
Prioritate Operatiuni COD interventie cf Reg. General
Indicator de realizare  Output 

RCO

Indicator de rezultat  

 Results RCR

Obiectivul specific FEDR la 

care contribuie
Posibile acțiuni a se finanța:

Cresterea eficienței 

energetice in cladirile 

rezidentiale

025 Renovarea fondului locativ 

existent în vederea creșterii 

eficienței energetice, proiecte de 

demonstrare și măsuri de sprijin

RCO 18 - Gospodării care 

beneficiază de sprijin pentru 

îmbunătățirea performanței 

energetice a locuinței

RCR 26 – Consum anual de 

energie primara (din care: 

gospodarii, cladiri publice, 

intreprinderi, altele)

Cresterea eficienței 

energetice în clădirile 

publice

026 Renovarea infrastructurilor 

publice în vederea creșterii 

eficienței energetice, proiecte de 

demonstrare și măsuri de sprijin

RCO 18 Clădiri publice care 

beneficiază de sprijin pentru 

îmbunătățirea performanței 

energetice

RCR 26 – Consum anual de 

energie primara (din care: 

gospodarii, cladiri publice, 

intreprinderi, altele)

073 Infrastructuri de transporturi 

urbane curate

RCO 55 – Lungimea liniilor de 

tramvai și metrou – noi

 

 RCO 56 – Lungimea liniilor de 

tramvai și metrou – 

reconstruite/modernizate

RCR 62 – Număr anual de 

pasageri ai transporturilor 

publice noi/modernizate

073 Infrastructuri de transporturi 

urbane curate

RCO 54 - Conexiuni intermodale - 

noi sau modernizate*

RCR 62 – Număr anual de 

pasageri ai transporturilor 

publice noi/modernizate

074 Material rulant de transport 

urban curat

RCO 57 – Capacitatea 

materialului rulant ecologic 

pentru transportul public

RCR 63 – Numărul anual de 

utilizatori ai liniilor de tramvai și 

de metrou noi/modernizate

075 Infrastructuri de ciclism RCO 58 – Infrastructura dedicata 

de ciclism care beneficiază de 

sprijin

RCR 64 – Numărul anual de 

utilizatori ai infrastructurilor de 

ciclism
076 Digitalizarea transportului 

urban

RCO 60 – Orașe și municipii cu 

sisteme de transport urban 

digitalizate noi sau modernizate

RCR 62 – Număr anual de 

pasageri ai transporturilor 

publice noi/modernizate

077 Infrastructuri pentru 

combustibili alternativi

RCO 59 – Infrastructuri pentru 

carburanți alternativi (puncte de 

realimentare/reîncărcare) *

RCR 62 – Număr anual de 

pasageri ai transporturilor 

publice noi/modernizate

 

Tipuri de actiuni orientative:

- Investiții destinate îmbunătățirii infrastructurii utilizate pentru prestarea serviciului de transport 

public urban curat  ( construirea/extinderea traseelor de transport public electric urban/suburban, 

inclusiv infrastructura tehnica aferentă, depouri, stații, infrastructuri intermodale de tip park&ride, 

etc)

-Investiții destinate îmbunătățirii infrastructurii utilizate pentru prestarea serviciului de transport 

public urban curat ( modernizarea/reabilitarea traseelor de transport public electric 

urban/suburban, inclusiv infrastructura tehnica aferentă, depouri, stații etc)

-Investiții destinate îmbunătățirii serviciului de transport public de călători prin achizionarea 

mijloacelor de transport  ecologice și cu emisii scăzute de CO2 (material rulant tramvai și 

mijloace de transport urban curat (low-carbon)

-Investiții destinate imbunătățirii infrastructurii transportului nemotorizat: construirea/ 

modernizarea/ reabilitarea/extinderea pistelor/traseelor pentru biciclete, modernizarea/ extinderea 

de zone și trasee pietonale şi semi-pietonale, inclusiv infrastructura tehnică aferentă etc)

-Investitii destinate digitalizarii sistemelor de transport public urbane:crearea /modernizarea/ 

extinderea sistemelor de management al transportului public /traficului, inclusiv a sistemului de 

monitorizare video, precum și a altor sisteme de transport inteligente (STI) 

