoștere și inovare); 

2. Creștere economică durabilă (o economie mai eficientă din punctul de vedere al utlizării resurselor, mai 

ecologică și competitivă); 

3. Creștere economică favorabilă incluziunii (o economie cu o rată ridicată a forței de muncă și care să 

asigure coeziune economică, socială și teritorială). 

Pentru a realiza acestea până la sfârșitul lui 2020, UE şi-a fixat cinci obiective esenţiale. Acestea oferă 

un cadru prin care UE și autoritățile naționale își susțin reciproc eforturile în domenii prioritare pentru Strategia 

Europa 2020: 

1. Ocuparea forței de muncă (cel puțin o rată a ocupării de 75% pentru persoanele cu vârsta cuprinsă 

între 20 și 64 de ani); 

2. Cercetare și dezvoltare (să investească 3% din PIB-ul1 UE în cercetare și dezvoltare); 

3. Schimbări climatice și utilizarea energiei (să limiteze emisiile de gaz cu efect de seră cu 20 – 30 % față 

de 1990; să acopere 20% din necesarul de energie folosind resurse regenerabile); 

4. Educație (să reducă rata abandonului școlar timpuriu la sub 10%; să crească ponderea populației cu 

studii superioare cu vârsta între 30 și 34 de ani); 

5. Lupta împotriva sărăciei și a excluziunii sociale (reducerea cu 25% a numărului de persoane cu risc de 

sărăcie). 

O componentă esențială a Strategiei Europa 2020 este investiția în capitalul uman prin sisteme de 

educație și formare reprezintă, astfel asigurându-se niveluri înalte de creștere economică durabilă, bazate pe 

cunoaștere, și de ocupare a forței de muncă, promovând în același timp împlinirea pe plan personal, coeziunea 

socială și cetățenia activă. 

Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014-2020 se înscrie în contextul de reformă şi 

dezvoltare propus de UE prin Strategia Europa 2020. PNDR 2014-2020 având în vedere prioritățile Strategiei, 

contribuie la realizarea unei creşteri inteligente, sprijinind formele de cooperare între instituţiile de cercetare, 

fermieri şi alţi „actori” ai economiei rurale, promovând parteneriatele în materie de cunoaștere și consolidarea 

legăturilor din educație, dar și sprijinind componentele de formare profesională, dobândire de competenţe şi 

diseminare a informaţiei. De asemenea, are în vedere o creştere durabilă punând accent pe scăderea emisiilor 

de carbon şi sprijinind practicile agricole prietenoase cu mediul. Nu în ultimul rând, PNDR sprijină investiţiile în 

infrastructura şi economia rurală reducând sărăcia, creând de locuri de muncă în zonele rurale și contribuind, 

astfel, la o creştere favorabilă incluziunii. Nevoile prioritare pentru dezvoltarea capitalului uman au fost 

exprimate în direcţiile privind formarea profesională şi o mai bună integrare a rezultatelor cercetării.   

În afară de sprijinul pentru abordarea nevoilor prioritare, implementarea cu succes a PNDR 2014-2020 

va depinde și de disponibilitatea şi de sprijinul pentru dezvoltarea ideilor, proiectelor şi activităţilor noi, 

inovatoare, pentru promovarea dezvoltării afacerilor şi comunităţilor rurale. Există o nevoie prioritară de a 

împărtăşi cunoştinţele şi experienţa prin conectarea oamenilor în cadrul unei reţele naţionale de dezvoltare 

rurală bine organizată şi gestionată. 
 

Articolul a fost elaborat în cadrul proiectului "PAC pentru o creștere durabilă: Misiune posibilă" - Optimizarea 
durabilității mediului și viabilitatea economică a agriculturii, prin punerea în aplicare a PAC în regiunea de frontieră 
bulgară-română, care este implementat cu sprijinul financiar al Comisiei Europene în cadrul contractului № AGRI 

2016-0198 

PENTRU MAI MULTE INFORMAȚI: 
  ASOCIAȚIA „ȘCOALA DOBROGEANĂ DE AGRICULTURĂ ȘI AFACERI” (DABS) 

tel.: +359 58 655 626, fax: + 359 58 605 760 

е-mail: dabs_bg@yahoo.com, agroinfo.project@gmail.com 

Pagina de Internet a campaniei: http://agroinfo.dabu-edu.org/ 

Acest proiect este finanțat cu sprijinul Comisiei europene. Această publicație reflectă doar punctul de vedere al 

autorului și Comisia Europeană nu este responsabilă pentru conținutul acesteia. 
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