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ANEXA II 

 

Set de bază de indicatori de performanță pentru FERD și Fondul de coeziune menționați la articolul 7 alineatul (3)
1
  

 

Obiectiv de politică Obiectiv specific Realizări Rezultate 

(1) (2) (3) (4) 

1. O Europă mai inteligentă, 

prin promovarea unei 

transformări economice 

inovatoare și inteligente 

(i) Dezvoltarea capacităților de 

cercetare și inovare și adoptarea 

tehnologiilor avansate 

CCO 01 - Întreprinderi care beneficiază de 

sprijin pentru inovare 

CCO 02 - Cercetători care lucrează în 

centre de cercetare care beneficiază de 

sprijin 

CCR 01 - IMM-uri care introduc 

inovații în materie de produse, procese, 

comercializare sau organizare  

(ii) Fructificarea avantajelor 

digitalizării, în beneficiul 

cetățenilor, al companiilor și al 

guvernelor 

CCO 03 - Întreprinderi și instituții publice 

care beneficiază de sprijin pentru a dezvolta 

produse, servicii și aplicații digitale 

CCR 02 - Utilizatori suplimentari de noi 

produse, servicii și aplicații digitale 

dezvoltate de întreprinderi și instituții 

publice 

(iii) Impulsionarea creșterii și 

competitivității IMM-urilor 

CCO 04 - IMM-uri care beneficiază de 

sprijin pentru a crea locuri de muncă și 

creștere economică 

CCR 03 - Locuri de muncă create în 

IMM-urile care beneficiază de sprijin 

(iv) Dezvoltarea competențelor 

pentru specializare inteligentă, 

tranziție industrială și 

antreprenoriat 

CCO 05 - IMM-uri care investesc în 

dezvoltarea competențelor 

CCR 04 - Angajați ai IMM-urilor care 

beneficiază de formare în vederea 

dezvoltării competențelor 

  

                                                 
1 Acești indicatori vor fi utilizați de Comisie în conformitate cu obligația sa de raportare în temeiul articolului 38 alineatul (3) litera (e) punctul (i) din Regulamentul financiar [în vigoare]. 
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2. O Europă mai ecologică, cu 

emisii scăzute de carbon prin 

promovarea tranziției către o 

energie nepoluantă și echitabilă, 

a investițiilor verzi și albastre, a 

economiei circulare, a adaptării 

la schimbările climatice și a 

prevenirii și gestionării 

riscurilor  

(i) Promovarea măsurilor de 

eficiență energetică 

CCO 06 - Investiții în măsuri de 

îmbunătățire a eficienței energetice  

CCR 05 - Beneficiari cu o clasificare 

energetică îmbunătățită 

(ii) Promovarea energiei din surse 

regenerabile 

CCO 07 - Capacitate suplimentară de 

producție a energiei din surse regenerabile 

CCR 06 - Volum de energie din surse 

regenerabile suplimentară produsă 

(iii) Dezvoltarea la nivel local a 

unor sisteme energetice, rețele și 

sisteme de stocare inteligente 

CCO 08 - Sisteme digitale de gestionare 

dezvoltate pentru rețele inteligente 

CCR 07 - Utilizatori suplimentari 

conectați la rețele inteligente 

(iv) Promovarea adaptării la 

schimbările climatice, a prevenirii 

riscurilor și a rezilienței în urma 

dezastrelor 

CCO 09 - Sisteme noi sau modernizate de 

monitorizare, de alertă și de reacție în caz 

de dezastre 

CCR 08 - Populația suplimentară care 

beneficiază de măsuri de protecție 

împotriva inundațiilor, incendiilor 

forestiere și a altor dezastre naturale 

legate de climă 

(v) Promovarea gestionării durabile 

a apelor 

CCO 10 - Capacități noi sau modernizate 

pentru tratarea apelor uzate 

CCR 09 - Populația suplimentară 

racordată cel puțin la instalații secundare 

de tratare a apelor uzate 

(vi) Promovarea tranziției la o 

economie circulară 

CCO 11 - Capacități noi sau modernizate 

pentru reciclarea deșeurilor  
CCR 10 - Deșeuri suplimentare reciclate 

(vii) Dezvoltarea biodiversității, a 

infrastructurii ecologice în mediul 

urban și reducerea poluării 

CCO 12 - Suprafața infrastructurii verzi în 

zonele urbane 

CCR 11 - Populația care beneficiază de 

măsuri privind calitatea aerului 
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3. O Europă mai conectată prin 

