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•Pag. 3:  

•“Pentru întocmirea cererilor de finanţare, este necesar ca solicitanţii 

să aibă în vedere faptul că respectarea legislaţiei naţionale aplicabile 

în vigoare este obligatorie, indiferent de domeniul abordat (achiziţii 

publice, egalitate de şanse şi tratament egal, dezvoltare durabilă, 

construcţii, asistenţă socială, etc).” 

•“Prevederile prezentului Ghid specific se completează cu 

prevederile Ghidului General în condiţiile specificate în cadrul 

prezentului document.” 

 

 

-publicat 12.07.2017- 



OBIECTIVUL SPECIFIC 

• Impulsionarea dezvoltării locale prin conservarea, protejarea și 

valorificarea patrimoniului cultural și a identității culturale. 

 

 

POR va finanţa obiectivele care sunt incluse în: 

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) 
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INDICATORII PRIORITĂȚII DE INVESTIȚIE 

 

• Obiective de patrimoniu cultural restaurate; 

• Creșterea numărului preconizat de vizite la obiectivele de patrimoniu 

cultural și natural și la atracțiile care beneficiază de sprijin. 
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INDICATORII DE PROIECT 

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. 

 

NB: 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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ALOCARE BUCUREŞTI-ILFOV. CALENDAR. 

VALOAREA PROIECTULUI 

Alocare apel pt. BI:  20,24 mil EURO  (FEDR + BS)  

 

Calendar 

• Începerea depunerii de proiecte: 27.07.2017, ora 10:00 

• Închiderea depunerii de proiecte: 27.11.2017, ora 10:00 

 

Valoarea totală a proiectului (eligibilă+neeligibilă) se încadrează în 

următoarele limite minime și maxime:  

 

• Valoare minimă: 100.000 euro 

• Valoare maximă: 5 mil. Euro / 10 mil. Euro UNESCO 
– Media lunii iulie: 4,5744 lei/euro 
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RATA DE COFINANŢARE PENTRU BI 

 

• max. 80% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului: FEDR; 

•18% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului: BS.  

• minimum 2% din valoarea cheltuielilor eligibile: contribuţia 
solicitantului 

 

Atenţie! 

În cazul proiectelor generatoare de venituri solicitantul îşi va majora 
cota de contribuţie ţinând cont de valoarea veniturilor nete estimate – a 
se vedea secţiunea 3 din Ghid.  
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ACȚIUNI SPRIJINITE, DAR FĂRĂ A FI EXCLUSIVE (I)  

•Restaurarea, consolidarea, protecţia şi conservarea monumentelor 

istorice; 

•Restaurarea, protecţia, conservarea picturilor interioare, frescelor, 

picturilor murale exterioare, stucaturilor; 

•Restaurarea şi remodelarea plasticii faţadelor; 

•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; 
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ACȚIUNI SPRIJINITE, DAR FĂRĂ A FI EXCLUSIVE (II)  

•Activități de marketing și promovare turistică a obiectivului restaurat, 

inclusiv digitizarea acestuia, în cadrul proiectului. 

•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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TIPUL APELULUI DE PROIECTE 

•  Apelul are la bază principiul competitivităţii,„primul venit 

– primul servit” 

• Noutate: “Proiectele respinse în orice etapă a procesului 

de evaluare și selecție pot fi redepuse în cadrul 

prezentului apel, cu condiţia respectării termenului limită 

sau a condiţiilor de încheiere a apelului. Proiectele 

redepuse sunt considerate din punct de vedere 

procedural proiecte nou-depuse. 
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MODALITATEA DE DEPUNERE A PROIECTULUI 

•cererile de finanţare se vor depune exclusiv prin aplicația electronică 

MySMIS, disponibilă la adresa web http://www.fonduri–ue.ro/mysmis, 

doar în intervalul  menționat 

•Cererile de finanțare depuse prin sistemul MySMIS, se vor transmite 

sub semnătură electronică extinsă, certificată în conformitate cu 

prevederile legale în vigoare, a reprezentantului legal sau a 

persoanei împuternicite de către acesta, după caz.  

