
Prioritatea Acțiuni - Anexa V Grup țintă
COD intervenție 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 EURO

(FEDR)

ALOCARE EURO 

CN (BS+CL)*

Crearea și modernizarea de 

infrastructuri educaționale pentru 

învățământul timpuriu 

(antepreșcolar: creșe și preșcolar: 

grădinițe)

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

•        construcția de noi unități 

•        construcția de spații noi și extinderea unităților existente 

(inclusiv baze sportive școlare)

•        modernizare unităților existente (inclusiv accesibilizarea)

•        dotarea unităților de învățământ (inclusiv dotări de tip 

hardware și software, precum și dotări specifice pentru persoanele 

cu CES) 

14.817.898 37.044.745

Crearea și modernizarea de 

infrastructuri educaționale pentru 

învățământul primar și secundar 

(primar, gimnazial și liceal: 

teoretic și vocațional, incluzând 

unitățile de învățământ cu 

program sportiv suplimentar și 

unitățile de învățământ pentru 

activități extrașcolare)

122 - Infrastructuri pentru 

învățământul primar și secundar

•        construcția de noi unități 

•        construcția de spații noi și extinderea unităților existente 

(inclusiv baze sportive școlare)

•        modernizare unităților existente (inclusiv accesibilizarea)

•        dotarea unităților de învățământ (inclusiv dotări de tip 

hardware și software, precum și dotări specifice pentru persoanele 

cu CES) 

27.080.735 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 

(inclusiv baze sportive școlare)

•        modernizare unităților existente (inclusiv accesibilizarea)

•        dotarea unităților de învățământ (inclusiv dotări de tip 

hardware și software, precum și dotări specifice pentru persoanele 

cu CES)

•      achiziționarea de microbuze electrice pentru transportul elevilor 

exclusiv pentru unitățile de învățământ profesional și tehnic din 

județul Ilfov și doar ca parte componenta a unui proiect de tip 

investiție în infrastructura educațională

  

7.272.280 18.180.700

Crearea și modernizarea de 

infrastructuri educaționale pentru 

învățământul superior, inclusiv 

campusuri  

123 - Infrastructuri pentru 

învățământul terțiar

RCO 67 – Capacitatea sălilor de 

clasă din structurile educaționale noi 

sau modernizat

•        construcția de noi unități 

•        construcția de spații noi și extinderea unităților existente

•        modernizare unităților existente (inclusiv accesibilizarea)

•        dotarea unităților de învățământ (inclusiv dotări de tip 

hardware și software, precum și dotări specifice pentru persoanele 

cu CES) 

19.471.591 48.678.978

TOTAL 68.642.504 171.606.260

*CN = Contribuție Națională

 BS = Buget de stat

 CL = Contribuție locală

6. O regiune 

cu 

infrastructură 

educațională 

modernă

Persoanele care pot 

utiliza facilitățile de 

învățare, incluzând 

copii de vârstă 

antepreșcolară și 

preșcolară, elevi, 

studenți, cadre 

didactice și specialiști 

din educație: formatori, 

consilieri educaționali, 

experți în resurse 

educaționale etc.

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

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


