
 

   PRIORITATEA 4 -  O regiune cu mobilitate ridicată  

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 

Infrastructuri 
utilizate pentru 
prestarea 
serviciului de 
transport public 
urban curat   

Toate entitățile 
care au dreptul de 

proprietate/ 
administrare a 
infrastructurii 

respective 

081 Infrastructuri de 
transporturi urbane 
curate 

RCO 55 – Lungimea liniilor de tramvai și metrou – 
noi 
 
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 63 – Numărul anual de 
utilizatori ai liniilor de tramvai și 
de metrou noi/modernizate 

OP 2 - OS (viii) 
Promovarea 
mobilității urbane 
multimodale 
durabile, ca parte a 
tranziției către o 
economie cu zero 
emisii de dioxid de 
carbon; 

•       construirea/extinderea/modernizarea traseelor 
de transport public electric urban/ suburban: 
infrastructura/ suprastructura căii de rulare și alte 
elemente tehnice, stații de transport public, substații 
electrice, depouri etc.  
•       construirea de infrastructuri multimodale pentru 
mijloacele de transport în comun de tip park&ride 
etc. 

63.250.000 
081 Infrastructuri de 
transporturi urbane 
curate 

RCO 56 – Lungimea liniilor de tramvai și metrou – 
reconstruite/modernizate 
 
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 63 – Numărul anual de 
utilizatori ai liniilor de tramvai și 
de metrou noi/modernizate 

081 Infrastructuri de 
transporturi urbane 
curate 

RCO 54 - Conexiuni intermodale - noi sau 
modernizate 
 
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 63 – Numărul anual de 
utilizatori ai liniilor de tramvai și 
de metrou noi/modernizate 

Serviciul de 
transport public de 
călători 

082 Material rulant 
de transport urban 
curat 

RCO 57 – Capacitatea materialului rulant ecologic 
pentru transportul public colectiv 
 
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 63 – Numărul anual de 
utilizatori ai liniilor de tramvai și 
de metrou noi/modernizate 

•      achizionarea mijloacelor de transport  fără emisii 
de CO2: autobuze electrice/troleibuze 
•      achiziționarea de material rulant (tramvai) ‘’free-
carbon’’ 

149.500.000 

Infrastructură 
pentru transport 
nemotorizat 

083 Infrastructuri 
pentru bicicliști 

RCO 58 – Piste ciclabile care beneficiază de sprijin 
 
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 64 – Numărul anual de 
utilizatori ai pistelor ciclabile 

•      construirea/ extinderea/ modernizarea / 
infrastructurii de piste/trasee pentru biciclete  
•      modernizarea/ extinderea trasee pietonale 

46.000.000 

                                                           
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. 



Digitalizarea 
sistemelor de 
transport public 
urbane  

084 Digitalizarea 
transportului urban 

RCO 60 – Orașe și municipii cu sisteme de 
transport urban digitalizate noi sau modernizate 
 
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 62 – Număr anual de 
utilizatori ai transporturilor 
publice noi sau modernizate 

•      crearea/ modernizarea/ extinderea sistemelor de 
management al transportului public/ traficului 
(sisteme în cadrul cărora se aplică tehnologii ale 
informației și comunicațiilor în gestionarea mobilității 
și traficului precum și pentru interfețe cu alte moduri 
de transport) 

11.500.000 

Infrastructură 
pentru transport 
public electric 
alternativ 

086 Infrastructuri 
pentru combustibili 
alternativi 

RCO 59 – Infrastructuri pentru carburanți 
alternativi (puncte de realimentare/reîncărcare) 
 
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 62 – Număr anual de 
utilizatori ai transporturilor 
publice noi sau modernizate 

•      construirea / achiziționarea /instalarea stațiilor 
de realimentare/reîncărcare cu combustibili 
alternativi pentru transportul public etc. 

17.250.000 

 