•Documentele anexate la cererea de finanțare vor fi încărcate în 

copie format PDF sub semnătură electronică extinsă certificată. 

Documentele anexate vor fi scanate integral, denumite 

corespunzător, ușor de identificat și lizibile. 

 

 

http://www.fonduri–ue.ro/mysmis
http://www.fonduri–ue.ro/mysmis
http://www.fonduri–ue.ro/mysmis
http://www.fonduri–ue.ro/mysmis
http://www.fonduri–ue.ro/mysmis
http://www.fonduri–ue.ro/mysmis
http://www.fonduri–ue.ro/mysmis
http://www.fonduri–ue.ro/mysmis
http://www.fonduri–ue.ro/mysmis


4.1 ELIGIBILITATEA SOLICITANTULUI (I) 

•Unităţi administrativ-teritoriale (UAT) 

•Autorităţi ale administraţiei publice centrale  

•Unități 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 să nu NU se încadreze în niciuna din situaţiile 
prezentante în Declarația de eligibilitate. 
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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. min. 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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4.1 ELIGIBILITATEA SOLICITANTULUI (II) 



• Acţiunile sprijinite: 

–Restaurarea, consolidarea, protecţia şi conservarea 

monumentelor istorice; 

–Restaurarea, protecţia, conservarea picturilor interioare, frescelor, 

picturilor murale exterioare, stucaturilor, iconostas; 

–Activităţi pentru digitizarea obiectivului restaurat în cadrul 
proiectului ETC.  

 

• NU se finanţează proiecte care presupun doar activităţi de tipul: 

–Dotări interioare pentru obiectivul de patrimoniu;  

–Restaurarea, protecţia, conservarea picturilor interioare, frescelor, 

picturilor murale exterioare, stucaturilor, iconostas; 

–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. 
 

14 www.adrbi.ro                                                                                                                www.inforegio.ro  

 

ELIGIBILITATEA PROIECTULUI (I) 



 

•NU se finanţează (2): 

 

Proiecte care includ: 

•activităţi de extindere a monumentului istoric; [Clarificat]  

•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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ELIGIBILITATEA PROIECTULUI (II) 



 

•NU se finanţează (3): 

 

–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). 

 

•Vor fi respinse la finanţare proiectele care vor propune restaurarea, 

consolidarea, protecţia sau conservarea unei părţi din monumentului 

istoric, ca urmare a compartimentării clădirii obiectiv de patrimoniu. 
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ELIGIBILITATEA PROIECTULUI (III) 



Eligibilitatea proiectului  
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4.2.1. 

“Nu este activitate eligibilă extinderea unui monument istoric 

(proiectele care conţin acest gen de activitate vor fi respinse de la 

finanţare). Nu este considerată extindere a unui monument istoric  

situaţia în care lucrările de intervenţie asupra acestuia nu modifică 

gabaritul construcţiei şi sunt realizate conform studiilor istorice şi de 

specialitate, fotografii, planuri, etc. care pot dovedi situaţia iniţială a 

monumentului istoric .De asemenea, nu  este considerată extindere a 

unui monument istoric lucrările de intervenție asupra subsolului, 

podului și/sau a pivniței existente în situaţia iniţială a monumentului 

istoric.” (p. 15) 

NB: Activităţi de extindere a monumentului istoric; 

[Clarificat]  



 

•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 

(conform conform HG nr.28/2008 sau HG 907/2016) acestea vor fi 

respinse de la finanţare. 

 

•Proiectul propus NU a mai beneficiat de finanţare publică în ultimii 5 

ani. 
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ALTE CRITERII DE ELIGIBILITATE ȘI SELECȚIE (I)  



 

 

•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 

 

•Proiectul respectă principiile privind dezvoltarea durabilă, egalitatea 

de şanse, gen și nediscriminarea  

 

 

19 www.adrbi.ro                                                                                                                www.inforegio.ro  

 

ALTE CRITERII DE ELIGIBILITATE ȘI SELECȚIE (II)  
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4.1.3. Drepturi asupra obiectivului de patrimoniu şi/sau teren  

 

•Pentru obiectivele de patrimoniu „liber de orice sarcini” se interpretează 

în conformitate cu prevederile art.1, lit.h, coroborate cu prevederile art.3, 

lit.b din HG nr.399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor 

efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin Fondul european de 

dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de coeziune 

2014-2020. 

