
Denumirea măsurii 
„Protejarea patrimoniului cultural in teritoriul GAL 

NAPARIS” 

Codul măsurii M6/6B 

Tipul măsurii 

X  INVESTIȚII 

X SERVICII  

   SPRIJIN FORFETAR  

1. Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de interventie a acesteia si a 

contributiei la prioritatile strategiei, la domeniile de interventie, la obiectivele 

transversale si a complementaritatii cu alte masuri din SDL 

1.1 Justificare si corelare cu analiza SWOT a masurii 

Conditiile naturale propice de care dispune zona aferenta Parteneriatului GAL NAPARIS au 

determinat ca acest teritoriu sa fie o straveche vatra de locuire si cultura 

romaneasca.Ialomita a fost prezenta in evenimentele de mare rezonanta istorica din acest 

secol: revolutia burghezo-democratica de la 1848, prin revolutionarul Ion Catina, unirea 

principatelor de la 24 ianuarie 1859, cand in Divanul ad-hoc al Tarii Romanesti erau cinci 

deputati de Ialomita, in frunte cu Mircea Malaierul din Fierbinti, rascoalele taranesti din 

1888, incepute la Urziceni si cu ecou in Armasesti, Brosteni, Alexeni, Condeesti.Gasim pe 

teritoriul Parteneriatului GAL NAPARIS : Ansamblul conacului si cavolului familiei Zappa- 

Ion Roata (1857), Scoala Agricola “Iordache Zossima”(1887), Conacul Marghiloman (1869-

1874), Conacul Hagianoff (1899). Toate acestea dovedesc ca la nivelul teritoriului exista 

un ansamblu bogat si divers de bunuri cu valoare de patrimoniu cultural, repartizate 

echilibrat in plan territorial( monumente istorice si de arta medieval, traditii si obiceiuri 

ale diferitelor nationalitati, structure satesti istorice bine pastrate, vestigii: asezari, 

biserici, conace, muzee).Cu toate astea observam lipsa unor preocupari sistematice ale 

autoritatilor publice locale privind reinsertia monumentelor istorice in spatiul comunitar si 

valorizarea potentrialului ca factor de crestere a calitatii vietii populatiei, lipsa unei 

abordari intersectoriale privind punerea in valoare a patrimoniului cultural, indeosebi in 

relatie cu turismul si industria hoteliera, constructiile civile, transporturile, alte servicii 

pentru consummator, o activitate de promovare redusa, schimburi culturale reduse, la 

nivel national si in special international, activitate culturala redusa in raport cu 

potentialul patrimoniului detinut, tendinta ca falsul istoric si kitsch-ul sa ia locul valorilor 

autentice. 

Proiectele finantate in cadrul acestei masuri vor viza investitii in infrastructura de tip 

“hard” urmând ca investitiile de tip “soft” să fie asigurate prin accesarea Obiectivului 

specific 5.2 din cadrul POCU 2014-2020. Investitiile de tip “soft” contribuie la integrarea 

socială a grupurilor vulnerabile vizate de proiectele finantate, prin asigurarea 

complementara a accesului la servicii calitative de educatie si formare profesionala şi 

acoperirea cheltuielilor pentru functionarea si desfasurarea activitatilor aferente 

investitiilor de tip “hard” finanţate. 

1.2 Obiectiv de dezvoltare rurală Reg. (UE) nr. 1305/2013, art. 4: 

(iii) Obţinerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor şi comunităţilor rurale, 

inclusiv crearea şi menţinerea de locuri de muncă. 

