
Ministerul Culturii, în calitate de Operator de Program, a deschis sesiunea de 

depunere a proiectelor în cadrul Programului PA16/RO12 Conservarea și revitalizarea 

patrimoniului cultural și natural, în parteneriat cu Directoratul Norvegian pentru 

Patrimoniul Cultural, în calitate de Partener de Program din statele donatoare. 

Sesiunea se va încheia în data de 7 aprilie 2014.  

 Obiectivul principal al Programului este protejarea și conservarea patrimoniului 

cultural și natural pentru generațiile viitoare și facilitarea accesului la patrimoniu a 

publicului larg.  

 Obiectivele specifice ale programului vor fi îndeplinite prin intermediul a două 

componente, respectiv: 

Componenta 1. Conservarea, renovarea și protejarea patrimoniului cultural ce 

urmărește, ca rezultate: restaurarea, conservarea și punerea în valoare a 

monumentelor istorice; restaurarea/ conservarea patrimoniului cultural mobil; 

digitizarea bunurilor de patrimoniu și/sau a arhivelor, cataloagelor, inventarelor și 

crearea de baze de date; crearea și dezvoltarea de muzee și spații culturale. 

Componenta 2. Dezvoltarea comunităților locale și asigurarea unor mijloace de 

trai durabile din punct de vedere economic prin revitalizarea patrimoniului 

natural și cultural ce urmărește, ca rezultate: crearea și îmbunătățirea documentelor 

strategice, de planificare și management integrat pentru patrimoniul cultural; 

protejarea sau revitalizarea patrimoniului natural al minorităților culturale și etnice 

pentru publicul larg. 

Solicitanții eligibili sunt entitățile publice și organizațiile neguvernamentale din 

România din domeniul patrimoniului cultural, cultele și asociațiile legal recunoscute, 

precum și instituții de învățământ superior și institute de cercetare. 

Activitățile ce vor fi finanțate în cadrul proiectelor vizează punerea în valoare a 

patrimoniului cultural și natural, amenajarea zonelor de protecție a obiectivelor istorice, 

crearea infrastructurii pentru digitizarea bunurilor de patrimoniu, facilitarea accesului 

publicului larg la acestea, precum și activități de conservare și promovare a 

patrimoniului imaterial al comunităților etnice și culturale, inclusiv a populației rome. 

Valoarea finanțării nerambursabile ce poate fi acordată unui proiect trebuie să se 

încadreze între minim 200.000 Euro și maxim 2.000.000 Euro pe proiect. 

Informații detaliate privind depunerea cererilor de finanțare sunt disponibile pe pagina 

web dedicată Programului, respectiv www.fonduri-patrimoniu.ro . 


