
MĂSURA M4/6B - CONSERVAREA ȘI PROMOVAREA PATRIMONIULUI CULTURAL

1. Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de intervenție a acesteia și a
contribuției la prioritățile strategiei, la domeniile de intervenție, la obiectivele
transversale și a complementarității cu alte măsuri din SDL

Justificarea măsurii şi corelarea cu Analiza SWOT
Măsura sprijină intervenţiile de protejare şi conservare a moştenirii culturale din teritoriu,
contribuind astfel la creşterea atractivităţii turistice a GAL Podişul Mediaşului.
Teritoriul este caracterizat de existenţa unui patrimoniu cultural relevant, care poate fi
valorificat pentru dezvoltarea turismului cultural. În GAL Podişul Mediaşului există numeroase
clădiri cu importantă valoare istorică şi culturală, care se află în diferite stadii de degradare,
unele necesitând intervenţii imediate pentru a le putea păstra sau reintroduce în circuitele
culturale din regiune. Pe teritoriul GAL Podişul Mediaşului, principala atracţie o constituie
ansamblurile de biserici fortificate numite şi cetăţi bisericeşti ale saşilor ce au locuit în zonă,
la care se adaugă ansambluri arhitecturale rurale formate din grupări de case tipice pentru
arhitectura rurală a saşilor transilvăneni, acestea fiind atracții deja consacrate la nivel de
teritoriu, dar și la nivel național și internațional. Ansamblurile fortificate şi lăcaşurile de cult
adăpostesc numeroase obiecte tradiţionale (care în unele cazuri sunt incluse în colecţii
muzeale locale – Valea Viilor) sau publicaţii cu valoare religioasă, istorică şi culturală, care
sunt în mică măsură accesibile publicului larg având în vedere gradul de uzură fizică a
infastructurii patrimoniului construit. Dincolo de aceste atracții, mai există alte lăcaşuri de
cult de interes local, situri arheologice, case tradiționale cu valoare arhitecturală sau
culturală, anexe gospodărești, cămine culturale, locuri cu valoare arhitecturală ridicată
(străzi, centre de comună sau oraș, etc) care însă nu sunt amenajate pentru publicul larg.
Includerea acestora în circuitul turistic întregesc patrimoniul arhitectural al GAL Podişul
Mediaşului, diversificând oferta turistică. Dincolo de promovarea obiectivelor turistice este
nevoie de dezvoltarea unor servicii conexe, strâns legate de oferta turistică și anume dotarea
cu mobilier stradal a zonelor din imediata vecinătate a obiectivelor de patrimoniu
(amenajarea unor piațete, locuri de odihnă etc.) crescând astfel gradul de atractivitate al
obiectivelor incluse în circuitul turistic.
Obiectivul de dezvoltare rurală:
iii) Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților rurale,
inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă.
Obiectivele specifice ale măsurii:

 Punerea în valoare a obiectivelor de moștenire culturală;
 Punerea în circuitul turistic specific săsesc a teritoriului;
 Realizarea investiţiilor necesare pentru protejarea moştenirii culturale din

teritoriu;

Tipul măsurii:
INVESTIȚII X
SERVICII X
SPRIJIN FORFETAR



Măsura contribuie la prioritatea prevăzută la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013:
P6: Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele
rurale.
Măsura corespunde obiectivelor art. 20 din Reg. (UE) nr. 1305/2013
Măsura contribuie la Domeniul de intervenție:
6B) Încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale
Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013:
Mediu şi climă: proiectele propuse în cadrul acestei măsuri vor urmări permanent organizarea
reglementărilor, responsabilităţilor şi resurselor cu scopul de a diminua/elimina efecte
negative asupra mediului, prin asigurarea unui comportament care să se armonizeze cu
mediul în managementul și implementarea proiectelor și în conformitate cu prevederile OUG
nr. 195/2005 privind protecția mediului privind autorizarea lucrărilor de construcții. Inclusiv
prin punctarea proiectelor care contribuie la îmbunătăţirea performanței energetice a
clădirilor restaurate.
Inovare: prin această măsură se va putea restaura, pentru prima dată, patrimoniul valoros
local, inclusiv clădiri (fațade, acoperișuri, șuri, cântare etc) care nu sunt incluse în Lista
Monumentelor Istorice clasa a și b, şi ulterior inculderea acestuia într-un circuit turistic.
Metodologia selectării construcțiilor care vor intra în programul de restaurare este
inovatoare, bazată pe o abordare participativă, toți factorii locali interesați fiind responsabili
de dezvoltarea proiectelor propuse.
Complementaritatea cu alte măsuri din SDL:
Această măsură este complementară cu următoarele măsuri din strategia de dezvoltare
locală:

 M3/6B - Crearea si extinderea serviciilor de bază destinate populației;
Datorită faptului că prin măsura M3/6B în cadrul proiectelor din domeniul turismului va fi
pomovat patrimoniul cultural imaterial restaurat, care a beneficiat de sprijin prin măsura
M4/6B.
Sinergia cu alte măsuri din SDL:
Sprijinul acordat în cadrul acestei măsuri contribuie la realizarea priorității de dezvoltare P6,
alături de următoarele măsuri:

 M1/6A - Sprijinirea microîntreprinderilor start-up;
 M2/6A - Modernizarea microîntreprinderilor;
 M3/6B - Crearea și extinderea serviciilor de bază destinate populației;
 M5/6B - Investiții în infrastructura socială și integrarea minorităților locale.

