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Secţiuni modificate din cadrul:

a) „Ghidului Solicitantului - Condiţii specifice de accesare a fondurilor in cadrul Apelului 
de proiecte nr. POR 2016/5/5.1//1, Axa prioritară 5 -  îmbunătăţirea mediului urban 
şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural. Prioritatea 
de investiţii 5.1 -  Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului 
natural şi cultural", aprobat prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi 
administraţiei publice nr. 383/25.03.2016, cu modificările şi completările ulterioare,

b) „Ghidului solicitantului-Condiţii specifice de accesare a fondurilor aferent axei 5, 
Prioritatea de investiţii 5.1 -  Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea 
patrimoniului natural şi cultural, inclusiv pentru zona de Investiţie Teritorială 
Integrată Delta Dunării", aprobat prin Ordinul ministrului delegat pentru fonduri 
europene nr. 3625/12.07.2017, cu modificările şi completările ulterioare,

c) „Ghidului Solicitantului - Condiţii specifice de accesare a fondurilor apel de proiecte 
dedicat sprijinirii obiectivelor Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării în 
ce priveşte Aria ptiotitară 3 a SUERD "Promovarea culturii şi a turismului, a 
contactelor directe între oameni" aferent axei 5, Prioritatea de investiţii 5.1 -  
Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi 
cultural", aprobat prin Ordinul ministrului delegat pentru fonduri europene nr. 
3809/28.07.2017, cu modificările şi completările ulterioare,

d) „Ghidului Solicitantului - Condiţii specifice de accesare a fondurilor aferent axei 5, 
Prioritatea de investiţii 5.1 - Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea 
patrimoniului natural şi cultural" pentru Regiunea de Dezvoltare Vest", aprobat prin 
ordinului ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 
3078/27.03.2018, cu modificările şi completările ulterioare.

2.4 Care este valoarea minimă şi maximă eligibilă a unui proiect?

• valoarea maximă eligibilă a proiectului -10 milioane euro
o în cazul obiectivelor de patrimoniu înscrise pe lista UNESCO, valoarea maximă 

eligibilă a proiectului este de 20 milioane euro.
• valoarea minimă eligibilă a proiectului - 100.000 euro. Indiferent de clasifij:area 

monumentului istoric.

Pentru procesul de evaluare, selecţie şi contractare valorile respective se calculează la cursul valutar 
de la data lansării apelului de proiecte. Ulterior contractării, în cazul în care intervin modjficări 
bugetare, limita maximă a valorii eligibile a proiectului nu poate fi majorată peste pragul (jle 10 
milioane euro sau 20 milioane euro, conform celor de mai sus, valori calculate la cursul valutar 
Inforeuro din luna în care intervine modificarea respectivă.

Valoarea minimă eligibilă poate suferi modificări în timpul implementării proiectului fără a ^fecta 
eligibilitatea proiectului.

Valoarea neeligibilă a proiectului reprezintă valoarea cheltuielilor cuprinse în proiect şi considerate 
neeligibile la data încheierii contractului de finanţare.

Valoarea cheltuielilor realizate după perioada de implementare a proiectului pentru întreţinea 
investiţiei şi/sau alte lucrări necesare pentru punerea în funcţiune a obiectivului finanţat efectuate de 
beneficiar în perioada de durabilitate nu se includ în valoarea totală a proiectului.
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Valoarea totală a proiectului reprezintă suma cheltuielilor eligibile şi neeligibile inclusiv ă TVA 
aferentă.

4.2 Eligibilitatea proiectului

4.2.6 - Valoarea maximă eligibilă a proiectului

Valoarea maximă eligibilă a proiectului privind conservarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului 
cultural este de 10 milioane euro şi în cazul obiectivelor de patrimoniu înscrise pe lista UNESCO, 
valoarea maximă eligibilă a proiectului este de 20 milioane euro. în ceea ce priveşte valoarea minimă 
eligibilă a proiectului, acesta este de 100.000 euro, indiferent de clasificarea monumentului istoric.

Valoarea maximă eligibilă a proiectului cuprinde valoarea finanţării nerambursabile solicitate şi 
respectiv contribuţia solicitantului la cheltuielile eligibile. Valoarea maximă eligibilă a proiectului 
peste limitele anterior menţionate nu poate fi majorată în timpul implementării proiectului; orice 
depăşire a valorii acesteia ducând la neeligibilitatea proiectului.

TVA-ul este considerată cheltuială eligibilă în măsura în care solicitantul nu este înregistrat ca plătitor 
de TVA.

