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ANEXA I 

 

Indicatori comuni de realizare și de rezultat pentru FERD și Fondul de coeziune - articolul 7 alineatul (1)
1
 
 

 

Tabelul 1: Indicatori comuni de realizare și de rezultat pentru FEDR (Investiții pentru ocuparea forței de muncă și creștere economică și Interreg) și 

Fondul de coeziune** 

Obiectivul de 

politică 
Realizări Rezultate 

(1) (2) (3) 

1. O Europă 

mai inteligentă, 

prin 

promovarea 

unei 

transformări 

economice 

inovatoare și 

inteligente 

RCO201 - Întreprinderi care beneficiază de sprijin (din care: micro, 

mici, medii, mari)* 

RCO 02 - Întreprinderi care beneficiază de sprijin prin granturi* 

RCO 03 - Întreprinderi care beneficiază de sprijin prin instrumente 

financiare* 

RCO 04 - Întreprinderi care beneficiază de sprijin nefinanciar* 

RCO 05 - Întreprinderi nou înființate care beneficiază de sprijin* 

RCO 06 - Cercetători care lucrează în centre de cercetare care 

beneficiază de sprijin  

RCO 07 - Instituții de cercetare care participă la proiecte de 

cercetare comune 

RCO 08 - Valoarea nominală a echipamentelor pentru cercetare și 

inovare 

RCO 10 - Întreprinderi care cooperează cu instituții de cercetare 

RCO 96 - Investiții interregionale în proiecte ale UE * 

RCR301 - Locuri de muncă create în entitățile care beneficiază de sprijin*  

RCR 02 - Investiții private care completează sprijinul public (din care: granturi, 

instrumente financiare)* 

RCR 03 - IMM-uri care introduc inovații în materie de produse sau procese* 

RCR 04 - IMM-uri care introduc inovații în materie de comercializare sau organizare* 

RCR 05 - IMM-uri care introduc inovații la nivel intern* 

RCR 06 - Cereri de brevete depuse la Oficiul European de Brevete* 

RCR 07 - Cereri de înregistrare a mărcilor și desenelor*  

RCR 08 - Copublicații public-privat 

                                                 
1  Care trebuie utilizați pentru obiectivul „Investiții pentru ocuparea forței de muncă și creștere economică” și pentru Interreg în conformitate cu articolul [12 alineatul (1)] al doilea paragraf litera (a) 

și cu articolul [36 alineatul (2)] litera (b) [transmiterea datelor] din Regulamentul (UE) [noul RDC], pentru obiectivul „Investiții pentru ocuparea forței de muncă și creștere economică” în 

conformitate cu articolul [17 alineatul (3)] litera (d) punctul (ii) din Regulamentul (UE) [noul RDC] și pentru Interreg în conformitate cu articolul 17 alineatul (4)litera (e) punctul (ii) din 

Regulamentul (UE) [noul regulament CTE]. 

2 RCO: Indicator comun de realizare pentru politica regională. 
3 RCR: Indicator comun de rezultat pentru politica regională. 
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RCO 12 - Întreprinderi care beneficiază de sprijin pentru a-și 

digitaliza produsele și serviciile 

RCO 13 - Servicii și produse digitale dezvoltate pentru întreprinderi 

RCO 14 - Instituții publice care beneficiază de sprijin pentru a 

dezvolta servicii și aplicații digitale 

RCR 11 - Utilizatori de noi servicii și aplicații digitale publice* 

RCR 12 - Utilizatori de noi produse, servicii și aplicații digitale dezvoltate de 

întreprinderi* 

RCR 13 - Întreprinderi care ating un nivel ridicat de intensitate digitală* 

RCR 14 - Întreprinderi care utilizează servicii digitale publice* 

RCO 15 - Capacități create pentru pepinierele de afaceri*  

RCR 16 - Întreprinderi cu creștere ridicată care beneficiază de sprijin* 

RCR 17 - Întreprinderi înființate cu 3 ani în urmă aflate încă pe piață* 

RCR 18 - IMM-uri care utilizează servicii pentru pepinierele de afaceri la un an de la 

