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Finanţare europeană pentru cercetarea teritoriului 
 
 
 
 

 
Programul ESPON 2013 - Reţeaua europeană de observare a 

dezvoltării şi coeziunii teritoriale  
Scurtă prezentare 

 

 

 

 

Scopul Programului ESPON 2013 
 

România, prin Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, participă alături de toate statele 
membre ale Uniunii Europene şi alte patru state 
partenere: Norvegia, Elveţia, Islanda şi 
Liechtenstein la implementarea Programului 
ESPON 2013 – Reţeaua europeană de observare a 
dezvoltării şi coeziunii teritoriale.  

 

ESPON 2013 este un program operaţional în cadrul 
Obiectivului Cooperare Teritorială Europeană al 
Politicii de Coeziune a Uniunii Europene prin care 
este finanţată cercetarea teritoriului european. 

 

 

 

Scopul Programului ESPON 2013 este de a sprijini formularea politicii care vizează 
coeziunea şi dezvoltarea armonioasă a teritoriului european prin (1) furnizarea de 
informaţii, statistici, analize şi scenarii comparabile privind dinamica teritoriului, 
precum şi prin (2) evidenţierea capitalului teritoriului şi potenţialului de dezvoltare a 
regiunilor şi teritoriilor de dimensiuni mai mari, contribuind, astfel, la creşterea 
competitivităţii, intensificarea cooperării teritoriale şi dezvoltarea durabilă şi 
echilibrată a teritoriului european.  

 

 

Aria de cooperare a Programului ESPON 2013 
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Finanţare ESPON 2013 
 

Cu un buget total de 43,35 milioane de euro Programul ESPON 2013 finanţatează 
următoarele tipuri de acţiuni/proiecte: 

 

 
Prioritate 

 
Denumire Buget 

mil. euro 
 
 
 

PRIORITATEA 1 

 
Cercetare aplicată în domeniul dezvoltării 
teritoriale, competitivităţii şi coeziunii teritoriale - 
furnizarea de date privind tendinţele teritoriale, 
perspectivele şi impactul politicilor sectoriale (analize 
tematice, studii, etc.) 
Sistemul de Sprijin Ştiinţific al Programului ESPON 
2013 – selecţie de experţi pentru a participa în 
echipele de orientare ştiinţifică a proiectelor de 
cercetare 
 

 
 

19,24 

 
 

PRIORITATEA 2 

 
Analize focalizate spaţial, realizate la cererea 
utilizatorilor - elaborarea de modele de dezvoltare a 
diferitelor tipuri de teritorii ţinând cont de situarea 
acestora în context european 
 

 
6,53 

 
 

PRIORITATEA 3 

 
Platforme şi instrumente ştiinţifice - elaborarea de 
indicatori teritoriali comparabili şi de instrumente 
analitice 
 

 
 

6,14 

 
 
 

PRIORITATEA 4 

 
Valorificarea rezultatelor cercetărilor, consolidarea 
spiritului de proprietate asupra rezultatelor, 
creşterea participării la procesul de luare a deciziei 
- se urmăreşte stimularea dialogului şi dezvoltarea 
relaţiilor de comunicare între instituţiile din domeniul 
cercetării şi autorităţile publice responsabile cu 
dezvoltarea teritorială 
 

 
 
 

5,51 

 
 

PRIORITATEA 5 
 
 

 
Asistenţă tehnică - suport tehnic pentru 
implementarea Programului ESPON 2013 

 

 
 

7,93 
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Beneficiari eligibili de finanţare ESPON 2013 
 

 

 

 

 

 

 

 

Dacă aveţi dubii cu privire la respectarea condiţiilor de eligibilitate menţionate, 
solicitaţi oficial Autorităţii Naţionale pentru Programul ESPON 2013 din România (AN 
ESPON), confirmarea eligibilităţii înainte de a participa în cadrul unui grup 
transnaţional de proiect. 

Fiecare stat participant la Programul ESPON 2013 trebuie să verifice solvabilitatea 
partenerilor privaţi. Pentru a verifica solvabilitatea la nivel naţional a fost întocmită o 
listă de documente pe care p partenerii privaţi din România trebuie să le prezinte în 
momentul depunerii propunerii de proiect. Lista de documente este inclusă în pachetul 
aplicantului. 

 

 
 

Pe parcursul implementării Programului 
ESPON 2013 se poate decide implicarea şi 
altor state în proiecte de cercetare aplicată 
şi studii. Statele candidate precum şi 
statele vecine ale UE sunt luate în 
considerare cu prioritate. 
În limita a 10% bugetul Programului ESPON 
2013 poate finanţa activităţi desfăşurate 
parţial sau în totalitate într-o ţară din afara 
teritoriului UE cu condiţia să aducă un 
beneficiu regiunilor UE. 

