
Prioritatea Acțiuni - Anexa V Grup țintă
COD interventie cf Reg. 

1060/ 2021
Indicator de realizare Output RCO

Indicator de rezultat 

 Results RCR

Obiectivul specific FEDR la 

care contribuie
Detaliere acțiuni pe activități/ investiții eligibile

Alocare EURO

(FEDR)

ALOCARE EURO 

CN (BS+CL)*

Dezvoltarea infrastructurilor 

de agrement, petrecerea 

timpului liber, sport și 

interacțiune socială în 

zonele urbane

127 Alte infrastructuri sociale 

care contribuie la incluziunea 

socială în cadrul comunității

14S8  – Numărul infrastructurilor create cu 

scopul de a contribui la incluziunea socială în 

cadrul comunității

RCO 74 - Populația vizată de proiecte derulate 

în cadrul strategiilor de dezvoltare teritorială 

integrată

 

RCO 75 - Strategii de dezvoltare teritorială 

integrată care beneficiază de sprijin

14S9 – Populația care 

are acces la 

infrastructurile create cu 

scopul de a contribui la 

incluziunea socială în 

cadrul comunității

• crearea/ amenajarea și dotarea de infrastructuri care să contribuie la 

creșterea incluziunii în comunitate: infrastructuri de agrement și petrecerea 

timpului liber, infrastructuri pentru activități recreative, socio-culturale, 

educative etc.

• crearea/ amenajarea și dotarea de infrastructuri sportive (atât interioare, 

cât și exterioare); 

11.355.661 28.389.153

Conservarea, protecția și 

valorificarea durabilă a 

patrimoniului cultural și a 

infrastructurilor destinate 

activităților culturale în 

zonele urbane

166 Protejarea, dezvoltarea și 

promovarea patrimoniului

cultural și a serviciilor culturale

RCO 77 – Numărul siturilor culturale și 

turistice care beneficiază de sprijin

 

RCO 74 - Populația vizată de proiecte derulate 

în cadrul strategiilor de dezvoltare teritorială 

integrată

 

RCO 75 - Strategii de dezvoltare teritorială 

integrată care beneficiază de sprijin

RCR 77 – Număr de 

vizitatori ai siturilor 

culturale și turistice care 

beneficiază de sprijin

• restaurarea, consolidarea, conservarea și dotarea obiectivelor de 

patrimoniu cultural (cuprinse în lista monumentelor istorice); 

• reabilitare, consolidarea, moderinzarea, extinderea și dotarea 

infrastructurilor culturale existente, precum și construcția de noi clădiri 

destinate activităților culturale, inclusiv pentru expunerea și protecția 

patrimoniului cultural mobil și imobil; 

• implementarea tehnologiilor multimedia și a tehnicilor digitale (inclusiv 

digitizare 3D) pentru conservarea și promovarea obiectivelor de patrimoniu 

cultural și a infrastructurilor culturale;

etc.

8.459.303 21.148.258

Îmbunătățirea mediului 

urban prin regenerarea 

spațiilor publice

168 Regenerarea fizică și 

securitatea spațiilor publice

RCO 114 - Spații deschise create sau 

reabilitate în zonele urbane

 

RCO 74 - Populația vizată de proiecte derulate 

în cadrul strategiilor de dezvoltare teritorială 

integrată

 

RCO 75 - Strategii de dezvoltare teritorială 

integrată care beneficiază de sprijin

14S10 - Populația care 

are acces la spații 

publice noi sau 

modernizate

• crearea/ extinderea/ reabilitarea de facilități pentru recreere pe terenurile 

amenajate în aer liber (ex. zone speciale pentru sport, locuri de joacă, 

scuaruri, piețe publice, spații publice din interiorul ansamblurilor de 

locuințe colective etc.), incluzând realizarea de căi de acces, alei 

pietonale, piste pentru bicicliști, creare trotuare, dotarea cu mobilier urban 

(bănci, foișoare, pergole etc.), plantarea (inclusiv arbori) și gazonarea 

suprafețelor, asigurarea utilităților publice, realizarea sistemului de 

iluminat, a sistemelor de supraveghere video, a rețelelor wi-fi,măsuri 

pentru asigurarea accesibilității persoanelor cu dizabilități etc.

etc.

