
 

RO   RO 

 

 

 
COMISIA 
EUROPEANĂ  

Bruxelles, 14.1.2020  

COM(2020) 23 final 

ANNEX 

 

ANEXĂ 

 

la 

Propunerea modificată de 

 

REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI 

de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, 

Fondul social european plus, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și 

afaceri maritime, și de instituire a unor norme financiare aplicabile acestor fonduri, 

precum și Fondului pentru azil și migrație, Fondului pentru securitate internă și 

Instrumentului pentru managementul frontierelor și vize 

 



 

1 
 

ANEXĂ 

Anexele I, II, V și VII la propunerea Comisiei COM(2018) 375 se modifică după cum urmează: 

ANEXA I 

(1) Titlul se înlocuiește cu următorul text: 

„Dimensiuni și coduri pentru tipurile de intervenție aferente FEDR, FSE+, Fondului 

de coeziune și FTJ – articolul 17 alineatul (5)” 

(2) La titlul tabelului 1 se adaugă următoarea notă de subsol: 

„ 
*
 Pentru obiectivul specific «de a permite regiunilor și cetățenilor să facă față 

efectelor sociale, economice și de mediu ale tranziției către o economie neutră din 

punct de vedere climatic», sprijinit de FTJ, pot fi utilizate domeniile de intervenție din 

cadrul oricărui obiectiv de politică, cu condiția să fie coerente cu articolele [4] și [5] 

din Regulamentul (UE) [noul regulament FTJ] și conforme cu planul teritorial pentru 

o tranziție justă relevant. Pentru acest obiectiv specific, coeficientul pentru calcularea 

sprijinului acordat obiectivelor legate de schimbările climatice se stabilește la 100 % 

pentru toate domeniile de intervenție utilizate.” 

 

ANEXA II 

(1) Punctul 1 se înlocuiește cu următorul text: 

„1. Selecționarea obiectivelor de politică și a obiectivului specific al FTJ, dacă este cazul 

Trimitere:  articolul 8 litera (a) din RDC, articolul 3 din Regulamentele FAMI, FSI, IMFV 

Tabelul 1: Selecționarea obiectivului de politică (și a obiectivului specific al FTJ), cu justificare  

Obiectiv 

selecționat 

Program Fond 

 

 Justificare pentru selecționarea unui 

obiectiv de politică (sau a obiectivului 

specific al FTJ)  

    [3 500 per obiectiv] 

” 
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(2) Punctul 5 se înlocuiește cu următorul text: 

„5. Alocare financiară preliminară per obiectiv de politică și obiectiv specific al FTJ  

Trimitere: articolul 8 litera (c) din RDC 

Tabelul 4: Alocare financiară preliminară din partea FEDR, FSE+, FTJ, FC și FEPAM, per obiectiv de 

politică* 

Obiectiv de 

politică/specific 

al FTJ 

FEDR FSE+ FTJ Fondul de 

coeziune  

FEPAM Total 

Obiectivul de 

politică 1 

      

Obiectivul de 

politică 2 

      

Obiectivul de 

politică 3 

      

Obiectivul de 

politică 4 

      

Obiectivul de 

politică 5 

      

Obiectivul 

specific al FTJ** 

      

Asistență tehnică       

Alocare pentru 

2026-2027 

      

Total        

*Obiective de politică și obiectivul specific al FTJ în conformitate cu articolul 4 alineatul (1) din RDC. Pentru FEDR, FSE+, FC și FTJ 
pentru anii 2021-2025; pentru FEPAM pentru anii 2021-2027. 

**A se insera în acest rând sprijinul complementar preconizat din partea FEDR și FSE+ care urmează să fie transferat către FTJ.” 
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(3) La punctul 6, tabelul 6 se înlocuiește cu următorul text:  

„Tabelul 6: Lista programelor cu alocări financiare preliminare* 

*Obiective de politică și obiectivul specific al FTJ în conformitate cu articolul 4 alineatul (1) din RDC. Pentru FEDR, FSE+, FC și FTJ 
pentru anii 2021-2025; pentru FEPAM pentru anii 2021-2027. 

**În conformitate cu articolul 106 alineatul (2) privind determinarea ratelor de cofinanțare. 

*** Alocarea preliminară FTJ preconizată, indicând separat alocarea FTJ inițială și sprijinul 

complementar din partea FSE+ și FEDR pentru categoria vizată de regiuni, dacă se cunoaște deja.” 

