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POR 2014-2020 

 
Axa Prioritară 5 

Prioritatea de investiții 5.1  

 
Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea 

patrimoniului natural şi cultural  

!



CUPRINS: 
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1.   Informații specifice apelului de proiecte 

2.   Criterii de eligibilitate 

3.   Anexe obligatorii 

4.   Evaluarea și contractarea proiectelor 



1. Informații specifice apelului de   
    proiecte 
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ü  alocare financiară regională: 28,81 milioane euro 

ü  apel competitiv 

ü  start depunere proiecte:   25.05.2016, ora 12 

ü  apel deschis până la data: 25.11.2016, ora 12 sau până 
la consumarea întregii alocării financiare regionale 

ü  cererile de finanțare se vor depune în format: 

-  tipărit + CD - la sediul ADR Vest 
-  electronic – când MySMIS va fi operațional 
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ü  o cerere de finanțare poate conține 
mai multe obiective de patrimoniu 
diferite, dacă se justifică 

ü  în cazul respingerii cererii de finanțare 
aceasta NU poate fi redepusă  
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ü  un solicitant poate depune mai multe cereri de 
finanțare pentru obiective de patrimoniu diferite 

ü  pentru un obiectiv de patrimoniu un solicitant poate 
depune o singură cerere de finanţate  



2. Criterii de eligibilitate 
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2.1 Eligibilitatea solicitantului 
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2.1 Eligibilitatea solicitantului 

•  Unităţi administrativ-teritoriale  

•  Autorităţi ale administraţiei publice centrale  

•  ONG 

•  Unități de cult – culte recunoscute în România  

•  Parteneriate între acestea 

Solicitanți eligibili 



2.1 Eligibilitatea solicitantului 
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ü  proprietate publică/privată  

ü  administrare  

ü  concesiune  

Obiectivul  
de patrimoniu  
şi/sau terenul   

Drepturi asupra imobilului 

de la depunerea cereri i de 
finanțare până la 5 ani de la data 
plății finale 

•  este liber de orice sarcini 

•  nu face obiectul unor litigii 

•  nu face obiectul revendicărilor 



Solicitantul inclusiv partenerii după 
caz, face dovada capacității de 
finanțare 
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Contribuția proprie la valoarea cheltuielilor eligibile, 
neeligibile ale proiectului 

2.1 Eligibilitatea solicitantului 

Capacitatea de cofinanțare 

Cofinanțarea solicitantului:  

ü minim 2 % din cheltuielile eligibile 



ü  Proiectele finanţate în cadrul PI 5.1 NU intră sub 
incidenţa prevederilor referitoare la ajutorul de stat 

ü  Proiectele finanţate în cadrul PI 5.1 pot fi proiecte 
generatoare de venit - dacă se încadrează în 
prevederile art. 61 alin. 1 din Reg. (UE) nr. 1303/2013 
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proiect generator de venit = operațiune care 
generează venituri nete ulterior finalizării 
acesteia 

venituri nete = intrările de numerar plătite 
direct de utilizatori pentru bunurile sau 
serviciile din cadrul operațiunii (taxe, 
vânzare,închiriere de terenuri/clădiri, plăți 
pentru servicii) minus costurile de 
funcționare suportate pe parcursul 
perioadei corespunzătoare 



ü  trebuie să desfăşoare activităţi în domeniul protejării 
monumentelor istorice: 

      măsuri cu caracter:                     menite să asigure: 

 

 

 

ü  să aibă o vechime în acest domeniu de cel puţin 6 luni  
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2.1 Eligibilitatea solicitantului 

Solicitantul cu statut de ONG 

•  științific  
•  juridic  
•  administrativ  
•  financiar  
•  fiscal  
•  tehnic 

•  cercetarea 
•  inventarierea 
•  clasarea 
•  restaurarea, conservarea  
•  paza și întreținerea 
•  punerea în valoare 
•  integrarea social-economică și 

culturală 
 
 