 

*Potrivit art. 1, alin. 9, al doilea paragraf din Directiva 
2004/18/CE, este organism de drept public orice
organism care îndeplineşte următoarele trei condiţii: 

Este organism de drept public orice organism: 
(a) constituit pentru a îndeplini în mod expres cerinţe 
de interes general, de altă natură decât industrial sau 
comercial; 
(b) care are personalitate juridică; 
(c) 1. a cărui activitate este finanţată în cea mai 
mare parte de stat, de colectivităţile locale sau de alte 
organisme de drept public sau 
2. a cărui gestionare face obiectul controlului acestora 
din urmă sau 
3. al cărui consiliu de administrare, de conducere sau de 
supraveghere este alcătuit din membri desemnaţi în 
proporţie de peste 50 % de către stat, de colectivităţile 
teritoriale sau de alte organisme de drept public.  

Textul Directivei 2004/18/CE a Parlamentului European 
şi a Consiliului privind coordonarea procedurilor de 
atribuire a contractelor de achiziţii publice de lucrări, 
de bunuri şi de servicii poate fi accesat la următorul link 
http://eur-lex.europa.eu/. 

 

Statut juridic 

Sunt eligibile pentru finanţare
ESPON 2013: 

 
organisme publice sau de drept
public* şi  
 
organisme private. 

Aria eligibilă  
(1) Statele membre ale UE; 
(2) Statele partenere la

Programul ESPON 2013:
Islanda, Liechtenstein,
Norvegia şi Elveţia. 
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Principalele categorii de beneficiari direcţi ai Programului ESPON 2013 sunt: 

 universităţi; 

 instituţii de cercetare din domeniul dezvoltării teritoriale;  

 factori de decizie din domeniul dezvoltării teritoriale (instituţii ale 
administraţiei publice centrale şi locale, etc.); 

 experţi (Sistemul de Sprijin Ştiinţific); 

 Punctele Naţionale de Contact ESPON. 

 

Grupuri ţintă 
Grupul ţintă este format din beneficiarii rezultatelor proiectelor de cercetare aplicată 
autorităţi publice de la toate nivelurile administraţiei publice şi comunitatea de 
cercetare: Comisia Europeană, toate statele membre şi celelalte state participante la 
program, autorităţile corespondente de la nivel regional/local, institutele de cercetare 
şi universităţile publice, factori de decizie în elaborarea şi implementarea politicii 
regionale şi de coeziune. 

 

Formarea parteneriatelor - Grupurile Transnaţionale de Proiect (GTP)  
Propunerile de proiecte/expresii de interes în cadrul Programul ESPON 2013 trebuie 
dezvoltate în strânsă colaborare cu viitorii parteneri, aceasta fiind o cerinţă a 
proiectelor finanţate în cadrul Obiectivului Cooperare Teritoriala Europeană. 

 

Principale surse de identificare a partenerilor  
 
 Site-ul Programului ESPON 2013 www.espon.eu - Unitatea de coordonare a 

Programului ESPON 2013 invită potenţialii beneficiari ai Programului ESPON 2013 să 
completeze un formular prin care să furnizeze o serie de informaţii generale 
(numele ţării, numele instituţiei, statutul juridic al instituţiei, persoana de contact, 
etc). Informaţiile sunt centralizate într-un document care este postat pe site-ul pe 
site-ul www.espon.eu;Autoritatea Naţională pentru Programul ESPON 2013 şi 
Punctul de Contact ESPON din România – Pentru a vă sprijini în procesul de căutare 
a partenerilor vă adresăm rugăminte de a ne transmite pe adresa pcer@uaic.ro şi 
delia.popa@mdrl.ro o scurtă prezentare a propunerii de parteneriat în limba 
engleza (aproximativ 1 pagina) care să conţină următoarele informaţii:  

- prezentarea instituţiei (experienţă, arie de interes, etc.);  
- tematicile de cercetare care vă interesează;  
- rolul în cadrul parteneriatului (lead partner sau partener); 
- datele de contact. 

Documentul de prezentare va fi transmis prin intermediul Punctului de Contact 
ESPON din România către punctele de contact din statele participante la program 
pentru a fi diseminat propriei reţele naţionale de potenţiali beneficiari. 

Informaţii detaliate regăsiţi la secţiunea formare de parteneriate. 
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 Punctele de Contact ESPON (PCE) – contactaţi reprezentanţii PCE din statele 
participante la program. Lista PCE este disponibilă pe site-ul www.espon.eu sau 
direct AICI. 

Componenţa GTP 

Regula generală: Proiectele ESPON sunt formulate şi implementate în parteneriat 
format din instituţii din cel puţin 3 state participante la Programul ESPON 2013 (trebuie 
asigurată o expertiză multidisciplinară a echipei de cercetare din cadrul proiectului).  

Excepţie: Pentru proiecte a căror valoare este de până la 200.000 de euro această 
regulă nu se aplică. Alte excepţii de la regula numărului minim de parteneri sunt 
stabilite în Manualul Programului pentru fiecare licitaţie. 