1.3Obiective specifice ale măsurii M6/6B 

- creșterea atractivității teritoriului și diminuarea migrației populației 

- creșterea numărului de locuitori din teritoriu care beneficiază servicii și  infrastructură  

culturală in special prin: 



• investiții si studii asociate cu întreținerea, refacerea și modernizarea patrimoniului 

cultural și natural al  satelor, al peisajelor rurale și al siturilor de înaltă valoare 

adăugată, inclusiv cu aspectele socio-economice conexe, precum și acțiuni de 

sensibilizare ecologică; 

• transferul activităților și transformarea clădirilor sau a altor instalații aflate în 

interiorul sau în apropierea asezărilor în scopul îmbunătățirii calității vieții, in special 

prin valorificarea mostenirii culturale si păstrarea identității traditionale a teritoriului 

GAL NAPARIS; 

• facilitarea organizării/participării la festivaluri/concursuri/spectacole la nivel de 

teritoriu sau in afara acestuia în vederea valorificării mostenirii culturale si păstrarea 

identității traditionale a teritoriului GAL NAPARIS; 

• dezvoltarea si implementarea unor proiecte culturale importante pentru teritoriul GAL 

Naparis. 

1.4 Contribuţie la prioritatea/priorităţile prevăzute la art.5, Reg.(UE) nr.1305/2013 

P6: Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în 

zonele rurale ca prioritate principala. 

1.5 Masura corespunde obiectivelor art. 20 din Reg.(UE) nr.1305/2013 

1.6 Masura contribuie la Domeniul de Interventie 6B 

1.7 Masura contribuie la obiectivele transversale ale Reg.(UE) 1305/2013 

Măsura contribuie la urmatoarele obiective transversale: 

- Inovare: operatiunile adresate grupului tinta vor cuprinde inclusiv la activitatile de 

informare, transfer de bune practici asupra abordarilor inovative in rezolvarea 

problemelor individuale si ale comunitatii; 

-Protecția mediului și atenuarea schimbărilor climatice: operatiunile adresate grupului 

tinta vor cuprinde inclusiv la activitatile de informare, transfer de bune practice asupra 

masurilor de protectia mediului si atenuarea schimbarilor climatice, sensibilizare 

ecologica, etc. 

1.8 Complementaritatea cu alte măsuri din SDL 

Beneficiarii directi si indirecti ai Masuri M6/6B pot fi si beneficiari ai altor masuri cuprinse 

in Strategie cum ar fi: M7/6B, M9/6B, M8/6B. 

1.9 Sinergia cu alte măsuri din SDL 

Masura M6/6B contribuie, alaturi de Masura M7/6B Cresterea atractivitatii teritoriului 

GAL Naparis prin innoirea satului, Masura M9/6B Integrarea minoritatilor, prevenirea 

segregarii si a excluziunii sociale, Masura M8/6B Dezvoltarea infrastructurii sociale, Masura 

M5/6A Crearea de noi activitati ne-agricole la obiectivul mai larg al Prioritatii P6 

Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele 

rurale. Pe parcursul implementarii strategiei GAL NAPARIS este posibila operarea de 

schimbari ale volumului total al cheltuielilor publice, numarul de operatiuni sprijinite si 

locurile de munca create intre Masurile care conduc la realizarea aceleiasi Prioritati a SDL. 

Aceste schimbari vor fi considerate optimizari ale implementarii SDL si nu modificari ale 

Planului de Dezvoltare Locala a Parteneriatului GAL NAPARIS  intrucat nu contrazic 

concluziile Analizei Diagnostic/SWOT si pastreaza ierarhia relativa a Prioritatilor. 

2. Valoarea adăugată a măsurii 

Aceasta masura va reusi includerea in circuitele turistice a obiectivelor datoritra si 

pozitionari lor favorabile, incurajarea turismului cultural si religios, de educatie si de 

afaceri. 



Masura M6/6B contribuie la cresterea atractivitatii teritoriului Parteneriatului GAL, 

diverifica economia locala si pune in valoare existent unui ansamblu bogat si divers de 

bunuri cu valoare de patrimoniu cultural. 

Sprijinul acordat va contribui la convervarea si valorificarea  patrimoniul cultural 

acesta fiind definit ca fiind „ca un ansamblu a resurselor mostenite, identificate ca atare, 

indiferent de regimul de proprietate asupra acestora si care reprezinta o marturie si o 

expresie a valorilor, credintelor, cunostintelor si traditiilor aflate in continua evolutie si 

care cuprinde toate elementele rezultate din interactiunea dintre factorii umani si 

naturali, de-a lungul timpului”. 

