Prioritate

Operatiuni cf document trimis MFE in
26.03.2020 modificate cu propuneri ale
ADRBI

Cresterea eficienței energetice in cladirile
rezidentiale

Cresterea eficienței energetice în clădirile
publice

COD interventie cf Reg. General

025 Renovarea fondului locativ
existent în vederea creșterii
eficienței energetice, proiecte de
demonstrare și măsuri de sprijin

026 Renovarea infrastructurilor
publice în vederea creșterii
eficienței energetice, proiecte de
demonstrare și măsuri de sprijin

026 – Renovarea infrastructurilor
publice în vederea creșterii
eficienței energetice, proiecte de
Imbunătățirea eficIenței energetice în domeniul
demonstrare și măsuri de sprijin
încălzirii centralizate (*netestat, nu exista
intentie de proiecte in acest moment)
034 – Cogenerare de înaltă
eficiență, încălzire și răcire în
regiune

3. O regiune cu orașe
prietenoase cu mediul

Indicator de realizare Output
RCO

Indicator de rezultat
Results RCR

Obiectivul specific
FEDR la care contribuie

RCO 18 – Gospodării care
beneficiază de sprijin pentru
îmbunătățirea performanței
energetice

RCR 26 – Consum anual de energie
OP 2 - OS (i)
primara (din care: utilizatori
Promovarea eficienței
rezidențiali,publici, privati, etc)
energetice și reducerea
emisiilor de gaze cu efect
RCR 29 – Emisii de gaze cu efect
de seră
de seră estimate

Investiții pentru creşterea eficienţei energetice a clădirilor rezidenţiale, conform raportului de
audit energetic si a expertizei tehnice, de exemplu: îmbunătățirea izolației termice și hidroizolare
anvelopei clădirii si șarpantelor, reabilitarea și modernizarea instalaţiei de distribuţie a agentului
termic si a sistemului de încălzire din condominiu, modernizarea/ inlocuirea sistemului de
iluminat din spatiile comune, sisteme inteligente pentru managementul, promovarea și
gestionarea consumului de energie electrica, orice alte activități/masuri care conduc la eficienta
energetica, inclusiv sisteme alternative de producere a energiei din surse regenerabile, etc,
măsuri de consolidare, în funcție de riscurile identificate.

RCO 19 – Clădiri publice care
beneficiază de sprijin pentru
îmbunătățirea performanței
energetice

RCR 26 – Consum anual de energie
OP 2 - OS (i)
primara (din care: utilizatori
Promovarea eficienței
rezidențiali,publici, privati, etc)
energetice și reducerea
emisiilor de gaze cu efect
RCR 29 – Emisii de gaze cu efect
de seră
de seră estimate

Investiții pentru creşterea eficienţei energetice in cladirile publice, conform raportului de audit
energetic si a expertizei tehnice, de exemplu: îmbunătățirea izolației termice și hidroizolare
anvelopei clădirii si șarpantelor,reabilitarea și modernizarea instalaţiei de distribuţie a agentului
termic si a sistemului de încălzire, modernizarea/inlocuirea sistemului de iluminat interior,
sisteme inteligente pentru managementul, promovarea și gestionarea consumului de energie
electrica, orice alte activități/masuri care conduc la eficienta energetica, inclusiv sisteme
alternative de producere a energiei din surse regenerabile, etc, măsuri de consolidare, în funcție
de riscurile identificate.

RCO 20 – Linii de rețea de
încălzire și răcire districtuale
recent construite sau
îmbunătățite

RCR 29 – Emisii de gaze cu efect
de seră estimate

RCO 104 – Număr de unități de
cogenerare de înaltă eficiență

RCO 36 – Suprafața
infrastructurii verzi care
RCR 95 – Populația care are acces
beneficiază de sprijin pentru alte la infrastructuri verzi noi sau
scopuri decat in vederea
imbunatatite
adaptarii la schimbarile climatice
050 Protecția naturii și a
biodiversității, infrastructura verde
RCR 52 – Sol reabilitat utilizat
Crearea, imbunatatatirea, regenerarea spatiilor
RCO 38 – Suprafața de sol
pentru zone verzi, locuințe sociale,
si infrastructurii verzi in zonele urbane
reabilitat care beneficiază de
activități economice sau la nivel de
sprijin
comunitate