-Investiții destinate imbunatatirii infrastructurii transportului public electric alternativ (construirea/ 

achiziționarea/instalarea stațiilor de realimentare/reîncărcare cu combustibili alternativi pentru 

transportul public , etc)  

3. O regiune 

cu orașe 

prietenoase 

cu mediul

Fără a enumera exhaustiv, tipurile de acțiuni/activitati sprijinite în cadrul acestei priorități pentru 

măsurile de creștere a eficienței energetice în clădirile rezidențiale si publice se referă la:

•	elementele ce alcătuiesc anvelopa clădirii 

•	instalaţia de distribuţie a agentului termic și a sistemului de încălzire din condominiu

•	instalaţia de iluminat integrată clădirii;

•	sisteme inteligente pentru managementul și gestionarea consumului de energie electrică, 

•	instalaţiile de încălzire a spaţiului şi de alimentare cu apă caldă menajeră, 

•	instalaţia de climatizare/condiţionare a aerului;

•	instalaţia de ventilare mecanică şi/sau ventilare naturală, după caz;

•	centrale termice si sisteme active/pasive şi alte sisteme de încălzire şi/sau răcire, bazate pe 

surse de energie regenerabilă/alternative;

•	măsuri de consolidare, în funcție de riscurile identificate, 

•	orice alte activități/masuri care conduc la eficiența energetică sau care sunt menționate ca fiind 

obligatorii în legislația specifică privind eficiența energetică

•	puncte de reîncărcare pentru vehicule electrice şi tubulatura încastrată pentru cablurile electrice 

pentru clădirile publice, care au mai mult de 10 locuri de parcare ( doar pentru cladiri publice)

Operațiunea : Crearea / modernizarea / extinderea  spațiilor verzi ( parcuri, grădini, 

scuaruri, etc): 

Acțiunile orientative sprijinite în cadrul acestei priorități de investiție sunt destinate mediului urban 

și se referă la:

- modelarea terenului și activități de demolare  si amenajare a vegetației existente, după caz; 

montarea elementelor constructive de tipul alei pietonale, foișoare, pergole, grilaje, facilități de 

recreere; plantarea/gazonarea suprafețelor, plantare arbori, rețele de irigare,  piste pentru 

bicicliști, dotare mobilier urban, rețele wi-fi, puncte de încărcare de microelectromobilitate, 

automatizarea sistemelor de irigatii, sisteme de gestiunea inteligentă a sistemelor de spații verzi, 

iluminat , telegestiunea iluminatului public, etc

Operațiunea : Crearea de infrastructuri verzi urbane: (acoperişuri verzi, pereţi verzi, 

coridoare verzi ecologice, etc)

Acțiunile orientative sprijinite în cadrul acestei priorități de investiție sunt destinate mediului urban 

și se referă la: 

- modelarea/nivelarea teraselor cu pământ, montarea elementelor constructive de tipul structuri 

orizontale și/sau verticale; plantarea/gazonarea suprafețelor, plantare arbuști, rețele de irigare, 

energie regenerabilă destinată infrastructurii verzi, etc);

Dezvoltarea mobilitatii si 

infrastructurii urbane 

curate

Crearea, imbunatatatirea, 

regenerarea spatiilor si 

infrastructurii verzi in 

zonele urbane

OP 2 - OS (i) Promovarea 

eficienței energetice și 

reducerea emisiilor de gaze 

cu efect de seră

OP 2 - OS (viii) Promovarea 

mobilității urbane 

multimodale sustenabile

050 Protecția naturii și a 

biodiversității, infrastructura verde

RCO 36 – Suprafața 

infrastructurii verzi care 

beneficiază de sprijin pentru alte 

scopuri decat in vederea 

adaptarii la schimbarile climatice

  

RCR 95 – Populația care are 

acces la infrastructuri verzi noi 

sau imbunatatite

OP2 - OS (vii) Îmbunătățirea 

protecției naturii și a 

biodiversității, a infrastructurii 

verzi în special în mediul 

urban și reducerea poluării


