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ANEXA IV 

 

Programul InvestEU - instrumente precedente 

 

 

A. Instrumente de capital: 

 Fondul pentru înființare (ETF98): Decizia 98/347/CE a Consiliului din 

19 mai 1998 privind măsurile de asistență financiară pentru întreprinderile mici și 

mijlocii (IMM-uri) inovatoare și creatoare de locuri de muncă – Inițiativa pentru 

creștere economică și ocuparea forței de muncă (JO L 155, 29.5.1998, p. 43). 

 

 TTP: Decizie a Comisiei de adoptare a unei decizii complementare de finanțare 

privind acțiunile din cadrul activității „Piața internă a mărfurilor și politicile 

sectoriale” a Direcției Generale Întreprinderi și Industrie pentru 2007 și de adoptare a 

unei decizii-cadru privind finanțarea acțiunii pregătitoare „Asumarea de către UE a 

rolului său într-o lume globalizată” și a celor patru proiecte-pilot „Erasmus pentru 

tineri antreprenori”, „Măsuri de promovare a cooperării și a parteneriatelor între 

microîntreprinderi și întreprinderile mici și mijlocii”, „Transferul tehnologic” și 

„Destinații europene de excelență” ale Direcției Generale Întreprinderi și Industrie 

pentru 2007 [C(2007)531]. 

 

 Fondul pentru înființare (ETF01): Decizia 2000/819/CE a Consiliului din 

20 decembrie 2000 privind programul multianual pentru întreprinderi și 

antreprenoriat, în special pentru întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri) (2001-

2005) (JO L 333, 29.12.2000, p. 84). 

 

 GIF: Decizia nr. 1639/2006/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 

24 octombrie 2006 de instituire a unui program-cadru pentru inovație și 

competitivitate (2007 - 2013) (JO L 310, 9.11.2006, p. 15). 

 

 Mecanismul pentru interconectarea Europei (MIE): Regulamentul (UE) 

nr. 1316/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 de 

instituire a Mecanismului pentru Interconectarea Europei, de modificare a 

Regulamentului (UE) nr. 913/2010 și de abrogare a Regulamentelor (CE) 

nr. 680/2007 și (CE) nr. 67/2010 (JO L 348, 20.12.2013, p. 129), astfel cum a fost 

modificat de Regulamentul (UE) 2015/1017 al Parlamentului European și al 

Consiliului din 25 iunie 2015 privind Fondul european pentru investiții strategice, 

Platforma europeană de consiliere în materie de investiții și Portalul european pentru 

proiecte de investiții și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1291/2013 și (UE) 

nr. 1316/2013 – Fondul european pentru investiții strategice (JO L 169, 1.7.2015, p. 

1). 

 

 COSME EFG: Regulamentul (UE) nr. 1287/2013 al Parlamentului European și al 

Consiliului din 11 decembrie 2013 de instituire a unui program pentru 

competitivitatea întreprinderilor și a întreprinderilor mici și mijlocii (COSME) 
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(2014-2020) și de abrogare a Deciziei nr. 1639/2006/CE (JO L 347, 20.12.2013, p. 

33).  

 

 InnovFin pentru capitaluri proprii: 

– Regulamentul (UE) nr. 1291/2013 al Parlamentului European și al Consiliului 

din 11 decembrie 2013 de instituire a Programului cadru pentru cercetare și 

inovare (2014-2020) – Orizont 2020 și de abrogare a Deciziei nr. 

1982/2006/CE (JO L 347, 20.12.2013, p. 104); 

– Regulamentul (UE) nr. 1290/2013 al Parlamentului European și al Consiliului 

din 11 decembrie 2013 de stabilire a normelor de participare și diseminare 

pentru „Programul-cadru pentru cercetare și inovare (2014-2020) – Orizont 

2020” și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1906/2006 (JO L 347, 

20.12.2013, p. 81); 

– Decizia 2013/743/UE a Consiliului din 3 decembrie 2013 de instituire a 

programului specific de punere în aplicare a Planului-cadru pentru cercetare și 

inovare (2014-2020) – Orizont 2020 și de abrogare a Deciziilor 2006/971/CE, 

2006/972/CE, 2006/973/CE, 2006/974/CE și 2006/975/CE (JO L 347, 

20.12.2013, p. 965). 

 

 Componenta investițională din cadrul EaSI dedicată consolidării capacităților 

Regulamentul (UE) nr. 1296/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 

11 decembrie 2013 privind Programul Uniunii Europene pentru ocuparea forței de 

muncă și inovare socială („EaSI”) și de modificare a Deciziei nr. 283/2010/UE de 

instituire a unui instrument european de microfinanțare Progress pentru ocuparea 

forței de muncă și incluziune socială (JO L 347, 20/12/2013, p. 238). 