dezvoltarea mobilității și a 

conectivității TIC regionale 

(i) Îmbunătățirea conectivității 

digitale 

CCO 13 - Gospodării și întreprinderi 

suplimentare care beneficiază de acoperire 

prin rețele în bandă largă de foarte mare 

capacitate 

CCR 12 - Gospodării și întreprinderi 

suplimentare cu abonamente la servicii 

de bandă largă prin rețele de foarte mare 

capacitate 

(ii) Dezvoltarea unei rețele TEN-T 

durabilă, rezilientă în fața 

schimbărilor climatice, inteligentă, 

sigură și intermodală 

CCO 14 - Rețeaua TEN-T rutieră: Drumuri 

noi și modernizate  

CCR 13 - Timp câștigat datorită 

îmbunătățirii infrastructurii rutiere 

(iii) Dezvoltarea unei mobilități 

naționale, regionale și locale 

durabile, reziliente în fața 

schimbărilor climatice, inteligente 

și intermodale, inclusiv 

îmbunătățirea accesului la TEN-T 

și a mobilității transfrontaliere 

CCO 15 - Rețeaua TEN-T feroviară: Căi 

ferate noi și modernizate 

CCR 14 - Numărul anual de pasageri 

deserviți de transporturi feroviare 

îmbunătățite  

(iv) Promovarea mobilității urbane 

multimodale durabile 

CCO 16 - Extinderea și modernizarea 

liniilor de tramvai și de metrou 

CCR 15 - Numărul anual de utilizatorii 

deserviți de linii de tramvai și de metrou 

noi și modernizate 

4. O Europă mai socială – 

implementarea Pilonului 

european al drepturilor sociale 

(i) Sporirea eficienței piețelor forței 

de muncă și facilitarea accesului la 

locuri de muncă de calitate prin 

dezvoltarea inovării și a 

infrastructurii sociale 

CCO 17 - Numărul anual de șomeri care 

beneficiază de servicii îmbunătățite de 

ocupare a forței de muncă 

CCR 16 - Persoane aflate în căutarea 

unui loc de muncă care utilizează anual 

servicii îmbunătățite de ocupare a forței 

de muncă 

(ii) Îmbunătățirea accesului la 

servicii de calitate și favorabile 

incluziunii în educație, formare și 

învățarea pe tot parcursul vieții prin 

dezvoltarea infrastructurii 

CCO 18 - Capacități noi sau modernizate 

pentru infrastructurile de îngrijire a copiilor 

și din domeniul învățământului 

CCR 17 - Numărul anual de utilizatorii 

care beneficiază de infrastructuri noi sau 

modernizate de îngrijire a copiilor și din 

domeniul învățământului 

(iii) Îmbunătățirea integrării 

socioeconomice a comunităților 

marginalizate, a migranților și a 

grupurilor dezavantajate prin 

măsuri integrate care să includă 

asigurarea de locuințe și servicii 

sociale 

CCO 19 - Capacități suplimentare ale 

infrastructurilor de primire înființate sau 

modernizate 

CCR 18 - Numărul anual de utilizatori 

care beneficiază de infrastructuri de 

primire noi și îmbunătățite și de locuințe 
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(iv) Asigurarea egalității de acces la 

asistență medicală prin dezvoltarea 

infrastructurii, inclusiv la asistență 
primară 

CCO 20 - Capacități noi sau modernizate 

pentru infrastructurile din domeniul 

sănătății  

CCR 19 - Populația cu acces la servicii 

de sănătate îmbunătățite 

5. O Europă mai aproape de 

cetățeni prin promovarea 

dezvoltării durabile și integrate 

a zonelor urbane, rurale și de 

coastă și a inițiativelor locale 

(i) Promovarea dezvoltării integrate 

în domeniul social, economic și al 

mediului, a dezvoltării 

patrimoniului cultural și a 

securității în zonele urbane 

CCO 21 - Populația care beneficiază de 

strategii de dezvoltare urbană integrată 
  

 


