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FONDURILE STRUCTURALE ȘI DE INVESTIȚII EUROPENE1 

ROMÂNIA 
Cu un buget de 454 de miliarde EUR pentru perioada 2014-2020, fondurile structurale și de investiții 
europene (fondurile ESI) sunt principalul instrument al politicii de investiții a Uniunii Europene. Fondurile ESI 
combină cinci fonduri: Fondul european de dezvoltare regională (FEDR), Fondul social european (FSE), 
Fondul de coeziune (FC), Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și Fondul 
european pentru pescuit și afaceri maritime (FEPAM). România, împreună cu alte 19 state membre, va 
beneficia, de asemenea, de inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor (YEI). 
 

 Prin opt programe naționale și 
regionale, României i s-au alocat 
30,84 de miliarde EUR de la 
fondurile ESI în perioada 2014-2020. 
Cu o contribuție națională de 5,63 de 
miliarde EUR, România are un buget 
total de 36,47 de miliarde EUR 
pentru investiții în diverse domenii, de 
la crearea de locuri de muncă și 
creștere până la promovarea 
inovației, protejarea mediului și 
sprijinirea incluziunii sociale. 

 

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 

 

 
  

                                                                                                                                                                
1 Datele cuprinse în această fișă informativă au fost extrase din platforma de date deschise a fondurilor ESI care poate fi accesată 
online la adresa https://cohesiondata.ec.europa.eu/ Datele privind realizările vizate se bazează pe indicatori comuni stabiliți oficial sau, 
pentru FSE, pe indicatori specifici programului (data de referință pentru date: noiembrie 2015). 

https://cohesiondata.ec.europa.eu/


PRINCIPALELE PRIORITĂȚI 

ÎN ROMÂNIA FONDURILE ESI VOR:  

 Îmbunătăți competitivitatea țării prin consolidarea legăturilor dintre cercetare, inovare, domeniile de 
specializare inteligentă și sectoarele competitive, precum și prin favorizarea transferului tehnologic.  

 Ajuta la dublarea valorii adăugate în sectorul IT (în raport cu PIB) și vor crește numărul de utilizatori ai 
sistemelor de e-guvernare.  

 Sprijini IMM-urile, fermele și cooperativele, precum și exploatațiile piscicole și de acvacultură, 
contribuind astfel la modernizarea, creșterea productivității și a ratelor de supraviețuire, precum și la 
restructurarea agricolă.  

 Investi în energie, schimbări climatice și utilizarea eficientă a resurselor, focalizându-se pe 
protecția și conservarea mediului.  

 Investi în rețele TEN-T și în accesibilitatea transporturilor, în modernizarea kilometrilor de căi 
ferate, în noi drumuri și linii de metrou, precum și în scurtarea timpului mediu de călătorie. 

 Spori participarea pe piața muncii pentru a crește rata de ocupare a forței de muncă, vizând tinerii 
care nu au un loc de muncă, nu urmează un program de educație sau formare și alte grupuri vulnerabile.  

 Promova incluziunea socială și vor combate sărăcia și discriminarea, ajutând persoanele 
dezavantajate (inclusiv romii) să acceseze piața muncii și să-și îmbunătățească starea de sănătate și 
statutul social.  

 Reduce părăsirea timpurie a școlii și vor crește participarea la învățământul terțiar.  
 Îmbunătăți capacitatea instituțională a autorităților publice sprijinind reforma administrației 

publice și eficacitatea sistemului judiciar. 

OBIECTIVE 

Toate fondurile sunt concepute pentru a sprijini dezvoltarea socioeconomică a României. Rezultatele 
preconizate (obiectivele) oferă o vedere de ansamblu a locului în care România ar trebui să se afle în raport 
cu parametrii-cheie până în 2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
  



CUM VA OBȚINE ROMÂNIA REZULTATELE PRECONIZATE? 
 
România va acționa în sensul eficientizării cheltuirii fondurilor UE pe baza unei abordări multidimensionale. 