Forma contractuală 

Se aplică principiul Liderului de proiect (LP). GTP este format din instituţiile partenere 
şi este condus de un LP. Celelalte instituţii care formează GTP sunt partenerii în 
proiect. 

Contractul de finanţare - se încheie între LP şi Autoritatea de Management (AM), în 
limba engleză, în moneda europeană.  
Acordul de parteneriat - se încheie între instituţiile membre (parteneri si lideri de 
proiect) ale GTP, se trimite în copie, împreună cu raportul iniţial, în cel mult 12 
săptămâni de la aprobarea proiectului. 

 

Eligibilitatea cheltuielilor 
Condiţii generale 

 Cheltuielile sunt efectuate (sunt plătite); 
 Cheltuielile sunt realizate de către parteneri; 
 Cheltuielile sunt direct legate de implementarea proiectului; 
 Respectă legislaţia în vigoare; 
 Sunt corect raportate în cadrul liniilor bugetare; 
 Sunt realizate în perioada de eligibilitate a cheltuielilor.  

Linii bugetare  
 Linia bugetară 1- Personal; 
 Linia bugetară 2 – Administrare; 
 Linia bugetară 3 – Transport şi cazare; 
 Linia bugetară 4 – Echipamente; 
 Linia bugetară 5 – Expertiză externă şi servicii  

 

Finanţarea proiectului 
 se aplică principiul rambursării cheltuielilor - cheltuielile sunt decontate numai 

după efectuarea şi validarea cheltuielilor de către controlorii de prim nivel; 
 cheltuielile eligibile sunt rambursate în proporţie de 100%; 
 nu este posibilă finanţarea în avans.  
 Limba oficială de lucru este limba engleză. 
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Surse de informare 
www.espon.eu - site-ul oficial al Programului ESPON 2013 
www.esponromania.ro - site-ul Punctului de Contact ESPON din România 
www.mdrl.ro - Secţiunea ESPON 2013 – site-ul MDRL, Autoritate Naţională pentru 
Programul ESPON 2013 
www.infocooperare.ro - Info ESPON 2013 – portalul MDRL de sprijinire a potenţialilor 
beneficiari ai Programului ESPON 2013 

 

Pentru primi periodic informaţii de actualitate cu privire la Programul ESPON 2013 
(apeluri lansate, evenimente, etc.) vă recomandăm să vă înscrieţi în baza de date a 
potenţialilor beneficiari ESPON din România. În acest sens vă invităm să completaţi 
datele dvs. de contact în formularul disponibil pe prima pagină şi să-l transmiteţi la 
adresa de e-mail espon2013@mdrl.ro. 

De asemenea, vă recomandăm să vă abonaţi la buletinul informativ al Programului 
ESPON 2013, în limba engleza, elaborat de către Unitatea de Coordonare a Programului 
ESPON 2013 din Luxemburg, prin transmiterea unui e-mail (fără conţinut) la adresa: 
newsletter@espon.eu.  

Echipa de implementare în România a Programului ESPON 2013 vă doreşte mult succes 
în demersurile de accesare a finanţării UE.  

Pentru orice informaţii suplimentare privind Programul ESPON 2013 precum şi pentru 
sugestii de îmbunătăţire a activităţii, vă rugăm să nu ezitaţi să ne contactaţi. 

CONTACT 
Autoritatea Naţională pentru Programul ESPON 2013  
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului  
Direcţia Generală Dezvoltare Teritorială 
Serviciul Strategie şi Cooperare Teritorială 
Strada Apolodor nr. 17, Latura Nord, Sector 5, Bucureşti, ROMÂNIA, 050741 - RO 
Persoane de contact 
Delia Elena POPA, Manager public 
Telefon: 0372 114 560, Mobil: 0749 196 946; Fax: 0372 114 587 
E-mail: delia.popa@mdrl.ro, espon2013@mdrl.ro  
Suport ştiinţific 
Radu NECŞULIU, consilier evaluare – examinare 
Telefon: 0372 114 560; Fax: 0372 114 587 
E-mail: radu.necsuliu@mdrl.ro, espon2013@mdrl.ro 
 
Punctul de Contact ESPON din România  
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” 
Departamentul de Geografie 
Centrul Universitar de Geografie Umană şi de Amenajarea Teritoriului „Teritorii 
Inovante - Gestiune Regională şi Interacţiune Spaţială” CUGUAT - TIGRIS 
Strada Alexandru Lăpuşneanu nr. 14, Birourile 514-515, Iaşi, ROMÂNIA, 700057 – RO 
Persoană de contact: 
Oana Mihaela STOLERIU, Asist. univ. dr. 
Telefon: 0232 201487, Mobil: 0740588583, Fax: 0232 201474 
Email: pcer@uaic.ro  
Website: www.esponromania.ro 


