
 

   PRIORITATEA 7 -  O regiune atractivă 

 

Acțiuni Potențiali beneficiari 
COD intervenție cf Reg. 

General 
Indicator de realizare Output RCO 

Indicator de rezultat  
 Results RCR 

Obiectivul specific 
FEDR la care 
contribuie 

Detaliere acțiuni pe activități/ investiții eligibile 

Valorificarea 
potențialului turistic 
prin amenajarea 
obiectivelor turisice și 
dezvoltarea 
infrastructurilor de 
agrement în zonele 
urbane 

Toate entitățile publice 
care au dreptul de 

proprietate/ 
administrare a 
infrastructurii 

respective: 
• Unităţi administrativ-

teritoriale  
• Autorităţi ale 

administraţiei publice 
centrale  

• Unitățile de cult 
• ONG-uri   

• Parteneriate între 
aceste entități 

etc. 

163 Protejarea, 
dezvoltarea și 
promovarea activelor 
turistice publice și 
servicii turistice conexe 

RCO 77 – Numărul siturilor culturale și 
turistice care beneficiază de sprijin 
 
RCO 74 - Populație acoperită de 
proiecte în cadrul strategiilor  de 
dezvoltare teritorială integrată 
  
RCO 75 - Strategii pentru dezvoltare 
teritorială integrată sprijinite 

RCR 77 – Turiști/ vizite în 
siturile care beneficiază 
de sprijin 

OP5-OS (i)  
favorizarea 
dezvoltării integrate 
și incluzive sociale, 
economice și de 
mediu la nivel local 
și a patrimoniului 
cultural, turismului 
și securității în 
zonele urbane 

• amenajarea obiectivelor turistice și crearea/ modernizarea infrastructurilor conexe de 
utilitate publică 
 • crearea şi extinderea infrastructurii de agrement și petrecerea timpului, inclusiv a 
infrastrucurilor sportive 

Conservarea, protecția 
și valorificarea durabilă 
a patrimoniului cultural 
și a infrastructurilor 
destinate activităților 
culturale în zonele 
urbane  

164 Protejarea, 
dezvoltarea și 
promovarea 
patrimoniului cultural și 
a serviciilor culturale 

RCO 77 – Numărul siturilor culturale și 
turistice care beneficiază de sprijin 
 
RCO 74 - Populație acoperită de 
proiecte în cadrul strategiilor  de 
dezvoltare teritorială integrată 
  
RCO 75 - Strategii pentru dezvoltare 
teritorială integrată sprijinite 

RCR 77 – Turiști/ vizite în 
siturile care beneficiază 
de sprijin 

• restaurarea, consolidarea și conservarea obiectivelor de patrimoniu cultural (cuprinse în 
lista monumentelor istorice) 
 • 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 elementelor de patrimoniu cultural și a infrastructurilor culturale, 
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 și a infrastructurilor culturale. 

Îmbunătățirea mediului 
urban prin regenerarea 
spațiilor publice 

166 Regenerarea fizică 
și securitatea spațiilor 
publice 

RCO 114 - Spații deschise create și 
reabilitate în zonele urbane  
  
RCO 74 - Populație acoperită de 
proiecte în cadrul strategiilor  de 
dezvoltare teritorială integrată 
  
RCO 75 - Strategii pentru dezvoltare 
teritorială integrată sprijinite 

14S1 - Populația care are 
acces la spații publice noi 
sau modernizate 

• crearea de facilități pentru recreere pe terenurile amenajate în aer liber (ex. zone speciale 
pentru sport, locuri de joacă etc.) 
 • realizarea de alei pietonale, piste pentru bicicliști, creare trotuare etc.  
 • asigurarea securității spațiilor publice prin realizarea sistemului de iluminat, a sistemelor 
de supraveghere video etc. 

Valorificarea 
potențialului turistic 
prin amenajarea 
obiectivelor turisice și 
dezvoltarea 
infrastructurilor de 
agrement în afara 
zonelor urbane 

Toate entitățile publice 
care au dreptul de 

proprietate/ 
administrare a 
infrastructurii 

respective: 
• Unităţi administrativ-

teritoriale  
• Autorităţi ale 

administraţiei publice 
centrale  

• Unitățile de cult 
• ONG-uri   

• Parteneriate între 
aceste entități 

etc. 

163 Protejarea, 
dezvoltarea și 
promovarea activelor 
turistice publice și 
servicii turistice conexe 

RCO 77 – Numărul siturilor culturale și 
turistice care beneficiază de sprijin 
 
RCO 74 - Populație acoperită de 
proiecte în cadrul strategiilor  de 
dezvoltare teritorială integrată 
  
RCO 75 - Strategii pentru dezvoltare 
teritorială integrată sprijinite 

RCR 77 – Turiști/ vizite în 
siturile care beneficiază 
de sprijin 

OP5-OS(ii) 
favorizarea 
dezvoltării integrate 
și incluzive sociale, 
economice și de 
mediu la nivel local 
și a patrimoniului 
cultural, turismului 
și securității în afara 
zonelor urbane 

• amenajarea obiectivelor turistice și crearea/ modernizarea infrastructurilor conexe de 
utilitate publică 
 • crearea şi extinderea infrastructurii de agrement și petrecerea timpului, inclusiv a 
infrastrucurilor sportive 

 
Conservarea, protecția 
și valorificarea durabilă 
a patrimoniului cultural 
și a infrastructurilor 
destinate activităților 
culturale în afara 
zonelor urbane 

164 Protejarea, 
dezvoltarea și 
promovarea 
patrimoniului cultural și 
a serviciilor culturale 

RCO 77 – Numărul siturilor culturale și 
turistice care beneficiază de sprijin 
 
RCO 74 - Populație acoperită de 
proiecte în cadrul strategiilor  de 
dezvoltare teritorială integrată 
  
RCO 75 - Strategii pentru dezvoltare 
teritorială integrată sprijinite 

• restaurarea, consolidarea și conservarea obiectivelor de patrimoniu cultural (cuprinse în 
lista monumentelor istorice) 
 • 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 elementelor de patrimoniu cultural și a infrastructurilor culturale, 
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 și a infrastructurilor culturale. 

 

 


