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Birou Oradea 
 

Birou Arad 
 

Birou Tirgu Mures 
 

Birou Cluj Napoca 
 

Birou Bacau 
 

Birou Slatina 

Aleea Emanuil Gojdu, Nr 7 Bd Decebal, Nr 2, Et 2 Str Marasti, Nr 16, Et 3 Str Cosașilor, Nr 3-7, Et 2 Str G. Bacovia, Nr 43 Str A.I. Cuza, Nr 9 

Tel: 0733 107 344 
oradea@romactiv.ro  

Tel: 0731 315 365 
arad@romactiv.ro 

Tel: 0748 231 254 
mures@romactiv.ro 

Tel: 0731 315 354 
cluj@romactiv.ro  

Tel: 0733 103 619 
bacau@romactiv.ro 

 

Tel: 0751 036 227 
slatina@romactiv.ro 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Obiective 
Sprijin pentru protejarea obiectivelor de patrimoniu cultural de interes local, 

așezăminte monahale, inclusiv a așezămintelor culturale. 

Alocare financiară  165.000.000 euro (15% din alocarea financiară totală a măsurii). 

Ajutor financiar 

nerambursabil 

Intensitatea finanțării: 

 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele de utilitate publică, 

negeneratoare de profit și nu va depăși 500.000 Euro. 

 85% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele generatoare de profit și nu va 

depăși 200.000 Euro. 

Solicitanți eligibili 

 Comunele, ONG-uri, Unități de cult; 

 Persoane fizice autorizate/societăți comerciale care dețin în administrare 

obiective de patrimoniu cultural de utilitate publică, de clasă B1. 

Criterii de 
eligibilitate 

(extras) 

 Investiția trebuie să se realizeze în spațiul rural; 

 Pentru patrimoniul cultural imobil de interes local investiția trebuie să se regăsească în 

lista obiectivelor de patrimoniu de interes local clasa B; 

 Introducerea investiției în circuitul turistic la finalizarea ei. 

Criterii de selecție 

(extras) 

 Investiții de restaurare și conservare a patrimoniului cultural de interes local (clasa B): 

o Valoarea culturală; 

o Potențialului turistic - se punctează proiectele din localitățile rurale cu potențial de 
dezvoltare turistic; 

o Gradul de deservire a populației. 
 Investiții de păstrare a tradițiilor și moștenirii culturale și spirituale: 

 Investițiile care se încadrează în patrimoniul cultural de interes local de clasă B 

 Gradul de deservire a populației; 
 Potențialului turistic - se punctează proiectele desfășurate în localitățile rurale cu 

potențial de dezvoltare turistic. 

Activități eligibile 
 Restaurarea, conservarea și dotarea clădirilor/monumentelor din patrimoniul cultural 

imobil de interes local. 

Cheltuieli eligibile 

 Restaurarea, conservarea și dotarea clădirilor/monumentelor din patrimoniul 

cultural imobil de interes local de clasă B; 

 Construcția, extinderea și/sau modernizarea drumurilor de acces ale 

așezămintelor monahale de clasă B; 

 Restaurarea, conservarea și/sau dotarea așezămintelor monahale de clasă B; 

 Modernizarea, renovarea și/sau dotarea așezămintelor culturale (cămine 

culturale).  

 Costurile cu onorariile pentru arhitecți, ingineri și consultanți, onorariile pentru 

consiliere privind durabilitatea economică și de mediu, inclusiv studiile de fezabilitate 

- în limita a 10% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele care prevăd și 

construcții – montaj, și în limita a 5% pentru proiectele care prevăd achiziție simplă. 

Cheltuieli 
neeligibile 

 Contribuția în natură; 

 Costuri privind închirierea de mașini, utilaje, instalații și echipamente; 

 Costuri operaționale inclusiv costuri de întreținere și chirie. 

 

                                                           
1 Categoria B - monumente de interes local 

Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 
Sub Măsura 7.6 Investiții asociate cu protejarea patrimoniului cultural 
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