OP 2 - OS (i)
Promovarea eficienței
energetice și reducerea
emisiilor de gaze cu efect
de seră

Investiții in vederea creşterii eficienţei energetice si reducerii de emisii de CO2 a infrastructurii
de productie, distributie si furnizare a energiei termice din sistem centralizat, ( ex: construire
sisteme de productie a energiei termice si electrice prin cogenerare de inalta eficienta sau pe
baza de combustibili alternativi, construire centrale termice de cvartal/condominiu, reabilitare
retea de distributie si furnizare agent termic precum si infrastructura tehica aferenta, etc)

OP2 - OS (vii)
Îmbunătățirea protecției
naturii și a biodiversității,
a infrastructurii verzi în
special în mediul urban și
reducerea poluării

Investitii destinate reconversiei funcționale a terenurilor virane degradate/ neutilizate/
abandonate precum si in infrastructura ecologică ca parte integrantă a dezvoltării mediului urban
care contribuie la diversitatea biologică și la combaterea schimbărilor climatice:
• Investitii in crearea /modernizarea/ extinderea spatiilor verzi : parcuri, gradini, scuaruri, etc)
• Investitii in crearea / extinderea infrastructurii verzi urbane: acoperişuri si/sau pereţi verzi,etc
• Investitii in crearea/ extinderea/refacerea de coridoarelor/retele ecologice în mediul urban;
• Investitii in imbunătăţirea condiţiilor de habitat pentru speciile de faună protejata din mediul
urban

RCO X - Spații deschise create și
reabilitate în zonele urbane

073 Infrastructuri de transporturi
urbane curate
074 Material rulant de transport
urban curat
Dezvoltarea mobilitatii si infrastructurii urbane
curate

075 Infrastructuri de ciclism
076 Digitalizarea transportului
urban
077 Infrastructuri pentru
combustibili alternativi

Posibile acțiuni a se finanța:

RCO 55 – Lungimea liniilor de
tramvai și metrou – noi
RCO 56 – Lungimea liniilor de
tramvai și metrou –
reconstruite/modernizate
RCO 57 – Capacitatea
materialului rulant ecologic pentru
transportul public
RCO 58 – Infrastructura dedicata
de ciclism care beneficiază de
sprijin
RCO 59 – Infrastructuri pentru
carburanți alternativi (puncte de
realimentare/reîncărcare)
RCO 60 – Orașe și localități cu
sisteme de transport urban
digitalizate noi sau modernizate
RCO 54 - Conexiuni intermodale noi sau modernizate*

RCR 62 – Număr anual de pasageri
ai transporturilor publice
noi/modernizate
RCR 63 – Numărul anual de
utilizatori ai liniilor de tramvai și de
metrou noi/modernizate
RCR 64 – Numărul anual de
utilizatori ai infrastructurilor de
ciclism

OP 2 - OS (viii)
Promovarea mobilității
urbane multimodale
sustenabile

Investiții destinate îmbunătățirii serviciului de transport public de călători prin achizionarea
mijloacelor de transport ecologice si cu emisii scazute de CO2 (material rulant si mijloace de
transport urban curat (low-carbon)
Investiții destinate îmbunătățirii infrastructurii utilizate pentru prestarea serviciului de transport
public urban curat ( construirea/modernizarea/reabilitarea/extinderea traseelor de transport
public electric urban/suburban, infrastructura intermodala (park&ride), inclusiv infrastructura
tehnica aferenta,etc)
Investiții destinate imbunatatirii infrastructurii transportului electric alternativ (construirea/
achiziționarea/instalarea stațiilor de realimentare/reîncărcare cu combustibili alternativi, etc)
Investiții destinate imbunatatirii infrastructurii transportului nemotorizat: construirea/
modernizarea/ reabilitarea/extinderea pistelor/traseelor pentru biciclete, modernizarea/
extinderea de zone și trasee pietonale şi semi-pietonale, etc)
Investitii destinate digitalizarii sistemelor de transport urbane
Crearea/modernizarea/extinderea sistemelor de management al transportului/traficului, inclusiv a
sistemului de monitorizare video, precum și a altor sisteme de transport inteligente (STI)