crearea pepinierei 

RCR 19 - Întreprinderi cu cifră de afaceri mare 

RCR 25 - Valoarea adăugată per angajat în IMM-urile care beneficiază de sprijin* 

RCO 16 - Părți interesate care participă la procese de descoperire 

antreprenorială 

RCO 17 - Investiții în ecosistemele locale/regionale pentru 

dezvoltarea competențelor 

RCO 101 - IMM-uri care investesc în dezvoltarea competențelor 

RCO 102 - IMM-uri care investesc în sisteme de gestiune a 

programelor de formare*  

RCR 24 - IMM-uri beneficiază de activități pentru dezvoltarea competențelor oferite 

de un ecosistem local/regional 

RCR 97 - Programe de ucenicie în IMM-uri care beneficiază de sprijin 

RCR 98 - Angajați din IMM-uri care finalizează programe de educație și formare 

profesională continuă (CVET) (în funcție de tipul de competență: competențe tehnice, 

de management, de antreprenoriat, ecologice, altele) 

RCR 99 - Angajați din IMM-uri care finalizează programe de formare alternative 

pentru activități de servicii cu grad ridicat de cunoștințe (KISA) (în funcție de tipul de 

competență: competențe tehnice, de management, de antreprenoriat, ecologice, altele) 

RCR 100 - Angajați din IMM-uri care finalizează programe oficiale de formare pentru 

dezvoltarea competențelor (KISA) (în funcție de tipul de competență: competențe 

tehnice, de management, de antreprenoriat, ecologice, altele)* 

2. O Europă 

mai ecologică, 

cu emisii 

scăzute de 

carbon prin 

promovarea 

tranziției către 

o energie 

nepoluantă și 

echitabilă, a 

RCO 18 - Gospodării care beneficiază de sprijin pentru 

îmbunătățirea performanței energetice a locuinței 

RCO 19 - Clădiri publice care beneficiază de sprijin pentru 

îmbunătățirea performanței energetice 

RCO 20 - Conducte de rețea pentru încălzirea urbană nou construite 

sau modernizate 

RCR 26 - Consum final anual de energie (din care: utilizatori rezidențiali, privați 

nerezidențiali, publici nerezidențiali) 

RCR 27 - Gospodării cu o performanță energetică îmbunătățită a locuinței 

CCR 28 - Clădiri cu clasificare energetică îmbunătățită (din care: utilizatori 

rezidențiali, privați nerezidențiali, publici nerezidențiali) 

RCR 29 - Emisii de gaze cu efect de seră estimate* 

RCR 30 - Întreprinderi cu o performanță energetică îmbunătățită 
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investițiilor 

verzi și albastre, 

a economiei 

circulare, a 

adaptării la 

schimbările 

climatice și a 

prevenirii și 

gestionării 

riscurilor 

RCO 22 - Capacitate de producție suplimentară pentru energia din 

surse regenerabile (din care: energie electrică, termică) 

RCO 97 - Numărul de comunități energetice și de comunități de 

energie din surse regenerabile care beneficiază de sprijin * 

RCR 31 - Energie totală din surse regenerabile produsă (din care: energie electrică, 

termică) 

RCR 32 - Energie din surse regenerabile: capacități conectate la rețea (operaționale) *  

RCO 23 - Sisteme digitale de gestionare pentru rețelele inteligente 

RCO 98 - Gospodării care beneficiază de sprijin pentru utilizarea 

rețelelor energetice inteligente 

RCR 33 - Utilizatori conectați la rețele inteligente 

RCR 34 - Lansarea de proiecte pentru rețele inteligente 

RCO 24 - Sisteme noi sau modernizate de monitorizare, de 

pregătire, de alertă și de reacție în caz de dezastre*  

RCO 25 - Lucrări noi sau consolidate în zonele de coastă, pe 

malurile râurilor și ale lacurilor și de protecție împotriva alunecărilor 

de teren, pentru ocrotirea persoanelor, a bunurilor și a mediului 

natural  

RCO 26 - Infrastructuri verzi construite pentru adaptarea la 

schimbările climatice 

RCO 27 - Strategii naționale/ regionale/ locale în vederea adaptării 

la schimbările climatice  

RCO 28 - Zone acoperite de măsuri de protecție împotriva 

incendiilor forestiere 

RCR 35 - Populația care beneficiază de măsuri de protecție împotriva inundațiilor 

