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 Results RCR

Obiectivul specific 

FEDR la care 

contribuie

Posibile acțiuni a se finanța:

Construirea/ reabilitarea/ 

modernizarea/ extinderea/ 

echiparea infrastructurii 

educaţionale pentru 

învăţământul profesional şi 

tehnic și învățarea pe tot 

parcursul vieții, inclusiv 

campusuri  088 Infrastructuri pentru 

învățământul profesional 

și tehnic și educația 

adulților

RCO 67 – Capacitatea claselor 

din cadrul infrastructurilor din 

domeniul învățământului care 

beneficiază de sprijin (noi sau 

modernizate)

RCR 71 – Utilizatorii 

anuali ai infrastructurilor 

din domeniul 

învățământului ce 

beneficiază de sprijin

OP4–OS (ii)

 îmbunătățirea 

accesului la servicii 

de calitate și 

favorabile incluziunii 

în educație, formare 

și învățarea pe tot 

parcursul vieții prin 

dezvoltarea 

infrastructurii

- dezvoltarea rețelei de unități de învățământ = construirea de unități destinate ÎPT și ÎPV

- reducerea supraaglomerării în unitățile de învățământ = lucrări de extindere pentru unitățile destinate 

ÎPT și ÎPV

- îmbunătățirea accesului pentru elevii cu dizabilități fizice și dotarea adecvată unităților destinate 

învățământului special = accesibilizarea unităților destinate ÎPT și ÎPV și echipare adecvată a 

unităților destinate învățământului special

- respectarea condițiilor de igienă și ergonomie pentru procesul de învățământ = lucrări de reamenajare, 

renovare, reabilitare și modernizare, precum și de îmbunătățire a utilităților pentru unitățile 

destinate ÎPT și ÎPV

- reducerea riscului seismic al clădirilor = lucrări de consolidare pentru unitățile destinate ÎPT și ÎPV

- dotarea unităților de învățământ cu spații de învățare de calitate, inclusiv săli multifuncționale și flexibile 

= dotare adecvată a sălilor de clasă și laboratoarelor, inclusiv mobilier adecvat pentru unitățile 

destinate ÎPT și ÎPV

- îmbunătățirea facilităților dedicate activităților sportive aferente unităților de învățământ = lucrări de 

construire/ extindere/ modernizare/ dotarea a bazelor sportive aferente unităților ÎPT și ÎPV

- adaptarea laboratoarelor și atelierelor de practică la nivelul de dezvoltare tehnologică și cerințelor 

actuale ale pieței forței de muncă = dotare unități ÎPT și ÎPV

- realizarea de investiții dedicate campusurilor = lucrări de modernizare, extindere, construire 

campusuri ÎPT și ÎPV

OP4–OS (ii)

 îmbunătățirea 

accesului la servicii 

de calitate și 

favorabile incluziunii 

în educație, formare 

și învățarea pe tot 

parcursul vieții prin 

dezvoltarea 

infrastructurii;

- dezvoltarea rețelei de unități de învățământ, precum și îmbunătățirea accesului la serviciile de îngrijire și 

de educație oferite în creșe  = construirea de unități de învățământ antepreșcolar și preșcolar,  

primar (inclusiv after-school ce aparțin unităților școlare), gimnazial, liceal (non ÎPT) și 

învățământul special

- reducerea supraaglomerării în unitățile de învățământ = lucrări de extindere a unităților de 

învățământ antepreșcolar și preșcolar,  primar, gimnazial, liceal (non ÎPT) și învățământul special)

- îmbunătățirea accesului pentru elevii cu dizabilități fizice și dotarea adecvată unităților destinate 

învățământului special = accesibilizare unități de învățământ antepreșcolar și preșcolar,  primar, 

gimnazial, liceal (non ÎPT)  și echipare adecvată a unităților destinate învățământului special

- respectarea condițiilor de igienă și ergonomie pentru procesul de învățământ = lucrări de 

reamenajare, renovare, reabilitare și modernizare, precum și de îmbunătățire a utilităților pentru 

unitățile de învățământ antepreșcolar și preșcolar,  primar, gimnazial, liceal (non ÎPT) și 

învățământul special)

- reducerea riscului seismic al clădirilor = lucrări de consolidare pentru unitățile de învățământ 

antepreșcolar și preșcolar,  primar, gimnazial, liceal (non ÎPT) și învățământul special

