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Propunerile UE - Cadrul Financiar Multianual
Un buget modern pentru o Uniune care protejează, capacitează și apără







Buget pe termen lung de
1279,4 miliarde euro in
prețuri curente,
reprezentand 1,11% din
VNB al UE 27
Un buget modern, simplu
si flexibil
373 miliarde euro pentru
Politica de coeziune
România are propusă o
alocare de 30,6 miliarde
euro cu 8% mai mult
decât în perioada 20142020

Noul cadru al politicii de coeziune
Abordare strategică - 5 Obiective ale Politicii de Coeziune
Europă mai
inteligentă

Europă mai
conectată

Europă mai
apropiată de
cetățenii săi

Europă mai
verde

Europă mai
socială

Noul cadru al politicii de coeziune
2014 – 2020
Rata de cofinanțare



2021 – 2027
Rata de cofinanțare

85% din partea FEDR (pentru regiunile mai puțin 
dezvoltate)

80% din partea FEDR (pentru regiunile mai dezvoltate –
Bucuresti Ilfov)

70% din partea FEDR (pentru regiunile mai puțin dezvoltate)
40% din partea FEDR (pentru regiunile mai dezvoltate –
Bucuresti Ilfov)

Concentrare tematica - 50% pentru primele 4 Concentrare tematica - 65% pentru primele 2 obiective
obiective tematice (pe categorii de regiuni)
de politică (la nivel național)
 OT 1 - cercetare-dezvoltare-inovare,
 OP 1 - cercetare-dezvoltare-inovare IMM-uri (35%)
 OT 2 - tehnologia informațiilor si comunicațiilor
 OP 2 - reducere de CO2 (30%), în discuție
 OT 3 - IMM –uri
finanțarea activitatilor de mobilitate urbană sub
 OT 4 - reducere de CO2
acest obiectiv ca in perioada de programare actuala

Sprijinul pentru dezvoltare urbană – minim 5% din Sprijinul pentru dezvoltare urbană – minim 6% din
alocarea FEDR
alocarea FEDR
Regula N+3 - Termenul de dezangajare automată a Regula N + 2 - Termenul de dezangajare automată a
fondurilor este N + 3
fondurilor este N + 2
TVA eligibil (atata timp cat este nedeductibil – nu se TVA neeligibil - cu excepția proiectelor care au o
poate recupera)
valoare totală mai mică de 5 mil euro

Noul cadru al politicii de coeziune
Concentrarea tematică a fondurilor în România
Alocarea totală propusă pentru România în prețuri curente este de
30,60 mld. Euro din care:
 17,72 mld. Euro FEDR inclusiv Interreg
 4,50 mld. Euro FC
 8,38 mld. Euro – FSE+
Concentrare tematică FEDR:
 Obiectivul 1 – O Europă inteligentă (35%) – 6,06 mld. Euro
 Obiectivul 2 – O Europă mai verde (30%) – 5,20 mld. Euro
 Dezvoltarea urbană durabilă (6%) – 1,04 mld. Euro

Noul cadru al politicii de coeziune
Condiții favorizante
 Fiecare dintre cele 4 obiective are condiții favorizante specifice (total 15
condiții favorizante)
 Sunt propuse și condiții favorizante generale (total 4)
 Condițiile favorizante sunt mult mai stricte
 Statele membre NU vor putea declara cheltuieli legate de obiective
specifice până când nu este îndeplinită condiția de acordare
 Îndeplinirea acestor condiții va fi monitorizată pe toată perioada de
programare. În cazul în care CE constată că o condiție nu mai este
îndeplinită în timpul implementării, costurile asociate cu această condiție
nu vor mai fi incluse în cererile de plată

Demersuri la nivel național pentru pregătirea
perioadei de programare 2021 - 2027
 La sfârșitul anului 2018 – adoptate Memorandumuri de Guvern, încheiate între MFE și
ministerele de resort pentru adoptarea Planurilor de acțiune în ce privește adoptarea
condițiilor favorizante
 La începutul anului 2019, CE a publicat Raportul de țară din 2019 privind România,
unde regăsim ANEXA D: Orientări în materie de investiții privind finanțarea politicii de
coeziune în perioada 2021-2027 pentru România. Anexa constituie baza dialogului
între România și serviciile Comisiei în vederea programării fondurilor politicii de
coeziune (FEDR, FC și FSE+).
 Crearea de grupuri de lucru tehnice pe fiecare obiectiv de politica – au avut loc 2
reuniuni ale grupurilor de lucru
 S-a elaborat documentul de lucru privind logica intervenției pe fiecare OP și fiecare
domeniu
 S-au demarat negocierile informale cu CE – pe fiecare OP și pe condițiile favorizante –
4 reuniuni până în prezent
 S-a făcut o propunere privind arhitectura programelor operaționale pentru perioada
de programare 2021-2027

Arhitectura programelor operaționale pentru
perioada 2021 – 2027 - propunere

Programele Operaționale Regionale






8 programe – unul în fiecare regiune
Cadru instituțional: AM – ADR-urile, Funcția contabilă – ACP din cadrul MFP,
Coordonator național – MFE, Funcția de audit – Autoritatea de Audit
Finanțare din FEDR
Domenii de finanțare – va acoperi toate obiectivele de politică:

Urban mare/mic – infrastructura – sociala, educaționala, mobilitate, etc.,
eficienta energetica in clădiri, turism, patrimoniu cultural, digitalizare servicii
publice locale/soluții smart city

