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Evoluția fluxurilor financiare România – UE (2007-2017)  
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Conform http://www.fonduri-ue.ro/fluxuri-financiare , Date prelucrate de PwC Romania 
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România la 11 ani de la aderarea la 
Uniunea Europeană – tablou de bord 

sumele primite 
de România de 

la UE în 
perioada 2007-

2017  

44,5 miliarde de 
Euro 

contribuția 
României la 

bugetul 
comunitar în 

aceeași 
perioadă  

15,1 miliarde de 
Euro 

 
* Conform http://www.fonduri-ue.ro/fluxuri-financiare , Date prelucrate de PwC Romania 

România 
= 

beneficiar 
net de 

fonduri 
europene 

Pentru 1 EUR 
Contribuția RO,  
UE alocă 3,4 EUR 
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Cele mai mari praguri de absorbție 2007-2013 s-au înregistrat 
pentru:  
  
• 91,9% Fondul European pentru Dezvoltare Regională 
• 89,6% Fondul de Coeziune  
• 87,9% Fondul Social European 

 
 

 

Aprox. 90% 
pentru 

exercițiul 
financiar 2007-

2013 

Pentru 
exercițiul 2014-

2020 grad de 
absorbție de 
6,4% până în 

decembrie 2017 

Rata de absorbție  
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Capacitate 
administrativă 

redusă 

Lipsa 
reformei/investițiilor 

suficiente în 
infrastructură 

Neîndeplinirea 
condiționalităților 
ex-ante în materia 
achizițiilor publice 

Factori care au îngreunat absorbția de fonduri 
europene 
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Exemple de succes de utilizare a 
fondurilor europene 

Hub-urile de inovație digitală  
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110 miliarde 

de Euro anual 

Potențialul de creștere 

al sectorului industrial 

european dacă ar 

beneficia de un grad 

mai ridicat de 

digitalizare și 

interconectare a 

produselor și servicii 

(spre exemplu Internet 

of Things)  
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Fabrici inteligente în noile state 
membre EU 

9 

Obiectivul proiectului este de a susține Comisia Europeană în 
implementarea unei rețele de Hub-uri de Inovație Digitală (HID) în 
13 noi State Membre UE  

Implementarea acestei inițiative ar putea asigura competitivitatea pe 
termen lung a sectorului industrial din noile state membre  

 

Oxford University 
Innovation 

Subcontractor Partener principal Beneficiar 
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Țările vizate în cadrul proiectului  
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Bulgaria 
Croatia 

Cehia  

Estonia 

Ungaria  

Letonia  

Lituania  

Malta 

Polonia  

Romania  
Slovenia  

Slovacia  

Cipru 



Beneficiarii din România  
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5 Hub-uri de 
inovație 
digitală 
selectate de 
Comisie 

Brasov 
Cluster for Innovation and 

TechnologyCY6 
Iceberg Consulting  

Bucharest  

Digital Innovation Hub for 

Mechatronics – component of 

the Innovative Strategic 

Cluster for the Smart 

Specialisation of Mechatronics 

- «MECHATREC» 

Professional Association 

of Romanian Patronage 

in Fine Mechanics, Optics 

and Mechatronics 

Industry – the 

Management Entity of 

MECHATREC Cluster 

Cluj-Napoca Transilvania iHUB 4.0 
North-West Regional 

Development Agency 

Constanta 
Constanta Innovation Hub 

(CiTyInnoHub) 

Ovidius University of 

Constanta 

Timisoara 
Timisoara's Digital open Smart 

Solution (TimDiOss) 

Politehnica University of 

Timisoara, Romania 

20 de 
aplicații din 
România, 5 
hub-uri de 

inovație 
digitală 

selectate   

Alte 5 hub-
uri de 

inovație 
digitală 
asociate 
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Cum vor acționa aceste HUB-uri de inovație 
digitală  

Acestea vor oferi companiilor din zonă  

Creează sinergii între furnizorii de 
soluții digitale și alți furnizori de 
tehnologii de vârf  

Ajută la conectarea utilizatorilor și a 
furnizorilor de soluții de inovație 
digitală  

Conexiuni cu investitorii, facilitarea 
accesul la finanțare pentru 
transformarea digitală  
 

Acces la cele mai noi cunoștințe, 
expertiză și tehnologie 

 

@ 



Recomandări PwC care ar putea îmbunătăți 
absorbția de fonduri europene 

Strategie națională 
și un plan corelat de 

acțiuni 

Întărirea capacității 
administrative la nivel 

central și local 

Îmbunătățirea sistemului 
de achiziții publice 

Analizarea oportunității 
unei Bănci de Dezvoltare 

care să susțină 
eforturile de finanțare a 
programelor cu fonduri 

europene  



Vă mulțumesc!  
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in this publication, and, to the extent permitted by law, PwC Tax Advisors and Accountants 
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or duty of care for any consequences of you or anyone else acting, or refraining to act, in 

reliance on the information contained in this publication or for any decision based on it.  
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