
 

   PRIORITATEA 3 -  O regiune prietenoasa cu mediul 

 

Acțiuni 
Potențiali 
beneficiari 

COD intervenție cf Reg. 
General 

Indicator de realizare  
Output RCO 

Indicator de rezultat   
 Results RCR 

Obiectivul specific 
FEDR la care 
contribuie 

Detaliere acțuni pe activități/ investiții eligibile 

Cresterea eficienței 
energetice in 
cladirile rezidentiale 

UAT din mediul urban 
/ sector al municipiului 

Bucureşti 

041 Renovarea fondului locativ 
existent în vederea creșterii 
eficienței energetice, proiecte 
demonstrative și măsuri de 
sprijin care respectă criteriile de 
eficiență energetică 

RCO 18 Gospodării care 
beneficiază de sprijin 
pentru îmbunătățirea 
performanței energetice 
a locuinței 
 
RCO 74 - Populație 
acoperită de proiecte în 
cadrul strategiilor  de 
dezvoltare teritorială 
integrată 
  
RCO 75 - Strategii pentru 
dezvoltare teritorială 
integrată sprijinite 

RCR 26 – Consum anual de 
energie primara (din care: 
gospodarii, cladiri publice, 
intreprinderi, altele) 

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

Cladiri rezidențiale existente 
Măsuri de intervenție conforme cu criteriile de eficiență energetică (minim renovare de amploare 
moderata) destinate fondului locativ, prin utilizarea pachetelor de renovare optime din punct de 
vedere al costurilor ce ar permite clădirilor renovate să atingă un nivel de performanță energetică 
specific clasei A conform CPE sau mai puțin decât 70 kWh/mp/an consum specific de energie pentru 
încălzire, în conformitate cu SNRTL : izolarea termică a anvelopei clădirii, reabilitarea și modernizarea 
sistemelor de încălzire, rețelelor și instalațiilor, sistemului de iluminat și de management energetic al 
clădirii (măsuri de eficiență energetică tipice) precum și alte măsuri ce decurg din auditul energetic. 

Cresterea eficienței 
energetice în 
clădirile publice 

Toate entitățile care 
au dreptul de 
proprietate/ 

administrare a 
infrastructurii 

respective din mediul 
urban si rural 

044 Renovarea în vederea 
creșterii eficienței energetice 
sau măsuri de eficiență 
energetică legate de 
infrastructurile publice, proiecte 
demonstrative și măsuri de 
sprijin care respectă criteriile de 
eficiență energetică  

RCO 19 Clădiri publice 
care beneficiază de 
sprijin pentru 
îmbunătățirea 
performanței energetice 
 
RCO 74 - Populație 
acoperită de proiecte în 
cadrul strategiilor  de 
dezvoltare teritorială 
integrată 
  
RCO 75 - Strategii pentru 
dezvoltare teritorială 
integrată sprijinite 

RCR 26 – Consum anual de 
energie primara (din care: 
gospodarii, cladiri publice, 
intreprinderi, altele) 

Clădiri publice existente 
Intervenții conforme cu criteriile de eficiență energetică (minim renovare de amploare moderata) 
prin utilizarea pachetelor de renovare optime din punct de vedere al costurilor ce ar permite clădirilor 
publice renovate să atingă un nivel de performanță energetică specific clasei A conform CPE sau mai 
puțin decât 70 kWh/mp/an consum specific de energie pentru încălzire, în conformitate cu SNRTL, 
măsuri care pot include și investitii  suplimentare in infrastructura educațională și de sănătate: 
izolarea anvelopei termice, reabilitarea și modernizarea sistemelor de încălzire și a rețelelor și 
instalațiilor de iluminat, sistemul de management energetic al clădirii, măsuri de consolidare la riscul 
seismic, utilizarea surselor de energie regenerabile pentru producerea de energie dedicate exclusiv 
consumului propriu al cladirii publice (fără utilizarea complementara a altor instrumente si scheme 
care sprijina utilizarea energiilor regenerabile) precum și alte măsuri ce decurg din auditul energetic 
care au ca scop eficiența energetică etc.  

042 Construirea de clădiri noi 
eficiente din punct de vedere 
energetic  

RCO 19 Clădiri publice 
care beneficiază de 
sprijin pentru 
îmbunătățirea 
performanței energetice  
 
RCO 74 - Populație 
acoperită de proiecte în 
cadrul strategiilor  de 
dezvoltare teritorială 
integrată 
  
RCO 75 - Strategii pentru 
dezvoltare teritorială 
integrată sprijinite 

RCR 26 – Consum anual de 
energie primara (din care: 
gospodarii, cladiri publice, 
intreprinderi, altele) 

Clădiri publice noi 
Proiecte demonstrative si construirea de cladiri publice noi cu destinație / functiune educaționala și 
de sanatate dinn zona climatica II cu un necesar de energie primară cu cel puțin 20 % mai mic decât 
cerința privind clădirile al căror consum de energie este aproape egal cu zero (NZEB) 



Crearea, 
imbunătățirea, 
extinderea spațiilor 
și infrastructurilor 
verzi 

Toate entitățiile care 
au dreptul de 
proprietate/ 

administrare a 
infrastructurii 

respective 

078 Protecția naturii și a 
biodiversității, patrimoniul 
natural și resursele naturale, 
infrastructura verde și cea 
albastră 

RCO 36 Suprafața 
infrastructurii verzi care 
beneficiază de sprijin 
pentru alte scopuri decat 
in vederea adaptarii la 
schimbarile climatice 
  
RCO 74 - Populație 
acoperită de proiecte în 
cadrul strategiilor  de 
dezvoltare teritorială 
integrată 
  
RCO 75 - Strategii pentru 
dezvoltare teritorială 
integrată sprijinite 
  

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 

Crearea / modernizarea / extinderea  spațiilor verzi: parcuri, grădini, scuaruri, fâșii plantate, 
aliniamente de arbori, spații verzi de condominiu (“cartiere verzi”), coridoare verzi ecologice, perdele 
forestiere de protecție, precum și alte tipuri de spații verzi definite în legislația privind spatiile verzi. 
Crearea de rețele de infrastructuri de tipul acoperişuri verzi și/sau pereţi verzi 

 

 

 


