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PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL 2014-2020 

Axa 5 – Prioritatea de Investiții 5.1: Conservarea, protejarea, promovarea și 

dezvoltarea patrimoniului natural și cultural:

• Restaurarea, consolidarea, protecţia şi conservarea monumentelor istorice;

• Dotări interioare (instalaţii, echipamente şi dotări pentru asigurarea condiţiilor de

climatizare, siguranţă la foc, antiefracţie);

• Dotări pentru expunerea şi protecţia patrimoniului cultural mobil şi imobil;

• Activități de marketing și promovare turistică a obiectivului restaurat, inclusiv

digitizarea acestuia, în cadrul proiectului.

Autoritatea de Management: Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administritrației

Organism de Implementare: Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest

INSTRUMENTUL DE POLITICĂ PUBLICĂ 

pentru finanțarea patrimoniului 

în Regiunea Nord-Vest 2014-2020 
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PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL 2014-2020

54 Mil € FEDR
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Prioritatea 7 – O Regiune atractivă - Promovarea dezvoltării integrate și

incluzive în domeniul social, economic și al mediului, precum și a culturii, a 

patrimoniului natural, a turismului și a securității [urban + rural] 

• Conservarea, protecția și valorificarea durabilă și competitivă a 

patrimoniului cultural și istoric, inclusiv asigurarea și/sau îmbunătățirea 

accesului către obiectivele de patrimoniu cultural și istoric

✓Restaurarea, consolidarea, protecția, conservarea, monumentelor istorice și a 

patrimoniului cultural imobil, inclusiv achiziționarea, restaurarea, consolidarea, 

protecția, conservarea unor dotări specifice acestora

✓Modernizarea/reabilitarea clădirilor monument istoric cu funcții culturale precum 

biblioteci, muzee, teatre etc., inclusiv achiziționarea, restaurarea, consolidarea, 

protecția, conservarea unor dotări specifice acestora 

✓Activități complementare necesare asigurării funcționalității intervențiilor realizate, 

activități cu valoare cumulată de maximum 15% din valoarea totală a proiectului: 

reabilitarea, modernizarea drumurilor/ căilor de acces direct către obiectivul de 

investiție (cu excepția drumurilor județene și a drumurilor naționale), extinderi, 

amenajări exterioare pe amplasamentul monumentului istoric

Autoritatea de Management : Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest

INSTRUMENTE DE POLITICĂ PUBLICĂ 

pentru finanțarea patrimoniului 

în Regiunea Nord-Vest 2021-2027 

URBAN 

Patrimoniu 30,79 M €

Infrastructură

Balnear

Regenerare urbană

RURAL

Patrimoniu 6,76 M €

Infrastructură

Balnear

PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL 2021-2027
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I. Fortărețe “verzi” integrate in Masterplan

INSPIRING BEST PRACTICES – INTERREGIONAL LEARNING BACKROUND

Lillo Fortress - BELGIUM  

Green Masterplan

Green fortress belt - GERMANY 

Urban planning

Terezin – CZ
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Acțiune: Masterplan pentru amenajare zonei Cluj Cetățuia 

- proiect aflat în portofoliul regional, în pregătire pentru 

POR 2021-2027; finanțarea documentației prin HG88/2020

Organizație: Primăria Cluj-Napoca

Activități: 

*  documentație tehnică, studiu de fezabilitate 

*  planurile arhitecturale 

*  aprobări și autorizație de construcție 

Finanțare: 

*Programul Operațional Asistență Tehnică 2014-2022

* 379.000 EUR

* În pregătire pentru POR 2021-2027, Prioritatea 7

Planul de Acțiune RFC - Acțiunea I 

Reabilitarea verde a Cetățuii Cluj 

! Importanța Masterplanurilor pentru planificarea integrată a investițiilor și 

revitalizarea patrimoniului: de replicat la Sălaj (zona Porolissum), Cluj (zona 

Poieni – Porolissum), Bistrița-Năsăud și în alte zone din județele regiunii
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II. Rute culturale inclusiv digitalizare turism
INSPIRING BEST PRACTICES – INTERREGIONAL LEARNING BACKROUND

FORTE CULTURA - GERMANY FORTRES BELT – BELGIUM 

ARAGON VIRTUAL TRIPS SPAIN DIGITAL TWIN MECHELEN – BELGIUM  

Dresden Fortress VR – GERMANY

Bardejov Fort – SLOVAKIA 

White Tower – CZ  

Terezin App Guide – CZ Magdeburg App Guide – D
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PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ
Pilonul IV Coeziune socială și economică, Componenta 11. Turism și cultură. 