2. Criterii de eligibilitate 
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2.2 Eligibilitatea proiectului 



•  restaurarea, protecția, conservarea și valorificarea 
durabilă a obiectivelor de patrimoniu cultural: 

Ø  UNESCO  

Ø  național (grupa A*) 

Ø  local (grupa B*) din mediul urban 

 •  complementar, PNDR va finanța obiectivele de 
patrimoniu cultural local din mediul rural  
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* în conformitate cu Legea nr. 422/2001 

2.2 Eligibilitatea proiectului 

Acțiuni sprijinite 



Activitățile propuse trebuie să contribuie la punerea 
în valoare a obiectivului de patrimoniu, în vederea: 

ü  creşterii numărului de vizitatori 

ü  creșterii competitivității arealului în care este 
localizat obiectul de patrimoniu 
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 2.2 Eligibilitatea proiectului 

Activități  eligibile 
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1.  Restaurarea, consolidarea, protecţia şi 
conservarea monumentelor istorice  

2.  Restaurarea, protecţ ia, conservarea 
picturilor interioare, frescelor, picturilor 
murale exterioare, stucaturilor 

3.  Restaurarea şi remodelarea plasticii 
faţadelor 

4.   Dotări interioare - instalaţii, echipamente şi 
dotări pentru asigurarea condiţiilor de: 
climatizare, siguranţă la foc, antiefracţie 

 2.2 Eligibilitatea proiectului 

Activități  eligibile 

NUMAI  
pe baza și 

cu 
respectarea 

avizului 
Ministerului 

Culturi și 
Cultelor 
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5.   Dotări pentru expunerea şi protecţia 
patrimoniului cultural mobil şi imobil 

6.   Activităţi conexe pentru punerea în valoare 
sau funcţ ionalitate a obiectivului de 
patrimoniu restaurat, de ex: 

•  iluminat arhitectural interior şi exterior 
•  împrejmuire  
•  parcare, amenajare peisagistică  
•  construcţie/reabilitare clădiri conexe  
•  alei/cale de acces 

 2.2 Eligibilitatea proiectului 

Activități  eligibile 



activitate 
OBLIGATORIE 
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7.  Activități de marketing și promovare 
turistică a obiectivului restaurat, 
inclusiv de informare publică cu 
privire a intenţia de a implementa 
proiectul 

8.  Act i v i tăţ i pen t ru d ig i t i zarea 
obiectivului restaurat în cadrul 
proiectului 

 2.2 Eligibilitatea proiectului 

informarea 
publicului prin: 
•  anunţ presă 
•  publicare pe 

pagină web, etc   

informarea 
publicului privind 
aspectele tehnice 

conform Fişei 
cadru de 

prezentare proiect 

Activități  eligibile 
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ü  Proiecte care presupun doar: 

•  dotări interioare pentru obiectivul de patrimoniu  

•  restaurarea, protecţia, conservarea picturilor 
interioare, frescelor, picturi lor 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 

NU sunt eligibile: 

 2.2 Eligibilitatea proiectului 
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ü  Proiecte care: 

•  presupun EXCLUSIV execuţie de lucrări care NU se 
supun autorizării cu documentaţie tehnico-
economică conform HG nr.28/2008 

•  presupun EXCLUSIV activităţi de reabilitare a 
infrastructurii rutiere, zonelor pietonale, 
pieţelor  

•  presupun EXCLUSIV restaurarea, consolidarea, 
protecţia şi conservarea monumentelor istorice de 
tipul monumentelor de for public (statui) 

NU sunt eligibile: 

 2.2 Eligibilitatea proiectului 



20 

ü  Proiecte care: 

•  au în vedere extinderea unui monument istoric  

•  au în vedere realizarea de funcţiuni de locuire şi 
masă în cadrul obiectivului de patrimoniu  

•  au în vedere restaurarea, consolidarea, protecţia şi 
conservarea clădirilor  administrative în care se 
desfăşoară activităţi în folosul comunităţii (licee, 
primării, spitale, etc) 

ü  Proiectele începute 

NU sunt eligibile: 

 2.2 Eligibilitatea proiectului 
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ü  Lista patrimoniului mondial (UNESCO) 

ü  Lista patrimoniului cultural național  
(categoria A) 

ü  Lista patrimoniului cultural local   
din mediul urban (categoria B) 

Obiectiv de patrimoniu inclus în: 

 2.2 Eligibilitatea proiectului 

Ordinul ministrului 
culturii și cultelor 

nr. 2.828/2015 

HG nr. 493/2004, 
Anexa A  

Se vor finanţa DOAR: 
•  monumentele (înscrise cu „m” în LMI)  
•  ansamblurile / siturile identificate în clar (cod LMI ... .

