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 Fonduri europene structurale și de investiții (FESI) 
 

Cele 5 fonduri fondurile europene structurale și de investiții sunt: 
Fondul european de dezvoltare regională (FEDR) – promovează dezvoltarea echilibrată în 
diversele regiuni ale Uniunii Europene. Fondul european de dezvoltare regională (FEDR) 

Fondul social european (FSE) – sprijină proiectele legate de ocuparea forței de muncă în 
toată Europa și investește în capitalul uman al UE (lucrători, tineri și persoane aflate în 
căutarea unui loc de muncă). Fondul social european (FSE) 

Fondul de coeziune (FC) – finanțează proiecte de transport și mediu în țările în care venitul 
național brut (VNB) pe cap de locuitor se situează sub 90 % din media UE. S-a stabilit că, 
pentru perioada 2014-2020, aceste țări sunt Bulgaria, Croația, Cipru, Estonia, Grecia, 
Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Portugalia, Republica Cehă, România, Slovacia, Slovenia și 
Ungaria. Fondul de coeziune (FC) 

Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) – se concentrează pe 
soluționarea problemelor specifice cu care se confruntă zonele rurale din UE. Fondul 
european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) 

Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime (FEPAM) – îi încurajează pe pescari să 
adopte practici durabile și ajută comunitățile din zonele de coastă să își diversifice 
activitățile, pentru un trai mai bun. Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime 
(FEPAM) 

Sursă : Fondurile structurale și de investiții europene | Comisia Europeană (europa.eu) 
 

 
 În România, programele finanțate din fondurile ESI în perioada 2014-2020 sunt: 

 Programul Operațional Infrastructură Mare 
 Programul Operațional Regional 
 Programul Operațional Capacitate Administrativă 
 Programul Operațional Capital Uman 
 Programul Operațional Competitivitate 
 Programul Operațional Asistență Tehnică 
 Programul Național de Dezvoltare Rurală 
 Programul Operațional Pescuit și Afaceri Maritime 
 Programele de Cooperare Transfrontalieră, Interregională, Transnațională 

 
Sursă : Fondurile ESI pe scurt - Fonduri Structurale (fonduri-structurale.ro) 

 

http://ec.europa.eu/regional_policy/ro/funding/erdf/
http://ec.europa.eu/esf/home.jsp?langId=ro
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
http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/emff/index_ro.htm
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/funding-opportunities/funding-programmes/overview-funding-programmes/european-structural-and-investment-funds_ro
http://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/5/programul-operational-infrastructura-mare
http://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/1/programul-operational-regional
http://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/3/programul-operational-capacitate-administrativa
http://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/2/programul-operational-capital-uman
http://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/4/programul-operational-competitivitate
http://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/6/programul-operational-asistenta-tehnica
http://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/7/programul-national-de-dezvoltare-rurala
http://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/8/programul-operational-pescuit-si-afaceri-maritime
http://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/9/programe-de-cooperare-transfrontaliera-interregionala-transnationala
https://www.fonduri-structurale.ro/fondurile-esi-pe-scurt