  

Titlul [255] Fond Categorie de 

regiuni 

Contribuția 

UE 

Contribuție 

națională** 

Total  

Programul 1 FEDR Mai dezvoltate    

În tranziție    

Mai puțin 

dezvoltate 

   

Ultraperiferice și 

nordice slab 

populate 

   

Programul 1 FC     

Programul 1 FSE+ Mai dezvoltate    

În tranziție    

Mai puțin 

dezvoltate 

   

Ultraperiferice și 

nordice slab 

populate 

   

Programul 1 FTJ – 

alocare*** 

Mai dezvoltate    

În tranziție    

Mai puțin 

dezvoltate 

   

Programul 1 FTJ – FSE+ 

sprijin 

complementar 

care urmează 

să fie transferat 

către FTJ 

Mai dezvoltate    

În tranziție    

Mai puțin 

dezvoltate 

   

Programul 1 FTJ – FEDR 

sprijin 

complementar 

care urmează 

să fie transferat 

către FTJ 

Mai dezvoltate    

În tranziție    

Mai puțin 

dezvoltate 

   

Total  FEDR, FC, 

FSE+, FTJ 

    

Programul 2 FEPAM     

Programul 3 FAMI     

Programul 4 FSI     

Programul 5 IMFV     

Total  Toate fondurile     
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ANEXA V 

(1) Titlul și primul tabel se înlocuiesc cu următorul text: 

Model pentru programele finanțate din FEDR (obiectivul „Investiții pentru 

ocuparea forței de muncă și creștere economică”), FSE+, FTJ, Fondul de 

coeziune și FEPAM – articolul 16 alineatul (3) 

CCI  

Titlul în limba engleză [255 de caractere
*
] 

Titlul în limba (limbile) națională 

(e) 

[255] 

Versiune  

Primul an [4] 

Ultimul an [4] 

Eligibil de la  

Eligibil până la  

Numărul deciziei Comisiei  

Data deciziei Comisiei  

Numărul deciziei de modificare a 

statului membru 
 

Data intrării în vigoare a deciziei 

de modificare a statului membru 

 

Transfer nesubstanțial [articolul 19 

alineatul (5)] 

Da/Nu 

Regiuni NUTS acoperite de 

program (nu se aplică pentru 

EMFF) 

 

Fondul vizat  FEDR 

 Fondul de coeziune 

 FSE+ 

 FTJ 

 FEPAM 
*
Numerele între paranteze pătrate se referă la numărul de caractere.” 
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(2) La punctul 2, tabelul 1T se înlocuiește cu următorul text:  

„ 
ID Titlu [300] AT Bază de calcul Fond Categorie de regiuni 

sprijinită 

Obiectiv 

specific 

selecționat 

1 Prioritatea 1 Nu  FEDR Mai dezvoltate OS 1 

 În tranziție 

Mai puțin 

dezvoltate 

OS 2 

Ultraperiferice și 

nordice slab 

populate 

Mai dezvoltate OS 3 

2 Prioritatea 2 Nu  FSE+ 

 

Mai dezvoltate OS 4 

 În tranziție 

Mai puțin 

dezvoltate 

OS 5 

Ultraperiferice și 

nordice slab 

populate 

3 Prioritatea 3 Nu  FC N/A OS 6 

4 Prioritatea 4 Nu  FTJ* 

 

Mai dezvoltate OS FTJ 

În tranziție 

Mai puțin 

dezvoltate 

5 Prioritate Asistență tehnică Da    N/A 

 

.. Prioritate specifică 

Ocuparea forței de muncă în 

rândul tinerilor 

Nu  FSE+   

.. Prioritate specifică 

Recomandări specifice 

fiecărei țări 

Nu  FSE+   

.. Prioritate specifică Acțiuni 

inovatoare 

Nu  FSE+  OS 8 

 Prioritate specifică 

Deprivare materială 

Nu  FSE+  OS 9 

* Aici figurează alocarea FTJ și sprijinul complementar transferat din FEDR și FSE+.” 
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(3) La punctul 3.A., tabelul 15 se înlocuiește cu următorul text:  

„ 

 Categorie de 

regiuni 

Oportunitatea 

de politică 1 

Oportunitatea 

de politică 2 

Oportunitatea 

de politică 3 

Oportunitatea 

de politică 4 

Oportunitatea 

de politică 5 
Sumă 

  (a) (b) (c) (d) (e) (f)=(a)+(b)+(c)+(d)+(e)) 

FEDR Mai 

dezvoltate 

      

