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   PRIORITATEA 6 -  O regiune educată 

 

Acțiuni - Anexa V 
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 acțiuni pe activități/ investiții eligibile 
Alocare totală (40% FEDR + 60% CN)1 euro la 

nivel de acțiune 

Crearea și modernizarea de 
infrastructuri educaționale 
pentru învățământul timpuriu 
(antepreșcolar: creșe și 
preșcolar: grădinițe, incluzând 
învățământul special) 

Toate entitățile 
publice care au 
dreptul de 
proprietate/ 
administrare a 
infrastructurii 
respective: 
• Unităţi 
administrativ-
teritoriale  
• Instituţiile de 
învăţământ superior 
de stat  
etc. 

121 - Infrastructuri 
pentru educația și 
îngrijirea timpurie 

RCO 66 – Capacitatea sălilor 
de clasă din structurile noi 
sau modernizate de îngrijire 
a copiilor 
 
RCO 74 - Populație 
acoperită de proiecte în 
cadrul strategiilor  de 
dezvoltare teritorială 
integrată 
  
RCO 75 - Strategii pentru 
dezvoltare teritorială 
integrată care beneficiază 
de sprijin 

RCR 70 - Număr anual 
de utilizatori ai 
structurilor noi sau 
modernizate de 
îngrijire a copiilor 

OP4–OS (ii) 
Îmbunătățirea 
accesului egal la 
servicii de calitate și 
incluzive în educație, 
formare și învățarea 
pe tot parcursul vieții 
prin dezvoltarea 
infrastructurii 
accesibile, inclusiv prin 
promovarea rezilienței 
pentru educația și 
formarea la distanță și 
online 

• construcția de noi unități  
• construcția de spații noi și extinderea unităților 
existente 
• modernizare unităților de învățământ existente 
(inclusiv accesibilizarea pentru persoane cu 
dizabilități) 
• dotarea unităților de învățământ (inclusiv dotări 
în vederea digitalizării – hardware și software) 
doar ca parte componenta a unui proiect de tip 
investiție în infrastructură educațională 
(construcție sau modernizare) 

37.044.512 

Crearea și modernizarea de 
infrastructuri educaționale 
pentru învățământul primar și 
secundar (primar, gimnazial și 
liceal: teoretic și vocațional, 
incluzând învățământul special, 
unitățile de învățământ cu 
program sportiv suplimentar: 
cluburi sportive școlare și 
unitățile de învățământ pentru 
activități extrașcolare: cluburile 
copiilor) 

122 - Infrastructuri 
pentru învățământul 
primar și secundar 

RCO 67 – Capacitatea sălilor 
de clasă din structurile 
educaționale noi sau 
modernizate 
 
RCO 74 - Populație 
acoperită de proiecte în 
cadrul strategiilor  de 
dezvoltare teritorială 
integrată 
  
RCO 75 - Strategii pentru 
dezvoltare teritorială 
integrată care beneficiază 
de sprijin 

RCR 71 – Număr 
anual de utilizatori ai 
structurilor 
educaționale noi sau 
modernizate 

• construcția de noi unități  
• construcția de spații noi și extinderea unităților  
existente 
• modernizare unităților de învățământ existente 
(inclusiv accesibilizarea pentru persoane cu 
dizabilități) 
• dotarea unităților de învățământ (inclusiv dotări 
în vederea digitalizării – hardware și software) 
doar ca parte componenta a unui proiect de tip 
investiție în infrastructură educațională 
(construcție sau modernizare) 

67.701.838 

Crearea și modernizarea de 
infrastructuri educaționale 
pentru învăţământul profesional 
şi tehnic, inclusiv campusuri 
(profesional, postliceal și liceal: 
tehnologic) 

124 - Infrastructuri 
pentru educația și 
formarea profesională 
și pentru educația 
adulților 

• construcția de noi unități  
• construcția de spații noi și extinderea unităților 
existente 
• modernizare unităților de învățământ existente 
(inclusiv accesibilizarea pentru persoane cu 
dizabilități) 
• dotarea infrastructurilor de învățământ (inclusiv 
dotări în vederea digitalizării – hardware și 
software) doar ca parte componenta a unui 
proiect de tip investiție în infrastructură 
educațională (construcție sau modernizare) 
• achiziționarea de microbuze electrice pentru 
transportul elevilor exclusiv pentru unitățile de 
învățământ profesional și tehnic și doar ca parte 
componenta a unui proiect de tip investiție în 
infrastructura educațională 
  

18.180.700 

                                                           
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. 



Crearea și modernizarea de 
infrastructuri educaționale 
pentru învățământul superior, 
inclusiv campusuri   

123 - Infrastructuri 
pentru învățământul 
terțiar 

• construcția de noi unități  
• construcția de spații noi și extinderea unităților 
existente 
• modernizare unităților de învățământ existente 
(inclusiv accesibilizarea pentru persoane cu 
dizabilități) 
• dotarea unităților de învățământ (inclusiv dotări 
în vederea digitalizării – hardware și software) 
doar ca parte componenta a unui proiect de tip 
investiție în infrastructură educațională 
(construcție sau modernizare) 

48.678.977 

 

 