RCR 36 - Populația care beneficiază de măsuri de protecție împotriva incendiilor 

forestiere 

RCR 37 - Populația care beneficiază de măsuri de protecție împotriva dezastrelor 

naturale legate de climă (altele decât inundații și incendii forestiere) 

RCR 96 - Populația care beneficiază de măsuri de protecție împotriva dezastrelor 

naturale care nu sunt legate de climă și a riscurilor legate de activitățile umane* 

RCR 38 - Timpul de reacție mediu estimat în situații de dezastru* 

RCO 30 - Lungimea conductelor noi sau consolidate pentru 

conectarea locuințelor la rețelele de apă 

RCO 31 - Lungimea rețelelor de canalizare nou construite sau 

consolidate  

RCO 32 - Capacități noi sau modernizate pentru tratarea apelor 

uzate 

RCR 41 - Populația racordată la rețele îmbunătățite de alimentare cu apă  

RCR 42 - Populația racordată cel puțin la instalații secundare de tratare a apelor uzate 

RCR 43 - Pierderi de apă 

RCR 44 - Ape uzate tratate în mod adecvat  

RCO 34 - Capacități suplimentare pentru reciclarea deșeurilor  

RCR 46 - Populația deservită de instalații de reciclare a deșeurilor și de sisteme de 

gestionare a deșeurilor mici  

RCR 47 - Deșeuri reciclate 

RCR 48 - Deșeuri reciclate utilizate ca materii prime  

RCR 49 - Deșeuri recuperate 
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RCO 36 - Suprafața infrastructurii verzi care beneficiază de sprijin 

în zonele urbane 

RCO 37 - Suprafața siturilor Natura 2000 care fac obiectul unor 

măsuri de protecție și de refacere în conformitate cu cadrul de 

acțiune prioritară 

RCO 99 - Suprafața din afara siturilor Natura 2000 care fac obiectul 

unor măsuri de protecție și de refacere 

RCO 38 - Suprafața de sol reabilitat care beneficiază de sprijin 

RCO 39 - Sisteme de monitorizare a poluării aerului instalate 

RCR 50 - Populația care beneficiază de măsuri privind calitatea aerului 

RCR 95 - Populația care are acces la infrastructuri verzi noi sau modernizate în zonele 

urbane 

RCR 51 - Populația care beneficiază de măsuri privind reducerea zgomotului 

RCR 52 - Sol reabilitat utilizat pentru zone verzi, locuințe sociale, activități 

economice sau la nivel de comunitate 
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3. O Europă 

mai conectată 

prin 

dezvoltarea 

mobilității și a 

conectivității 

TIC regionale 

RCO 41 - Gospodării suplimentare cu acces la servicii de bandă 

largă de foarte mare capacitate 

RCO 42 - Întreprinderi suplimentare cu acces la servicii de bandă 

largă de foarte mare capacitate 

RCR 53 - Gospodării cu abonamente la servicii de bandă largă prin rețele de foarte 

mare capacitate 

RCR 54 - Întreprinderi cu abonamente la servicii de bandă largă prin rețele de foarte 