Mai puțin 

dezvoltate 

      

În tranziție       

Ultraperiferice 

și nordice slab 

populate 

      

FSE+ Mai 

dezvoltate 

      

Mai puțin 

dezvoltate 

      

În tranziție       

Ultraperiferice 

și nordice slab 

populate 

      

FTJ* Mai 

dezvoltate 

      

Mai puțin 

dezvoltate 

      

În tranziție       

FC        

FEPAM        

Total        

* Alocare inițială din FTJ (fără resursele complementare transferate) în limitele stabilite la articolul 21.” 
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(4) La punctul 3.A. Se inserează un nou tabel 18: 

„Tabelul 18: Alocare inițială din FTJ pentru program
1
 

Trimitere: Articolul 21a  

 Alocare inițială din FTJ pentru program* per categorie de regiuni 

Mai dezvoltate În tranziție Mai puțin dezvoltate 

Alocare inițială din FTJ pentru program*    

* Program ce beneficiază de alocare din partea FTJ. 

1 Atunci când FTJ este „fondul vizat” (date de bază privind programul, p. 1 din modelul de program).” 

 

(5) La punctul 3.A, după tabelul 18, se inserează o nouă căsuță de bifat: 

„Transfer obligatoriu de resurse FEDR și FSE+ drept sprijin complementar 

către Fondul pentru o tranziție justă
2
 

Transfer către 

FTJ 
se referă la transferurile interne din cadrul programului care beneficiază de 

alocare din FTJ (tabelul 18A) 
se referă la transferurile de la alte programe către programul care beneficiază de 

alocare din FTJ (Tabelul 18B) 

 N/A (adică, programul nu beneficiază de sprijin din partea FTJ) 

2 În cazul în care un program sprijinit de FTJ beneficiază de sprijin complementar (a se vedea articolul 21a) în cadrul 

programului și de la alte programe, trebuie completate atât tabelul 18A, cât și 18B.” 
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(6) La punctul 3.A, se inserează un nou tabel 18A: 

„Tabelul 18A: Transfer de resurse FEDR și FSE+ către Fondul pentru o tranziție justă (FTJ) în 

cadrul programului 

 

 Alocare FTJ în cadrul programului* per categorie de regiuni 

Mai dezvoltate În tranziție Mai puțin 

dezvoltate 

Transfer în cadrul programului* (sprijin 

complementar) per categorie de regiuni 
   

FEDR Mai dezvoltate    

În tranziție    

Mai puțin dezvoltate    

Ultraperiferice și nordice 

slab populate 
   

FSE+ Mai dezvoltate    

În tranziție    

Mai puțin dezvoltate    

Ultraperiferice și nordice 

slab populate 
   

Total  Mai dezvoltate    

 În tranziție    

 Mai puțin dezvoltate    

 Ultraperiferice și nordice 

slab populate 
   

* Program ce beneficiază de alocare din partea FTJ.” 
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(7) La punctul 3.A, se inserează un nou tabel 18B: 

„Tabelul 18B: Transfer de resurse FEDR și FSE+ din alt(e) program(e) către 

Fondul pentru o tranziție justă (FTJ) în cadrul acestui program 

 

 Sprijin complementar pentru FTJ în cadrul acestui 

program (numărul CCI)* per categorie de regiuni 

Mai dezvoltate În tranziție Mai puțin 

dezvoltate 

Transfer(uri) de la alt(e) program(e)** per 

categorie de regiuni 

   

Programul 1 (numărul CCI)    

FEDR Mai dezvoltate    

 În tranziție    

 Mai puțin dezvoltate    

 Ultraperiferice și nordice 

slab populate 

   

FSE+ Mai dezvoltate    

 În tranziție    

 Mai puțin dezvoltate    

 Ultraperiferice și nordice slab 

populate 
   

Programul 2 (numărul CCI)    

Programul 3 (numărul CCI)    

Total FEDR Mai dezvoltate    

 În tranziție    

 Mai puțin dezvoltate    

 Ultraperiferice și nordice 

slab populate 

   

Total FSE+ Mai dezvoltate    

 În tranziție    

 Mai puțin dezvoltate    

 Ultraperiferice     

Total    
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* program cu alocare din FTJ, care beneficiază de sprijin complementar din partea FEDR și FSE+. 

