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Programul ESPON 2020 

• 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 

• 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 acoperind o varietate 

mare de subiecte:  

– ocupare, 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 

Proiectarea 

politicii 

Identificarea 

problemelor 

Monitorizare &  

evaluare 

Implementarea 

politicii 

Activități de 

cercetare aplicată 

Analize 

focalizate 

Evaluarea 

impactului 

teritorial 

Instrumente de 

monitorizare macro-

regională și urbană  

Suport 

informațional 

Territorial 

Review 
Policy briefs 

Date, 

instrumente 

și hărți 

Date, 

instrumente și 

hărți 

Activități de 

diseminare 



Programul ESPON 2020 

Obiective specifice în implementarea ESPON 2020: 

•SO1 Furnizarea de informații teritoriale prin cercetare aplicată și alte tipuri de analize 
, 

•SO2 Creșterea transferului de cunoștințe și sprijin analitic oferit utilizatorilor,  

•SO3 Îmbunătățirea capacității de observare a teritoriului și a instrumentelor dedicate 
analizei teritoriale, 

•SO4 O mai bună diseminare și valorificare a rezultatelor cercetărilor teritoriale de 
către utilizatorii interesați 

•SO5 O implementare mai eficace și eficientă și un program de asistență mai bun 

Pentru îndeplinirea obiectivelor programului, au fost stabilite două axe prioritare:  

•AP 1 - centrată pe producerea de informații teritoriale, transferul acestora, observare, 
instrumente și diseminare, 

•AP 2 - asistență tehnică. 

AP1 finanțează o operațiune cu beneficiar unic (Gruparea Europeană de Cooperare 
Teritorială GECT ESPON 2020), iar aceasta contractează servicii către instituțiile de 
cercetare prin proceduri de achiziție publică.   

 



Țintele programului 
•SO 1: Furnizarea de informații teritoriale prin cercetare aplicată și alte tipuri de 

analize 

-Activități de cercetare aplicată bazate pe cererea de politici care contribuie la baza de 

date și informații teritoriale europene (țintă: 22 activități) 

•SO 2: Creșterea transferului de cunoștințe/informații teritoriale  

-Analize focalizate (țintă: 25 activități; 18 în derulare) 

-Suport informațional pentru alte programe europene de finanțare 

-policy briefs și working papers pe diverse teme ca răspuns la cererile stakeholderilor.  

•SO 3: Îmbunătățirea capacității de observare a teritoriului și a instrumentelor 

dedicate analizei teritoriale 

-Instrumente de observare și monitorizare teritoriale, inclusiv online (țintă: 8)  

-Rapoarte de monitorizare teritorială (țintă: 3).  

•SO 4: O mai bună diseminare și valorificare a rezultatelor cercetărilor teritoriale de 

către utilizatorii interesați 

-Diseminare la nivel european și la nivel transnațional 

-Evenimente (40) + publicații (20)  

-Tranziție către comunicarea și media digitală (mai puține publicații tipărite) 



Cercetări aplicate 
• Employment: Geography of new employment dynamics in Europe 

• Foreign Direct Investments: The World in Europe, global FDI flows towards Europe 

• SMEs: Small and Medium-sized Enterprises in European Regions and Cities 

• Low-carbon economy: Territories and low-carbon economy 

• Inner peripheries: National territories facing challenges of access to basic services 
of general interest 

• Territorial futures: Possible European Territorial Futures 

• Territorial governance: Comparative Analysis of Territorial Governance and Spatial 
Planning Systems in Europe 

• Financial instruments:  Financial Instruments and Territorial Cohesion 

• CIRCTER - Circular Economy and Territorial Consequences 

• REFUGEE - Impacts of Refugee Flows to Territorial Development in Europe 

• Youth unemployment: territorial trends and regional resilience 

• Bridges: Territories with geographical specificities 

• ETRF: European Territorial Reference Framework 

• Green infrastructure: Enhancing biodiversity and ecosystem services for territorial 
  development 

 

 

https://www.espon.eu/main/Menu_Projects/Menu_AppliedResearch/01.Employment.html
https://www.espon.eu/programme/projects/espon-2020/applied-research/world-europe-global-fdi-flows-towards-europe
https://www.espon.eu/main/Menu_Projects/Menu_AppliedResearch/03.SMEs.html
https://www.espon.eu/main/Menu_Projects/Menu_AppliedResearch/04.Low-carboneconomy.html
https://www.espon.eu/main/Menu_Projects/Menu_AppliedResearch/04.Low-carboneconomy.html
https://www.espon.eu/main/Menu_Projects/Menu_AppliedResearch/04.Low-carboneconomy.html
https://www.espon.eu/main/Menu_Projects/Menu_AppliedResearch/05.InnerPeripheries.html
https://www.espon.eu/main/Menu_Projects/Menu_AppliedResearch/06.TerritorialFutures.html
https://www.espon.eu/main/Menu_Projects/Menu_AppliedResearch/07.GovernanceandSpatialPlanning.html
https://www.espon.eu/financial-instruments-and-territorial-cohesion
https://www.espon.eu/circular-economy
https://www.espon.eu/refugee
https://www.espon.eu/programme/espon/espon-2013/priority-1-applied-research-territorial-development-competitiveness-and-0
https://www.espon.eu/bridges-territories-geographical-specificities
https://www.espon.eu/programme/projects/espon-2020/applied-research/european-territorial-reference-framework
https://www.espon.eu/programme/projects/espon-2020/applied-research/enhancing-biodiversity-and-ecosystem-services








