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2010

Strategia “Europa 
2020” a CE 

3 priorități, 5 
obiective 
măsurabile cu 
ținte 2020

2013

Regulamentul (UE) 
nr. 1303/2013 al 
Parlamentului 
European și al 
Consiliului

11 obiective 
tematice tematice 

2015

“Agenda 2030” a 
ONU pentru
Dezvoltare 
Durabilă

17 obiective de 
dezvoltare
durabilă (ODD)

2018

Propunerea de 
Regulament (UE) 
375/2018 al 
Parlamentului 
European și al 
Consiliului

5 obiective de  
politică 

A/ Contextul european



www.inforegio.ro      |     facebook.com/inforegio.ro

Obiectivele de Dezvoltare Durabilă (ODD) ale Agendei 2030

1: Fără sărăcie 9: Industrie, inovaţie şi infrastructură 

2: Foamete „zero” 10: Inegalităţi reduse 

3: Sănătate şi bunăstare 11: Oraşe şi comunităţi durabile 

4: Educaţie de calitate 12: Consum şi producţie responsabile 

5: Egalitate de gen 13: Acţiune climatică 

6: Apă curată şi sanitaţie 14: Viaţa acvatică 

7: Energie curată şi la preţuri accesibile 15: Viaţa terestră 

8: Muncă decentă şi creştere economică 16: Pace, justiţie şi instituţii eficiente 

17: Parteneriate pentru realizarea obiectivelor 
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Două direcții de lucru ale CE: 

Integrarea ODD în cadrul politic european și în 
prioritățile actuale ale Comisiei;

Dezvoltarea în continuare a viziunii pe termen lung și a 
obiectivelor politicilor sectoriale de după 2020, 
pregătind implementarea pe termen lung a ODD;

UE a avut un rol 
esențial în conturarea 
Agendei 2030 pentru 
Dezvoltare Durabilă  

UE se angajează să
fie lider în punerea

în aplicare a Agendei
2030

COM(2016) 

739 final

ODD ale Agendei 2030
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Noul cadru financiar multianual:
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Regiuni mai 
puțin 

dezvoltate

PIB pe cap de 
locuitor sub 75% 

din media UE

Regiuni de 
tranziție

PIB pe cap de 
locuitor intre 75% și 
100% din media UE

Regiuni mai 
dezvoltate 

PIB pe cap de 
locuitor mai mare 
decât media UE 

Clasificarea regiunilor conform CE:
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2014-2020 2021-2027

Concentrare tematică – 50% pentru primele 
4 obiective tematice (pe categorii de regiuni)
OT 1 – Cercetare-dezvoltare-inovare
OT 2 – TIC
OT 3 – IMM-uri
OT 4 – Reducere CO2

Celelalte obiective tematice finanțate:
OT 5 – Adaptarea la schimbari climatice 
OT 6 – Conservarea și protecția mediului 
OT 7 – Transport
OT 8 – Ocuparea forței de muncă 
OT 9 – Promovarea incluziunii sociale 
OT 10 – Investiții în educație 
OT 11 – Consolidarea capacității 
administrative

Concentrare tematică – 65% pentru primele 
2 obiective de politică (la nivel național)
OP 1 – Cercetare-dezvoltare-inovare IMM-
uri (35%)
OP 2 – Reducerea de CO2 (30%) - este 
posibil a se finanța activ. de mobilitate 
urbană sub acest ob., ca în perioada actuală
Celelalte obiective tematice finanțate:
OP 3 – Mobilitate și conectivitate (transport, 
mobilitate urbană și TIC)
OP4 – O Europă mai socială (sănătate, 
educație, social, ocuparea forței de muncă) 
OP 5 – dezvoltare integrată și sustenabilă 
pentru zonele urbane, rurale și inițiative 
locale

Principalele modificări ale regulamentelor aplicabile (1) 
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2014-2020 2021-2027

Rata de cofinanțare
• 85% din partea FEDR (regiuni mai puțin 

dezvoltate)
• 80% din partea FEDR (regiuni mai 

dezvoltate - București Ilfov)

Rata de cofinanțare
• 70% din partea FEDR (regiuni mai puțin 

dezvoltate)
• 40% din partea FEDR (regiuni mai 

dezvoltate - București Ilfov)

Sprijinul pentru dezvoltare urbană – minim 
5% din alocarea FEDR 

Sprijinul pentru dezvoltare urbană – minim 
6% din alocarea FEDR 

Regula N+3 – Termenul de dezangajare 
automantă a fondurilor este N+3 

Regula N+2 – Termenul de dezangajare
automată a fondurilor este N+2

TVA eligibil (atâta timp cât este nedeductibil 
– nu se poate recupera) 

TVA neeligibil – cu excepția proiectelor care 
au o valoare totală mai mică de 5 mil. euro

Principalele modificări ale regulamentelor aplicabile (2) 
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2014-2020 2021-2027

Prefinanțare inițială de 1% din alocarea 
totală a programelor și prefinanțare anuală 
de 2% și 3%