** program care oferă sprijin complementar din partea FEDR și FSE+ (sursă).” 

 

Justificarea transferului obligatoriu din FEDR și FSE+ pe baza tipurilor planificate de intervenții – 

articolul 17 alineatul (3) litera (d) punctul (viii) 

Câmp de text [3 000]  

 

(8) La punctul 3.1, tabelul 10 se înlocuiește cu următorul text: 

„ 
Tabelul 10: Credite financiare, per an 

Fond Categorie de 

regiuni 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Total  

FEDR* Mai puțin 

dezvoltate 

        

Mai 
dezvoltate 

        

În tranziție         

Ultraperiferice 

și nordice slab 
populate 

        

Total          

FSE+* Mai puțin 

dezvoltate 

        

Mai 

dezvoltate 

        

În tranziție         

Ultraperiferice 
și nordice slab 

populate 

        

Total           

FTJ** Mai puțin 
dezvoltate 

        

Mai 

dezvoltate 

        

În tranziție         

Total           

Fondul de 

coeziune 

N/A         

FEPAM N/A         

Total           

* Sume după transferul obligatoriu, adică dacă transferul obligatoriu din FEDR și FSE+ se realizează din acest program, sumele FEDR și 

FSE+ nu includ sumele transferate. 

** A se indica totalul resurselor FTJ conform tabelului 18 (adică alocarea din FTJ și sprijinul 

complementar transferat din FEDR și FSE+).” 
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(9) punctul 3.2 se înlocuiește cu următorul text:  

„3.2. Pachet financiar per fond și per cofinanțare națională*
 

Trimitere: articolul 17 alineatul (3) litera (f) punctul (ii) și articolul 17 alineatul (6) 

Pentru obiectivul „Investiții pentru ocuparea forței de muncă și creștere economică”: 

Tabelul 11: Pachet financiar per fond și per cofinanțare națională 

Obiectiv de 

politică/FTJ sau 

AT 

Prioritate Bază de calcul pentru 

sprijinul UE (total sau 

public) 

Fond Categorie de 

regiuni** 

Contribuția 

UE 

Contribuție 

națională 

Defalcarea 

orientativă a 

contribuției 

naționale 

Total Rată de cofinanțare 

Public  Privat  

    (a) (b)=(c)+(d) (c) (d) (e)=(a)+(

b)*** 

(f)=(a)/(e)*** 

 Prioritatea 1 P/T FEDR Mai puțin 

dezvoltate 

      

Mai dezvoltate       

În tranziție       

Alocarea specială 

pentru regiunile 

ultraperiferice și 

regiunile nordice 

slab populate 

      

 Prioritatea 2  FSE+ Mai puțin 
dezvoltate 

      

Mai dezvoltate       

În tranziție       

Ultraperiferice și 
nordice slab 

populate 

      

 Prioritatea 3  FTJ**** Mai puțin 
dezvoltate 

      

Mai dezvoltate       

În tranziție       

 Prioritatea 4  FC        

AT AT articolul 29 
din RDC 

 FEDR sau 
FSE+ sau FC 

sau FTJ 

       

 AT articolul 30 

din RDC 

 FEDR sau 

FSE+ sau FC 
sau FTJ 

       

Total FEDR 

 

  Mai dezvoltate       

  În tranziție       

  Mai puțin 

dezvoltate 
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  Alocarea specială 
pentru regiunile 

ultraperiferice și 

regiunile nordice 
slab populate 

      

Total FSE+ 

 

  Mai dezvoltate       

  În tranziție       

  Mai puțin 
dezvoltate 

      

  Regiuni 

ultraperiferice și 

nordice slab 
populate 

      

Total FTJ 

 

  Mai dezvoltate       

  În tranziție       

  Mai puțin 
dezvoltate 

      

Total FC  N/A        

Total general          

* Înainte de evaluarea intermediară, în 2025, pentru FEDR, FSE+, FC și FTJ, numai creditele financiare pentru exercițiile 2021-2025. 

**Pentru FEDR: mai puțin dezvoltate, în tranziție, mai dezvoltate și, după caz, alocare specială pentru regiuni ultraperiferice și regiuni nordice slab populate. Pentru FSE+: mai puțin dezvoltate, în tranziție, mai 

dezvoltate și, după caz, alocare suplimentară pentru regiuni ultraperiferice și regiuni nordice slab populate. Pentru FC: nu se aplică. Pentru asistența tehnică, aplicarea unor categorii de regiuni depinde de selecționarea 

unui fond. 

