
Cadrul financiar
 2021-2027





377,8 miliarde EUR
Coeziune, reziliență și valori

132,8 miliarde EUR

Piața unică, inovare și sectorul
digital

356,4 miliarde EUR
Resurse naturale și mediu

22,7 miliarde EUR

Migrație și gestionarea
frontierelor

13,2 miliarde EUR
Securitate și apărare

98,4 miliarde EUR
Vecinătate și întreaga lume

73,1 miliarde EUR

Administrația publică
EUROpeană

TOTAL CFM 1074,3 mld EUR



O Europă mai inteligentă, prin inovare, digitalizare, transformare economică și
sprijinirea IMM-urilor

PRIORITĂȚI  2021-2027

O Europă mai verde, fără emisii de carbon, punerea în aplicare a Acordului de la Paris și
investiții în tranziția energetică, energia din surse regenerabile și combaterea schimbărilor

climatice

O Europă conectată, cu rețele strategice de transport și digitale
 

O Europă mai socială, pentru realizarea pilonului EUROpean al drepturilor sociale și
sprijinirea calității locurilor de muncă, a învățământului, a competențelor, a incluziunii sociale

și a accesului egal la sistemul de sănătate
 

O Europă mai apropiată de cetățenii săi, prin sprijinirea strategiilor de dezvoltare
conduse la nivel local și a dezvoltării urbane durabile în UE



Alocări
România



1,766 mld. euro FEN

TOTAL AVAILABLE MARKET (TAM)

Programul Operaţional
Tranziție Justă (POTJ)

Sprijină exclusiv activitățile care sunt direct legate de obiectivul specific de a permite regiunilor și
cetățenilor să abordeze impactul social, economic și de mediu al tranziției către o economie neutră

din punct de vedere climatic
 

Măsurile care vor fi finanțate în cadrul programului urmăresc: creșterea și diversificarea economică,
ocuparea forței de muncă prin recalificare sau reconversie profesională, decontaminarea siturilor

poluate și economie circulară, energie curată prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră,
eficiență energetică și energie din surse regenerabile precum și digitalizare.

 
 

0,766 mld JTF și 1 mld. NGEU la care se adaugă cofinanțare
națională de 0,264 mld fiind disponibili în total 2,030 miliarde euro

https://www.fonduri-structurale.ro/descarca-document/29838


peste 13,62 mld.
euro

TOTAL AVAILABLE MARKET (TAM)

0,766 MLD JTF ȘI 1 MLD. NGEU LA
CARE SE ADAUGĂ COFINANȚARE
NAȚIONALĂ DE 0,264 MLD FIIND
DISPONIBILI ÎN TOTAL 2,030
MILIARDE EURO

Programul Operațional
Dezvoltare Durabilă (PODD)

Obiectivele programului au în vedere asigurarea coeziunii sociale, economice și teritoriale
prin sprijinirea unei economii cu emisii scăzute de gaze cu efect de seră și prin asigurarea

utilizării eficiente a resurselor naturale.
Măsurile care vor fi finanțate în cadrul programului urmăresc: nevoile de dezvoltare din

următoarele sectoare: adaptarea la schimbările climatice prin creșterea eficienței
energetice și dezvoltarea sistemelor inteligente de energie, a soluțiilor de stocare și a

adecvanței sistemului energetic; infrastructura de apă și apă uzată; economia circulară;
conservarea biodiversităţii; calitatea aerului si decontaminarea siturilor poluate;

managementul riscurilor.

https://www.fonduri-structurale.ro/descarca-document/29838


8,368 mld. de euro

TOTAL AVAILABLE MARKET (TAM)

0,766 MLD JTF ȘI 1 MLD. NGEU LA
CARE SE ADAUGĂ COFINANȚARE
NAȚIONALĂ DE 0,264 MLD FIIND
DISPONIBILI ÎN TOTAL 2,030
MILIARDE EURO

Programul Operațional
Transport (POT) 

Fondurile vor fi alocate pentru principalele obiective de infrastructură -
șosele de mare viteză, drumuri naționale, feroviare, mobilitate urbană,

transport multimodal, canale navigabile și portuare.

https://www.fonduri-structurale.ro/descarca-document/29838
https://www.fonduri-structurale.ro/descarca-document/29838


2,14 mld de euro

TOTAL AVAILABLE MARKET (TAM)

0,766 MLD JTF ȘI 1 MLD. NGEU LA
CARE SE ADAUGĂ COFINANȚARE
NAȚIONALĂ DE 0,264 MLD FIIND
DISPONIBILI ÎN TOTAL 2,030
MILIARDE EURO

Programul Operațional Creștere
Inteligentă, Digitalizare și
Instrumente Financiare (POCIDIF)

Vizează, în principal, stimularea accesului la finanțare al IMM
pentru inovare prin digitalizare.

cu o contribuție națională de 30%

https://www.fonduri-structurale.ro/descarca-document/29838


4,7 mld. euro

TOTAL AVAILABLE MARKET (TAM)