ÎNDEPLINIREA PRECONDIȚIILOR PENTRU UTILIZAREA EFICIENTĂ ȘI EFICACE A 
FONDURILOR ESI 

Pentru a asigura utilizarea eficientă a fondurilor ESI și concentrarea asupra rezultatelor, Comisia a stabilit 
precondiții privind alocarea fondurilor ESI statelor membre.  
 
Principalul scop al acestor condiții, așa numitele „condiționalități ex-ante”, este de a ajuta toate statele 
membre și regiunile acestora să abordeze aspecte care, potrivit experienței anterioare, sunt deosebit de 
relevante pentru punerea în aplicare eficientă a fondurilor. Aceste principii ar putea fi legate, de exemplu, de 
punerea în aplicare a legislației UE, de finanțarea proiectelor strategice ale UE sau de evaluarea 
administrativă și de capacitatea instituțională.  
 
Condiționalitățile ex-ante cuprind majoritatea domeniilor de investiții: îmbunătățiri ale strategiilor regionale de 
cercetare și inovare (C&I), precum și planuri strategice legate de protecția mediului, resurse energetice, 
transport, incluziune socioeconomică, servicii de sănătate, educație și formare. 

ÎNCURAJAREA UTILIZĂRII INSTRUMENTELOR FINANCIARE ȘI A CELOR TERITORIALE 

O parte semnificativă a investiției se va realiza prin intermediul instrumentelor financiare, inclusiv prin 
inițiativa privind IMM-urile pusă în aplicare de către Banca Europeană de Investiții. Obiectivul este de a sprijini 
IMM-urile, fermele și eficiența energetică prin furnizarea de capitaluri, împrumuturi și garanții în fazele 
preliminare și de creștere.  
 
Sprijinul vizează: dezvoltarea urbană durabilă, tranziția la o economie cu emisii reduse de dioxid de carbon, 
protecția mediului, regenerarea comunităților defavorizate și îmbunătățirea infrastructurii de educație și 
formare. Fondurile vor pune în aplicare investiții teritoriale integrate în Delta Dunării, un teritoriu cu provocări 
de mediu și socioeconomice specifice. Mai mult, finanțarea va contribui și la dezvoltarea locală plasată sub 
responsabilitatea comunității pentru zonele urbane, rurale și dependente de pescuit. 

SIMPLIFICAREA PENTRU BENEFICIARI 

România intenționează să simplifice orientările pentru solicitanți și procedurile de achiziții publice pentru 
beneficiarii privați; să îmbunătățească legislația în domeniul achizițiilor publice; să utilizeze opțiuni de 
simplificare a costurilor; să simplifice procedurile pentru autorizațiile de construcție; și să raționalizeze 
procedurile administrative. 

POVEȘTI DE SUCCES: EXEMPLE DE PROIECTE CARE UTILIZEAZĂ FONDURILE ESI 
PENTRU PERIOADA 2007-2013 

ÎMBUNĂTĂȚIREA SISTEMELOR ENERGETICE ȘI A FACILITĂȚILOR DE AGREMENT DIN 
CAMPUSUL UNIVERSITAR „TUDOR VLADIMIRESCU” 

Îmbunătățirile aduse sistemelor de electricitate și de încălzire, facilităților de agrement, precum și facilităților 
de catering din campusul universitar „Tudor Vladimirescu” al Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași 
au un aport important la incluziunea socială, crearea de locuri de muncă, educația și formarea din zona de 
nord-est a României. În total, 5 070 de studenți folosesc facilitățile modernizate, în cadrul acestui proiect 
fiind renovate totodată 12 cămine. Gradul de eficiență energetică atins prin acest proiect a contribuit la 
reducerea costurilor de cazare pentru studenți cu aproximativ 40 %. 
 
Buget total: 12 595 018 EUR 
Contribuția bugetului UE la proiect din FEDR: 10 705 776 EUR 
Informații suplimentare: http://europa.eu/!GV86YX 

MII DE OAMENI VOR BENEFICIA DE SERVICII DE APĂ ÎMBUNĂTĂȚITE  

În curând, peste 246 000 de locuitori din sud-estul României vor beneficia de o îmbunătățire majoră a 
serviciilor de apă. Proiectul se va concentra pe investiții privind tratarea și distribuția apei potabile, precum și 
colectarea și epurarea apei reziduale, incluzând două stații de epurare.  
 
