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FESI 2014-2020 

 

 

 

• Fondurile structurale și de investiții europene 

(FESI) reprezintă principalul instrument de 

politică de investiții al Uniunii Europene. 

 

• Buget de 454 miliarde EUR pentru perioada de 

programare 2014-2020 
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Politicile europene si Fondurile ESI 
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Sursa: www.fonduri-structurale.ro 



FESI 2014-2020 
• Fondul european de dezvoltare  
regională (FEDR)  

 
• Fondul social european (FSE) 

 

• Fondul de coeziune (FC) 
 

• Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) 
 

• Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime 
(FEPAM) 
 

• Inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul 
tinerilor (YEI - Youth Employment Initiative). 
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http://ec.europa.eu/regional_policy/ro/funding/erdf/
http://ec.europa.eu/regional_policy/ro/funding/erdf/
http://ec.europa.eu/regional_policy/ro/funding/erdf/
http://ec.europa.eu/regional_policy/ro/funding/erdf/
http://ec.europa.eu/esf/home.jsp?langId=ro
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http://ec.europa.eu/esf/home.jsp?langId=ro
http://ec.europa.eu/regional_policy/ro/funding/cohesion-fund/
http://ec.europa.eu/regional_policy/ro/funding/cohesion-fund/
http://ec.europa.eu/regional_policy/ro/funding/cohesion-fund/
http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_ro.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_ro.htm
http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/emff/index_ro.htm


Regulamente FESI 
• Regulamentul privind dispozițiile comune (RDC) 

Regulamentul (UE) nr. 1303/2013  
 

• Fondul european de dezvoltare regională (FEDER)  
Regulamentul (UE) nr. 1301/2013  
 

• Fondul social european (FSE)  
Regulamentul (UE) nr. 1304/2013  
 

• Fondul de coeziune  
Regulamentul (UE) nr. 1300/2013 al Consiliului  
 

• Regulamentul privind Fondul european agricol 
pentru dezvoltare rurală  
Regulamentul (UE) nr. 1305/2013  
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1303&:PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1301&:PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1304&:PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1300
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1305&:PDF


  FESI 2014-2020 

Domenii de investiții: 

 

 

• Locuri de muncă, creștere și investiții  

• Piața unică digitală  

• Uniunea energiei și schimbările climatice  

• Piața internă  

• Uniunea economică și monetară   

• Justiție și drepturi fundamentale  

• Migrație 
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BUGETUL FONDURILOR ESI PENTRU  
ROMÂNIA (2014-2020)  
 
 
 
 
 
• 10,73 de miliarde EUR prin FEDR  
• 8,13 miliarde EUR prin FEADR  
• 6,93 de miliarde EUR prin FC  
• 4,77 de miliarde EUR prin FSE  
• 168 de milioane EUR prin FEPAM  
• 106 milioane EUR prin YEI  
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ÎN ROMÂNIA FONDURILE ESI VOR:  
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• Îmbunătăți competitivitatea țării  

 

 

 

 

 

 

•  Ajuta la dublarea valorii adăugate în 
sectorul IT (în raport cu PIB) 

 



ÎN ROMÂNIA FONDURILE ESI VOR:  
 • Sprijini  dezvoltarea IMM-urilor, fermelor și 

cooperativelor, precum și a exploatațiilor 
piscicole și de acvacultură  

 

 

 

 

 

• Investi în energie, schimbări climatice și 
utilizarea eficientă a resurselor 
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ÎN ROMÂNIA FONDURILE ESI VOR: 

• Investi în rețele TEN-T  

și în  accesibilitatea  

transporturilor 

 

 

• Spori participarea pe piața muncii pentru a 
crește rata de ocupare a forței de muncă (in 

special a tinerilor) 
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ÎN ROMÂNIA FONDURILE ESI VOR: 

• Promova incluziunea socială și vor combate 
sărăcia și discriminarea,  

 

 

 

 

• Reduce părăsirea timpurie a școlii și vor 
crește participarea la învățământul terțiar.  
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ÎN ROMÂNIA FONDURILE ESI VOR:  
 

• Îmbunătăți capacitatea instituțională a 

autorităților publice sprijinind reforma 

administrației publice și eficacitatea sistemului 

judiciar.  
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Acțiuni în domeniul sănătății  
 

 
• Promovarea sănătății, îmbătrânirea  

 activă şi sănătatea la locul de muncă, 

• Accesul populaţiei la servicii medicale performante,  

• Tranziția de la îngrijirile medicale acordate în spitale 
la cele acordate în sânul comunității, 

• Pregătirea personalului medical, formarea 
profesioniștilor din domeniul sănătății, formarea pe 
tot parcursul vieții 

 

http://ec.europa.eu/health/health_structural_funds/doc
s/esif_guide_en.pdf 
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http://ec.europa.eu/health/health_structural_funds/docs/esif_guide_en.pdf
http://ec.europa.eu/health/health_structural_funds/docs/esif_guide_en.pdf
http://ec.europa.eu/health/health_structural_funds/docs/esif_guide_en.pdf
http://ec.europa.eu/health/health_structural_funds/docs/esif_guide_en.pdf


Aflaţi mai multe despre fondurile ESI 
 
 

• Fondurile ESI: 
http://ec.europa.eu/contracts_grants/funds_ro.htm  

• Platforma de date deschise a fondurilor ESI: 
https://cohesiondata.ec.europa.eu/countries/RO  

• FEDR și FC: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/atlas/romania  

• FSE: 
http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=395&langId=ro  

• FEADR: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-
development-2014-2020/country-files/index_en.htm  

• FEPAM: http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/emff/doc/op-
romania-summary_en.pdf  

• YEI: 
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=13479&lan
gId=en  

 
14 



Investim în viitorul tău! 

Proiect selectat în cadrul Programului Operaţional Regional şi co-finanţat 

de Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională 

      

      

           

www.adrbi.ro                                                                                                                www.inforegio.ro  

 

Str. M. Eminescu 163, Bucuresti 

Telefon /Fax: +4 021.315.96.59; +4021.315.96.65  

Helpdesk: + 4021.313.80.99  

E-mail: helpdesk@adrbi.ro 
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