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ANEXA III  

Indicatori-cheie de performanță 

 

1. Volumul finanțării sprijinite de Fondul InvestEU (defalcată pe componente de politică) 

1.1 Volumul operațiunilor semnate 

1.2 Investițiile mobilizate 

1.3 Cuantumul finanțărilor private mobilizate 

1.4 Efectul de levier și efectul multiplicator obținute 

2. Acoperirea geografică a finanțării sprijinite de Fondul InvestEU [defalcată pe componente 

de politică, țară și regiune la nivelul clasificării comune a unităților teritoriale de statistică 

(NUTS) 2] 

2.1 Numărul de țări (state membre și țări terțe) vizate de operațiuni 

2.2 Numărul de regiuni vizate de operațiuni 

2.3 Volumul de operațiuni pe țară (stat membru și țară terță) și pe regiune 

3.  Impactul finanțării acordate prin Fondul InvestEU 

3.1 Numărul de locuri de muncă create sau sprijinite 

3.2 Investiții în sprijinul obiectivelor climatice și, dacă este cazul, defalcate pe componente 

de politică 

3.3 Investiții în sprijinul digitalizării 

3.4. Investiții în sprijinul tranziției industriale 

4. Infrastructură sustenabilă  

4.1 Energie: capacitatea suplimentară instalată (în MW) de generare a energiei din surse 

regenerabile și din alte surse sigure și sustenabile cu emisii scăzute sau zero 

4.2 Energie: numărul de gospodării și de spații publice și comerciale cu o clasificare mai 

bună a consumului de energie 

4.3 Energie: economiile de energie estimate generate de proiecte (în kW/oră) 

4.4 Energie: emisiile anuale de gaze cu efect de seră reduse/evitate în tone de echivalent CO2  

4.5 Energie: volumul investițiilor în dezvoltarea și modernizarea infrastructurii energetice 

sustenabile și transformarea acesteia într-o infrastructură inteligentă 

4.6 Sectorul digital: numărul suplimentar de gospodării, întreprinderi sau clădiri publice cu 

acces la internet în bandă largă de cel puțin 100 Mbps, cu posibilitatea trecerii la viteze 

exprimate în gigabiți, sau numărul de puncte de acces WiFi create 

4.7 Transporturi: investiții mobilizate, în special în TEN-T  

– numărul de proiecte pentru legături transfrontaliere și legături care lipsesc (inclusiv 

proiecte legate de nodurile urbane, conexiunile feroviare transfrontaliere regionale, 

platformele multimodale, porturile maritime, porturile interioare, conexiunile către 

aeroporturi și terminalele feroviar-rutiere din rețeaua centrală și globală TEN-T) 

– numărul de proiecte care contribuie la digitalizarea transporturilor, în special prin 

implementarea Sistemului european de management al traficului feroviar (ERTMS), a 

Sistemului de informații fluviale (RIS), a Sistemului de transport inteligent (STI), a 
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sistemului de monitorizare și informare privind traficul navelor maritime 

(VTMIS)/serviciilor maritime electronice și a Programului de cercetare privind 

managementul traficului aerian în cerul unic european (SESAR) 

– numărul de puncte de alimentare cu combustibili alternativi construite sau modernizate 

– numărul de proiecte care contribuie la siguranța transporturilor 

4.8 Mediu: investiții care contribuie la implementarea planurilor și a programelor impuse de 

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

5. Cercetare, inovare și digitalizare  

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

inovare  

5.2 Numărul de întreprinderi care beneficiază de sprijin și derulează proiecte de cercetare și 

inovare, defalcate pe dimensiune 

6. IMM-uri 

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

(microîntreprinderi, întreprinderi mici, întreprinderi mijlocii și întreprinderi mici cu 

capitalizare medie) 

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

(faza inițială, faza de creștere/extindere) 

6.3 Numărul de întreprinderi care beneficiază de sprijin, defalcate pe stat membru și pe 

regiune la nivelul NUTS 2 

6.4 Numărul de întreprinderi care beneficiază de sprijin, defalcate pe sectoare și cod NACE 

(nomenclatorul statistic al activităților economice din Uniunea Europeană) 

6.5 Procentul din volumul de investiții direcționat către IMM-uri în cadrul componentei 

pentru IMM-uri 

7. Investiții sociale și competențe  

7.1 Infrastructuri sociale: capacitatea și accesul la infrastructurile sociale care beneficiază de 

sprijin, defalcate pe sectoare: locuințe, educație, sănătate, altele 

7.2 Microfinanțare și finanțarea întreprinderilor sociale:  numărul de destinatari ai 

microfinanțării și de întreprinderi sociale care beneficiază de sprijin 

7.3 Competențe: numărul de persoane care dobândesc competențe noi sau ale căror 

competențe sunt validate și certificate: calificări obținute în cadrul sistemelor formale de 

educație și formare 

8. Investiții europene strategice  

8.1 Numărul și volumul operațiunilor care contribuie la furnizarea infrastructurii critice, 

defalcate pe infrastructură fizică și pe bunuri și servicii asociate, dacă este cazul  

8.2 Capacitatea suplimentară a infrastructurii critice, defalcată pe domenii, dacă este cazul 

8.3 Numărul și volumul operațiunilor care contribuie la dezvoltarea unor tehnologii și factori 

de producție critici pentru securitatea Uniunii și a statelor sale membre, precum și a 

produselor cu dublă utilizare  
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8.4 Numărul de întreprinderi care beneficiază de sprijin, defalcate pe dimensiune, și care 

dezvoltă și produc tehnologii și factori de producție critici pentru securitatea Uniunii și a 

statelor sale membre, precum și produse cu dublă utilizare 

8.5 Numărul și volumul operațiunilor care contribuie la furnizarea, fabricarea și stocarea 

factorilor de producție critici, inclusiv a materialelor pentru asistența medicală critică  

8.6 Factori de producție critici suplimentari, inclusiv materiale pentru asistența medicală 

critică, a căror furnizare, producție și stocare beneficiază de sprijin, defalcați pe tip, dacă este 

cazul 

8.7 Numărul și volumul operațiunilor de sprijinire a tehnologiilor generice și digitale 

esențiale care prezintă o importanță strategică pentru viitorul industrial al Uniunii. 


