
Axa prioritara Operatiuni COD interventie cf Reg. General
Indicator de realizare  

Output RCO

Indicator de reezultat  

 Results RCR
Obiectivul specific FEDR la care contribuie Posibile acțiuni a se finanța:

 - Îmbunătățirea mediului urban și 

conservarea, protecția și valorificarea 

durabilă a patrimoniului cultural, inclusiv 

cresterea securitatii spatiilor publice

129 Protejarea, dezvoltarea și 

promovarea patrimoniului cultural 

și a serviciilor culturale

131 Regenerarea fizică și 

securitatea spațiilor publice

RCO 77 – Numărul siturilor 

culturale și turistice care 

beneficiază de sprijin

RCO X - Spații deschise 

create și reabilitate în zonele 

urbane 

RCR 77  – Turiști/ vizite în siturile 

care beneficiază de sprijin
OP5-OS (i) 

 favorizarea dezvoltării integrate sociale, 

economice și de mediu la nivel local și a 

patrimoniului cultural, turismului și securității în 

zonele urbane;

-	Restaurarea, consolidarea și conservarea G11obiectivelor de 

patrimoniu cultural

-	Creșterea securității elementelor de patrimoniu cultural, inclusiv prin 

dotarea cu sisteme antiefracție, sisteme de protecție împotriva incendiilor

-	Implementarea tehnologiilor multimedia și a tehnicilor digitale pentru 

promavarea obiectivelor de patrimoniu cultural

 - Investitii in infrastructura din domeniul 

cultural, în mediul urban, inclusiv cresterea 

securitatii spatiilor publice

129 Protejarea, dezvoltarea și 

promovarea patrimoniului cultural 

și a serviciilor culturale

131 Regenerarea fizică și 

securitatea spațiilor publice

RCO 77 – Numărul siturilor 

culturale și turistice care 

beneficiază de sprijin

RCO X - Spații deschise 

create și reabilitate în zonele 

urbane 

RCR 77  – Turiști/ vizite în siturile 

care beneficiază de sprijin OP5-OS (i) 

 favorizarea dezvoltării integrate sociale, 

economice și de mediu la nivel local și a 

patrimoniului cultural, turismului și securității în 

zonele urbane;

-	Reabilitare, consolidarea și accesibilizarea infrastructurilor culturale

-	Creșterea securității infrastructurilor culturale, inclusiv prin dotarea cu 

sisteme antiefracție, sisteme de protecție împotriva incendiilor

-	Implementarea tehnologiilor multimedia și a tehnicilor digitale pentru 

promavarea infrastructurilor culturale

 - Conservarea, protecția și valorificarea 

durabilă a patrimoniului natural

130 Protejarea, dezvoltarea și 

promovarea patrimoniului natural 

și a ecoturismului altele decât 

siturile Natura 2000

RCO 77 – Numărul siturilor 

culturale și turistice care 

beneficiază de sprijin

RCR 77 – Turiști/ vizite în siturile 

care beneficiază de sprijin

OP5-OS (i) 

 favorizarea dezvoltării integrate sociale, 

economice și de mediu la nivel local și a 

patrimoniului cultural, turismului și securității în 

zonele urbane;

-	Realizarea de amenajări în vederea conservării durabile a obiectivelor 

de patrimoniu natural, inclusiv crearea/reabilitarea infrastructurilor 

conexe acestora

-Infrastructura de turism, în special în zone 

care dispun de un potențial turistic valoros 

128 Protejarea, dezvoltarea și 

promovarea activelor turistice 

publice și servicii turistice conexe

RCO 77 – Numărul siturilor 

culturale și turistice care 

beneficiază de sprijin

RCR 77 – Turiști/ vizite în siturile 

care beneficiază de sprijin
OP5-OS(ii) favorizarea dezvoltării integrate 

sociale, economice și de mediu la nivel local și 

a patrimoniului cultural, turismului și securității 

înafara zonelor urbane

-	Crearea şi modernizarea infrastructurii turistice și de agrement, inclusiv 

a utilităților aferente

Conservarea, protecția și valorificarea 

durabilă a patrimoniului natural (cf. OG 

57/2007)

130 Protejarea, dezvoltarea și 

promovarea patrimoniului natural 

și a ecoturismului altele decât 

siturile Natura 2000

RCO 77 – Numărul siturilor 

culturale și turistice care 

beneficiază de sprijin

RCR 77 – Turiști/ vizite în siturile 

care beneficiază de sprijin
OP5-OS(ii) 

 favorizarea dezvoltării integrate sociale, 

economice și de mediu la nivel local și a 

patrimoniului cultural, turismului și securității 

înafara zonelor urbane

-	Realizarea de amenajări în vederea conservării durabile a obiectivelor 

de patrimoniu natural, inclusiv crearea/reabilitarea infrastructurilor 

conexe acestora

6. O regiune atractivă