8.310.000 20.775.000

Dezvoltarea infrastructurilor 

de agrement, petrecerea 

timpului liber, sport și 

interacțiune socială în afara 

zonelor urbane

127 Alte infrastructuri sociale 

care contribuie la incluziunea 

socială în cadrul comunității

14S8  – Numărul infrastructurilor create cu 

scopul de a contribui la incluziunea socială în 

cadrul comunității

RCO 74 - Populația vizată de proiecte derulate 

în cadrul strategiilor de dezvoltare teritorială 

integrată

 

RCO 75 - Strategii de dezvoltare teritorială 

integrată care beneficiază de sprijin

14S9 – Populația care 

are acces la 

infrastructurile create cu 

scopul de a contribui la 

incluziunea socială în 

cadrul comunității

• crearea/ amenajarea și dotarea de infrastructuri care să contribuie la 

creșterea incluziunii în comunitate: infrastructuri de agrement și petrecerea 

timpului liber, infrastructuri pentru activități recreative, socio-culturale, 

educative etc.

• crearea/ amenajarea și dotarea de infrastructuri sportive (atât interioare, 

cât și exterioare)

4.866.712 12.166.780

Conservarea, protecția și 

valorificarea durabilă a 

patrimoniului cultural și a 

infrastructurilor destinate 

activităților culturale în afara 

zonelor urbane

166 Protejarea, dezvoltarea și 

promovarea patrimoniului

cultural și a serviciilor culturale

RCO 77 – Numărul siturilor culturale și 

turistice care beneficiază de sprijin

RCO 74 - Populația vizată de proiecte derulate 

în cadrul strategiilor de dezvoltare teritorială 

integrată

 

RCO 75 - Strategii de dezvoltare teritorială 

integrată care beneficiază de sprijin

RCR 77 – Număr de 

vizitatori ai siturilor 

culturale și turistice care 

beneficiază de sprijin

• restaurarea, consolidarea, conservarea și dotarea obiectivelor de 

patrimoniu cultural (cuprinse în lista monumentelor istorice cu excepția 

celor aflate în teritoriul LEADER); 

• reabilitare, consolidarea, moderinzarea, extinderea și dotarea 

infrastructurilor culturale existente, precum și construcția de noi clădiri 

destinate activităților culturale, inclusiv pentru expunerea și protecția 

patrimoniului cultural mobil și imobil; 

• implementarea tehnologiilor multimedia și a tehnicilor digitale (inclusiv 

digitizare 3D) pentru conservarea și promovarea obiectivelor de patrimoniu 

cultural și a infrastructurilor culturale.

etc.

4.229.651 10.574.128

TOTAL 37.221.327 93.053.318

*CN = Contribuție Națională

 BS = Buget de stat

 CL = Contribuție locală

7. O regiune 

atractivă și 

incluzivă

Locuitorii localităților 

urbane

Turiștii și vizitatorii

Utilizatorii de 

infrastructură culturală 

publică și entitățile din 

sectoarele culturale și 

creative

 etc.

OP5-OS (i) 

promovarea dezvoltării 

integrate și incluzive în 

domeniul social, economic și 

al mediului, precum și a 

culturii, a patrimoniului 

natural, a turismului durabil 

și a securității în zonele 

urbane

Locuitorii localităților 

rurale

Turiștii și vizitatorii

Utilizatorii de 

infrastructură culturală 

publică și entitățile din 

sectoarele culturale și 

creative

etc.

OP5-OS(ii)  promovarea 

dezvoltării locale integrate și 

incluzive în domeniul social, 

economic și al mediului, în 

domeniul culturii, al 

patrimoniului natural, al 

turismului durabil, precum și 

a securității în alte zone 

decât cele urbane


