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AGENŢIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ BUCUREŞTI-ILFOV

1

POLITICA DE COEZIUNE (PC)
Rezultate PC 2007-2013
creșterea PIB în
SM mai puțin
dezvoltate

RO: 2008-2016
creștere PIB brut
real, cumulat

4,2%
creșterea PIB
în SM
dezvoltate

0,4%.

1 000
billion
Euros
PIB suplimentar
estimat până în
2023 la nivelul UE.

13,6%

RO: 2008-2016
Scădere rată
șomaj

3,7%

29,5

principala politică
europeană de investiții

valoare adăugată
importantă

vector pentru creștere strategică
generală și crearea de locuri de
muncă î
instrument determinant în
consolidarea proiectului european

RO: 2008-2016
creşterea
cumulată
suplimentară a
investiţiilor

soluții diferențiate și, în același timp,
integrate la nivel european, regional
și local
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Impact estimat (model HEROM) –
fonduri (FEDR, FC, FSE) - Politica de Coeziune 2014-2020
Efectul asupra PIB
PIB-ul real cumulatv în anul
2023 va fi cu 9,7% mai mare
decât în absența fondurilor
UE. Cel mai mare efect va
apărea în 2022 (10,1%)

Efectul asupra investițiilor
Creșterea cumulativă a
investițiilor datorate fondurilor
europene va ajunge la 15,6%
în 2022.
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Implementare FEDR, FSE 2014-2020 – București Ilfov
BUCURESTI – ILFOV: Alocare UE (FEDR + FSE)* 893036,644 mii euro
mii euro
Nr.
Regiune/ contracte
Județ
de
finanțare

Valoarea eligibilă a proiectului

Plăţi către beneficiari
Total valoare
proiect

Fonduri UE

Buget
național

Total plăţi

Fonduri UE

Buget național

Bucureşti 392

1.035.048

88.477

1.677.628

296.418 72.381 368.799

Ilfov

41

1.356.291

81.064

2.174.214

77.744

TOTAL

433

2.391.339

169.542

3.851.842

374.162 74.980 449.143

2.599

80.344

* Alocarea include si suma de 13.829.786 euro aferenta PO Initiativa pentru
Intreprinderi Mici si Mijlocii
Informațiile conform raportări AM la 30.11.2018 (POCA, POAT, POCU, POC si
POIM) si la 30.09.2018 (POR)

PRINCIPALELE CARACTERISTICI ALE NOULUI CADRU
PENTRU POLITICA DE COEZIUNE 2021-2027
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Comisia Europeană
• Comunicarea referitoare la Bugetul
modern pentru o Uniune care protejează,
capacitează și apără - Cadrul Financiar
2 mai 2018
Multianual 2021-2027

29 mai 2018

• Pachetul legislativ privind politica de
coeziune 2021-2027
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Abordare strategică – 5 Obiective ale Politicii
Europă mai
inteligentă

Europă mai
conectată

Europă mai apropiată
de cetățenii săi

Europă mai
verde

Europă mai
socială

Arhitectura și fondurile

1. investiții
pentru creștere
și ocupare

finanțat din
FEDR, FSE+
și FC

2. cooperare
teritorială
europeană

finanțat din
FEDR
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Tipuri de regiuni

1. regiuni mai
puțin
dezvoltate

al căror PIB pe cap de
locuitor este mai mic de 75%
din PIB-ul mediu al UE-27

2. regiuni de
tranziție

al căror PIB pe cap de locuitor
se situează între 75% și 100%
din PIB-ul mediu al UE-27

3. regiuni mai
dezvoltate
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Concentrare tematică
 35% din FEDR pentru OP 1 (Europa mai inteligenta)
 30% din FEDR pentru OP 2 (Europa mai verde)
 FEDR să contribuie cu 30% la obiectivele de schimbări
climatice
 FC să contribuie cu 37% la obiectivele de schimbări
climatice
 6% din FEDR pentru dezvoltare urbană
 2% din FSE+ pentru susținerea materială a persoanelor
cele mai defavorizate
 25% din FSE+ pentru incluziune socială
 10% din FSE+ pentru sprijinul pentru tinerii care nu au
un loc de muncă
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Aspecte financiare
 Forma principală - grant-urile
 Cofinanțarea la nivel național:
 70% pentru regiunile mai puțin dezvoltate și pentru Fondul de
Coeziune
 40% pentru regiunile mai dezvoltate.
 Prefinanțare anuală – 0,5 % din valoarea totală a sprijinului din
partea fondurilor
 Se propune sistematizarea și sporirea utilizării opțiunilor
simplificate în materie de costuri (rambursarea forfetară, baremuri
standard pentru costurile unitare sau pentru sumele forfetare etc)
 TVA - nu este eligibilă pentru o contribuție din partea fondurilor,
cu excepția operațiunilor al căror cost total este mai mic de
5 000 000 EUR.
 Dezangajarea - regula „N + 2”.
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Condiții prealabile
 Fiecare dintre cele 5 obiective are condiții prealabile
specifice
 Sunt propuse și condiții prealabile generale
 Condițiile prealabile sunt mult mai stricte
 Statele membre nu vor putea declara cheltuieli/nu vor
primi din partea COM rambursări 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 Comisia
Europeană 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
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Evaluare intermediară