mare capacitate 

RCO 43 - Lungimea drumurilor noi care beneficiază de sprijin - 

TEN-T4 

RCO 44 - Lungimea drumurilor noi care beneficiază de sprijin - 

altele 

RCO 45 - Lungimea drumurilor reconstruite sau modernizate - 

TEN-T 

RCO 46 - Lungimea drumurilor reconstruite sau modernizate - altele 

RCR 55 - Utilizatori de drumuri nou construite, reconstruite sau modernizate  

RCR 56 - Timp câștigat datorită îmbunătățirii infrastructurii rutiere 

RCR 101 - Timp câștigat datorită îmbunătățirii infrastructurii feroviare  

RCO 47 - Lungimea căilor ferate noi care beneficiază de sprijin - 

TEN-T 

RCO 48 - Lungimea căilor ferate noi care beneficiază de sprijin - 

altele  

RCO 49 - Lungimea căilor ferate reconstruite sau modernizate - 

TEN-T  

RCO 50 - Lungimea căilor ferate reconstruite sau modernizate - 

altele  

RCO 51 - Lungimea căilor navigabile interioare noi sau modernizate 

- TEN-T  

RCO 52 - Lungimea căilor navigabile interioare noi sau modernizate 

- altele 

RCO 53 - Gări și instalații feroviare - noi sau modernizate  

RCO 54 - Conexiuni intermodale - noi sau modernizate 

RCO 100 – Numărul porturilor care beneficiază de sprijin 

RCR 57 - Lungimea căilor ferate echipate cu sistemul european de management al 

traficului feroviar în funcțiune  

RCR 58 - Numărul anual de pasageri pe căile ferate care beneficiază de sprijin 

RCR 59 - Transport de marfă pe căile ferate 

RCR 60 - Transport de marfă pe căile navigabile interioare  

                                                 
4 Regulamentul (UE) nr. 1315/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind orientările Uniunii pentru dezvoltarea rețelei transeuropene de 

transport și de abrogare a Deciziei nr. 661/2010/UE (JO L 348, 20.12.2013, p. 1). 
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RCO 55 - Lungimea liniilor de tramvai și metrou - noi 

RCO 56 - Lungimea liniilor de tramvai și metrou - 

reconstruite/modernizate 

RCO 57 - Material rulant ecologic pentru transportul public  

RCO 58 - Piste ciclabile care beneficiază de sprijin 

RCO 59 - Infrastructuri pentru carburanți alternativi (puncte de 

realimentare/reîncărcare) care beneficiază de sprijin 

RCO 60 - Orașe și localități cu sisteme de transport urban 

digitalizate noi sau modernizate 

RCR 62 - Număr anual de pasageri ai transporturilor publice  

RCR 63 - Numărul anual de utilizatorii ai liniilor de tramvai și de metrou 

noi/modernizate 

RCR 64 - Numărul anual de utilizatori ai pistelor ciclabile 
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4. O Europă 

mai socială – 

implementarea 

Pilonului 

european al 

drepturilor 

sociale 

RCO 61 - Numărul anual de șomeri care beneficiază de servicii 

îmbunătățite de ocupare a forței de muncă (capacitate) 

RCR 65 - Persoane aflate în căutarea unui loc de muncă care utilizează anual serviciile 

de ocupare a forței de muncă ce beneficiază de sprijin 

RCO 63 - Capacitatea infrastructurilor temporare de primire create 

RCO 64 - Capacitatea locuințelor reabilitate - migranți, refugiați și 

persoane care solicită sau beneficiază de protecție internațională 

RCO 65 - Capacitatea locuințelor reabilitate - altele  

RCR 66 - Gradul de ocupare a infrastructurilor temporare de primire construite sau 

renovate  

RCR 67 - Gradul de ocupare a locuințelor reabilitate - migranți, refugiați și persoane 

care solicită sau beneficiază de protecție internațională 

RCO 68 - Gradul de ocupare a locuințelor reabilitate - altele  

RCO 66 - Capacitatea claselor din cadrul infrastructurilor pentru 

îngrijirea copiilor care beneficiază de sprijin (noi sau modernizate) 

RCO 67 - Capacitatea claselor din cadrul infrastructurilor din 

domeniul învățământului care beneficiază de sprijin (noi sau 

modernizate) 

RCR 70 - Numărul anual al copiilor care utilizează infrastructurile pentru îngrijirea 

copiilor ce beneficiază de sprijin 

RCR 71 - Numărul anual al elevilor care utilizează infrastructurile din domeniul 

învățământului ce beneficiază de sprijin 

RCO 69 - Capacitatea infrastructurilor din domeniul sănătății care 

beneficiază de sprijin 

RCO 70 - Capacitatea infrastructurilor sociale care beneficiază de 

sprijin (altele decât locuințele) 

