
 

   PRIORITATEA 3 -  O regiune prietenoasa cu mediul 

Acțiuni 
Potențiali 
beneficiari 

COD interventie cf 
Reg. 1060/ 2021 

Indicator de realizare  Output 
RCO 

Indicator de 
rezultat   

 Results RCR 

Obiectivul 
specific FEDR la 
care contribuie 

Detaliere actiuni pe activitati/ investitii eligibile 
Alocare totală (40% FEDR + 

60% CN)1 euro la nivel de 
acțiune 

Cresterea 
eficienței 
energetice în 
cladirile 
rezidențiale 

Toate entitățile 
publice care au 

dreptul de 
proprietate/ 

administrare a 
infrastructurii 

respective 

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

RCO 18 - Locuințe cu performanță 
energetică îmbunătățită 
 
RCO 74 - Populație vizată de proiecte 
derulate în cadrul strategiilor de 
dezvoltare teritorială integrată 
 
RCO 75 - Strategii de dezvoltare 
teritorială integrată care beneficiază 
de sprijin 

RCR 26 – Consum 
anual de energie 
primară (din care: 
locuințe, clădiri 
publice, 
întreprinderi, altele) 

OP 2 - OS (i) 
Promovarea 
măsurilor de 
eficiență 
energetică și 
reducerea emisiilor 
de gaze cu efect de 
seră; 

• izolarea termică a anvelopei și parților vitrate ale clădirii; 
• reabilitarea și modernizarea sistemelor de încălzire, rețelelor și instalațiilor 
clădirii; 
• reabilitarea și modernizarea sistemului de iluminat și de management 
energetic al clădirii; 
• activități/lucrări specifice specifice ce decurg din raportul de audit energetic 
și care au ca scop exclusiv eficiența energetică a clădirii; 

182.880.000 

Cresterea 
eficienței 
energetice în 
clădirile publice 

Toate entitățile 
care au dreptul 
de proprietate/ 
administrare a 
infrastructurii 

respective 

045 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 cu 
performanță energetică 
îmbunătățită 
 
RCO 74 - Populație vizată de proiecte 
derulate în cadrul strategiilor de 
dezvoltare teritorială integrată 
 
RCO 75 - Strategii de dezvoltare 
teritorială integrată care beneficiază 
de sprijin 

RCR 26 – Consum 
anual de energie 
primară (din care: 
locuințe, clădiri 
publice, 
întreprinderi, altele) 

•        izolarea termică a anvelopei și parților vitrate ale clădirii; 
•        reabilitarea și modernizarea sistemelor de încălzire, rețelelor și 
instalațiilor clădirii; 
•        reabilitarea și modernizarea sistemului de iluminat și de management 
energetic al clădirii; 
•        măsuri de consolidare la riscul seismic a clădirii  
•        utilizarea surselor de energie regenerabile pentru producerea de energie 
dedicată exclusiv consumului propriu al clădirii (fără utilizarea complementară 
a altor instrumente și scheme care sprijină utilizarea energiilor regenerabile)  
•        activități/lucrări specifice specifice ce decurg din raportul de audit 
energetic și care au ca scop exclusive eficiența energetică a clădirii; 

70.675.000 

043 Construirea de 
clădiri noi eficiente 
din punct de vedere 
energetic  

RCO 19 - Clădiri publice cu 
performanță energetică 
îmbunătățită 
 
RCO 74 - Populație vizată de proiecte 
derulate în cadrul strategiilor de 
dezvoltare teritorială integrată 
 
RCO 75 - Strategii de dezvoltare 
teritorială integrată care beneficiază 
de sprijin 

RCR 26 – Consum 
anual de energie 
primară (din care: 
locuințe, clădiri 
publice, 
întreprinderi, altele) 

•       construirea de clădiri publice cu functiuni specifice (ex: educatională și de 
sănătate) 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) în linie cu principiile noului Bauhaus European. 

8.945.000 

Crearea / 
extinderea / 
modernizarea 
infrastructurilor 
verzi prin 
utilizarea 
soluțiilor bazate 
în principal pe 
natură 

Toate entitățile 
care au dreptul 
de proprietate/ 
administrare a 
infrastructurii 

respective 

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

RCO 36 – Infrastructuri verzi care 
beneficiază de sprijin pentru alte 
scopuri decat adaptarea la 
schimbarile climatice 
 
RCO 74 - Populație vizată de proiecte 
derulate în cadrul strategiilor de 
dezvoltare teritorială integrată 
 
RCO 75 - Strategii de dezvoltare 
teritorială integrată care beneficiază 
de sprijin 
   
  

RCR 95 – Populația 
care are acces la 
infrastructuri verzi 
noi sau 
îmbunatățite 

OP2 - OS (vii) 
Creșterea 
protecției și 
conservării naturii, 
a biodiversității și a 
infrastructurii 
verzi, inclusiv în 
zonele urbane, 
precum și 
reducerea tuturor 
formelor de 
poluare; 

•        modelarea terenului și îmbunătățirea calității solului 
•        completarea/replantarea/plantarea suprafeţelor verzi existente cu 
vegetaţie 
•        creșterea densității de arbori/arbuști și întărirea habitatelor ecologice 
•        crearea compoziţiei vegetale a habitatelor pentru dezvoltarea ulterioară 
a biodiversității 
•        conservarea/regenerarea/creșterea biodiversităţii faunistice 
•        crearea/modernizarea de trasee/alei recreative cu structură noninvazivă 
destinate plimbărilor și ciclismului în interiorul spațiilor verzi în vederea 
creșterii accesibilității și interacțiunii cetățenilor cu spațiile verzi 
•        crearea/modernizarea, după caz, a elementelor de infrastructura “gri” 
destinate în mod exclusiv punerii in valoare a infrastructurilor verzi și integrării 
cu acestea, de tipul elementelor de utilizare și management a spațiiilor verzi 
precum și de interacțiune a cetățenilor cu spațiile verzi 
•        alte soluții ce decurg din documentațiile de specialitate (ex: peisagistică, 
biodiversitate, etc) ce au ca scop exclusiv valorificarea infrastructurilor verzi și 
obținerea unei varietăți mai mari de servicii ecosistemice 

37.500.000 

 

                                                           
1 Notă: Contribuția națională (CN) = buget de stat (BS) + contribuția beneficiarilor publici locali. În acest moment nu cunoaștem structura contribuției naționale în consecință nu cunoaștem cât va fi contribuția minimă solicitată beneficiarilor publici locali. 