 

“În accepţiunea AMPOR nu este considerată sarcină dreptul de 

administrare înscris în Cartea funciară în favoarea unei instituţii cu 

personalitate juridică aflată în subordinea solicitantului şi care desfăşoară  

activităţi în domeniul culturii (de exemplu: muzeu, teatru, bibliotecă,etc.).”  

ALTE CRITERII DE ELIGIBILITATE ȘI SELECȚIE (III)  

http://dpfe.univ-ovidius.ro/docs/legislatie/national/06.HG 399_27.05.2015.pdf
http://dpfe.univ-ovidius.ro/docs/legislatie/national/06.HG 399_27.05.2015.pdf
http://dpfe.univ-ovidius.ro/docs/legislatie/national/06.HG 399_27.05.2015.pdf
http://dpfe.univ-ovidius.ro/docs/legislatie/national/06.HG 399_27.05.2015.pdf
http://dpfe.univ-ovidius.ro/docs/legislatie/national/06.HG 399_27.05.2015.pdf
http://dpfe.univ-ovidius.ro/docs/legislatie/national/06.HG 399_27.05.2015.pdf
http://dpfe.univ-ovidius.ro/docs/legislatie/national/06.HG 399_27.05.2015.pdf
http://dpfe.univ-ovidius.ro/docs/legislatie/national/06.HG 399_27.05.2015.pdf


CATEGORII DE CHELTUIELI ELIGIBILE (tabel) (I) 

• Cheltuieli pentru amenajarea terenului  

• Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului 

• Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică  

– Studii de teren  

– Obţinere avize, acorduri, autorizaţii  

– Proiectare şi inginerie 

– Consultanţă 

– Asistenţă tehnică 
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CATEGORII DE CHELTUIELI ELIGIBILE (tabel) (II) 

• Cheltuieli pentru investiţia de bază 

– restaurare, conservare etc . 

– Dotări (utilaje, echipamente etc.) 

– Construcţii, instalaţii şi dotări aferente investiţieii conexe 

investiţiei de bază (max. 10%) 

• Alte cheltuieli 

– Organizare de şantier  

– Comisioane, cote si taxe  

– Cheltuieli diverse şi neprevăzute 

• Cheltuieli de informare și publicitate  

 

• Solicitantul trebuie să aibă în vedere faptul că eligibilitatea unei activităţi nu 

este echivalentă cu eligibilitatea cheltuielilor efectuate pentru realizarea 

acelei activităţi.  
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CATEGORII DE CHELTUIELI ELIGIBILE 

 

• Nou: “In sensul prezentului ghid pot fi eligibile acele cheltuieli care 

sunt impuse de respectarea normativelor tehnice, de concluziile 

expertizei tehnice structurale şi/sau pentru buna funcţionare a 

obiectivului de patrimoniu. Aceste cheltuieli trebuie să fie încadrate 

corespunzător în bugetul proiectului.” (p. 21). 
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CAP. 6 COMPLETAREA CERERII DE FINANȚARE 
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•Compusă din: 

-Formularul cererii de finanţare 

-Anexele formularului 

•Toate documentele anexate la cererea de finanțare vor fi 

încărcate în MySMIS, în format PDF și semnate electronic 

 

•Documentele obligatorii sunt solicitate: 

-La data depunerii cererii de finanţare 

-La etapa de contractare 

 

•“Un document obligatoriu solicitat la depunerea cererii de finanțare 

nu poate fi depus ulterior chiar dacă acesta exista/a fost emis 

înainte de data depunerii cererii de finanţare.  Nedepunerea unui 

document obligatoriu la data depunerii cererii de finanțare conduce 

la respingerea proiectului.” (p. 26) 
 



DOCUMENTE OBLIGATORII LA DATA DEPUNERII 

CERERII DE FINANȚARE (I) 

 

•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 sau DALI 

+ PT, devizul general, hotărâre de aprobare a indicatorilor tehnico-

economici, avizul Ministerului Culturii, certificat de urbanism etc.; 
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•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 financiară; 
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DOCUMENTE OBLIGATORII LA DATA DEPUNERII 

CERERII DE FINANȚARE (II) 
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•Declaraţia de eligibilitate 

•Declaraţia de angajament 

•Declaraţia privind realizarea de modificări pe parcursul procesului de 

evaluare 

 

Semnate, în mod obligatoriu, numai de către reprezentantul legal al 

solicitantului şi al partenerilor, dacă este cazul. 