***Pentru toate categoriile de regiuni, acolo unde este relevant. 

**** A se indica totalul resurselor FTJ conform tabelului 18 (adică o alocare din FTJ și sprijinul complementar transferat din FEDR și FSE+).” 
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(10) La punctul 8, tabelul 14 se înlocuiește cu următorul text: 

„ 

Indicarea utilizării articolelor 88 și 89 din 

RDC* 

 

Prioritate 

nr. 

Fond Obiectiv specific („Investiții 

pentru ocuparea forței de muncă și 

creștere economică”) sau domeniu 

de sprijin (FEPAM) 

Utilizarea rambursării cheltuielilor eligibile pe 

bază de costuri unitare, sume forfetare și rate 

forfetare în cadrul priorității în conformitate cu 

articolul 88 din RDC 

Prioritatea 

1 

FEDR OS 1 

OS 2 

Prioritatea 

2 

FSE+ OS 3 

OS 4 

Prioritatea 

3 

FC OS 5 

OS 6 

Prioritatea 

4 

FTJ OS FTJ 

 

Utilizarea finanțărilor nelegate de costuri în 

conformitate cu articolul 89 din RDC 

Prioritatea 

1 

FEDR OS 7 

OS 8 

Prioritatea 

2 

FSE+ OS 9 

OS 10 

Prioritatea 

3 

FC OS 11 

OS 12 

Prioritatea 

4 

FTJ OS FTJ 

 

* Se vor furniza informații complete conform modelelor anexate la RDC.” 
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ANEXA VII 

(1) Tabelul 1 se înlocuiește cu următorul text:  

„ 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  11.  12.  13.  

Creditul financiar al priorității, pe baza programului  Date cumulate referitoare la evoluția financiară a programului  

Prioritate  Obiectiv 

specific 

Fond Categorie 

de regiuni 

Baza de calcul 

pentru 

contribuția din 
partea Uniunii* 

(Contribuția 

totală sau 
contribuția 

publică) 

Pachet financiar 

(în EUR) 

Rată de 

cofinanțare 

(%) 

Costul eligibil 

total al 

operațiunilor 
selecționate 

pentru sprijin 

(EUR) 
 

 

Contribuția din 

partea 

fondurilor la 
operațiunile 

selecționate 

pentru sprijin 
(EUR) 

Procentul din 

alocarea totală 

acoperit cu 
operațiuni 

selecționate (%) 

 
[coloana 

7/coloana 5 x 

100] 
 

Valoarea totală a 

cheltuielilor 

eligibile suportate 
de beneficiari și 

plătite în cursul 

implementării 
operațiunilor 

Procentul din 

alocarea totală 

acoperit de 
cheltuielile 

eligibile suportate 

de beneficiari și 
plătite în cursul 

implementării 

operațiunilor (%) 
 

[coloana 

10/coloana 5 x 

100] 

Număr de 

operațiuni 

selecționate 

   Calcul  Calcul  

<type='S

’ 

input='G'
> 

<type='S’ 

input='G'> 

<type='S

’ 

input='G
'> 

<type='S’ 

input='G'> 

<type='S’ 

input='G'> 

<type='N’ 

input='G'> 

<type='P’ 

input='G'> 

<type='Cu' 

input='M'> 

 <type='P' 

input=' G '> 

<type='Cu' 

input='M'> 

<type='P’ 

input='G'> 

<type='N' 

input='M'> 

             

Prioritate

a 1 

OS 1 FEDR           

Prioritate

a 2 

OS 2 FSE+           

Prioritate

a 3 

OS 3 Fondul 

de 
coeziune 

N/A          

Prioritate

a 4 

OS FTJ FTJ*           

Total   FEDR Mai puțin 
dezvoltate 

 <type='N' input=' 
G '> 

 <type='Cu' 
input=' G '> 

 <type='P' 
input=' G '> 

<type='Cu' 
input=' G '> 

<type='P’ 
input='G'> 

<type='N' 
input=' G '> 

Total  FEDR În tranziție  <type='N' input=' 

G '> 

 <type='Cu' 

input=' G '> 

 <type='P' 

input=' G '> 

<type='Cu' 

input=' G '> 

<type='P’ 

input='G'> 

<type='N' 

input=' G '> 
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Total  FEDR Mai 
dezvoltate 

 <type='N' input=' 
G '> 

 <type='Cu' 
input=' G '> 

 <type='P' 
input=' G '> 

<type='Cu' 
input=' G '> 

<type='P’ 
input='G'> 

<type='N' 
input=' G '> 

Total  FEDR Alocare 

specială 
pentru 

regiuni 

ultraperiferi
ce sau 

regiuni 

nordice slab 
populate 

 <type='N' input=' 