01, cod LMI ... .02, etc)  
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 2.2 Eligibilitatea proiectului 

ex 1. monument 

eligibil ✔  

ex 2. Ansamblu/ sit fără subcoduri 

eligibil ✔  

Obiectiv de patrimoniu 
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 2.2 Eligibilitatea proiectului 

ex 3. Ansamblu/ sit cu subcoduri componente:  sunt eligibile 
doar componentele ansamblului care au subcoduri distinte  

eligibil ✔  

eligibil ✔  

eligibil ✔  

eligibil ✔  

Obiectiv de patrimoniu 
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 2.2 Eligibilitatea proiectului 

Proiectul  - NU a mai beneficiat de finanţare publică în 
ultimii 5 ani înainte de data depunerii cererii de 
finanţare  

- NU beneficiază de fonduri publice din alte surse 
de finanţare 

Perioada de implementare nu depășește 31.12.2023 

Proiectul respectă principiile privind dezvoltarea durabilă, 
egalitatea de şanse, gen și nediscriminarea 
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 2.2 Eligibilitatea proiectului 

Valoarea minimă a proiectului 

   
Valoarea maximă a proiectului 

Valoarea totală a proiectului  

Obiectivul de patrimoniu va fi inclus total/ parţial în 
circuitul  public  

100.000 euro 

5.000.000 euro 

10.000.000 euro (UNESCO) 



Criteriile de eligibilitate se aplică şi partenerului/
partenerilor  (în situația acordului de parteneriat) 

 
•  trebuie respectate pe tot parcursul 

procesului de evaluare, selecție și 
contractare 

+ 
•  trebuie respectate pe perioada de 

5 ani după efectuarea plății finale 
 

26 

 - 2.2 Eligibilitatea proiectului 

Reguli generale  - 2.1 Eligibilitatea solicitantului 
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2. Criterii de eligibilitate 

2.3 Eligibilitatea cheltuielilor 



Cap. 1 - Cheltuieli pentru amenajarea terenului 
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1.1   Amenajarea terenului  

cheltuieli efectuate la începutul lucrărilor pentru pregătirea 
terenului (demolări, demontări, dezafectări, defrișări, evacuări 
materiale rezultate, devieri rețele de utilități, sistematizări pe 
verticală, drenaje, epuismente, devieri de cursuri de apă) 

1.2  Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea 
inițială  

cheltuieli efectuate pentru lucrări și acțiuni de protecția 
mediului, inclusiv pentru refacerea cadrului natural după 
terminarea lucrărilor, precum plantare de copaci, reamenajare 
spații verzi 

 2.3 Eligibilitatea cheltuielilor 



Cap. 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităților 
necesare obiectivului 
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se includ cheltuielile aferente asigurării cu utilităţile necesare 
funcţionării obiectivului de investiţie:  

-  alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent 
termic, energie electrică, telecomunicaţii 

-  cheltuieli aferente racordării la reţelele de utilităţi 

  2.3 Eligibilitatea cheltuielilor 



Cap. 3 - Cheltuieli pentru proiectare și asistență 
tehnică 
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3.1    Studii de teren 

3.2    Avize, acorduri, autorizații 

3.3    Proiectare și inginerie 

3.4    Consultanță 

3.5    Asistență tehnică 

  2.3 Eligibilitatea cheltuielilor 

Sunt eligibile cumulat, în limita a 10% din valoarea cheltuielilor 
eligibile finanțate în cadrul Cap. 4  



Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază 
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4.1  Cheltuieli aferente execuţiei tuturor obiectelor cuprinse în 
obiectivul de investiţie aferent obiectivului de patrimoniu 

-  cheltuieli pentru restaurarea, consolidarea, protecţia şi 
conservarea obiectivului de patrimoniu 

-  cheltuieli pentru restaurarea, protecţia, conservarea şi 
realizarea picturilor interioare, frescelor, picturilor murale 
exterioare, stucaturilor 

-  cheltuieli pentru restaurarea şi remodelarea plasticii 
faţadelor 

-  cheltuieli pentru utilităţile generale aferente obiectivului de 
patrimoniu 

  2.3 Eligibilitatea cheltuielilor 



Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază 
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4.2    Dotări aferente obiectivului de patrimoniu: 
–  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 

–  utilaje şi echipamente tehnologice, inclusiv cheltuieli aferente 
montajului şi reţelele aferente necesare funcţionării acestora 

–  utilaje şi echipamente fără montaj, precum și echipamente de 
transport tehnologic 

–  dotări din categoria mijloacelor fixe, necesare implementarii 
proiectului  

  2.3 Eligibilitatea cheltuielilor 

NU sunt eligibile dotările care intră în categoria obiectelor de inventar 



Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază 
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4.3 Construcţii, instalaţii şi dotări aferente investiţiei conexe, 
executate pe terenul obiectivului de investiţie: 

-  iluminat arhitectural interior şi exterior  

-  împrejmuire, parcare, amenajare peisagistică  

-  construcţie/reabilitare clădiri conexe  

-  alei/cale de acces  

  2.3 Eligibilitatea cheltuielilor 

Sunt eligibile în limita a 10% din valoarea eligibilă a cheltuielilor 
aferente Cap. 1, Cap. 2, Subcap. 4.1, 4.2 şi 5.1.1 



Cap. 5 - Alte cheltuieli 
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5.1   Organizare de șantier 

-  Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de 
şantier 

-  Cheltuieli conexe organizării de şantier  

5.2   Comisioane, cote si taxe  

5.3   Cheltuieli diverse și neprevăzute (maxim 10% din valoarea 
eligibilă a cheltuielilor cuprinse la Cap. 1, Cap. 2 şi Cap. 4) 

  2.3 Eligibilitatea cheltuielilor 



Cap. 6- Cheltuieli de informare și publicitate 
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6.1    Cheltuieli cu activitățile obligatorii de 
informare și publicitate  

6.2    Cheltuieli de marketing și promovare 
turistică a obiectivului de patrimoniu, 
inclusiv informare publică  

6.3    Cheltuieli pentru digitizarea obiectivului 
de patrimoniu 

Cap. 7- Cheltuieli cu auditul financiar extern 
 

  2.3 Eligibilitatea cheltuielilor 

maxim eligibil 
10.000 lei 

maxim eligibil 
10.000 lei 

maxim eligibil 
67.500 lei 

sunt eligibile în limita maximă a 5.000 lei trimestrial (aferent 
activităților ce pot fi auditate în trimestrul respectiv) 



3. Anexe obligatorii 
  3.1 Anexe la depunerea CF 
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Documentele statutare ale solicitantului și ale 
fiecărui partener 

Mandat special/ împuternicire pentru semnarea 
anumitor secțiuni din cererea de finanțare 

Acordul de parteneriat 

  

 

 

 

3.1 Anexe la depunerea CF 
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01 

02 

03 



D o c u m e n t e  p r i v i n d  i d e n t i f i c a r e a 
reprezentantului legal al solicitantului și, dacă 
este cazul, al partenerilor  

Declaraţia de eligibilitate 

Declaraţia de angajament 

Declarație privind eligibilitatea TVA 

 

 

 

3.1 Anexe la depunerea CF 
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04 

05 

06 

07 



Documente privind proprietatea / administrarea /
concesiunea solicitantului şi/sau a partenerului 

