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

Output RCO

Indicator de rezultat  

 Results RCR

Obiectivul specific FEDR la care 

contribuie
Posibile acțiuni a se finanța:

- Sprijinirea inițiativelor de 

dezvoltare urbane integrate 

131 bis Inițiative de dezvoltare 

teritorială, inclusiv pregătirea 

strategiilor teritoriale

RCO 75 -  Strategii de 

dezvoltare teritorială integrată 

sprijinite

14S4 - Populație acoperită de 

strategii integrate de dezvoltare 

urbană 

OP5-OS (i) 

 favorizarea dezvoltării integrate sociale, 

economice și de mediu la nivel local și a 

patrimoniului cultural, turismului și 

securității în zonele urbane;

- sprijinirea dezvoltării de documentații tehnico-economice (faza 

DALI/SF/studiu oportunitate) pentru proiecte din listele de acțiune 

ale strategiilor depuse în cadrul apelului de strategii de dezvoltare

 - Conservarea, protecția și 

valorificarea durabilă a 

patrimoniului cultural

129 Protejarea, dezvoltarea și 

promovarea patrimoniului cultural 

și a serviciilor culturale

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;

- restaurarea, consolidarea și conservarea obiectivelor de 

patrimoniu cultural (cuprinse în lista monumentelor istorice)

- creșterea securității elementelor de patrimoniu cultural, inclusiv 

prin dotarea cu sisteme antiefracție, sisteme de protecție împotriva 

incendiilor etc.

- implementarea tehnologiilor multimedia și a tehnicilor digitale 

pentru promavarea obiectivelor de patrimoniu cultural

 - Investitii in infrastructura 

din domeniul cultural

129 Protejarea, dezvoltarea și 

promovarea patrimoniului cultural 

și a serviciilor culturale

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;

- reabilitare și consolidarea infrastructurilor culturale existente, 

precum și construcția de noi clădiri destinate activităților culturale, 

inclusiv pentru expunerea și protecția patrimoniului cultural mobil 

și imobil;

- creșterea securității infrastructurilor culturale, inclusiv prin 

dotarea cu sisteme antiefracție, sisteme de protecție împotriva 

incendiilor etc.

- 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 

- implementarea de măsuri în vederea creșterii securității siturilor 

naturale 

- Îmbunătățirirea mediului 

urban prin dezvoltarea 

zonelor turistice, de 

agrement și petrecere a 

timpului liber

128 Protejarea, dezvoltarea și 

promovarea activelor turistice 

publice și servicii turistice conexe

131 Regenerarea fizică și 

securitatea spațiilor publice

RCO 77 – Numărul siturilor 

culturale și turistice care 

beneficiază de sprijin

RCO 113 - 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;

- crearea, reabilitarea și modernizarea infrastructurilor turistice și 

de agrement, inclusiv a centrelor de agrement și petrecerea 

timpului liber destinate copiilor și tinerilor

- crearea de facilități pentru recreere pe terenurile amenajate în 

aer liber (ex. zone speciale pentru sport, locuri de joacă etc.)

- asigurarea securității spațiilor publice prin realizarea sistemului 

de iluminat, a sistemelor de supraveghere video 

- Conservarea, protecția și 

valorificarea durabilă a 

patrimoniului cultural

129 Protejarea, dezvoltarea și 

promovarea patrimoniului cultural 

și a serviciilor culturale

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 în afara zonelor 

urbane

- restaurarea, consolidarea și conservarea obiectivelor de 

patrimoniu cultural (cuprinse în lista monumentelor istorice)

- implementarea tehnologiilor multimedia și a tehnicilor digitale 

pentru promavarea obiectivelor de patrimoniu cultural

- creșterea securității elementelor de patrimoniu cultural, inclusiv 

prin dotarea cu sisteme antiefracție, sisteme de protecție împotriva 

incendiilor etc.

6. O regiune 

atractivă



- Investiții in infrastructura 

din domeniul cultural

129 Protejarea, dezvoltarea și 

promovarea patrimoniului cultural 

și a serviciilor culturale

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 în afara zonelor 

urbane

- reabilitare și consolidarea infrastructurilor culturale existente, 

precum și construcția de noi clădiri destinate activităților culturale, 

inclusiv pentru expunerea și protecția patrimoniului cultural mobil 

și imobil

- creșterea securității infrastructurilor culturale, inclusiv prin 

dotarea cu sisteme antiefracție, sisteme de protecție împotriva 

incendiilor etc.

- implementarea tehnologiilor multimedia și a tehnicilor digitale 

pentru promavarea infrastructurilor culturale

-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 în afara zonelor 

urbane

- crearea şi modernizarea infrastructurilor turistice și de agrement, 

inclusiv a utilităților aferente acestora

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(ii) 

 favorizarea dezvoltării integrate sociale, 

economice și de mediu la nivel local și a 

patrimoniului cultural, turismului și 

securității în afara zonelor urbane

- realizarea de amenajări în vederea conservării durabile a 

obiectivelor de patrimoniu natural, inclusiv crearea/reabilitarea 

infrastructurilor conexe acestora 

- implementarea de măsuri în vederea creșterii securității siturilor 

naturale 

6. O regiune 

atractivă


