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P.I. 5.1 Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea 

patrimoniului natural şi cultural 

 

Alocare apel pt. BI:  26,06 mil EURO  (FEDR + BS)  

 

• Data şi ora începere depunere de proiecte: 25.05.2016, ora 12:00 

• Data și ora închidere depunere de proiecte: 25.11.2016, ora 12:00 

 

Valoarea totală a proiectului (eligibil+neeligibil) se încadrează în 

următoarele limite minime și maxime:  

 

• Valoare minimă: 100.000 euro 

• Valoare maximă: 5 mil. Euro/ 10 mil Euro UNESCO 
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P.I. 5.1 Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea 

patrimoniului natural şi cultural 

Ce se finanţează: 

Monumente istorice (cod distinct în Lista monumentelor istorice 2015 ) 
incluse în: 

•patrimoniul UNESCO (urban şi rural) 

•patrimoniul cultural naţional  (urban şi rural) 

•patrimoniul cultural local  (urban) 

 

Acțiuni sprijinite (1): 
 

•Restaurarea, consolidarea, protecţia şi conservarea monumentelor 
istorice; 

 

•Restaurarea, protecţia, conservarea picturilor interioare, frescelor, 
picturilor murale exterioare, stucaturilor; 

 

•Restaurarea şi remodelarea plasticii faţadelor; 
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P.I. 5.1 Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea 

patrimoniului natural şi cultural 

Acțiuni sprijinite (2): 
 

•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 de informare publică cu privire a intenţia de a implementa 
proiectul; 

 

•Activităţi pentru digitizarea obiectivului restaurat în cadrul proiectului 

  

•Activităţi conexe pentru punerea în valoare sau funcţionalitate a 
obiectivului de patrimoniu restaurat. etc.  
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P.I. 5.1 Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea 

patrimoniului natural şi cultural 

Indicatori de proiect obligatorii:  

 

• Numărul de obiective de patrimoniu restaurate/ protejate/ 

conservate; 

• Numărul de vizitatori înainte, respectiv după intervenţia asupra 

obiectivul de patrimoniu care beneficiază de sprijin. 

 

Atenţie! Nu se acceptă identificarea și cuantificarea, în cadrul cererii 

de finanțare, a altor indicatori în afara celor menționați în cadrul acestei 

secțiuni. 
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P.I. 5.1 Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea 

patrimoniului natural şi cultural 

Solicitanţii eligibili: 

 

•UAT-uri 

•Autorităţi ale administraţiei publice centrale  

•Unitățile de cult 

•ONG-uri   

•Parteneriate între aceste entități, respectiv: 

• UAT, în calitate de lider în parteneriat cu altă UAT, cu o autoritate a 
administraţiei publice centrale, unitate de cult sau ONG; 

• Autoritate a administraţiei publice centrale, în calitate de lider în 
parteneriat cu o UAT, o unitate de cult sau ONG. 

 

Atenţie! Solicitantul NU trebuie se încadrează în niciuna din 
situaţiile prezentante în Declarația de eligibilitate. 
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P.I. 5.1 Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea 

patrimoniului natural şi cultural 

Rata de cofinanţare: 

 

•80% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului FEDR; 

•18% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului BS.  

 

Contribuţia solicitantului este de minim 2% din valoarea cheltuielilor 
eligibile. 

 

Atenţie! 

În cazul proiectelor generatoare de venituri solicitantul îşi va majora cota 
de contribuţie ţinând cont de valoarea veniturilor nete estimate – a se 
vedea Metoda de calcul a finanţării nerambursabile pt. proiecte 
generatoare de venit – metoda „funding gap” din cadrul Anexei Macheta 
financiară.  
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P.I. 5.1 Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea 

patrimoniului natural şi cultural 

 

Criterii de eligibilitate și selecție (1) 
 

•Solicitantul trebuie să demonstreze că are dreptul de execuţie a lucrărilor de 

construcţii asupra obiectivului de patrimoniu: dreptul de proprietate/ dreptul 

de administrare/ dreptul de concesiune (pt. minim 5 ani de la data plăţii 

finale) 

 

•Solicitantul face dovada capacităţii de plată - vezi Declaraţia de angajament. 

