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Acordul de Parteneriat
(FEDR, FC, FSE, FEADR, FEPAM)

Orientare strategică și de programare - linii 
directoare CE privind coeziunea economică, 
socială și teritorială, ținând seama de 
politicile comunitare relevante

Strategia Europa 2020
Document de poziție al serviciilor CE
Recomandări specifice de țară

Rezerva de performanță, 3% la latitudinea SM Rezerva de performanță, 6 %, obligatorie

Indicatori de rezultat și realizare imediată 
(output) stabiliți pe baza unor orientări CE 
(comunicate pe parcursul implementării)

Indicatori comuni stabiliți prin regulamentele de 
fond:
- de output (FEDR, FSE, FC, FEADR)
- de rezultat (FSE)

Concentrare tematică - nu
11 Obiective Tematice; concentrarea alocări lor 
financiare condiționate prin regulamentele 
specifice de fond FEDR / FSE

Instrumente de dezvoltare teritorială 
predefinite - nu

ITI
CLLD

Condiționare finanțare - nu Condiționalități ex-ante stabilite prin regulament



 AP - document programatic care guvernează cheltuirea fondurilor europene de
către România in perioada de programare 2014 – 2020, aprobat de către CE în 6
august 2014 alocare totală de 43 miliarde de euro.

 AP vizează următoarele provocări și prioritățile aferente:
1. promovarea competitivității și a dezvoltării locale, în vederea consolidării

sustenabilității operatorilor economici și a îmbunătățirii atractivității regionale;
2. dezvoltarea capitalului uman prin creșterea ratei de ocupare a forței de

muncă și a numărului de absolvenți din învățământul terțiar, oferind totodată
soluții pentru provocările sociale severe și combaterea sărăciei, în special la
nivelul comunităților defavorizate sau marginalizate ori în zonele rurale;

3. dezvoltarea infrastructurii fizice, atât în sectorul TIC, cât și în sectorul
transporturilor, în vederea sporirii accesibilității regiunilor din România și a
atractivității acestora pentru investitori;

4. încurajarea utilizării durabile și eficiente a resurselor naturale prin promovarea
eficienței energetice, a unei economii cu emisii reduse de carbon, a protecției
mediului și a adaptării la schimbările climatice;

5. consolidarea unei administrații publice moderne și profesioniste prin
intermediul unei reforme sistemice, orientată către soluționarea erorilor
structurale de guvernanță.



Program Operaţional Autoritate de Management Alocare UE
(mld. Euro)

Programul Operațional Competitivitate Ministerul Fondurilor Europene 1,33 (FEDR)

Programul Operațional Capital Uman Ministerul Fondurilor Europene 4,32 (FSE+YEI)

Programul Operațional Infrastructură Mare Ministerul Fondurilor Europene 9,41 (FEDR + FC)

Programul Operațional Regional Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administrației Publice 6,7 (FEDR)

Programul Operațional Capacitate 
Administrativă 

Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administrației Publice 0,55 (FSE)

Programul Operațional Asistență Tehnică Ministerul Fondurilor Europene 0,21 (FEDR)

Programul Național de Dezvoltare Rurală Ministerul Agriculturii și Dezvoltării 
Rurale 8 (FEADR) 

Programul Operațional Pescuit Ministerul Agriculturii și Dezvoltării 
Rurale 0,17 (FEPAM)

Programul Operațional Ajutorarea Persoanelor 
Defavorizate Ministerul Fondurilor Europene 0,44 mld euro

Programele de cooperare teritorială europeană Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administrației Publice 0,45 mld euro



 Au fost aprobate prin decizie CE 5 programe operaţionale şi 1 program de cooperare:

- Programul Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate
- 28 noiembrie 2014

- Programul Operațional Asistență Tehnică
- 18 decembrie 2014 

- Programul Operațional Competitivitate
- 19 decembrie 2014

- Programul Operațional Capital Uman
- 25 februarie 2015

- Programul Operațional Capacitate Administrativă

- Programul de cooperare “Interreg V-A Romania – Bulgaria” - 12 februarie 2015

 Alte programe vor fi aprobate în al doilea trimestru 2015:
- Programul Operațional Regional
- Programul Operațional Infrastructură Mare
- Programul Național de Dezvoltare Rurală
- Programul Operațional Pescuit și Afaceri Marine
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