Cultura este un factor fundamental al vietii sociale pentru ca: dezvolta potentialul 

intelectual capitalul uman in special; creeaza, prin afirmarea diversitatii culturale, o 

societate deschisa si constienta de valoarea celuilalt;este mediu al integrarii sociale; este 

fundamentala pentru cooperarea si comunicarea interumana; reduce disparitatile 

economice intre diferite categorii sociale; este o dimensiune a civilizarii si civilizatiei. 

Ca factor al dezvoltarii economice, cultura determina: cresterea calitatii vietii si 

atragerea de investitii; dezvoltarea activitatilor turistice;crearea unor noi piete de 

munca;crearea unor industrii culturale; dezvoltarea economica prin relatia sa cu capitalul 

social. 

3. Trimiteri la alte acte legislative 

 Legislatie Europeana: Reg. (UE)nr.1303/2013, Reg. (UE)nr.480/2014, Reg.(UE)nr. 

808/2014 de stabilire a normelor de aplicare a Reg.(UE)Nr.1305/2013, Reg.(UE) 

1305/2013, Reg.(UE) nr.807/2014.  

Legislatie Nationala: OG.nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și 

completările ulterioare, Legea 215/2001, Legea 489/2006, Legea 422/2001, Legea 

143/2007, Ordinul 2260 din 18 Aprilie 2008 privind aprobarea Normelor metodologice de 

clasare si inventariere a monumentelor istorice, cu modificarile si completarile ulterioare. 

4. Beneficiari direcţi/indirecţi (grup ţintă) 

4.1Beneficiari direcţi 

- UAT-urile și asociațiile acestora conform legislației naționale în vigoare; 

- Unitati de cult, Organizatii Non-Guvernamentale, etc.;  

- Parteneriate între autorități publice locale și ONG-uri, parteneriate ale comunelor cu 

alte entitati relevante pentru teritoriu; 

- Autoritatati publice si entitati private care gestioneaza obiective de interes cultural sau 

care au ca obiect de activitate activitati culturale relevante pentru teritoriu. 

4.2. Beneficiarii indirecţi 

Populația locală 

5. Tip de sprijin (conform art. 67 din Reg. (UE) nr.1303/2013) 

- Rambursarea costurilor eligibile suportate şi plătite efectiv de solicitant; 

- Plăţi în avans, cu condiţia constituirii unei garanţii echivalente corespunzătoare 

procentului de 100% din valoarea avansului, în conformitate cu art.45(4) şi art.63 ale 

Reg.(UE) nr. 1305/2013. 

6. Tipuri de acţiuni eligibile şi neeligibile 

In sens larg Masura sprijina actiuni materiale si imateriale care conduc la 

întreţinere, restaurare şi modernizare, obiectivelor de patrimoniu cultural de interes 

local, așezăminte  

 



monahale inclusiv a așezămintelor culturale, cămine culturale, transferul activităților și 

transformarea clădirilor sau a altor instalații aflate în interiorul sau în apropierea 

asezărilor, facilitarea organizării/participării la festivaluri/concursuri/spectacole la nivel 

de teritoriu sau in afara acestuia în vederea valorificării mostenirii culturale si păstrarea 

identității traditionale a teritoriului GAL Naparis, sustinerea proiectelor culturale initiate 

de autoritatati publice si/sau entitati private relevante pentru teritoriu. 

Exemplificativ, si fara a se limita la cele enumerate mai jos, urmatoarele 

operatiuni pot fi sustinute prin prezenta Masura: 

- restaurarea, conservarea și dotarea clădirilor/monumentelor din patrimoniul cultural 

imobil de interes local; 

- modernizarea, renovarea și/sau dotarea căminelor culturale; 

- organizarea si/sau participarea la festivaluri/concursuri/spectacole la nivel de teritoriu 

sau in afara acestuia în vederea valorificării mostenirii culturale si păstrarea identității 

traditionale a teritoriului GAL Naparis; 

- sustinerea proiectelor culturale initiate de autoritatati publice si/sau entitati private 

care gestioneaza obiective de interes cultural sau care au ca scop de functionare 

desfasurarea de activitati culturale relevante pentru teritoriu. 