 2025 - mid-term review
 Inițial vor fi programați doar primii 5 ani.
 Alocările pentru ultimii 2 ani se vor face pe baza
unei evaluări intermediare.
 Evaluarea va reexamina prioritățile și obiectivele
inițiale ale programelor, luând în considerare:
 progresele înregistrate în atingerea obiectivelor până la finele
anului 2024;
 schimbările la nivelul situației socio-economice;
 noile provocări identificate în recomandările specifice fiecărei
țări.
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Elemente principale privind conținutul PO/AP

Acord de
Parteneriat

• Obiectiv de politică selecționat / Program / Fond (justificare pentru
selecționarea fiecărui obiectiv )
• Coordonare și complementaritate la nivel de politică (național / cu alte
programe europene gestionate direct la nivel de CE)
• Alocare financiară preliminară per obiectiv de politică
• Lista programelor cu alocări financiare preliminare
• Un rezumat al acțiunilor care urmează a fi întreprinse pentru consolidarea
capacităților administrative

•
•
•
•

Program

Strategia programului, Priorități,
Indicatori
Alocare orientativă a resurselor programului (UE) per tip de intervenție
Pachet financiar per fond și cofinanțare națională (per fond si categorii de
regiuni)
• Alocare financiară preliminară per obiectiv de politică
• Utilizarea de costuri unitare, sume forfetare, rate forfetare și finanțări
nelegate de costuri
• Condiții favorizante
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Pregătirea documentelor naționale de programare a
finanțărilor din fonduri europene post 2020
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Demersuri la nivel național

Mai 2017

Martie
2018

Memorandum cu tema: Elemente preliminare de
poziţionare a României în perspectiva negocierilor
privind politica de coeziune post-2020

Memorandum privind poziționarea României în
perspectiva negocierilor privind viitorul CFM post
2020

Septembrie Memorandum cu tema: Elemente privind poziția preliminară
națională asupra pachetului legislativ privind Politica de
2018

Coeziune 2021-2027
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Memorandumul de Guvern:
Pregătirea documentelor naționale de programare a
finanțărilor din fonduri europene post 2020
• Aprobat în ședința de Guvern din 5 septembrie 2018
• Obiective:
 stabilirea de termene și responsabilități pentru
elaborarea documentelor strategice/planurilor de
măsuri sectoriale naționale post 2020 (cu accent pe
îndeplinirea condițiilor favorizante)
 asigurarea unei abordări coerente și integrate a
viziunii strategice naționale post 2020
 asigurarea unui cadru coerent și eficient de
colaborare interinstituțională
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Plan de măsuri

Noiembrie 2018
Stabilirea planurilor de măsuri
pentru elaborarea
documentelor strategice

Decembrie 2018

Martie 2019

Definirea cadrului de
coordonare a elaborării
orientărilor strategice
naționale post 2020 privind
investițiile naționale sprijinite
prin fonduri europene

Finalizarea primelor
proiecte ale documentelor
strategice/planurilor de
măsuri sectoriale post
2020 și lansarea în
consultare publică

Iunie 2019
Stabilirea și promovarea prin
Memorandum de Guvern a
principalelor orientări strategice
naționale privind investițiile din
fonduri europene aferente Politicii de
Coeziune post 2020

Septembrie 2019
Fnalizarea primelor proiecte
ale documentelor de
programare post 2020
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Elemente principale privind abordarea condițiilor
prealabile
• Ministerul Fondurilor Europene asigură coordonarea
interinstituțională în vederea asigurării îndeplinirii condițiilor
favorizante.
• MFE a inițiat consultări interministeriale cu instituțiile
responsabile de îndeplinirea condițiilor în vederea asumării în
comun a unor planuri de masuri măsuri și termene pentru
îndeplinirea criteriilor
• Au fost elaborate 7 propuneri de Memorandumuri: incluziune
socială, educație și formare, piaţa muncii, egalitate de gen,
sănătate, TIC - banda largă, CDI - specializare inteligentă.
• În cadrul Comitetului de Coordonare a Afacerilor Europene va
fi analizat bilunar stadiului pregătirii documentelor strategice
sectoriale și de programare post 2020
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