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Cadrul UE privind energia și clima pentru 2030 – 
principalele obiective 
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PIB-ul a crescut cu 53% 
Emisiile totale au scăzut cu 23% 

Sursa: „Doi ani de la Acordul de la Paris, Progresele realizate pentru respectarea 
angajamentelor UE privind clima”, (COM(2017) 646 final. 

Evoluție: PIB / Emisiile de GES / Intensitatea GES 

„Între 1990 și 2018, UE a redus cu 23 % emisiile de gaze cu efect de seră, în 
condițiile în care economia a crescut cu 61 %.” 
 
Sursa: Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de instituire a cadrului 
pentru realizarea neutralității climatice și de modificare a Regulamentului (UE) 2018/1999 (Legea europeană a 
climei)  



14.05.2021 4 

Sursa:  https://www.worldenergy.org/assets/downloads/World_Energy_Trilemma_Index_2020_-_REPORT.pdf  

https://www.worldenergy.org/assets/downloads/World_Energy_Trilemma_Index_2020_-_REPORT.pdf
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Comisia Europeană vine cu 
propuneri în sensul ascendenței 

ambițiilor în combaterea 
schimbărilor climatice pentru 2030 

Legislația relevantă în domeniul energiei 
va fi revăzută până în iunie 2021 
 
Statele Membre vor actualiza planurile 
adoptate în domeniul energetic și la 
atenuarea și adaptarea la schimbările 
climatice până în 2023 

-20% -50/55% tbc Net-zero emisii 
gaze cu efect de 

seră 

100% 

1990              2020            2030             2040               2050    (ani) 
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Pactul ecologic european 
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Pactul ecologic european 
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Sursa:  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1596443911913&uri=CELEX:52019DC0640#document2 
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În perioada 2019 – 2021  :  57 comunicări 

Sursa:  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1596443911913&uri=CELEX:52019DC0640#document2 

The European Green Deal provides an action plan to boost the efficient use of resources by 
moving to a clean, circular economy restore biodiversity and cut pollution. 
 
The plan outlines investments needed and financing tools available. It explains how to 
ensure a just and inclusive transition. 

https://ec.europa.eu/info/files/annex-roadmap-and-key-actions_en
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https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/ 

Program-cadrul al UE pentru Cercetare și Inovare 
Orizont 2020 
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Sursa:   https://accelopment.com/blog/from-2-to-25-expected-success-rates-for-the-h2020-green-deal-call/ 

Rezultate preliminare (2 februarie, 11:46 am)  

Rata de succes estimată pentru H 2020 Green Deal call – de la 2% la 25% 

Un total  au fost depuse 1550 de propuneri de proiecte ca răspuns la apelul European 
Green Deal, care a marcat ultimul termen pentru Orizont 2020 (H2020) înainte de 
tranziția la următorul program-cadru al UE pentru cercetare și o inovare Orizont 

Europa (Orizont UE). 

Apelurile angajamentului „Farm-to-Fork” și „Citizen” au fost deosebit de populare, 
primind cele mai multe cereri cu respectiv 260 și 204 de trimiteri. Numărul mai 
mare de trimiteri poate fi explicat parțial prin prezența a șase și două sub-tematici.  
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În fiecare Green Deal arie de apel, au fost recepționate propuneri 
de proiecte la:  

Propunerile eligibile sunt evaluate de către grupuri de experți 
independenți; primele proiecte selectate vor începe în toamna 
anului 2021.Proiectele vor oferi soluții clare și tangibile în opt 

domenii care corespund priorităților Green Deal și în două domenii 
orizontale: „consolidarea cunoștințelor” și „abilitarea cetățenilor”. 

 Increasing climate ambition  101 

 Clean, affordable and secure energy 256 

 Industry for a clean and circular economy 108 

 Energy and resource efficient buildings 115 

 Sustainable and smart mobility 44 

 Farm to fork 260 

 Zero-pollution, toxic-free environments 115 

 Biodiversity and ecosystems 72 

 Strengthening knowledge 106 

 Empowering citizens 373 
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Pactul Verde European în  
Orizont Europa 

 

Pactul Verde European reprezintă una din prioritățile cheie a politicii 
Comisiei Europene. Este preconizat un cadru de multiple 
oportunități pentru finanțare în HorizonEU. 
  
Cota maximă alocată din Pactul Verde European pentru activitățile 
de C&I va fi orientată către două Clustere: „Climă, Energie și 
Mobilitate” și „Alimentație, Bioeconomie, Resurse Naturale, 
Agricultură și Mediu”. 

Sursa:  https://accelopment.com/blog/from-2-to-25-expected-success-rates-for-the-h2020-green-deal-call/ 
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Elaborarea structurală și de concept 
a Programului Orizont Europa  
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Prevedere   (16)  
 

Pentru a obține cel mai mare impact posibil al finanțării UE și cea mai eficientă 
contribuție la obiectivele și angajamentele politice, Uniunea poate încheia 
parteneriate europene cu parteneri din sectorul privat și / sau public.  
 
Astfel de parteneri includ: 
 
- industrie,  
- IMM-uri,  
- universități,  
- organizații de cercetare,  
- părți interesate de cercetare și dezvoltare,  
- organisme cu misiune de serviciu public la nivel local, regional, național sau   
  internațional sau organizații ale societății civile, 
- inclusiv fundații și ONG-uri, 
 
care sprijină și / sau desfășoară activități de cercetare și inovare ... 
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Articolul 2  
Definiții 

  
(3) „Parteneriat european” înseamnă o inițiativă în care UE, pregătită cu 
implicarea timpurie a statelor membre și / sau a țărilor asociate, împreună 
cu partenerii privați și / sau publici, cum ar fi: 
 
- industria,  
- universitățile,  
- organizațiile de cercetare,  
- organismele cu o misiune de serviciu public la nivel local , la nivel regional,  
   național sau internațional sau organizații ale societății civile,  
- inclusiv fundații și ONG-uri),  
 
se angajează să sprijine în comun dezvoltarea și implementarea unui 
program de activități de cercetare și inovare, inclusiv cele legate de 
adoptarea pieței, de reglementare sau de politici. 



Bugetul aprobat pentru Programul Orizont Europa, 2021-20217, constituie €95.5 B.EUR 

https://www.catalyze-group.com/fund/horizon-europe/  
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https://www.catalyze-group.com/fund/horizon-europe/
https://www.catalyze-group.com/fund/horizon-europe/
https://www.catalyze-group.com/fund/horizon-europe/
https://www.catalyze-group.com/fund/horizon-europe/
https://www.catalyze-group.com/fund/horizon-europe/
https://www.catalyze-group.com/fund/horizon-europe/
https://www.catalyze-group.com/fund/horizon-europe/
https://www.catalyze-group.com/fund/horizon-europe/
https://www.catalyze-group.com/fund/horizon-europe/


14.05.2021 23 

Planul strategic Orizont Europa 2021-2024 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_1122 
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Provocarea globală pe care o reprezintă schimbările climatice necesită 
luarea de măsuri la nivel mondial. UE nu poate rezolva singură problema 
schimbărilor climatice și, deși este responsabilă de mai puțin de 10 % din 

emisiile globale de gaze cu efect de seră, este lider în tranziția globală 
către o economie cu zero emisii nete de gaze cu efect de seră  
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