Analize focalizate 
Pentru realizarea analizelor focalizate este necesară parcurgerea a 

două etape: 

1.instituţiile relevante (stakeholderii) sunt chemate să îşi exprime 

interesul pentru anumite teme. Propunerile selectate vor constitui baza 

pentru elaborarea termenilor de referință proiectelor de analiză 

focalizată. Specificaţiile sunt elaborate de către GECT ESPON în 

strânsă colaborare cu instituţiile a căror propunere a fost selectată; 

2.termenii de referință vor fi lansați spre cercetare în cadrul unui cereri 

de oferte.  

Instituțiile interesate primesc, de două ori pe an, invitația de a transmite 

către GECT ESPON propuneri pentru analize focalizate. Termene: 

ianuarie, iunie. 

Propunerilor selectate li se atribuie resursele financiare, academice și 

administrative necesare pentru punerea lor în practică.   

 



Analize focalizate 

Guvernanță și planificare 

• Regional strategies for 
sustainable territorial 
development (fin.) 

• Spatial dynamics and 
strategic planning in 
metropolitan areas (fin.) 

• Thinking and Planning in 
Areas of Territorial 
Cooperation (fin.) 

• Linking networks of 
protected areas to 
territorial development 
(fin.) 

• Territorial Impact 
Assessment for Cross-
Border Cooperation 

• Maritime spatial 
planning and land-sea 
interactions 

Geografie funcțională 

• Territorial Scenarios for 
the Baltic Sea Region 

• Common spatial 
perspectives for the 
Alpine Space 

• Cross-border Public 
Services 

• Improving Urban-Rural 
connectivity in non-
metropolitan regions  

Teme sectoriale 

• Territorial and Urban 
Potentials Connected to 
Migration and Refugee 
Flows 

• Future Digital Health in 
EU  

• Cultural Heritage as a 
strategic territorial 
development resource 

• Potentials of Big Data for 
integrated territorial policy 
development in the 
European growth corridors  



Analize focalizate 

• 25 ianuarie 2019 

următorul termen 

pentru depunerea 

de propuneri de 

analize focalizate  

 



PROGRAMUL ESPON 2020 

SO3: Îmbunătățirea capacității de observare a teritoriului 

și a instrumentelor dedicate analizei teritoriale 

Acțiuni: 

•Îmbunătățirea instrumentelor de analiză teritorială din ESPON 2013 

•Stimularea utilizării instrumentelor 

Rezultate așteptate: 

•Informare permanentă pe baza seriilor de timp la nivel European privind 

dinamicile teritoriale în legătură cu orientările de politică 

•Monitorizare teritorială la nivel macroregional și transnațional (în funcție 

de cerere) 

•Un MapKit îmbunătățit  

•Promovarea sistematică și aplicarea instrumentelor existente (ex. 

ESPON DataBase, TIA tool) 

 

 



Instrumente ESPON 2013  



Instrumente de analiză teritorială  

GECT ESPON continua dezvoltarea instrumentelor online pentru analiză 

teritorială și cartografiere care vor oferi suport user-friendly și date 

spațiale accesibile decidenților politici și specialiști. Totodată ESPON 

GECT continuă monitorizarea dinamicilor teritoriale europene în vederea 

informării și susținerii proceselor de elaborare a politicilor relevante.  

 

Sunt în curs de elaborare următoarele instrumente: 

•European and Macro-regional Territorial Monitoring Tool 

•ESPON 2020 Database Portal 

•ESPON Territorial Impact Assessment Tool (upgrade) 

•Functional Urban Areas and Regions in Europe 

•Big Data for Territorial Analysis and Housing Dynamics 

 

https://www.espon.eu/european-and-macroregional-monitoring
https://www.espon.eu/european-and-macroregional-monitoring
https://www.espon.eu/european-and-macroregional-monitoring
https://www.espon.eu/programme/projects/espon-2020/monitoring-and-tools/espon-2020-database-portal
https://www.espon.eu/main/Menu_Projects/Menu_MonitoringandTools/01.TIAToolUpgrade.html
https://www.espon.eu/main/Menu_Projects/Menu_MonitoringandTools/01.TIAToolUpgrade.html
https://www.espon.eu/main/Menu_Projects/Menu_MonitoringandTools/01.TIAToolUpgrade.html
https://www.espon.eu/functional-urban-areas-tool
https://www.espon.eu/big-data-territorial-analysis-and-housing


Inspire policy making by territorial evidence 

Autoritatea Națională ESPON 2020 
Ministerul Dezvoltării Regionale și 

Administrației Publice 

Direcția Generală Dezvoltare Regională și 

Infrastructură 

Direcția Politici și Strategii 

 

Telefon: 0372.114.525 

E-mail: radu.necsuliu@mdrap.ro  

            amalia.virdol@mdrap.ro 

 

Mulțumim  
pentru atenție! 