ü  Extras CF /întabulare inclusiv încheierea 

ü  HG, HCJ, HCL sau alt document legal în cazul 
dreptului de administrare (pentru UAT și APC) 

ü  Contract de concesiune în cazul dreptului de 
concesiune (pentru ONG si unităţi de cult) 

ü  Tabel centralizator privind nr. cadastrale, 
obiectivele de investiție și suprafețele aferente  

ü  Plan de amplasament vizat de OCPI (evidențiate 
inclusiv numerele cadastrale) 

ü  Plan de situație propus elaborat de proiectant 

  

 

 

 

3.1 Anexe la depunerea CF 
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08 



Documentatia tehnico-economică 

ü  Expertiza tehnică 

ü  DALI în conformitate cu HG nr.28/2008,   
sau Proiect complex în conformitate cu Ordinul MDRL 
nr. 276/2009 - dacă prin proiect se realizează inclusiv 
clădiri conexe noi 

ü  Declaraţia pe proprie răspundere a reprezentantului 
legal al solicitantului şi viza proiectantului privind 
conformitatea planșelor depuse pe CD cu formatul 
ștampilat, verificat și asumat  al acestora  

ü  Proiectul Tehnic, dacă este elaborat și recepționat 
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3.1 Anexe la depunerea CF 

NU trebuie să fi fost elaborată/revizuită/reactualizată cu mai 
mult de 2 ani înainte de data depunerii CF 



Devizul general elaborat în conformitate cu HG nr.
28/2008   

+  Devizele pe obiecte întocmite separat: 
•  pentru spaţii/clădiri conexe – se va intocmi un 

deviz  pe obiect distinct 

+  Lista de lucrări și/sau servicii și/sau echipamente, 
dotări cu încadrarea în secțiunea cheltuielilor 
eligibile/neeligibile (Model H) 
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3.1 Anexe la depunerea CF 

Devizul general NU trebuie să fi fost elaborat/revizuit/
reactualizat cu mai mult de 12 luni înainte de 
depunerea CF 



Fundamentarea costurilor  

ü  liste cu cantități de lucrări cu preț: în vederea 
demonstrării încadrării în standardele de cost 
aferente, conform legislatiei naționale in vigoare  

ü  Documentele justificative care au stat la baza 
stabilirii costului aferent echipamentelor/
lucrărilor pentru care nu există standard de cost: 

•  minim 3 oferte de preț la echipamente  
•  liste de cantități și prețuri unitare provenite 

din surse verificabile și obiective, etc. 

+  Nota asumată de proiectant privind încadrarea în 
standardele de cost și fundamentarea costurilor 
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3.1 Anexe la depunerea CF 



Hotărârea de aprobare a indicatorilor tehnico-
economici  
ü  include Anexa cu descrierea investiției din doc. 

tehnico-economică anexată la CF  

Certificatul de urbanism emis în vederea obținerii 
AC 

Documente privind dovedirea maturității 
proiectului 

ü  Autorizaţia de Construire 
ü  Proiectul Tehnic 

 

 

 

3.1 Anexe la depunerea CF 
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12 

13 

14 



Avizul Ministerului Culturii pentru documentaţia 
tehnico-economică depusă 

Decizia etapei de încadrare a proiectului în 
procedura de evaluare a impactului asupra 
mediului, emisă de autoritatea pentru protecția 
mediului în conformitate cu HG nr. 445/2009 

 

 

 

3.1 Anexe la depunerea CF 
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15 

16 



Obligaţia privind folosinţa monumentului istoric 
întocmit conform Ordinului nr. 2684 din 18 iunie 
2003 privind aprobarea Metodologiei de întocmire 
a Obligaţiei privind folosinţa monumentului istoric 
şi a conţinutului acesteia 

Ordinul de clasare a monumentului istoric emis de 
ministrul culturii cu  identificarea/marcarea nr. 
crt/ codului LMI/ denumirea/ localitatea/ 
adresa/ datarea obiectivului de patrimoniu 

 

 

 