- dotarea unităților de învățământ cu spații de învățare de calitate, inclusiv săli multifuncționale și flexibile 

= dotare adecvată a sălilor de clasă și laboratoarelor, inclusiv mobilier adecvat pentru unități de 

învățământ antepreșcolar și preșcolar,  primar, gimnazial, liceal (non ÎPT) și învățământul special

- îmbunătățirea facilităților dedicate activităților sportive aferente unităților de învățământ = lucrări de 

construire/ extindere/ modernizare/ dotarea a bazelor sportive școlare aferente unități de 

învățământ antepreșcolar și preșcolar,  primar, gimnazial, liceal (non ÎPT) și învățământul special

NOTĂ: after-schoolurile au fost introduse în ideea în care există o serie de inițiative la nivel local - totuși 

în cazul în care acestea nu sunt cuprinse în condiția favorizantă pentru educație vor fi excluse

5. O regiune 

educată

Construirea / reabilitarea / 

modernizarea / extinderea / 

echiparea infrastructurii 

educaționale pentru nivelul 

antepreșcolar și preșcolar, 

învățământul primar (inclusiv 

after school), gimnazial, liceal 

(non ÎPT) și învățământul 

special organizat în unități de 

învățământ speciale

085 Infrastructuri pentru 

educația și îngrijirea 

copiilor preșcolari

086 Infrastructuri pentru 

învățământul primar și 

secundar

RCO 66 – Capacitatea claselor 

din cadrul infrastructurilor 

pentru îngrijirea copiilor care 

beneficiază de sprijin (noi sau 

modernizate)

RCO 67 – Capacitatea claselor 

din cadrul infrastructurilor din 

domeniul învățământului care 

beneficiază de sprijin (noi sau 

modernizate)

RCR 70 -Utilizatorii anuali 

ai infrastructurilor pentru 

îngrijirea copiilor ce 

beneficiază de sprijin

RCR 71 – Utilizatorii 

anuali ai infrastructurilor 

din domeniul 

învățământului ce 

beneficiază de sprijin



Construirea /reabilitarea / 

modernizarea/ extinderea / 

echiparea infrastructurii 

educaționale universitare, 

inclusiv campusuri

087 Infrastructuri pentru 

învățământul terțiar

RCO 67 – Capacitatea claselor 

din cadrul infrastructurilor din 

domeniul învățământului care 

beneficiază de sprijin (noi sau 

modernizate)

RCR 71 – Utilizatorii 

anuali ai infrastructurilor 

din domeniul 

învățământului ce 

beneficiază de sprijin

OP4–OS (ii)

 îmbunătățirea 

accesului la servicii 

de calitate și 

favorabile incluziunii 

în educație, formare 

și învățarea pe tot 

parcursul vieții prin 

dezvoltarea 

infrastructurii

- dezvoltarea rețelei de unități de învățământ = construirea de unități de învățământ superior

- reducerea supraaglomerării în unitățile de învățământ = lucrări de extindere a unităților de 

învățământ superior

- îmbunătățirea accesului pentru elevii cu dizabilități fizice = accesibilizare unităților de învățământ 

superior

- respectarea condițiilor de igienă și ergonomie pentru procesul de învățământ = lucrări de reamenajare, 

renovare, reabilitare și modernizare, precum și de îmbunătățire a utilităților pentru unitățile de 

învățământ superior

- reducerea riscului seismic al clădirilor = lucrări de consolidare pentru unitățile de învățământ 

superior

- dotarea unităților de învățământ cu spații de învățare de calitate, inclusiv săli multifuncționale și flexibile 

= dotare adecvată a sălilor de clasă, amfiteatrelor, centrelor de simulare și laboratoarelor, inclusiv 

mobilier pentru unitățile de învățământ superior

- îmbunătățirea facilităților dedicate activităților sportive aferente unităților de învățământ = lucrări de 

construire/ extindere/ modernizare/ dotarea a bazelor sportive aferente unităților de învățământ 

superior

- amenajarea și dotarea unităților de învățământ terțiar în vederea îmbunătățirii și dezvoltării 

competențelor solicitate pe piața forței de muncă sau fundamentale pentru succesul în viață și în 

societate = construirea, extinderea și modernizarea spațiilor de cercetare, simulare și dotarea 

adecvată a unităților de învățământ superior

- realizării de investiții dedicate campusurilor = lucrări de modernizare, extindere, construire 

campusuri dedicate învățământului superior

5. O regiune 

educată


