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Instrumentele financiare -  imagine de 
ansamblu

Instrumentele financiare reprezintă un mod 
eficient – din punctul de vedere al utilizării 
resurselor de mobilizare a resurselor din cadrul 
politicii de coeziune în vederea realizării 
obiectivelor strategiei Europa 2020. Ţintite către 
proiecte cu potenţială viabilitate economică, 
ins t rumente le  financ iare  oferă  spr i j in 
investiţiilor prin împrumuturi, garanţii, investiţii 

de capital şi alte mecanisme purtătoare de risc, care pot fi combinate cu asistenţă tehnică, 
subvenţii la dobândă sau contribuţii la comisioanele de garantare în cadrul aceleiași 
operaţiuni. Pe lângă avantajele evidente pe termen lung ale reciclării fondurilor, 
instrumentele financiare contribuie la mobilizarea unor co-investiţii publice sau private 
suplimentare în vederea soluţionării deficienţelor de piaţă, în conformitate cu priorităţile 
strategiei Europa 2020 şi ale politicii de coeziune. Structurile de punere în aplicare a 
acestora implică un plus de expertiză şi know-how, care contribuie la creşterea eficienţei şi 
eficacităţii alocării de resurse publice. Mai mult, aceste instrumente furnizează o gamă 
variată de stimulente pentru îmbunătăţirea performanţei, inclusiv o mai mare disciplină 
financiară la nivelul proiectelor care beneficiază de sprijin.
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Instrumentele financiare sunt utilizate în scopul realizării de investiţii în cadrul fondurilor 
structurale începând cu perioada de programare 1994-1999. Relativa importanţă a acestora 
a crescut în cursul perioadei de programare 2007-2013 şi, în prezent, acestea reprezintă în 
jur de 5% din totalul resurselor Fondului european de dezvoltare regională (FEDR). În lumina 
situaţiei economice actuale şi a resurselor publice tot mai limitate, este de aşteptat ca rolul 
instrumentelor financiare în cadrul politicii de coeziune să fie tot mai mare în perioada de 
programare 2014-2020.

Bugetul UE

Bugetul UE este un instrument important, prin care 
sunt puse în practică politicile UE. Acesta finanțează 
acțiunile pe care statele membre nu le pot finanța 
singure sau care sunt mai rentabile dacă își pun în 
comun resursele. Bugetul UE este adoptat printr-o 
procedură democratică: Comisia Europeană 
(organul executiv al UE) pregătește bugetul, iar apoi 
Consiliul UE (reprezentând statele membre ale UE, 
inclusiv România) și Parlamentul European (printre 
membrii căruia se numără și 33 de reprezentanți ai 
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României aleși în mod democratic) îl supun 
dezbaterii și convin asupra acestuia. Odată adoptat, 
bugetul este administrat fie în comun de către 
statele membre ale UE și Comisie, fie în mod direct 
de către Comisie. În practică, 80 % din bugetul UE 
este gestionat de administrațiile naționale sau 
regionale.  Prin intermediul granturi lor,  al 
împrumuturilor și al altor forme de finanțare, 
bugetul UE oferă sprijin financiar pentru sute de mii 
de beneficiari: studenți, oameni de știință, ONG-uri, 
IMM-uri, orașe și regiuni și mulți alții.
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Cum se formează bugetul Uniunii 
Europene?

Bugetul UE este finanțat în mare 
parte din „resurse proprii”, care sunt 
de trei tipuri: primul – taxele vamale 
aplicate importurilor din afara UE și 
cotizațiile pentru zahăr, al doilea – o 
mică parte din taxa pe valoarea 
adăugată (TVA) percepută în UE și al 



treilea – contribuțiile din partea fiecărui stat 
membru în funcție de ponderea venitului său 
național brut (VNB) în VNB-ul UE, acestea din urmă 
constituind cea mai importantă sursă de venituri la 
bugetul UE (76 % în 2012). Acest sistem a fost ales 
în unanimitate de statele membre ale UE pentru o 
perioadă de șapte ani și a fost ratificat de toate 
parlamentele naționale. Sistemul este menit să 
asigure bugetului UE un nivel de venituri fiabil și 
suficient, ținând seama în același timp de 
capacitățile de plată ale statelor membre. Fiecare 
stat membru contribuie așadar în funcție de bogăție. 
Printre celelalte surse de venit la bugetul UE se 
numără impozitele pe salariile personalului din 
instituțiile UE, amenzile aplicate întreprinderilor 
pentru încălcarea legislației din domeniul 
concurenței și dobânzile bancare etc. Nu există 
nicio taxă directă aplicată de UE. Fiecare țară UE își 
stabilește propriile taxe.
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Sistemul de control al implementării fondurilor