 

•Solicitantul cu statut de ONG – vechime in domeniu de cel puţin 6 luni; 
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P.I. 5.1 Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea 

patrimoniului natural şi cultural 

 

Criterii de eligibilitate și selecție (2) 
 

•Solicitantul trebuie să anexeze la cererea de finanţare Obligaţia privind 
folosinţa monumentului istoric - cf. Ordin nr. 2684 din 18 iunie 2003;  

 

•Proiectele propuse spre finanţare trebuie să includă execuţie de lucrări de 

construcţie - dacă proiectele NU includ execuţie de lucrări acestea vor fi 

respinse de la finanţare. 

 

•Proiectul propus NU a mai beneficiat de finanţare publică în ultimii 5 ani. 
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P.I. 5.1 Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea 

patrimoniului natural şi cultural 

 

Criterii de eligibilitate și selecție (3) 

 

•Perioada de implementare a activităților proiectului NU depășește 31 

decembrie 2023; 

 

•Obiectivul de patrimoniu restaurat/consolidat/protejat/conservat trebuie să fie 

redat publicului vizitator; 

 

•Digitizarea obiectivului de patrimoniu propus spre finanţare este obligatorie 

– vezi Anexa 4 – Cost esitmativ digitalizare. 

 

•Proiectul respectă principiile privind dezvoltarea durabilă, egalitatea de şanse, 

gen și nediscriminarea  
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P.I. 5.1 Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea 

patrimoniului natural şi cultural 

 

NU se finanţează (1): 
 

•Proiecte care includ doar activităţi de tipul: dotări interioare pentru obiectivul 

de patrimoniu; restaurarea, protecţia, conservarea picturilor interioare, 

frescelor, picturilor murale exterioare, stucaturilor; activități de marketing și 

promovare turistică a obiectivului de patrimoniu, inclusiv digitizarea acestuia; 

activităţi conexe pentru punerea în valoare sau funcţionalitate a obiectivului de 

patrimoniu; 
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P.I. 5.1 Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea 

patrimoniului natural şi cultural 

 

NU se finanţează (2): 
 

•Proiecte care presupun exclusiv activităţi de reabilitare a infrastructurii rutiere 

şi/sau a zonelor pietonale, a pieţelor indiferent de încadrarea acestora în Lista 

monumentelor istoric; 

 

•Proiecte care au în vedere exclusiv restaurarea, consolidarea, protecţia şi 

conservarea monumentelor istorice de tipul monumentelor de for public 

(statuilor). 
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P.I. 5.1 Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea 

patrimoniului natural şi cultural 

 

NU se finanţează (3): 

 

Proiecte care includ: 

•activităţi de extindere a monumentului istoric;  

•activităţi care au în vedere funcţiuni de locuire şi masă care se realizează în 

cadrul obiectivului de patrimoniu; 

•activităţi care au în vedere restaurarea, consolidarea, protecţia şi conservarea 

clădirilor  administrative în care se desfăşoară activităţi în folosul comunităţii 

(de exemplu licee, primării, spitale) indiferent de încadrarea acestora în Lista 

monumentelor istorice cu ordin de clasare al ministrului culturii. 

 

Atentie! NU sunt eligibile proiectele începute, nefinalizate şi/sau 

finalizate din punct de vedere fizic.  
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P.I. 5.1 Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea 

patrimoniului natural şi cultural 

Documente obligatorii la data depunerii cererii de finanțare (1): 
 

•Documente privind eligibilitatea solicitantului: documentele statutare, 

declaraţia de eligibilitate, documentele care atestă dreptul de proprietate/ 

administrare/concesiune; declaraţie de angajament etc.  