RCR 72 - Persoanele cu acces la servicii de sănătate îmbunătățite  

RCR 73 - Numărul anual al utilizatorilor infrastructurilor din domeniul sănătății care 

beneficiază de sprijin 

RCR 74 - Numărul anual al utilizatorilor infrastructurilor sociale care beneficiază de 

sprijin  

RCR 75 - Timpul mediu de reacție în cazul urgențelor medicale în zona care 

beneficiază de sprijin  

5. O Europă 

mai aproape de 

cetățeni prin 

promovarea 

dezvoltării 

durabile și 

integrate a 

zonelor urbane, 

rurale și de 

coastă și a 

inițiativelor 

locale 

RCO 74 - Populația care beneficiază de strategii de dezvoltare 

urbană integrată 

RCO 75 - Strategii integrate de dezvoltare urbană 

RCO 76 - Proiecte colaborative 

RCO 77 - Capacitatea infrastructurilor culturale și turistice care 

beneficiază de sprijin 

RCR 76 - Părțile interesate implicate în pregătirea și implementarea unor strategii de 

dezvoltare urbană  

RCR 77 - Turiști/ vizite în siturile care beneficiază de sprijin*  

RCR 78 - Utilizatori ai infrastructurilor culturale care beneficiază de sprijin 

RCO 80 – Strategii plasate sub responsabilitatea comunității pentru 

dezvoltarea locală 
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Indicatori 

orizontali - 

punerea în 

aplicare 

RCO 95 - Personal finanțat de FEDR și Fondul de coeziune 

RCR 91 - Durata medie pentru lansarea apelurilor, selecția proiectelor și semnarea 

contractelor* 

RCR 92 - Durata medie pentru licitații (de la lansarea procedurii de achiziții publice 

până la semnarea contractului) * 

RCR 93 - Durata medie pentru implementarea proiectului (de la semnarea proiectului 

la ultima plată) * 

RCR 94 - Ofertant unic pentru intervențiile din cadrul FEDR și al Fondului de 

coeziune* 

** Din motive de prezentare, indicatorii sunt subordonați obiectivelor de politică, fără a se limita la acestea. În cadrul obiectivului de politică 5, în special, obiectivele specifice 

subordonate obiectivelor de politică 1-4 pot fi utilizate pentru indicatorii relevanți. În plus, pentru a oferi o imagine completă a performanței prognozate și reale a programelor, 

indicatorii marcați cu simbolul (*) pot fi utilizați de obiective specifice în cadrul mai multora dintre obiectivele de politică 1-4, dacă este cazul. 

 

 

Tabelul 2: Indicatori comuni suplimentari de realizare și de rezultat pentru FEDR în ceea ce privește Interreg 

Interreg - indicatori 

specifici 

RCO 81 - Participanți la inițiativele de mobilitate transfrontalieră 

RCO 82 - Participanți la acțiuni comune de promovare a egalității de 

gen, a egalității de șanse și a incluziunii sociale 

RCO 83 - Strategii/planuri de acțiune comune dezvoltate sau 

implementate 

RCO 84 - Activități-pilot comune implementate în cadrul proiectelor 

RCO 85 - Participanți la programele de formare comune 

RCO 96 – Obstacole juridice sau administrative identificate 

RCO 86 - Acorduri administrative sau juridice comune semnate 

RCO 87 - Organizații care cooperează la nivel transfrontalier 

RCO 88 - Proiecte transfrontaliere de învățare reciprocă în vederea 

îmbunătățirii activităților de cooperare 

RCO 89 - Proiecte transfrontaliere pentru îmbunătățirea guvernanței pe 

mai multe niveluri  

RCO 90 - Proiecte transfrontaliere pentru crearea de rețele/clustere 

RCR 79 - Strategii/planuri de acțiune comune adoptate de organizații 

la finalul unui proiect sau ulterior 

RCR 80 - Activități-pilot comune adoptate sau dezvoltate de 

organizații la finalul unui proiect sau ulterior 

RCR 81 - Participanți care finalizează programe de formare comune 

RCR 82 - Obstacole juridice sau administrative înlăturate sau atenuate 

RCR 83 - Persoane care fac obiectul unor acorduri comune semnate 

RCR 84 - Organizații care cooperează transfrontalier timp de 6-12 luni 

după finalizarea unui proiect 

RCR 85 - Participanți la acțiuni comune timp de 6-12 luni după 

finalizarea unui proiect  

RCR 86 - Părți interesate/ instituții cu capacitate de cooperare 

transfrontalieră îmbunătățită 

 