Comisia a instituit măsuri solide de control intern 
pentru a asigura cheltuirea eficientă și eficace a 
fondurilor. Având în vedere că 80 % din bugetul 
UE este gestionat de administrațiile naționale sau 
regionale, statele membre joacă, de asemenea, 
un rol important în garantarea respectării 
normelor, precum și în detectarea și combaterea 
neregulilor și a fraudelor. În plus, Curtea de 
Conturi Europeană controlează în fiecare an 
conturile UE. De mai mulți ani, Curtea confirmă 
corectitudinea modului în care sunt ținute 

conturile UE, însă semnalează și o serie de erori la nivelul procedurilor (de exemplu, erori 
de contabilitate comise de participanții la programe naționale sau rambursarea unor 
costuri neeligibile). Atunci când vorbim de erori nu înseamnă că banii UE s-au pierdut, că 
au fost irosiți sau că au făcut obiectul unor fraude. O mare parte din banii cheltuiți din 
cauza erorilor sunt recuperați. În plus, Parlamentul European aprobă, la încheierea 
fiecărui exercițiu financiar, modul în care Comisia a cheltuit bugetul.
Dacă doriți să vedeți cine a primit finanțări din partea UE, Sistemul de transparență 
financiară vă va arăta cine a beneficiat de plăți din partea Comisiei.
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Știați că?

...Bugetul UE este axat pe depășirea crizei, prin 
investiții în creșterea economică și în crearea de locuri de 
muncă, o serie întreagă de proiecte sprij inind 
antreprenorii care doresc să înceapă o afacere, iar noul 
fond în valoare de 6 miliarde EUR fiind destinat combaterii 
șomajului în rândul tinerilor în regiunile din Uniune care 
sunt afectate cel mai mult de această problemă.

. . .Bugetul UE susține agricultorii români și 
dezvoltarea în zonele rurale, prin investiții în proiecte de 
îmbunătățire a condițiilor de trai în mediul rural și prin 
sprijinul acordat întreprinderilor de la sate pentru 
creșterea competitivității.

...UE investește sume importante în regiunile 
României, prin proiecte cum ar fi modernizarea sistemelor 
de alimentare cu apă și construirea de autostrăzi.

...Bugetul UE este bugetul DUMNEAVOASTRĂ: 
cercetători sau agricultori, studenți sau întreprinderi mici 
din mediul rural, toți avem de câștigat de pe urma 
proiectelor finanțate de UE.

8



Cadrul multianual al UE pentru perioada 2014-2020

Deși bugetul UE este adoptat în fiecare an, acesta trebuie să se înscrie în limitele cadrului 
financiar multianual (CFM). CFM este un plan de cheltuieli prin care sunt fixate cuantumurile 
anuale maxime pe care UE le poate cheltui în diferite domenii de activitate, pe o perioadă de 
șapte ani. Prin urmare, acesta modelează prioritățile politice ale UE pentru o perioadă de 
șapte ani.

Pentru perioada de finanțare 2014-2020, UE își propune să îndeplinească obiectivele 
Strategiei Europa 2020 privind creșterea economică, punând accentul pe elementele de care 
are nevoie Europa pentru a depăși criza economică și financiară și axându-se pe domeniile în 
care contribuția UE poate schimba cu adevărat lucrurile. În urma intervenției statelor 
membre, o parte din propunerile Comisiei de reformare radicală au pierdut din impact, însă o 
serie de modificări foarte importante au fost menținute. Printre elemente-cheie ale CFM 
2014-2020 se numără:

Accentul pus pe creșterea economică, ocuparea forței de muncă și competitivitate, prin 
sporirea investițiilor în educație și cercetare și prin crearea unui nou fond pentru Mecanismul 
pentru interconectarea Europei destinat stimulării proiectelor paneuropene de 
infrastructură din domeniul transporturilor, al energiei și al tehnologiilor informației și 
comunicațiilor.
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Calitatea sporită a cheltuielilor, datorată simplificării normelor aferente fondurilor UE, 
accentului clar pus pe investiții care dau rezultate concrete, precum și posibilității de a 
suspenda finanțarea din partea UE în cazul în care o țară nu pune în aplicare politici 
economice și fiscale solide.

O politică agricolă comună reformată, pentru o agricultură europeană mai competitivă și mai 
ecologică.

Combaterea schimbărilor climatice ca element constitutiv esențial al tuturor politicilor 
majore ale UE, un procent de 20 % din CFM 2014-2020 fiind dedicat acțiunilor de combatere 
a schimbărilor climatice.

Solidaritatea cu cele mai sărace țări și regiuni din UE, prin concentrarea celei mai mari părți a 
finanțării regionale în zonele respective și prin instituirea unui nou fond pentru ocuparea 
forței de muncă în rândul tinerilor.