 

•Documente privind documentaţia tehnico-economică: DALI şi/sau DALI + PT, 

devizul general, hotărâre de aprobare a indicatorilor tehnico-economici, avizul 

Ministerului Culturii, certificat de urbanism etc.; 
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Apel de proiecte 1  

P.I. 5.1 Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea 

patrimoniului natural şi cultural 

Documente obligatorii la data depunerii cererii de finanțare (2): 
 

•Obligaţia privind folosinţa monumentului istoric; 

 

•Ordinul de clasare a monumentului istoric; 

 

•Decizia etapei de încadrare a proiectului în procedura de evaluare a 

impactului asupra mediului; 

 

•Planul de marketing; 

 

•Macheta financiara; 
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P.I. 5.1 Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea 

patrimoniului natural şi cultural 

 

 

Documente obligatorii în etapa de contractare: 

 

• Certificat de atestare fiscală, referitor la obligațiile de plată la bugetul local 

și bugetul de stat; 

 

• Certificat de cazier fiscal;   

 

• Alte documente actualizate, dacă este cazul (acord de parteneriat, 

declaraţie de eligibilitate, acte constitutive/statut etc. 
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P.I. 5.1 Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea 

patrimoniului natural şi cultural 

 

Noutăţi 
 

• Contractul de finanțare se poate semna la faza DALI sau DALI+PT 

 

• Pentru proiectele contractate la faza DALI, beneficiarul are obligația ca în 

cel mult 2 (două) luni să lanseze în SEAP achiziția pentru proiectul tehnic, 

iar în termen de maxim 9 (nouă) luni să lanseze achiziția de execuție 

lucrări, termene calculate de la intrarea în vigoare a contractului de 

finanțare (sancțiunea în cazul neîndeplinirii obligației fiind rezilierea 

contractului de finanțare). 
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P.I. 5.1 Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea 

patrimoniului natural şi cultural 

Noutăţi 
 

•Pentru proiectele contractate la faza DALI+PT, beneficiarul are obligația ca în 

cel mult 2 (două) luni să lanseze achiziția de execuție lucrări, termen calculat 

de la intrarea în vigoare a contractului (sancțiunea în cazul neîndeplinirii 

obligației fiind rezilierea contractului de finanțare); 

•Există grile de verificare a conformității și calității pentru DALI şi PT ce 

conţin criterii, care daca nu sunt realizate pot conduce automat la 

respingerea proiectului. 

 

Atenţie!  

Documentaţia tehnico-economică NU a fost elaborată/ revizuită/ reactualizată 

cu mai mult de 2 ani înainte de data depunerii cererii de finanţare. 

Devizul general NU a fost actualizat cu mai mult de 12 luni înainte de data 

depunerii cererii de finanţare 
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P.I. 5.1 Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea 

patrimoniului natural şi cultural 

Noutăţi 
 

•Perioada de implementare a proiectului poate fi extinsă până la cel mult 

dublul perioadei inițiale; 

 

•Dacă, pe perioada de implementare, se constată că valoarea totală a 

proiectului a depăşit 5 milioane euro, respectiv 10 milioane euro pentru 

obiective de patrimoniu înscrise pe lista UNESCO proiectul devine 

neeligibil; 
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P.I. 5.1 Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea 

patrimoniului natural şi cultural 

Noutăţi 
 

•Beneficiarul se obligă să: 

 

•NU utilizeze obiectivul de patrimoniu restaurat pentru realizarea de 

activităţi economice, în scopul obţinerii de venituri/profit; 

 

•NU constituie ipotecă asupra obiectivului de patrimoniu restaurat; 

 

•NU înstrăineze sub nici o formă bunurile restaurate.  
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Investim în viitorul tău! 

Proiect selectat în cadrul Programului Operaţional Regional şi co-finanţat 

de Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională 

      

      

           

www.adrbi.ro                                                                                                                www.inforegio.ro  

 

Str. M. Eminescu 163, Bucuresti 

Telefon /Fax: +4 021.315.96.59; +4021.315.96.65  

Helpdesk: + 4021.313.80.99  

E-mail: helpdesk@adrbi.ro 
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