• 12 RUTE CULTURALE cu un budget de peste 100 mil EUR

• Promovare digitală integrată [portal + app] și/sau reabilitare

• *Aprilie 2022 – selecție naționala Apel I

• Până în sept 2022 – documentație proiect 

• Până în martie 2023 – planuri de management + marketing plans, documentații tehnice 

• Din march 2023 – lucrările de reabilitare în urma achizițiilor publice 

• Mai 2022 – selecție națională Apel II 

Autoritate de Management: Ministerul Investițiillor și Proiectelor Europene

INSTRUMENTE DE POLITICĂ PUBLICĂ 

pentru finanțarea patrimoniului 

în Regiunea Nord-Vest 2021-2027

* RUTE 

CULTURALE 

Reabilitare RO Reabilitare NV Promovare RO Promovare NV

CETĂȚILOR 5 1 18 4

CASTRELOR 

ROMANE
3 1 13 2
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Acțiune: Portofoliu de proiecte pentru RUTELE CULTURALE în pregătire pentru 

PNRR 

* Reabilitare și promovare (digitală) a Castrului Roman de la Bologa

* Promovare integrată pentru Cetatea Bologa și Moldovenesti

Organizații: Primăria/ Consiliul Local Poieni (pentru obiectivele de la Bologa)

Primăria/ Consiliul Local Moldovenesti

Activități: 

*  documentație tehnică 

*  studiu de fezabilitate

*  planuri de management 

*  materiale de promovare

*  procedura de achiziții

Finanțare: 

*PNRR [Inițiativa Next Generation EU], C11. Turism și cultură

Planul de Acțiune RFC - Acțiunea II

Rute culturale de patrimoniu

! 2 obiective din Apelul I vor fi reabilitate și 6 obiective de patrimoniu promovate integrat in cele 2 rute

* Se așteaptă rezultatele celui de-al 2lea Apel  
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Grup consultativ de experți care acordă consultanță/ îndrumare/ sfaturi echipei de la Primăria

Magdeburg care administrează fortăreața orașului, pentru sinergii în planificarea integrată a

investițiilor, acces infrastructură, dezvoltare urbană, angrenarea în activități culturale și

turistice, expertiză tehnică, canale și expertiză de promovare/ marketing, oportunități de

finanțare. Recomandări consemnate în urma întrunirilor, plan de acțiune pentru dezvoltarea

integrată a zonei, având nucleu obiectivul de patrimoniu. Baza pentru strategii integrate de

dezvoltare.

III. Fortress Advisory Board
INSPIRING BEST PRACTICES – INTERREGIONAL LEARNING BACKROUND

Green Masterplan

Magdeburg Fortress, GERMANY 

Culture Fortress, GERMANY 

Live the Castle, SPAIN
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Acțiune: Constituirea Grupului Consultativ Bologa Patrimoniu

Organizații:

* Primăria/ Consiliul local Poieni

* experți arheologi & istorici (MNIT, experți muzee, Academia Ro)

* architect expertise (OAR Transylvania)

* experți urbanism/ dezvoltare rurală (CJ Cluj – arh.Șef) 

* experți turism, marketing (ONG, agenții de turism)   

Activități: 

* organizarea de întâlniri semestriale ale GC

* asistență pt pregătirea unui Plan de Management și Marketing

/ Masterplan Bologa 

* plan de acțiune pentru evenimente de revitalizare:

-Zilele Cetății Bologa

Finanțare: 

* Primăria / Consiliul local Poieni

* CJ Cluj pentru evenimentele cu caracter social/ turistic

Planul de Acțiune RFC - Acțiunea III 

GC - Grup Consultativ Patrimoniu Bologa
2021 întâlnire CRR 
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POCIDIF – Programul Operațional Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente

Financiare 2021-2027 - Axa 8 – Digitalizarea în cultură 
• creșterea accesului la cultură prin digitalizarea arhivelor

• digitizarea principalelor procese administrative cu referire la monumentele istorice și stakeholderii

care interacționează cu acestea, pe principiul Prin-un-click (One-click-away). 

• realizarea unei platforme naționale cu monumente istorice digitalizate - cu toate informațiile 

relevante listate și disponibile (online), permițând în același timp celor patru părți interesate principale 

(autorități publice, IMM-uri, ONG-uri și proprietari de patrimoniu, dar nu numai) să colaboreze cu privire 

la majoritatea procedurilor legale pentru acestea, online, prin utilizarea de mijloace TIC (scanare 3D, 

istoric, regim juridic). 

• creșterea vizibilității patrimoniului, printre care o hartă turistică cu toate monumentele istorice 

digitalizate, etichete - plasate pe monumente - cu coduri QR care vor direcționa vizitatorul către site-ul 

web, precum și realitatea virtuală ( VR) si instrumente media pentru noi moduri de povestire și 

interacțiune cu noul conținut. 

• interconectarea bazelor de date existente referitoare la patrimoniu, asigurându-se în același timp ca 

informațiile sunt disponibile și accesibile în diverse formate de către public. 

• dezvoltarea teritorială care integrează componenta culturală, la turismul cultural cu beneficii directe 

pentru comunități și la dezvoltarea infrastructurii de servicii și a ofertei culturale pentru producție și 

consum cultural de proximitate. 

Activitățile sunt/vor fi în concordanță cu prioritățile stabilite prin Strategia pentru cultură și patrimoniu

național 2016-2022, vizând digitalizarea în domeniul culturii. 

Autoritatea de Management: Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene 

Aplicant principal/ unic: Ministerul Culturii 

Alte INSTRUMENTE DE POLITICĂ PUBLICĂ 

pentru finanțarea patrimoniului 

[în Regiunea Nord-Vest 2021-2027]



Project smedia

ECHIPA

Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest

• DORIN DOMUTA

Șef Departament Dezvoltare Regională, Proiecte și Relații Internaționale

• IOANA DRAGOS

Manager de proiect

• MARIUS LAZIN, ANDREEA COPTIL, MARIAN ALCA

Experți turism

• OVIDIU MĂRGINEAN

Expert comunicare 

• ZSOLT CSOK

Expert extern 