Eliminarea prefinanțărilor inițiale și 
reducerea tranșelor anuale de prefinanțare 
la 0,5% din alocare anuală/program

Cererile de plată pot fi transmise oricând de 
statul membru, indiferent de valoarea 
solicitată 

Limitarea numărului cererilor de plată 
anuale la 4 cereri/an transmise de statul 
membru către CE

Asistență tehnică – rambursarea 
cheltuielilor pe masură ce sunt efectuate 
(4% din cuantumul total al fondurilor alocate 
pentru programele operaționale dintr-un 
stat membru pentru fiecare categorie de 
regiune) 

Asistență tehnică – cheltuielile solicitate ca 
rată forfetară (procent) din cheltuielile de 
investiții realizate în celelalte axe prioaritare 
(în limita a 2,5% din valoarea  FEDR)

Principalele modificări ale regulamentelor aplicabile (3)
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Obiectivele de politică pentru perioada 2021-2027

Investiții sub OP 1 - O Europă mai inteligentă – o transformare 
economică inovatoare și inteligentă: 

• consolidarea competențelor în materie de cercetare și
inovare, precum și preluarea tehnologiilor avansate

• valorificarea avantajelor digitalizării pentru cetățeni, 
societăți comerciale și guverne

• îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și
mijlocii și internaționalizare
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Investiții sub OP 2 - O Europă mai ecologică, cu emisii scăzute de 
carbon: 

• promovarea măsurilor de eficiență energetică și energia din surse
regenerabile

• adaptarea la schimbările climatice, prevenirea riscurilor și
reziliența în fața dezastrelor

• gestionarea durabilă a apelor

• tranziția la o economie circulară

• consolidarea biodiversități, infrastructuri verzi în mediul urban și a 
reduce poluării

Obiectivele de politică pentru perioada 2021-2027
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Investiții sub OP 3 - O Europă mai conectată – mobilitate și 
conectivitate TIC regională: 

• dezvoltarea rețelelor transeuropene de transport 
durabile, reziliente la schimbările climatice, inteligente și 
intermodale, inclusiv asigurarea unui acces îmbunătățit la 
rețelele transeuropene de transport, mobilitatea 
națională, regională și transfrontalieră

• promovarea mobilității urbane multimodale

• consolidarea conectivității digitale

Obiectivele de politică pentru perioada 2021-2027
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Investiții sub OP 4 - O Europă mai socială – implementarea Pilonului 
european al drepturilor sociale: 

• îmbunătățirea accesului la piața muncii prin politici active în domeniul 
pieței forței de muncă, anticiparea nevoilor în materie de competențe 
și sprijinirea tranzițiilor și a mobilității pe piața muncii

• îmbunătățirea calității, eficacității și relevanței sistemelor de educație 
și formare, pentru piața forței de muncă 

• favorizarea incluziunii active, pentru a promova integrarea 
socioeconomică a comunității rome, pentru a consolida accesul la 
servicii de calitate, pentru a aborda problema deprivării materiale și 
pentru a investi în locuințe, asistență medicală și infrastructura de 
îngrijire pe termen lung

Obiectivele de politică pentru perioada 2021-2027
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Investiții sub OP 5 - O Europă mai aproape de cetățeni –
dezvoltarea sustenabilă și integrată a zonelor urbane, rurale și 
de coastă prin inițiative locale: 

• promovarea dezvoltării integrate în zonele urbane, în 
principal în orașele reședință de județ

• sprijinirea dezvoltării locale integrată socială, economică, 
culturală și de mediu și securitatea

Obiectivele de politică pentru perioada 2021-2027
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Corelarea obiectivelor de politică cu fondurile europene

Obiectivul de politică Fond

OP 1 - O Europă mai inteligentă FEDR

OP 2 – O Europă mai ecologică FEDR, FC

OP 3 – O Europă mai conectată FEDR, FC

OP 4 – O Europă mai socială FEDR, FSE

OP 5 – O Europă mai aproape de cetățeni FEDR
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1. Strategia Națională pentru Dezvoltare Durabilă – este
structurată pe trei piloni: echitate socială, creștere
economică și mediul și stabilește cadrul național pentru
susținerea Agendei 2030 și implementarea setului de 17
ODD.

2. Acordul de parteneriat pentru perioada 2021-2027 este
estimat a fi finalizat în luna noiembrie 2019.

B/ Contextul național
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• OP 1 – O Europă mai inteligentă 5,992 miliarde € (35%)

• OP 2 – O Europă mai ecologică 5,136 miliarde € (30%)

• OP 3 – O Europă mai conectată
4,966 miliarde € (29%)

• OP 4 – O Europă mai socială

• OP 5 – O Europă mai aproape de
cetățeni 1,027 miliarde € (6%)

Posibile alocări naționale pe obiectivele de politică
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Investim în viitorul tău! 
Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare

Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020 

Date de contact:

Departamentul de Dezvoltare Regională, Proiecte, Turism
ADR Nord-Vest

dds@nord-vest.ro

mailto:dds@nord-vest.ro