3.1 Anexe la depunerea CF 
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17 

18 



Planul de marketing 

Anexa Analiza şi previziunea financiară - Machete 
financiare 5.1 

Documente justificative privind informarea 
publică cu privire a intenţia de a implementa 
proiectul  

ü  anunţ presă, anunț publicat pe pagină web 
ü  se recomandă cuprinderea de aspecte tehnice  

 

3.1 Anexe la depunerea CF 
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19 

20 

21 



3. Anexe obligatorii 
  3.2 Anexe la contractarea CF 
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Certificatul de atestare fiscală privind obligațiile 
de plată la bugetul local si la bugetul de stat  

Certificat de cazier fiscal 

Declarația de eligibilitate (model contractare) 

Hotărârea de aprobare a proiectului în 
conformitate cu ultima forma a bugetului rezultat 
în urma etapei de evaluare şi selecţie 
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2 

3 

1 

3.2 Anexe la contractarea CF 

4 



Declaraţia reprezentantului legal prin care se 
certifică faptul că pe parcursul procesului de 
evaluare şi selecţie au fost / nu au fost 
înregistrate modificări asupra unora sau a tuturor 
documentelor depuse la cererea de finanţare 

Anexe de la momentul depunerii CF - actualizate 
(dacă este cazul) 
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5 

6 

3.2 Anexe la contractarea CF 



4.   Evaluarea și contractarea 
proiectelor 

50 
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ü  Existența documentelor obligatorii 

ü  Respectarea formei CF și a anexelor 

ü  Valabilitatea documentelor 

ü  Respectarea criteriilor de eligibilitate 

 4. Evaluarea și contractarea proiectelor 

Evaluare tehnică şi 
financiară 

Proiect conform și 
eligibil 

I.  Conformitatea administrativă și eligibilitatea 
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ü  apel competitiv cu termen limită de depunere 

ü  prag de calitate - 70 puncte 

ü  proiectele cu punctaj  ≤ 50 puncte vor fi RESPINSE 

ü  verificarea documentației tehnico-economice 

ü  vizita la fața locului 

 4. Evaluarea și contractarea proiectelor 

Completare Grilă ETF + Grilă conformitate DALI, sau  
Completare Grilă ETF + Grilă conformitate PT  (în 
situația în care se anexează și PT la CF 

II. Evaluarea tehnică și financiară (ETF) 



2. Contribuția la realizarea obiectivului PI 

1. Contribuția la dezvoltarea locală, impactul 
economic preconizat, concordanţa cu documentele 
strategice  

6. Complementaritatea cu alte investiții realizate din 
alte axe POR precum şi din alte surse de finanțare 

25 

30 

5 

30 

5 

5. Respectarea principiilor privind dezvoltarea 
durabilă, egalitatea de gen și nediscriminarea 5 
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 4. Evaluarea și contractarea proiectelor 

3. Concentrare strategică a investiţiilor 

4. Calitatea, maturitatea şi sustenabilitatea proiectului 

II. Evaluarea tehnică și financiară (ETF) 



•  actualizarea documente depuse inițial la CF 

•  prezentarea de documente noi 

•  soluționarea observațiilor rezultate în urma etapei ETF 
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 4. Evaluarea și contractarea proiectelor 

III. Etapa precontractuală 

IV. Semnarea contractului de finantare 
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 4. Evaluarea și contractarea proiectelor 

Dacă în 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 

Pentru proiectele contractate la faza DALI, beneficiarul are 
obligația ca în cel mult 2 luni să lanseze achiziția pentru 
proiectul tehnic, iar în termen de maxim 9 luni să lanseze 
achiziția de execuție lucrări 

Pentru proiectele contractate la faza PT, beneficiarul are 
obligația ca în cel mult 2 luni să lanseze achiziția de execuție 
lucrări 

V. Clauze contractuale specifice 



Investim în viitorul tău!  
Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Regional și co-finanțat de Uniunea Europeană prin  

Fondul European pentru Dezvoltare Regională. 

Mulțumesc pentru atenție! 
www.adrvest.ro 

 e-mail: office@adrvest.ro 
    tel/fax:  0256 / 491981, 491923 

 