 Exemplificativ, si fara a se limita la cele enumerate mai jos, urmatoarele tipuri de 

costuri sunt eligibile: cheltuielile cu construcția, extinderea sau renovarea de bunuri 

imobile, achiziționarea sau cumpărarea prin leasing de mașini și echipamente noi, în 

limita valorii pe piață a activului precum si onorariile pentru arhitecți, ingineri și 

consultanți, onorariile pentru consiliere privind durabilitatea economică și de mediu, 

inclusiv studiile de fezabilitate. Acestea din urma vor fi realizate în limita a 10% din 

totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele care prevăd și construcții-montaj și în 

limita a 5% pentru proiectele care prevăd simpla achiziție.  

Oricare alte costuri, in cazul in care sunt identificate ca fiind necesare si utile 

proiectului pot fi finantate in cadrul acestei operatiuni cu conditia de a nu incalca 

dispozitii exprese precizate in categoria costurilor neeligibile. 

Urmatoarele costuri sunt neeligibile: cheltuielile cu achiziţionarea de bunuri și 

echipamente ”second hand”, cheltuieli efectuate înainte de  semnarea contractului de 

finanțare a proiectului cu excepţia costurilor generale definite la art 45, alin 2 litera c) a 

R (UE) nr. 1305/2013 care pot fi realizate înainte de depunerea cererii de finanțare, 

cheltuieli cu achiziția mijloacelor de transport pentru uz personal, construcția sau 

modernizarea locuinței și sediilor sociale, cheltuieli cu investițiile ce fac obiectul dublei 

finanțări. 

7. Condiţii de eligibilitate 

- Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili; 

- Solicitantul trebuie să aibă sediul social/punct de lucru în teritoriul GAL; 

- Investiţiile tangibile trebuie să se realizeze în teritoriul GAL; 

- Solicitantul sau partenerii implicati in proiect trebuie sa demonstreze dreptul de 

folosinta (sub orice forma vor considera) asupra imobilului (teren/ constructie) unde va fi 

implementat proiectul pe o perioadă care să acopere inclusiv perioada de monitorizare a 

proiectului; 

- Solicitantul trebuie să se angajeze să asigure întreținerea/mentenanța investiției pe o 

perioadă de minim 5 ani de la data ultimei plăți; 

- Solicitantul nu trebuie să fie în insolvență sau incapacitate de plată; 

8. Criterii de selecţie 

- Numărul de beneficiari indirecți ai proiectului să fie mai mare de 2000 locuitori; 



- Principiul expertizei în desfășurarea de activități asociate protejarii patrimoniului 

cultural/ activitatilor culturale; 

- Principiul punerii in comun a resurselor in vederea dezvoltarii rurale durabile, proiecte 

care, prin contribuția proprie, depășesc 10% din valoarea ajutorului comunitar  

- Principiul încurajării investițiilor ce vizează eficientizarea energetica a clădirilor si a 

economiilor de resurse in realizarea si functionare a infrastructurii/dotarilor achizitionate.  

Principiile de selecţie vor fi detaliate suplimentar în Ghidul măsurii. 

9. Sume aplicabile şi rata sprijinului 

Intensitatea sprijinului public nerambursabil din totalul cheltuielilor eligibile este de 

până la 100% astfel:  

- pentru operațiunile generatoare de venit: până la 90%;  

- pentru operațiunile generatoare de venit  cu utilitate publică – până la  100%;  

- pentru operațiunile negeneratoare de venit: până la 100%.  

Valoarea ajutorului public (european si national) pentru un proiect poate fi cuprinsă 

între 5.000 și 200.000 de euro (sumă nerambursabilă). 

Se aplică aplica regulile de ajutor de minimis în vigoare, conform prevederilor 

Regulamentului UE nr. 1407/2013. 

10. Indicatori de monitorizare 

Numar de operatiuni sprijinite:  2 
Total cheltuiala publica realizata aferenta Prioritatii 6:  290.168 
Populația care beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătățite: 120 locuitori 
Numar de locuri de munca create: 0 
 


