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ANEXA III 

 

Indicatori-cheie de performanță 

 

 

1. Volumul finanțării acordate prin InvestEU (defalcată pe componente de politică) 

1.1 Volumul operațiunilor semnate 

1.2 Investițiile mobilizate 

1.3 Contravaloarea finanțărilor private mobilizate 

1.4 Efectul de levier și efectul multiplicator obținute 

2. Acoperirea geografică a finanțării acordate prin InvestEU (defalcată pe componente 

de politică) 

2.1 Numărul de țări vizate de proiecte 

3. Impactul finanțării acordate în cadrul InvestEU 

3.1 Numărul de locuri de muncă create sau sprijinite 

3.2 Investiții în sprijinul obiectivelor legate de climă 

3.3. Investiții în sprijinul digitalizării 

4. Infrastructură durabilă  

4.1 Energie: capacitatea suplimentară de generare a energiei din surse regenerabile instalată 

(MW) 

4.2 Energie: numărul de gospodării cu o clasificare mai bună a consumului de energie 

4.3 Digital: gospodării suplimentare cu acces la internet cu bandă largă de cel puțin 

100 Mbps, cu posibilitatea trecerii la viteze exprimate în gigabiți.  

4.4 Transport: investiții mobilizate în TEN-T, dintre care: Rețeaua TEN-T centrală 

4.5 Mediu: investiții care contribuie la punerea în aplicare a planurilor și a programelor 

impuse de acquis-ul Uniunii referitor la calitatea aerului, apă, deșeuri și natură. 

5. Cercetare, inovare și digitalizare  

5.1 Contribuție la obiectivul de 3 % din PIB-ul Uniunii investit în cercetare, dezvoltare și 

inovare  

5.2 Numărul de întreprinderi care beneficiază de sprijin implicate în proiecte de cercetare și 

inovare 

6. IMM-uri 

6.1 Numărul de întreprinderi care beneficiază de sprijin, defalcate pe dimensiuni 

(microîntreprinderi, întreprinderi mici, mijlocii și cu capitalizare medie) 

6.2 Numărul de întreprinderi care beneficiază de sprijin, defalcate pe stadiul de dezvoltare 

(faza inițială, faza de creștere/extindere) 

7. Investiții sociale și competențe  

7.1 Infrastructuri sociale: capacitatea infrastructurilor sociale care beneficiază de sprijin, 

defalcate pe sectoare: locuințe, educație, sănătate, altele 
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7.2 Microfinanțare și finanțarea antreprenoriatului social: numărul de întreprinderi din 

economia socială care beneficiază de sprijin 

7.5 Competențe: numărul de persoane care dobândesc competențe noi: educație formală și 

calificare în domeniul formării 

 