 

 

B. Instrumente de garantare 

 Fondul de garantare pentru IMM-uri '98 (SMEG98): Decizia 98/347/CE a 

Consiliului din 19 mai 1998 privind măsurile de asistență financiară pentru 

întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri) inovatoare și creatoare de locuri de muncă 

– Inițiativa pentru creștere economică și ocuparea forței de muncă (JO L 155, 

29.5.1998, p. 43). 

 

 Fondul de garantare pentru IMM-uri '01 (SMEG01): Decizia 2000/819/CE a 

Consiliului din 20 decembrie 2000 privind programul multianual pentru întreprinderi 

și antreprenoriat, în special pentru întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri) (2001-

2005) (JO L 333, 29.12.2000, p. 84). 

 

 Fondul de garantare pentru IMM-uri '07 (SMEG07): Decizia nr. 1639/2006/CE a 

Parlamentului European și a Consiliului din 24 octombrie 2006 de instituire a unui 

program-cadru pentru inovație și competitivitate (2007 - 2013) (JO L 310, 9.11.2006, 

p. 15). 
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 Instrumentul european de microfinanțare Progress – Garanție (EPMF-G): 

Decizia nr. 283/2010/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 

25 martie 2010 de instituire a unui instrument european de microfinanțare Progress 

pentru ocuparea forței de muncă și incluziune socială (JO L 87, 7.4.2010, p. 1). 

 

 RSI: 

– Decizia nr. 1982/2006/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 

18 decembrie 2006 privind al șaptelea program-cadru al Comunității Europene 

pentru activități de cercetare, de dezvoltare tehnologică și demonstrative (2007-

2013) (JO L 412, 30.12.2006, p. 1);  

– Decizia 2006/971/CE a Consiliului din 19 decembrie 2006 privind programul 

specific „Cooperare” de punere în aplicare a celui de Al șaptelea program-

cadru al Comunității Europene pentru activități de cercetare, de dezvoltare 

tehnologică și demonstrative (2007-2013) (JO L 400, 30.12.2006, p. 86);  

– Decizia 2006/974/CE a Consiliului din 19 decembrie 2006 privind programul 

specific „Capacități” de punere în aplicare a celui de Al șaptelea program-cadru 

al Comunității Europene pentru activități de cercetare, de dezvoltare 

tehnologică și demonstrative (2007-2013) (JO L 400, 30.12.2006, p. 299).  

 

 Garanția EaSI: Regulamentul (UE) nr. 1296/2013 al Parlamentului European și al 

Consiliului din 11 decembrie 2013 privind Programul Uniunii Europene pentru 

ocuparea forței de muncă și inovare socială („EaSI”) și de modificare a Deciziei 

nr. 283/2010/UE de instituire a unui instrument european de microfinanțare Progress 

pentru ocuparea forței de muncă și incluziune socială (JO L 347, 20/12/2013, p. 238). 

 

 Mecanismului de garantare a împrumuturilor din cadrul COSME (COSME 

LGF): Regulamentul (UE) nr. 1287/2013 al Parlamentului European și al Consiliului 

din 11 decembrie 2013 de instituire a unui program pentru competitivitatea 

întreprinderilor și a întreprinderilor mici și mijlocii (COSME) (2014-2020) și de 

abrogare a Deciziei nr. 1639/2006/CE (JO L 347, 20.12.2013, p. 33). 

 

 InnovFin pentru datorii: 

– Regulamentul (UE) nr. 1290/2013 al Parlamentului European și al Consiliului 

din 11 decembrie 2013 de stabilire a normelor de participare și diseminare 

pentru „Programul-cadru pentru cercetare și inovare (2014-2020) – Orizont 

2020” și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1906/2006 (JO L 347, 

20.12.2013, p. 81); 

– Regulamentul (UE) nr. 1291/2013 al Parlamentului European și al Consiliului 

din 11 decembrie 2013 de instituire a Programului cadru pentru cercetare și 

inovare (2014-2020) – Orizont 2020 și de abrogare a Deciziei nr. 

1982/2006/CE (JO L 347, 20.12.2013, p. 104); 

– Decizia 2013/743/UE a Consiliului din 3 decembrie 2013 de instituire a 

programului specific de punere în aplicare a Planului-cadru pentru cercetare și 

inovare (2014-2020) – Orizont 2020 și de abrogare a Deciziilor 2006/971/CE, 
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2006/972/CE, 2006/973/CE, 2006/974/CE și 2006/975/CE (JO L 347, 

20.12.2013, p. 965). 