7.3 Care sunt clauzele contractuale aplicabile?

Clauzele prevăzute în cadrul modelului standard de contract de finanţare din Ghidul general se vor 
completa cu clauze specifice pentru acordarea finanţării în cadrul priorităţii de investiţii 5.1 din POR 
şi acestea se referă, în principiu, la următoarele:

(1) Beneficiarul se obligă să nu utilizeze obiectele/ bunurile, fie ele mobile sau imobile, finanţate 
în cadrul prezentului Contract, pentru realizarea de activităţi economice, în scopul obţinerii 
de venituri, prin cedarea folosinţei oricăruia dintre obiecte / bunuri către o terţă parte, cu 
excepţia activităţilor corespunzătoare destinaţiei principale a acestora, pe întreaga perioadă 
de durabilitate a prezentului Contract, astfel cum aceasta este identificată la art. 2 alin. (5) 
din cadrul Condiţiilor generale. Transmiterea dreptului de folosinţă asupra 
obiectelor/bunurilor realizate prin proiect către o terţă parte pentru îndeplinirea activităţilor 
corespunzătoare obiectivelor proiectului, se poate face numai prin licitaţie în condiţiile legii, 
precum şi a prevederilor art. 107 din Tratatul privind Funcţionarea Uniunii Europene.

(2) în completarea art 3, alin. (5) din Condiţii specifice POR 2014-2020 în cazul beneficiarilor 
publici aceştia pot transmite, în condiţiile legii, pe perioada de durabilitate prevăzută la art. 2 
alin. (5) din Condiţii generale, dreptul de administrare asupra obiectelor/bunurilor realizate 
prin proiect către o structură competentă aflată în subordinea/coordonarea sa, exclusiv 
pentru îndeplinirea obiectivelor proiectului.

(3) Beneficiarul se obligă să nu vândă, să nu înstrăineze sub nici o formă, să utilizeze conform 
scopului destinat bunurile restaurate / conservate / protejate / construite / achiziţionate din 
finanţarea nerambursabilă acordată de AMPOR pe perioada de durabilitate a prezentului 
contract, astfel cum aceasta este identificată la art. 2 alin. (5) din Condiţii Generale, respectiv 
pe durata de viaţă a acestora, aşa cum este prevăzută de legislaţia naţională în vii>oare, 
oricare dintre acestea se împlineşte prima.
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Beneficiarul este obligat ca, cel mai târziu la sfârşitul perioadei de implementare a 
activităţilor realizate după semnarea contractului în conformitate cu Anexa 2 (doi) - Cererea 
de finanţare, să includă, total sau parţial, obiectivul de patrimoniu
restaurat/protejat/conservat în circuitul public şi să îl menţină în circuitul public pe întreaga 
perioadă de durabilitate a prezentului contract, astfel cum aceasta este identificată la art. 2 
alin.(5) din Condiţii Generale, în caz contrar AM dispune rezilierea şi recuperarea finanţării 
nerambursabile acordate, în condiţiile prezentului contract de finanţare.

(5) în cazul în care obiectivul de patrimoniu este declasat în conformitate cu prevederile legale în 
vigoare, oricând pe perioada de durabilitate a contractului, astfel cum aceasta este 
specificată la art. 2 alin. (5) din Condiţiile generale, proiectul devine neeligibil, caz în care 
finanţarea nerambursabilă se va sista, iar sumele acordate până în acel moment se vor 
recupera în conformitate cu legislaţia naţională şi prevederile contractuale.

(6) Perioada de implementare a activităţilor de după semnarea contractului poate fi extinsă în 
conformitate cu Condiţiile generale şi specifice până la cel mult dublul perioadei iniţiale, dar 
nu mai târziu de 31 decembrie 2023.

(7) Acolo unde este cazul, pentru contractele de lucrări încheiate ulterior intrării în vigjoare a 
REGULAMENTUL (UE, Euratom) 2018/1046 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN 'şi AL 
CONSILIULUI din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al 
Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 
1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, 
(UE) nr. 283/2014 şi a Deciziei nr. 541/2014/UE şi de abrogare a Regulamentuli|i (UE, 
Euratom) nr. 966/2012, se poate actualiza bugetul proiectului, exclusiv ca urniare a 
modificării contractelor de lucrări în vederea aplicării prevederilor art. 71 din OUG 114/2018 
privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal 
bugetare, modificarea şi completarea unor acte şi prorogarea unor termene.

(8) Modificările efectuate asupra bugetului proiectului în conformitate cu prevederile art. 9 din 
Condiţii Generale şi respectiv art. 8 din Condiţii Specifice POR 2014-2020, precuni şi în 
conformitate cu alin. (7) al prezentului articol nu pot depăşi valoarea maximă eligibilă: de lo  
milioane de euro, cu excepţia proiectelor aferente obiectivelor de patrimoniu înscrise pe lista 
UNESCO în conformitate cu prevederile legale în vigoare, unde modificările menţionate 
asupra valorii maxime eligibile a proiectului nu pot depăşi 20 milioane euro, valori calculate 
la cursul Inforeuro din luna în care intervine modificarea respectivă.

(9) Pentru depăşirea valorilor menţionate la alin. (8) al prezentului articol proiectul (|ievine 
neeligibil, caz în care finanţarea nerambursabilă se va sista, iar sumele acordate până în acel 
moment se vor recupera în conformitate cu legislaţia naţională şi prevederile contractişle.

(10) Beneficiarul este obligat ca, până la sfârşitul perioadei de implementare a proiectujlui, să 
realizeze activitatea de digitizare a obiectivului de patrimoniu.

în situaţia nerespectării unor clauze menţionate în contractul de finanţare AMPOR poate rezilia
contractul de finanţare.