Limitarea creșterii cheltuielilor administrative datorită reducerilor de personal din 
instituțiile europene.
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Obiectivele Europa 2020 pentru țara noastră
· 
· peste 1 miliard € alocați pentru cercetare și dezvoltare 
(C&D) și pentru inovare (OT1), în sprijinul atingerii 
obiectivului național de 2 % din PIB investiți în C&D (în 
comparație cu 0,49 % în anul 2012);
· o economie mai eficientă din punct de vedere 
energetic, 3,9 miliarde € urmând să fie investite pentru 
sprijinirea trecerii la o economie cu emisii reduse de 
carbon (OT4), inclusiv extinderea la scară mai largă a 
energiilor din surse regenerabile (ținta de 24 % din ce? );

· un efort substanțial în materie de incluziune socială (OT9), fiind alocate 3,4 
miliarde € pentru combaterea provocărilor severe de ordin social cu care se confruntă 
România, precum și pentru sprijinirea obiectivului de reducere cu 580 000 a numărului 
de persoane amenințate de sărăcie sau de excluziune (în comparație cu anul 2008);
· creșterea gradului de participare pe piața muncii (OT8), punându-se un accent 
deosebit pe populația tânără, în scopul atingerii țintei de ocupare a forței de muncă la 
nivel național de 70 % (beneficiind de 2,2 miliarde €);
· contribuirea la reducerea ratei abandonului școlar timpuriu până la 11,3 % și 
creșterea gradului de participare din învățământul terțiar până la 26,7 % (OT10), printr-o 
investiție de 1,65 mld. EUR.
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Fondurile europene alocate României în perioada 2014-2020

În perioada 2014-2020, fondurile alocate României sunt de aproximativ 22,4 miliarde € în cadrul politicii de 
coeziune (FEDR, FSE, Fondul de coeziune), la care se adaugă încă 106 milioane € din Inițiativa privind ocuparea 
forței de muncă în rândul tinerilor (alături de o alocare identică din FSE). Fondurile alocate pentru dezvoltarea 
sectorului agricol și a zonelor rurale vor fi suplimentate cu 8 miliarde € din Fondul european agricol pentru 
dezvoltare rurală (FEADR). Alocarea pentru Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime (EMFF) se ridică la 
aproximativ 168 milioane €. Detaliile privind alocarea sunt prezentate în tabelul de mai jos.
Având în vedere sfera largă a provocărilor cu care se confruntă România, toate obiectivele tematice vor beneficia 
de sprijin. Totuși, România va direcționa 51,2 % din fondurile FEDR către C&D (OT1), TIC (OT2), competitivitate 
(OT3) și economia cu emisii reduse de carbon (OT4), cu 5,5 miliarde € peste pragul minim impus. În mod similar, 
resurse semnificative sunt direcționate către OT4, în acest sens fiind rezervate 3,25 miliarde € reprezentând 30 % 
din alocarea FEDR și mult peste pragul minim impus, provenind în mare parte din sprijinul preconizat pentru 
reabilitarea termică a clădirilor.
Cota FSE din fondurile structurale (FEDR și FSE) se ridică la 30,8 %, adică aproximativ 4,8 miliarde €, potrivit cotei 
minime impuse, o cotă de 23 % fiind alocată pentru incluziune socială și combaterea sărăciei, peste pragul minim 
impus de 20 %.
Resursele FEADR (39 % din totalul alocărilor) sunt direcționate într-o măsură semnificativă către biodiversitate, 
gestionarea durabilă a terenurilor și către atenuarea schimbărilor climatice în sectorul agricol și forestier și 
adaptarea la acestea (în cadrul OT 4, 5 și 6), precum și către competitivitate în sectorul agricol și în cel al procesării 
alimentelor (29 % în cadrul OT3).
Întregul teritoriu al României, cu excepția regiunii capitalei București-Ilfov, intră în categoria regiunilor mai puțin 
dezvoltate. Având în vedere nevoile puternice de dezvoltare ale Bucureștiului și, în special, importanța acestei 
regiuni mai ales în ceea ce privește activitățile de cercetare și dezvoltare, România a decis să majoreze alocarea 
pentru București-Ilfov a 839 milioane € prin transferul cotei maxime de 3 % dinspre regiunile mai puțin 
dezvoltate.
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Programele de finanțare în România pentru perioada 2014-2020

Obiectivele politicii de coeziune vor fi realizate prin intermediul a 8 programe operaționale (OP), deci 
cu 1 program mai puțin în comparație cu perioada 2007-2013:

S Programul pentru competitivitate (FEDR), vizând obiectivele tematice 1 și 2;

S Programul privind infrastructura de anvergură (transport, mediu și energie), finanțat din FEDR 
și din Fondul de coeziune, în cadrul obiectivelor tematice 6 și 7;

S Programul regional (FEDR), care se adresează nevoilor regionale și locale (în cadrul 
obiectivelor tematice 1, 3, 4, 6, 8 și 9);

S Programul privind asistența tehnică (FEDR), care sprijină gestionarea fondurilor ESI;

S Programul privind capitalul uman (FSE), în cadrul obiectivelor tematice 8, 9 și 10, care 
abordează prioritățile din domeniul ocupării forței de muncă, al educației și al incluziunii 
sociale;

S Programul privind capacitatea administrativă (FSE), în cadrul obiectivului tematic 11, care 
abordează reforma administrativă și sprijinul pentru instituțiile publice;

În ceea ce privește perioada 2014-2020, la nivel național va exista un singur program de dezvoltare 
rurală (finanțat din FEADR) și un program pentru pescuit și afaceri maritime (finanțat din EMFF).
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