 

 Mecanismul de garantare pentru sectoarele culturale și creative (CCS GF): 

Regulamentul (UE) nr. 1295/2013 al Parlamentului European și al Consiliului 

din 11 decembrie 2013 privind instituirea programului „Europa creativă” (2014-

2020) și de abrogare a Deciziilor nr. 1718/2006/CE, nr. 1855/2006/CE și 

nr. 1041/2009/CE (JO L 347, 20.12.2013, p. 221). 

 

 Mecanismul de garantare a împrumuturilor pentru studenți (SLGF): 

Regulamentul (UE) nr. 1288/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 

11 decembrie 2013 de instituire a acțiunii „Erasmus +”: programul Uniunii pentru 

educație, formare, tineret și sport și de abrogare a Deciziilor nr. 1719/2006/CE, 

nr. 1720/2006/CE și nr. 1298/2008/CE (JO L 347, 20.12.2013, p. 50). 

 

 Instrumentul de finanțare privată pentru eficiența energetică (PF4EE): 

Regulamentul (UE) nr. 1293/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 

decembrie 2013 privind instituirea unui program pentru mediu și politici climatice 

(LIFE) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 614/2007 (JO L 347, 20.12.2013, p. 

185). 

 

C. Instrumente de partajare a riscurilor: 

 Mecanismul de finanțare cu partajarea riscurilor (MFPR): Decizia nr. 

1982/2006/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 18 decembrie 2006 

privind al șaptelea program-cadru al Comunității Europene pentru activități de 

cercetare, de dezvoltare tehnologică și demonstrative (2007-2013) (JO L 412, 

30.12.2006, p. 1). 

 

 InnovFin: 

– Regulamentul (UE) nr. 1290/2013 al Parlamentului European și al Consiliului 

din 11 decembrie 2013 de stabilire a normelor de participare și diseminare 

pentru „Programul-cadru pentru cercetare și inovare (2014-2020) – Orizont 

2020” și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1906/2006 (JO L 347, 

20.12.2013, p. 81); 

– Regulamentul (UE) nr. 1291/2013 al Parlamentului European și al Consiliului 

din 11 decembrie 2013 de instituire a Programului cadru pentru cercetare și 

inovare (2014-2020) – Orizont 2020 și de abrogare a Deciziei nr. 

1982/2006/CE (JO L 347, 20.12.2013, p. 104). 

 

 Instrumentul de datorie al Mecanismului pentru interconectarea Europei (CEF 

DI): Regulamentul (UE). nr. 1316/2013 al Parlamentului European și al Consiliului 

din 11 decembrie 2013 de instituire a Mecanismului pentru Interconectarea Europei, 

de modificare a Regulamentului (UE) nr. 913/2010 și de abrogare a Regulamentului 

(CE) nr. 680/2007 și (CE) nr. 67/2010 (JO L 348, 20.12.2013, p. 129). 
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 Mecanismul de finanțare a capitalului natural (MFCN) Regulamentul (UE) nr. 

1293/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 

privind instituirea unui program pentru mediu și politici climatice (LIFE) și de 

abrogare a Regulamentului (CE) nr. 614/2007 (JO L 347, 20.12.2013, p. 185). 

 

 

D. Vehicule de investiții specializate: 

 Instrumentul european de microfinanțare Progress – Fonds commun de 

placements – fonds d'investissements spécialisés (EPMF FCP-FIS): Decizia 

nr. 283/2010/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 martie 2010 de 

instituire a unui instrument european de microfinanțare Progress pentru ocuparea 

forței de muncă și incluziune socială (JO L 87, 7.4.2010, p. 1).  

 

 Marguerite: 

– Regulamentul (CE) nr. 680/2007 al Parlamentului European și al Consiliului 

din 20 iunie 2007 de stabilire a normelor generale pentru acordarea asistenței 

financiare comunitare în domeniul rețelelor transeuropene de transport și 

energetice (JO L 162, 22.6.2007, p. 1); 

– Decizia Comisiei din 25 februarie 2010 privind participarea Uniunii Europene 

la Fondul european 2020 pentru energie, schimbări climatice și infrastructură 

(Fondul Marguerite) [C(2010)941]. 

 

 Fondul european pentru eficiență energetică (EEEF): Regulamentul (UE) 

nr. 1233/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 decembrie 2010 de 

modificare a Regulamentului (CE) nr. 663/2009 de stabilire a unui program de ajutor 

pentru redresare economică prin acordarea de asistență financiară comunitară pentru 

proiecte în domeniul energiei (JO L 346, 30.12.2010, p. 5). 