 
 

DOCUMENTE OBLIGATORII LA DATA DEPUNERII 

CERERII DE FINANȚARE (III) 



 

 

• 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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DOCUMENTE OBLIGATORII ÎN ETAPA DE 

CONTRACTARE 
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CAP. 7 EVALUAREA, SELECŢIA ŞI CONTRACTAREA 

PROIECTELOR 

•Sistemul de verificare, evaluare şi selecţie a cererilor de finanţare va 

funcţiona pe baza principiului „primul venit – primul servit”. 

 

•Etapa CAE:  Se poate solicita o singură clarificare cu privire la aspecte 

formale, de necorelări de informații între documentele depuse, cu termen 

limită de răspuns de 5 zile lucrătoare, termen ce nu poate fi prelungit. 

 

•Etapa ETF:  

•la nivelul OI ADR. Evaluarea tehnică şi financiară este realizată de o 

echipă de experţi evaluatori independenţi, având la bază documentația 

tehnico-economică anexată la cererea de finanțare (SF/DALI și/sau PT). 

+ 

•Vizita la faţa locului, având drept scop stabilirea concordanţei între 

situaţia din documentele analizate şi cea din teren. 
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CRITERII DE EVALUARE TEHNICĂ ŞI FINANCIARĂ 

Vizează: 

 

•Contribuția proiectului la dezvoltarea locală, impactul economic preconizat, 

concordanţa cu documentele strategice  

•Contribuţia proiectului la realizarea obiectivului specific al priorităţii de 

investiţii 5.1/POR 

•Calitatea, maturitatea şi sustenabilitatea proiectului 

•Respectarea principiilor privind dezvoltarea durabilă, egalitatea de gen și 

nediscriminarea 

•Complementaritatea cu alte investiții realizate din alte axe prioritare ale POR 

precum şi din alte surse de finanțare 

 

I. Verificarea conformității și calității documentaţiei tehnice (grilele ETF, 

DALI, PT) 

II. Bugetul 

III. Sustenabilitea 

 

 

 



7.3. CLAUZELE CONTRACTUALE APLICABILE (I) 

 

 

 

• 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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•Pentru proiectele contractate la faza 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 

 

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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7.3. CLAUZELE CONTRACTUALE APLICABILE (II) 



 

•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; 

•Includă obiectivul în circuitul public  
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7.3. CLAUZELE CONTRACTUALE APLICABILE (III) 



 

 

 

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

mult dublul perioadei inițiale (< 31 dec. 2023); 

 

•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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7.3. CLAUZELE CONTRACTUALE APLICABILE (IV) 



Concluzii 
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Documentaţia completă a Ghidului solicitantului P.I. 5.1 
 

•Arhiva completă 

•Ordinul MDRAPFE nr. 3625/12.07.2017 

 

http://2014-2020.adrbi.ro/ Prima pagina /Axe / Axa prioritară 5 

 

http://2014-2020.adrbi.ro/axe/axa-prioritar%C4%83-5/  

http://2014-2020.adrbi.ro/axe/axa-prioritar%C4%83-5/
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http://2014-2020.adrbi.ro/
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http://2014-2020.adrbi.ro/axe/axa-prioritar%C4%83-5/
http://2014-2020.adrbi.ro/axe/axa-prioritar%C4%83-5/
http://2014-2020.adrbi.ro/axe/axa-prioritar%C4%83-5/
http://2014-2020.adrbi.ro/axe/axa-prioritar%C4%83-5/
http://2014-2020.adrbi.ro/axe/axa-prioritar%C4%83-5/


Investim în viitorul tău! 

Proiect selectat în cadrul Programului Operaţional Regional şi co-finanţat 

de Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională 

      

      

           

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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