2. Valoarea adăugată a măsurii
 Impactul generat prin implementarea corectă a acestei măsuri la nivelul

teritoriului va contribui la ameliorarea reticenței populației locale față de
utilizarea tehnicilor tradiționale și a materialelor locale pentru restaurarea
clădirilor tradiționale cu valoare arhitecturală/ centrelor istorice ale localităţilor;

 Proiectele finanțate prin această măsură vor include activități de interpretare a
metodologiei și rezultatelor (ex. panouri care prezintă o fațadă ,,înainte” și
,,după” restaurare și explică tehnicile tradiționale utilizate), în vederea
promovării unei atitudini pozitive în sensul gestionării patrimoniului ca sursă



esențială a identității teritoriului GALPM care contribuie la dezvoltarea turismului,
generare de locuri de muncă, creștere economică și dezvoltare durabilă;

 Valoarea adăugată este evidențiată și prin intermediul condițiilor specifice de
eligibilitate și selecție, stabilite în concordanță cu specificul local (descrise la  pct.
7 și 8 din Fișa Măsurii).

3. Trimiteri la alte acte legislative
Legislație națională

 Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată; OG nr. 26/2000 cu
privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare; Lege
nr.422 din 18 iulie 2001, republicată privind protejarea monumentelor istorice; HG
nr. 28 din 9 ianuarie 2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației
tehnico-economice aferente investițiilor publice, HG nr. 28/2015 privind stabilirea
cadrului general de implementare a măsurilor PNDR cofinanțate din FEADR și de la
bugetul de stat; HG 226/2015 cu modificarile si completarile ulterioare;

Legislație europeană
 Regulamentele (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1305/2013, (UE) nr. 807/2014, UE) nr.

808/2014, (UE) nr. 1307/2013, (UE) nr. 1407/2013, Recomandarea 2003/361/CE.

4. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)
Beneficiari direcți:

 Unităţile Administrativ Teritoriale și asociațiile acestora conform legislației
naționale în vigoare;

 ONG-uri care au în proprietate clădiri tradiționale cu valoare arhitecturală (case,
clădiri gospodăreşti, case tradiţionale, case muzeu, şuri), sau care prezintă
document încheiat la notariat care atestă dreptul de administrare asupra
obiectivului ce se va restaura/consolida/conserva, pe o perioadă de minimum 10
ani de la depunerea cererii de finanțare; sau ONG-uri care nu sunt proprietari de
clădiri vechi, dar care prezintă un acord/convenție scrisă între ONG și persoanele
fizice proprietari de clădiri vechi/construcții tradiționale, în cadrul căruia
proprietarul își asumă obligația de a nu înstrăina clădirea/ construcția tradițională
și de a nu modifica aspectul/funcționalitatea clădiri/ construcției tradiționale pe o
perioadă de minim 5 ani de la terminarea lucrărilor de renovare/reabilitare/darea
în funcțiune a clădirii/construcțieitradiționale, precum și faptul că va asigura
vizitabilitatea imobilului sau părții de imobil renovat;

 Unități de cult conform legislației în vigoare, care au în proprietate clădiri
tradiționale cu valoare arhitecturală;

Beneficiari indirecți:
 Populația din teritoriul GAL Podişul Mediaşului, întreprinderi locale, turiștii care

vizitează zona;

5. Tip de sprijin
 Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv;



 Plăți în avans, cu condiția constituirii unei garanții bancare corespunzătoare
procentului de 100% din valoarea avansului, în conformitate cu art. 45 (4) și art. 63
ale R (UE) nr. 1305/2013.

 Sprijinul pentru proiectele generatoare de venit se va acorda conform R(UE) nr.
1407/2013 privind aplicarea articolelor 107 si 108 din Tratatul privind funcționarea
Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, iar valoarea totală a ajutoarelor de
minimis primite pe perioada a 3 ani fiscali de către un beneficiar nu va depăși
plafonul maxim al ajutorului public de 200.000 Euro/ beneficiar.

