
Anexa nr. 2.h. 

 
Măsura 

3.2.B – Consolidarea şi renovarea obiectivelor turistice, arheologice şi istorice 

 

Proiectul: 

Proiectul se desprinde din Masura 322 componenta C din PNDR 

 

 

Obiectivul şi raportul cu strategia de dezvoltare – miza intervenţiei: 

Scopul măsurii constă în îmbunătățirea condițiilor de viață pentru populație, asigurarea accesului la 

serviciile de bază și protejarea moștenirii culturale și naturale din spațiul rural, în vederea realizării 

unei dezvoltări durabile. În particular, măsura constă în renovarea şi reabilitarea unui număr de 10 

situri de importanţă istorică, naturală, arheologică şi comunitară, amplasate la nivelul regiunii 

„Poarta Almăjului”, ce face parte din patrimoniul cultural național, conform prevederilor legale în 

vigoare. 

Măsura  este arondată Axei Prioritare 3 din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală. 

Măsura vizează reabilitarea şi recondiţionarea siturilor şi obiectivelor istorice, naturale şi 

arheologice incluse în patrimoniul cultural național, care pot fi incluse în circuite turistice, sau care 

pot constitui atracţii de o valoare culturală ridicată pentru vizitatori, în scopul promovării practicării 

activităţilor turistice şi agro-turistice. Reabilitarea locaţiilor se va realiza în conformitate cu normele 

europene privind protecţia mediului înconjurător şi va avea impact indirect asupra tuturor 

locuitorilor regiunii „Poarta Almăjului”. 

Obiectivele măsurii vizează: 

- restaurarea, consolidarea și conservarea obiectivelor de patrimoniu cultural – Grupa B și natural din spațiul 

rural (peșteri, arbori seculari, cascade, etc.); 

- achiziționarea de echipamente pentru expunerea și protecția patrimoniului cultural (ex. Vitrine, postamente, 

sisteme de alarma etc.); 

 

 

 

 

Descrierea intervenţiei – domeniul de acoperire al măsurii: 

Intervenţia vizează realizarea următoarelor acţiuni principale, într-o abordare integrată: 

- identificarea siturilor istorice şi arheologice, incluse în patrimoniul cultural, care vor face obiectul 

activităţilor de renovare, reabilitare sau restaurare ; 

- renovarea, reabilitarea şi restaurarea siturilor de importanţă istorică, arheologică şi culturală, incluse în 

patrimoniul cultural național; 

Acţiunile vizează conservarea patrimoniului cultural, istoric, arheologic și natural, incluse în 

patrimoniul cultural național  



Măsura va consta în reabilitarea obiectivelor de patrimoniu cultural – Grupa B, amplasate pe 

raza teritorială a localităţilor membre şi în amenajarea spaţiilor limitrofe obiectivelor, astfel 

încât acestea să contribuie pe de o parte la sporirea potenţialului turistic al regiunii, iar pe de 

altă parte la îmbunătăţirea calităţii mediului înconjurător; 

Măsura va acoperi întreg teritoriul reprezentat de potenţialul Grup de Acţiune Locală, 

respectiv raza teritorială a celor 12 localităţi rurale partenere, inclusiv satele aparţinătoare de 

acestea, urmând a fi restaurate obiective de importanţă locală şi regională aflate în 

administrarea tuturor unităţilor administrativ-teritoriale sau a altor instituţii din teritoriu. 

Grupul ţintă selectat va regrupa autoritățile publice locale, ONG-uri și alte categorii de beneficiariv 

eligibili, existenti la nivelul teritoriului sau alte instituţii cu personalitate juridică care au în 

administrare siturile vizate 

Acoperirea teritoriului se va realiza prin faptul că beneficiile rezultate în urma acţiunilor 

întreprinse vor fi difuzate la nivelul întregului teritoriu. 

Sinergia cu alte măsuri: 

Măsura este independentă de celelalte măsuri incluse în Planul de Dezvoltare Locală, exercitând 

totuşi o influenţă asupra măsurilor 3.2.A şi 3.2.C 

Măsurile pun accentul pe promovarea procesului de crearea valorii adăugate la nivelul regiunii, pe 

sporirea calităţii şi nivelului de trai al locuitorilor, ca pârghie de asigurare a  dezvoltării economice 

durabile a regiunii „Poarta Almăjului”, concomitent cu sporirea gradului de vizibilitate şi 

atractivitate a regiunii pentru persoanele potenţial interesate (turişti, investitori, etc.) 

Sprijinul acordat prin această măsură este complementar acţiunilor prevăzute în cadrul programelor 

de finanţare finanţate din FEADR. 

 

 

 

Beneficiari: 

Tipuri de beneficiari: 

Publici: Comunele, prin reprezentanții lor legali, conform legislației naționale în vigoare; 

            Asociațiile de dezvoltare intercomunitare, realizate între două sau mai multe comune, 

înființate conform legislației naționale în vigoare; 

                ONG-uri, așezăminte culturale și instituții de cult, definite conform legislației naționale în 

vigoare; 

Privaţi:  Persoane fizice și juridice care dețin în proprietate sau administrează obiective de patrimoniu 

cultural/natural de interes localEvaluarea numărului: circa 4 beneficiari direcți care au în administrare 

obiective de patrimoniu cultural național 

 

Precizări privind acţiunile eligibile: 

 

* Acţiuni imateriale: 

Tip de acţiuni eligibile:   



- realizare studii de fezabilitate, proiecte tehnice, consultanţă 

- taxe pentru arhitecți, ingineri și consultanță, studii de fezabilitate, memorii justificative, taxe pentru eliberarea 

certificatelor, avizelor și autorizațiilor necesare implementării proiectelor, așa cum sunt ele menționate în legislația 

națională, achiziția de patente și licențe, în limita a 10% din totalul cheltuielilor eligibile 

Exemple: studii de fezabilitate, memorii justificative, plăți de taxe, conform legislației naționale în vigoare. 

 

 

        * Acţiuni materiale: 

Tip de acţiuni eligibile: 

 - renovarea obiectivelor cu valoare arhitecturală, culturală, și naturală, incluse în patrimoniul cultural 

național 

    - reabilitarea, modernizarea și dotarea obiectivelor cu însemnătate culturală sau naturală, incluse în 

patrimoniul cultural național – Grupa B 

Exemple: - reabilitare construcţii; reabilitare și modernizare obiective de patrimoniu național – Grupa B, 
 

 

Finanţare: 
 

 Ajutorul public (FEADR + contribuţie publică naţională) :100% 

 

Nr. de 

proiecte 

prevăzute 

Cost total mediu  

Estimarea 

costului total pe 

măsură  

Contribuţia 

FEADR – 

măsură 80% 

Contribuţia 

publică naţională 

20%  

Contribuţia 

privată  

0 

        4    59.250 Euro 237.000 Euro    189.600 Euro        47.400 Euro 0 

 

Indicatori de monitorizare: 

 Număr de obiective reabilitate: 4 

 Volumul total al investiţiilor:  237.000 Euro 

 Populaţia din mediul rural ce beneficiază de servicii îmbunătăţite: 39.980 locuitori 

 Numărul de acţiuni de patrimoniu rural sprijinite: 4 

 Număr de comune care nu au mai beneficiat de finanţare UE: 12 

 

 