Smart specialization și transfer tehnologic, inovare

IMM, digitalizare

Rețea de transport județeana, regionala

ITI (Regiunea Vest - Valea Jiului, Regiunea Sud-Est – Delta Dunării)

Capacitatea administrativa pentru beneficiari (parțial OP1: descoperire
antreprenoriala, pregătire proiecte)

Asistenţă Tehnică

Programul Național de Sănătate





Cadru instituțional: AM – MFE, Funcția contabilă – MFE, Funcția de audit –
Autoritatea de Audit
Finanțare multifond din FEDR și FSE+
Domenii de finanțare – va acoperi OP 4 și parțial OP 1 și OP 2:














Infrastructura cele 3 spitale regionale (faza II )
Construcția și dotarea Institutului National de Hematologie
Construcție și dotare pentru un Laborator de Referință National
Reabilitare/ construcție 22 de spitale strategice și dotarea lor pentru cel puțin următoarele
standarde: Laborator lucru; Centru transfuzie; Morga; Circuite deșeuri medicale; Unități
pentru stroke- prevenirea dizabilității; unități parte a rețelei naționale de prevenție
Intervenții de eficiență energetica pentru infrastructura de sănătate si consolidare pentru
riscul seismic
e-sănătate, digitalizare in sistemul de sanatate
Servicii medicale (formare, medicina de familie - specializare, programe naționale,
prevenție, etc.)
pregatire si perfectionare resursa umana
cercetare in domeniul medical

Programul Operațional Creștere inteligenta si digitalizare





Cadru instituțional: AM – MFE, Funcția contabilă – MFE, Funcția de audit –
Autoritatea de Audit
Finanțare din FEDR pe OP 1 și OP 3
Domenii de finanțare:
 Specializare inteligentă național (Danubius, cercetare - sinergii Horizon,
internaționalizare, tranziție industrială)
 E-guvernare, sisteme soluții digitale in administrația publica centrală,
interoperabilitate, cyber-security
 Broad-Band
 Instrumente financiare

Programul Operațional Dezvoltare Teritoriala Integrată





Cadru instituțional: AM – MFE, Funcția contabilă – MFE, Funcția de audit –
Autoritatea de Audit
Finanțare multifond din FEDR și FSE+
Domenii de finanțare – OP 4 și OP 5:
 Infrastructura şi servicii CLLD (sociale, educaționale, sănătate, etc.)
 Turism
 Cultura
 patrimoniu cultural
 Investitii pentru siguranta cetateanului
 administrare si suport CLLD (strategii, etc.)

Programul Operațional Capital Uman





Cadru instituțional: AM – MFE, OI – regionale POCU, Funcția contabilă – MFE, Funcția
de audit – Autoritatea de Audit
Finanțare din FSE+
Domenii de finanțare – va acoperi OP 4 :
 NEETs
 Educație (inclusiv e-educație)
 Ocupare
 Incluziune (inclusiv e-incluziune)
 Servicii sociale sistemice (dezinstituționalizare, combatere sărăcie, migranți,)
 ITI (combinație între prioritățile de investiții, în funcție de strategiile de
dezvoltare integrate)
 Capacitatea administrativa
 Asistență Tehnică

Programul Operațional Dezvoltare Durabilă





Cadru instituțional: AM – MFE, Funcția contabilă – MFE, Funcția de audit – Autoritatea
de Audit
Finanțare din FEDR și FC
Domenii de finanțare – OP 2:


Energie (eficiența energetică, regenerabile, transport energie)



Mediu (deșeuri, apa, biodiversitate, situri contaminate)



Riscuri (sistemice naționale, eroziune costieră)



ITI Delta Dunarii / ITI Valea Jiului (în funcție de strategiile de dezvoltare integrate și de
alocările financiare)

Programul Operațional Transport





Cadru instituțional: AM – MTIC, Funcția contabilă – MTIC, Funcția de audit – Autoritatea
de Audit
Finanțare din FEDR și FC
Domenii de finanțare – OP 3:



Transport TEN- T CORE
ITI Delta Dunarii / ITI Valea Jiului (în funcție de strategiile de
dezvoltare integrate și de alocările financiare)

Programul Operațional Asistenţa Tehnică





Cadru instituțional: AM – MFE, Funcția contabilă – MFE, Funcția de audit –
Autoritatea de Audit
Finanțare din FEDR și FSE+
Domenii de finanțare:



funcționare sistem (structuri coordonare și AM-uri pentru PO care nu au axă de AT)
Sprijin pentru beneficiari

Programul operațional ajutorarea persoanelor
dezavantajate





Cadru instituțional: AM – MFE, Funcția contabilă – MFE, Funcția de audit –
Autoritatea de Audit
Finanțare din FSE+
Domenii de finanțare:


intervenții de sprijin pentru persoanele dezavantajate (alimente,
rechizite, obiecte de puericultura, etc.)

Acțiuni viitoare


Continuarea dialogului informal cu serviciile CE



Asigurarea cadrului partenerial prin dezbateri regionale și reuniuni ale
GL dedicate fiecărui OP



Monitorizarea planurilor de acțiune din memorandumurile condițiilor
favorizante;



Elaborarea primelor draft-uri ale Acordului de Parteneriat și a

programelor operaționale – martie 2020

Vă mulțumim pentru
atenție!
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