G '> 

 <type='Cu' 

input=' G '> 

 <type='P' 

input=' G '> 

<type='Cu' 

input=' G '> 

<type='P’ 

input='G'> 

<type='N' 

input=' G '> 

Total  FSE+ Mai puțin 

dezvoltate 

 <type='N' input=' 

G '> 

 <type='Cu' 

input=' G '> 

 <type='P' 

input=' G '> 

<type='Cu' 

input=' G '> 

<type='P’ 

input='G'> 

<type='N' 

input=' G '> 

Total  FSE+ În tranziție  <type='N' input=' 
G '> 

 <type='Cu' 
input=' G '> 

 <type='P' 
input=' G '> 

<type='Cu' 
input=' G '> 

<type='P’ 
input='G'> 

<type='N' 
input=' G '> 

Total  FSE+ Mai 

dezvoltate 

 <type='N' input=' 

G '> 

 <type='Cu' 

input=' G '> 

 <type='P' 

input=' G '> 

<type='Cu' 

input=' G '> 

<type='P’ 

input='G'> 

<type='N' 

input=' G '> 

Total  FSE+ Alocare 

specială 

pentru 
regiuni 

ultraperiferi

ce sau 
regiuni 

nordice slab 

populate 

 <type='N' input=' 

G '> 

 <type='Cu' 

input=' G '> 

 <type='P' 

input=' G '> 

<type='Cu' 

input=' G '> 

<type='P’ 

input='G'> 

<type='N' 

input=' G '> 

Total  Fondul 

de 

coeziune 

N/A  <type='N' input=' 

G '> 

 <type='Cu' 

input=' G '> 

 <type='P' 

input=' G '> 

<type='Cu' 

input=' G '> 

<type='P’ 

input='G'> 

<type='N' 

input=' G '> 

Total  FTJ* Mai puțin 

dezvoltate 

 <type='N' input=' 

G '> 

 <type='Cu' 

input=' G '> 

 <type='P' 

input=' G '> 

<type='Cu' 

input=' G '> 

<type='P’ 

input='G'> 

<type='N' 

input=' G '> 

Total  FTJ* În tranziție  <type='N' input=' 

G '> 

 <type='Cu' 

input=' G '> 

 <type='P' 

input=' G '> 

<type='Cu' 

input=' G '> 

<type='P’ 

input='G'> 

<type='N' 

input=' G '> 

Total  FTJ* Mai 
dezvoltate 

 <type='N' input=' 
G '> 

 <type='Cu' 
input=' G '> 

 <type='P' 
input=' G '> 

<type='Cu' 
input=' G '> 

<type='P’ 
input='G'> 

<type='N' 
input=' G '> 

* Sume care includ sprijinul complementar transferat din FEDR și FSE+.” 
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(2) Tabelul 7 se înlocuiește cu următorul text:  

„ 
Fond Categorie de regiuni Contribuția Uniunii 

[anul calendaristic curent] [anul calendaristic 

următor] 

ianuarie-octombrie noiembrie-decembrie ianuarie-decembrie 

FEDR Mai puțin dezvoltate  <type="Cu" 

input="M"> 

<type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> 

 În tranziție <type="Cu" 

input="M"> 

<type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> 

 Mai dezvoltate  <type="Cu" 

input="M"> 

<type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> 

 Ultraperiferice și nordice 

slab populate 
*
 

<type="Cu" 

input="M"> 

<type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> 

CTE  <type="Cu" 

input="M"> 

<type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> 

FSE+ Mai puțin dezvoltate  <type="Cu" 

input="M"> 

<type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> 

 În tranziție  <type="Cu" 

input="M"> 

<type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> 

 Mai dezvoltate  <type="Cu" 

input="M"> 

<type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> 

 Ultraperiferice și nordice 

slab populate* 

<type="Cu" 

input="M"> 

<type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> 

FTJ** Mai puțin dezvoltate  <type="Cu" 

input="M"> 

<type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> 

 În tranziție  <type="Cu" 

input="M"> 

<type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> 

 Mai dezvoltate  <type="Cu" 

input="M"> 

<type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> 

FSI     

IMFV     
  * Este oportun să se indice numai alocarea specifică pentru regiunile ultraperiferice/regiunile nordice slab populate. 

** Sume care includ finanțarea complementară transferată din FEDR și FSE+, după caz.” 