Programul Operațional
Sănătate (POS)
- Implementarea de programe de screening populațional/ diagnosticare și tratament
al stadiilor incipiente, în special pentru persoane aparținând grupurilor vulnerabile
- Măsuri destinate creșterii capacității de îngrijire medicală a pacientului critic
prenatal/ neonatal/ postneonatal, Măsuri de diagnosticare precoce și/ sau tratament
antenatal/ neonatal/ postnatal, Dezvoltarea Institutului Național de
Cercetare=Dezvoltare Medicomilitară ”Cantacuzino”.

reprezentând fonduri europene nerambursabile, fonduri structurale
europene, cât și o contribuție națională de la bugetul de stat

https://www.fonduri-structurale.ro/descarca-document/29838


5,775 mld. euro

TOTAL AVAILABLE MARKET (TAM)

Programul Operațional
Educație și Ocupare (POEO)
-  Îmbunătățirea accesibilității, calității educației și îngrijirii copiilor preșcolari, inclusiv ale
infrastructurii aferente
-    Prevenirea abandonului școlar timpuriu
-    Ameliorarea calității educației și formării profesionale
- Integrarea tinerilor pe piața munci, dezvoltarea culturii antreprenoriale, sprijinirea
antreprenoriatului și a economiei sociale 
-  Creșterea participării la învățarea pe parcursul întregii vieți pentru asigurarea tranzițiilor pe
piața muncii și a mobilității profesionale a angajaților

3,861 miliarde euro fonduri structurale europene și 1,913 miliarde euro
cofinanțare națională

https://www.fonduri-structurale.ro/descarca-document/29838


3,663 mld. euro 

TOTAL AVAILABLE MARKET (TAM)

Programul Operaţional Incluziune
și Demnitate Socială (POIDS)

Menit să răspundă nevoilor grupurilor vulnerabile din mediul rural, în principal, dar și
din mediul urban, atât în ceea ce privește asigurarea accesului la servicii cât și prin
implementarea unor măsuri care să sprijine în mod direct membrii grupurilor
vulnerabile (vouchere, sprijin material, alimente, etc).

2.960 miliarde euro fonduri europene + 703 milioane euro buget
de la stat

https://www.fonduri-structurale.ro/descarca-document/29838


buget alocat
fiecărei regiuni

TOTAL AVAILABLE MARKET (TAM)

Programe Operaţionale
Regionale (POR)

Își propune să asigure continuitatea viziunii strategice privind
dezvoltarea durabilă și echilibrată a regiunilor din perioada 2014-2020.
Fiecare program operațional regional va fi gestionat de Agențiile de
Dezvoltare Regională, ca autorități de management.

https://www.fonduri-structurale.ro/descarca-document/29838


AP 1. O regiune competitivă prin inovare, digitalizare și întreprinderi dinamice

AP 2. O regiune cu orașe Smart

AP 3. O regiune cu orașe prietenoase cu mediul

AP 4. Dezvoltarea sistemelor de încălzire centralizate

AP 5. O regiune accesibilă

AP 6. O regiune educată

AP 7. O regiune atractivă

AP 8. Asistență Tehnică



598,5 mil. euro

TOTAL AVAILABLE MARKET (TAM)

Programul Operațional
Asistență Tehnică (POAT)

Asigură utilizarea şi administrarea eficientă şi eficace a fondurilor UE,
sprijinind programarea, monitorizarea, controlul, auditul, evaluarea,
comunicarea cu privire la priorităţile UE

buget dublu față de 2014-2020

https://www.fonduri-structurale.ro/descarca-document/29838


Pe lângă cele 31 mld. euro
fonduri nerambursabile
disponibile României,
propunerea Comisiei

Europene pentru Cadrul
Financiar Multianual din

perioada 2021-2027
destinat Politicii Agricole
Comune se ridică la circa 

20,5 miliarde de euro. 

Din această sumă, 13.3
miliarde reprezintă plățile

directe, în timp ce 6.7 miliarde
de euro se vor acorda pentru 

Fondul European Agricol
pentru Dezvoltare Rurală

(FEADR).



PRIORITĂȚILE MEDIULUI
DE AFACERI 
ÎN DOMENIUL FONDURILOR
EUROPENE 2021-2027



CREAREA UNUI ECOSISTEM DE AFACERI CAPABIL SĂ FACĂ
FAŢĂ PROVOCĂRILOR VIITORULUI: DIGITALIZAREA,

TRANZIŢIA CĂTRE O ECONOMIE VERDE, CONCURENŢA PE
PIEŢELE INTERNAŢIONALE.

 

RESURSE UMANE CALIFICATE ŞI CU
COMPETENŢE ÎN TEHNOLOGIA INFORMAŢIEIViziunea 

mediului de 
afaceri SUSŢINEREA INIŢIATIVELOR

ANTREPRENORIALE

DIGITALIZAREA RELAŢIEI MEDIUL PRIVAT-
ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ



Antreprenoriat

Muncă

Energie

Turism

IT&C

 
Agricultură

 
Fonduri europene

 
Industrie

 
Financiar

 
 

Mediu
 

Sănătate
 

Educație
 

Construcții

Consumatori și Concurență 

a

Task-force-urile CNIPMMR




