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Axa prioritară 5 - Imbunătăţirea mediului urban şi 

conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a 

patrimoniului cultural 

 

 

Priorităţi de investiţii (P.I.): 

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

patrimoniului natural și cultural 

 

 

P.I. 5.2 Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, 

revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor 

industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii 

poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului 

POR 2014-2020 

Alocare totală AP 5 – Bucureşti-Ilfov: 40,77 milioane euro 



 

OBIECTIVUL SPECIFIC 
 

• Impulsionarea dezvoltării locale prin conservarea, protejarea și 

valorificarea patrimoniului cultural și a identității culturale. 

 

 

POR finanţează obiectivele care sunt incluse în Lista monumentelor 

istorice: 

•patrimoniul UNESCO (urban şi rural) 

•patrimoniul cultural naţional  (urban şi rural) 

•patrimoniul cultural local (urban) 
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POR 2014-2020   P.I. 5.1  



P.I. 5.1 Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea  
patrimoniului natural și cultural 

 
- Alocare totală Bucureşti-Ilfov: 26,595,745 euro 

 

- Solicitanţi eligibili:  
•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. 
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Criterii de eligibilitate și selecție  
 

•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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VALOAREA şi RATA cofinanţării proiectului P.I. 5.1 

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 

 

Cofinanţarea:  

• 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 
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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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APELURI DE PROIECTE P.I. 5.1  
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• APELUL 1  
Perioada depunere proiecte 25.05 - 25.11.2016  

2 proiecte contractate cu o valoare solicitata de 

25,54 mil lei (5,67 mil. euro) nivel de contractare – 

21,32% din alocarea indicativă 

 principiul competitivităţii 

5 proiecte depuse 

 

• APELUL 2 

 Perioada depunere proiecte: 27.07.2017 - 

27.11.2017 

Valoare alocata pentru Bucuresti-Ilfov: 20,24 mil 

Euro 

principiul  “primul venit – primul servit” 
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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/  
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POR 2014-2020   P.I. 5.2  
Realizarea de acţiuni destinate îmbunătăţirii mediului urban, revitalizării 

oraşelor, regenerării şi decontaminării  terenurilor industriale dezafectate 

(inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării  şi promovării 

măsurilor de reducere a zgomotului 

 

OBIECTIVE SPECIFICE 

•creşterea suprafeţelor spaţiilor verzi 

•reconversia funcțională și/sau reutilizarea unor terenuri și 

suprafețe degradate sau neutilizate din interiorul orașelor și 

transformarea lor în zone de agrement și petrecere a timpului liber 

pentru comunitate. 
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Alocare totală Bucureşti-Ilfov: 14,175,533 Euro 

 

Solicitanţi eligibili: 

 
1.unităţi administrativ teritoriale (UAT) din mediul urban   

2. UAT Municipiul Bucureşti, inclusiv sectoarele componente, cf. Legii 
215/2001 

3. Parteneriate între UAT din mediul urban și UAT județ cu lider de 
parteneriat UAT din mediul urban. 

  
 

POR 2014-2020   P.I. 5.2  Realizarea de acţiuni destinate îmbunătăţirii mediului urban, 

revitalizării oraşelor, regenerării şi decontaminării  terenurilor industriale dezafectate 

(inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării  şi promovării măsurilor de 

reducere a zgomotului 
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 Încadrarea în obiectivul specific şi în acţiunile sprijinite 
 
Drepturi asupra imobilului  
Infrastructura şi/sau terenul care fac obiectul proiectului trebuie:  
•să fie libere de orice sarcini sau interdicţii 
•să nu facă obiectul unor litigii   
•să nu facă obiectul revendicărilor 
•să se afle in intravilanul unităților administrativ-teritoriale urbane 
•să nu fie înscris ca spaţiu verde în Registrul local al spaţiilor verzi 
•să fie abandonat şi/sau degradat 
 
Proiectul propus prin prezenta cerere de finanţare NU a mai beneficiat de 
finanţare publică în ultimii 5 ani înainte de data depunerii cererii de finanţare, 
pentru acelaşi tip de activităţi realizate asupra aceleiaşi infrastructuri. 
Perioada de implementare a activităților proiectului NU depășește 31 
decembrie 2023; 

ELIGIBILITATE PROIECT  
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VALOAREA şi RATA cofinanţării proiectului P.I. 5.2 

Valoarea totală a proiectului (eligibilă+neeligibilă) se 

încadrează în următoarele limite minime și maxime:  

•Valoare minimă totală a investiţiei: 100.000 euro 

•Valoare maximă totală a investiţiei: 5.000.000 euro 

Cofinanţarea:  
• 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 
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ACŢIUNI SPRIJINITE (I) 

•demolarea clădirilor situate pe terenurile supuse 

intervențiilor; 

•realizarea de alei pietonale, piste pentru bicicliști, 

crearea trotuarelor; 

•amenajare spații verzi (plantarea suprafețelor cu plante 

perene, inclusiv plantare arbori și arbuști; gazonare etc.);*     

[obligatoriu] 

•facilităţi pentru recreere (zone pentru activităţi sportive, 

joacă pentru copii etc.); 

•elemente constructive (alei, foişoare, pergole, grilaje, 

grupuri sanitare, vestiare, scene) 

•realizarea sisteme de supraveghere video si/sau Wi-Fi în 

spațiile publice; 

•dotarea cu  mobilier urban (bănci, coșuri de gunoi,toalete 

ecologice, suporturi biciclete, imprejmuire etc);  
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ACŢIUNI SPRIJINITE (II) 

•“modernizarea străzilor urbane care conduc în mod 

direct la terenul supus intervenției  

•(Străzile urbane sunt eligibile în situaţii excepţionale 

(...) în limita a maxim 15% din valoarea totală a 

cheltuielilor eligibile din bugetul proiectului)“  

•Înlocuirea și/sau racordarea la utilități publice a terenului 

obiect al investiției; 

•realizarea sistemului de irigații / de iluminat de pe terenul 

supus intervenției, 

 + 

•defrișarea vegetației existente și salubrizarea terenului; 

•acțiuni de modelare a terenului (conform  cap. 3.2, 

Eligibilitatea proiectului şi a activităţilor) 
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•APELUL 1  

Perioada depunere proiecte 25.05 - 25.11.2016 

principiul competitivității 

3 proiecte depuse 

 

•APELUL 2 

Perioada depunere proiecte: 15.04.2017-

15.10.2017 

Valoare alocată pentru Bucuresti-Ilfov: 13,89 mil 

Euro 

principiul competitivității  

5 proiecte depuse 

APELURI DE PROIECTE P.I. 5.2  
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Documentaţia completă a Ghidului solicitantului P.I. 5.2 
 

•Arhiva completă 

•Ordinul MDRAPFE nr. 2423/14.03.2017 

 

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

 

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



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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