6. Tipuri de acţiuni eligibile şi neeligibile
Acțiuni eligibile: a) materiale:

 Restaurarea, conservarea, amenajarea centrului istoric al localităților;
 Restaurarea, conservarea și dotarea clădirilor/monumentelor din patrimoniul

cultural imobil de interes local de clasă B;
 Modernizarea, renovarea și/sau dotarea căminelor culturale;
 Restaurarea, renovarea/reabilitarea/conservarea unor clădiri tradiționale cu

valoare arhitecturală (case, clădiri gospodăreşti, case tradiţionale, case muzeu,
şuri) al căror aspect este stricat/deteriorat;

 Restaurarea/renovarea/reabilitarea/dotarea de spații destinate păstrării și
transmiterii de meșteșuguri, tradiții și alte tipuri de activități tradiționale, inclusiv
a atelierelor de creaţie;

 Refuncționalizarea și/sau schimbarea funcțiunii unor obiective/construcții (de
exemplu mori tradiţionale, șuri, cuptoare, fântâni, etc), care păstrează
caracteristicile patrimoniului construit tradițional, autentic;

 Renovarea faţadei şi a acoperişului unei clădiri sau a unui ansamblu de clădiri;
b) Acţiuni imateriale:

 Servicii de consultanță, proiectare, elaborarea documentaţiei tehnico-economice;
 Acţiuni de inventariere pentru listarea locaţiilor de patrimoniu cultural;
 Elaborarea documentaţiei pentru includerea pe lista de monumente istorice, după

caz;
 Elaborare de studii și proiecte, istoriografii locale, documentații specifice asociate

cu patrimoniul construit de dimensiuni mici;
 Întocmirea listei obiectivelor de interes local și depunerea documentației la nivelul

Comisiilor Județene de Cultură în vederea emiterii avizului care va ține locul
încadrării pe Lista Monumentelor Istorice;

 Acțiuni de informare, promovare și marketing (elaborare plan de promovare,
website,  achiziția și instalarea de panouri informative/de interpretare, expoziții
foto pe tema patrimoniului).

7. Condiţii de eligibilitate
 Proiectul se realizează în teritoriul Grupului de Acțiune Locală Podişul Mediaşului;
 Solicitantul se identifică într-una din categoriile de beneficiari definite;
 Solicitantul nu trebuie să fie în insolvență sau incapacitate de plată ;
 Nu este permisă dubla finanţare a aceleiaşi activităţi/investiţii din alte fonduri



comunitare sau naţionale;
 Beneficiarul trebuie să prezinte toate avizele şi autorizaţiile necesare investiţiei,

conform specificatiilor din Cererea de Finantare;
 Proiectul trebuie să demonstreze oportunitatea şi necesitatea socio-economică a

investiţiei (prin memoriul justificativ/studiul de fezabilitate/proiect tehnic DALI,
documentații specifice) și să asigure mentenanța investiției pe o perioadă de cel
puţin 5 ani de la ultima cerere de plată;

 Investiţia respectă Regulamentul Local de Urbanism din comuna/ comunele unde
se realizează și ,,Ghidul pentru încadrarea în specificul local din mediul rural în
zona cu influență săsească",  elaborat de OAR;

 includerea obiectivului investiţional în circuitul turistic după finalizarea
proiectului;

 Obiectivul(ele) investițional(e) inclus(e) în Lista Monumentelor Istorice, categ. b
și/sau atestat drept obiectiv de patrimoniu local (în acest caz, solicitantul va
prezenta un aviz emis de Direcția Județeană de Cultură Sibiu și/sau Mureș, care
ține locul încadrării obiectivului pe Lista Monumentelor Istorice sau Hotărârea
Consiliului Local privind atestarea obiectivului Certificat emis de către Institutul
Național al Patrimoniului (INP) sau de către Primării);

 În cazul proiectelor de construcţii arhitectul contractat al GALPM este consultat
încă din faza de iniţiere a proiectului.

8. Criterii de selecţie
 Proiecte care valorifică investițiile în scop turistic;
 Valoarea culturală a proiectelor – în funcție de numărul de activități

socio‐culturale planificate a fi desfășurate în urma finalizării investiției în cazul
investițiilor în imobile care vor fi folosite/valorificate în scop cultural/socio-
cultural/de păstrare a tradițiilor/de a oferi programe pentru comunitate;

 Păstrarea aspectului original al clădirii;
 Proiecte care contribuie la creșterea eficienței energetice a

construcțiilor/clădirilor asupra cărora se intervine;
 Solicitantul are experienţă în implementarea de proiecte similare.

Punctarea fiecărui criteriu de selecție va fi detaliată în Ghidul Solicitantului și va respecta
prevederile art. 49 al Reg. (UE) nr. 1305/2013 urmărind să asigure tratamentul egal al
solicitanților, o mai bună utilizare a resurselor financiare și direcționarea măsurilor în
conformitate cu prioritățile Uniunii în materie de dezvoltare rurală. Prioritizarea se va face
în funcție de contribuția adusă la atingerea obiectivelor și indicatorilor din SDL.

9. Sume aplicabile şi rata sprijinului
Sprijin public nerambursabil va fi de maxim 50.000 euro/proiect. Intensitatea sprijinului:
100% pentru investiții negeneratoare de venit, 100% pentru investiții generatoare de venit cu
utilitate publică, 90% pentru investiții generatoare de venit din cheltuielile eligibile ale
proiectului. La stabilirea cuantumului sprijinului s-a avut în vedere suma disponibilă pentru
toată strategia de dezvoltare locală şi numărul potenţialilor beneficiari care şi-au exprimat
interesul pentru astfel de proiecte.



10. Indicatori de monitorizare
 Populaţie netă care beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătăţite.
 Cheltuiela publica totala.