Buget total: 95 750 000 EUR 
Contribuția bugetului UE la proiect din FC: 73 890 000 EUR 
Informații suplimentare: http://!wc38vf 

 

 

 

http://ec.europa.eu/regional_policy/ro/projects/romania/energy-systems-and-leisure-facilities-improved-at-tudor-vladimirescu-campus
http://ec.europa.eu/regional_policy/ro/projects/romania/thousands-to-enjoy-enhanced-water-services


O RAMPĂ DE LANSARE PENTRU FEMEILE ÎNTREPRINZĂTOR DE SUCCES 

Un proiect multiregional din România a dezvoltat abilitățile antreprenoriale a 400 de femei și le-a sporit 
șansele de angajare. Femeile din București, Giurgiu, Oradea și Slatina au urmat un curs intensiv care să le 
pregătească mai bine pentru piața muncii și să le ajute ulterior în carieră. Formarea a vizat crearea a 20 de 
parteneriate și 320 de companii noi, prefigurând că nu mai puțin de 250 de IMM-uri vor înregistra profit în 
decursul primului an de activitate. 
 
Buget total: 504 700 EUR 
Contribuția bugetului UE la proiect din FEDR și FSE: 460 480 EUR 
Informații suplimentare: http://!FP84kq 

CARAVANA CARIEREI  

FSE a cofinanțat o „caravană a carierei” care a vizitat 42 de școli din patru regiuni din România. Caravana a 
oferit informații, orientări și consultanță personalizată unui număr de 12 000 de elevi din învățământul liceal 
care se pregăteau să intre în învățământul superior sau în viața activă. 
 
Buget total: 4 600 000 EUR 
Contribuția bugetului UE la proiect din FSE: 4 000 000 EUR 
Informații suplimentare: http://caravanacarierei.bns.ro/ 

PRODUCEREA DE PÂINE ÎN MOD TRADIȚIONAL PENTRU COMUNITATEA LOCALĂ 

Sprijinul din partea FEADR a ajutat o brutărie să-și extindă și să-și modernizeze capacitatea de producție, 
aprovizionând cu pâine și alte produse de panificație tradiționale peste 85 000 de persoane din zonele rurale 
ale județelor Cluj și Bistrița din nord-vestul României. Prin intermediul proiectului, în cadrul căruia ocuparea 
forței de muncă este o componentă importantă, s-au creat 103 locuri de muncă.  
 
Buget total: 2 647 068 EUR 
Contribuția bugetului UE la proiect din FEADR: 920 107 EUR 
Informații suplimentare: http://europa.eu/!dP74BY 
 
 
 
 
 

 AFLAȚI MAI MULTE DESPRE FONDURILE ESI ÎN ROMÂNIA 
 

• 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&langId=en 

• Reprezentanța UE în România: http://ec.europa.eu/romania/index_ro.htm   

• Exemple de proiecte ale UE: http://ec.europa.eu/budget/euprojects/search-projects/list_en 

• Urmăriți-ne pe Twitter: @EU_Regional @EU_Social @EU_Agri @EU_Mare #ESIFunds 

http://ec.europa.eu/regional_policy/ro/projects/romania/launch-pad-for-successful-women-entrepreneurs
http://caravanacarierei.bns.ro/
http://europa.eu/!dP74BY
http://ec.europa.eu/contracts_grants/funds_ro.htm
https://cohesiondata.ec.europa.eu/countries/RO
http://ec.europa.eu/regional_policy/ro/atlas/romania
http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=395&langId=ro
http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/country-files/index_en.htm
http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/emff/doc/op-romania-summary_en.pdf
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=13479&langId=en
http://ec.europa.eu/romania/index_ro.htm
http://ec.europa.eu/budget/euprojects/search-projects/list_en
https://twitter.com/EU_Regional
https://twitter.com/EU_Social
https://twitter.com/EU_Agri
https://twitter.com/EU_Mare
https://twitter.com/hashtag/esifunds
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