Prioritate

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

COD interventie cf Reg. General

Indicator de realizare
Output RCO

Indicator de rezultat
Results RCR

Obiectivul specific FEDR la care
contribuie

RCO 44 – Lungimea drumurilor
RCR 55 – Utilizatori de drumuri nou
noi/imbunatatite - non TEN-T
construite, imbunatatite, reconstruite sau
modernizate
RCO 46 – Lungimea drumurilor
reconstruite sau modernizate
RCR 56 – Timp câștigat datorită
non TEN-T
îmbunătățirii infrastructurii rutiere

OP 3 - OS (iii) Dezvoltarea unei mobilități
naționale, regionale și locale durabile,
reziliente în fața schimbărilor climatice,
inteligente și intermodale, inclusiv
îmbunătățirea accesului la TEN-T și a
mobilității transfrontaliere

Investiții destinate construirii/ modernizarii/
reabilitarii/ extinderii infrastructurii (rutiere) care
asigură conectivitatea, directă sau indirectă, la
rețeaua si nodurile TEN-T rutiere existente/propuse,
in vederea îmbunătățirii parametrilor relevanți (
viteza, siguranta, portanta, nr utilizatori,
decongestionare, fluidizare).
Ex: legaturi rutiere secundare, drumuri judetene,
descarcari si pasaje/poduri rutiere, extinderi la 4
benzi, variante ocolitoare, pasarele pietonale, masuri
de siguranta, etc doar pentru asigurarea
conectivitatii la TEN-T

RCO 44 – Lungimea drumurilor
059 Alte drumuri de acces naționale, noi/imbunatatite - non TEN-T
regionale și locale nou construite
RCR 55 – Utilizatori de drumuri nou
RCO 46 – Lungimea drumurilor
construite, imbunatatite, reconstruite sau
062 Alte drumuri reconstruite sau
reconstruite sau modernizate
modernizate
îmbunătățite naționale, regionale și non TEN-T
locale
RCR 56 – Timp câștigat datorită
îmbunătățirii infrastructurii rutiere
079 Transport multimodal (neurban) RCO 54 - Conexiuni
intermodale - noi sau
modernizate

OP 3 - OS (iii) Dezvoltarea unei mobilități
naționale, regionale și locale durabile,
reziliente în fața schimbărilor climatice,
inteligente și intermodale, inclusiv
îmbunătățirea accesului la TEN-T și a
mobilității transfrontaliere

Investiții destinate construirii/ modernizarii/
reabilitarii/ extinderii infrastructurii (rutiere) si
intermodale de marfa, in vederea crearii
conectivitatii si/sau îmbunătățirii parametrilor
relevanți (viteza, siguranta, portanta, nr utilizatori,
decongestionare, fluidizare)

Dezvoltarea legăturilor
058 Legături rutiere secundare nou
secundare reabilitate si/sau nou
construite către rețeaua rutieră și
construite către rețeaua și
nodurile TEN-T
nodurile TEN-T

4. O regiune accesibilă

Dezvoltarea intermodalitatii si a
altor legături de transport
reabilitate si/sau nou construite

Posibile acțiuni a se finanța:

