Anexă la Metodologia de evaluare
FIȘĂ PENTRU PROPUNEREA DE OBIECTIV1
Coloană/-e completată de titularul de
propunere

Obsevații

Denumirea obiectivului:
Denumirea titularului de propunere:

Completaţi cu denumirea completă a titularului de propunere, aşa cum apare în
actele constitutive/Hotărâri ale instanțelor de judecată/Decizii emise de organele
competente

Adresa sediului social:

Completaţi cu adresa poştală a sediului social

Tipul titularului de propunere:

Se va specifica UAT/Autoritate publică centrală/ONG/Unitate de cult/altele

Website obiectiv:

Se va specifica adresa web oficială

Reprezentantul legal al titularului de
propunere:

Reprezentantul legal al titularului de propunere este persoana care are dreptul,
conform actelor de constituire/ statut/ hotărâre judecătorească de constatare a
rezultatelor alegerilor și de constituire a consiliului local/ decizii ale organelor
competente/alte documente în funcție de tipul de aplicant, să reprezinte organizaţia
şi să semneze în numele acesteia

- Numele:

Completaţi cu prenumele şi numele complet al reprezentantului legal, inclusiv
iniţiala tatălui, aşa cum apare în cartea de identitate

- Funcția:
- Telefon:

1

Înainte de completarea prezentului formular, se vor citi documentele aferente Componentei C11 -Turism și Cultură , documente ce pot fi vizualizate
accesând: https://mfe.gov.ro/wp-content/uploads/2021/10/6490dca26adc981072e7c597cc551a0d.rar
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- Email:

Informații obiectiv propus pentru a fi inclus în rută
Nr.
crt.

Observații

Răspuns

DA

NU
Se va preciza dacă se dorește includerea obiectivului într-o rută turistică/culturală și
promovarea acestuia

Se solicită includerea obiectivului în
rută în vederea promovării?
Pentru toate rutele

DA

Nr.
crt.
1.

Obiectivul este
propus să facă
parte din ruta (se
va preciza care)

Observații

NU

Se va bifa ruta propusa în căsuța corespunzătoare opțiunii

Ruta castelelor
Ruta curiilor din
zona Transilvaniei
Ruta culelor
Traseul
gastronomiei
tradiționale
românești
Ruta bisericilor
fortificate
Ruta bisericilor de
lemn
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Ruta mănăstirilor
din zona Moldovei
Ruta Sfântul
Ladislau pe
teritoriul României
Traseul Castrelor
Romane
Ruta cetăților

Ruta satelor cu
arhitectură
tradițională
2.

Localizare obiectiv:

2.1

Localitate:

2.2

Județ:

2.3

Regiune:

2.4

Urban/Rural:

2.5

Drepturi asupra imobilului/obiectivului:

Se va completa precizând drepturile reale asupra obiectivului (drept de proprietate,
administrare, concesiune etc.) precum și documentele care atesta dreptul menționat

Doar pentru Ruta castelelor, Ruta bisericilor fortificate, Ruta bisericilor de lemn, Ruta mânăstirilor din zona Moldovei, Traseul castrelor romane și
Ruta cetăților
DA

Nr.
crt.
1.

Observații

NU

Dacă răspunsul este Da se va indica sursa de finanţare (ex: POR, PNDR, alte fonduri
europene) precum și perioada de programare pentru fiecare dintre surse. De asemenea,

Obiectivul a beneficiat de finanțare UE
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se va completa cu denumirea organizaţiei finanţatoare şi a autorităţii contractante și
activitățile realizate/în curs de realizare pentru care s-a acordat finanțarea

2.

Obiectivul este sau va fi deschis
publicului

Se va preciza inclusiv dacă obiectivul poate fi vizitat de public temporar/permanent

3.

Este întocmit un plan de valorificare
turistică a obiectivului

Dacă da, se va atașa (separat) Planul de valorificare turistică a obiectivului. Planul de
valorificare turistică a obiectivului va fi realizat în conformitate cu modelul din Anexa
nr. 9 la OMCIN nr. 2545/2019
disponibil la adresa web: https://www.rocultura.ro/files/apel1.1/RO/A9_Planul%20de%20valorificare%20a%20monumentului%20istoric.pdf
În situația în care titularul propunerii de obiectiv dorește și renovarea/modernizarea
obiectivului, planul de valorificare turistică va fi completat în consecință

4.

Se va menționa dacă obiectivul este situat într-o zonă definită conform Legii nr. 20 din
15 ianuarie 1999 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/1998
privind regimul zonelor defavorizate, OMAPDR nr. 355/2007 privind aprobarea

Zonă defavorizată

criteriilor de încadrare, delimitării şi listei unităţilor administrativ-teritoriale din zona
montană defavorizată sau altor acte aprobate de administrația publică centrală.

Pentru aceasta solicitantul a enumera cadrul legal (HG, Ordonanță, Ordin, etc.) prin
care zona Obiectivului a fost declarată defavorizată

5.

Statutul obiectivului (conform Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor)

5.1.

Obiectiv înscris în Lista patrimoniului
mondial, sau în Lista indicativă a
României pentru Lista patrimoniului
mondial

Se va preciza dacă obiectivul este înscris în Lista patrimoniului mondial, sau în Lista
indicativă a României pentru Lista patrimoniului mondial

5.2.

Obiectiv clasat în grupa A a LMI

Se va completa cu codul LMI complet/ denumirea/localitatea/adresa/datarea, cu
indicarea paginii din Listă unde este inclus obiectivul. Dacă este cazul, se va preciza
inclusiv Ordinul de clasare a monumentului istoric emis de ministrul culturii.
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5.3.

Obiectiv clasat în grupa B a LMI

Se va completa cu codul LMI complet/ denumirea/localitatea/adresa/datarea, cu
indicarea paginii din Listă unde este inclus obiectivul. Dacă este cazul, se va preciza
inclusiv Ordinul de clasare a monumentului istoric emis de ministrul culturii.

6.

Accesul la obiectiv

Se va preciza dacă există acces la obiectiv și cu menționarea posibilității de acces cu
mijloacele de transport în comun (autobuz, tren, alte mijloace de transport în comun),
respectiv cu menționarea DN/DJ/DC aflat în proximitate,

7.

Număr de noi locuri de muncă directe

Se va completa cu nr. de locuri noi de muncă ce se preconizează a se crea la
destinație (obiectiv) ca urmare a valorificării turistice a obiectivului

8.

Activitățile socio-culturale sau
educative

Se va completa cu numărul activităților socio-culturale sau educative menționate în
Planul de valorificare turistică a obiectivului.

Doar pentru Ruta curiilor din zona Transilvaniei și Ruta culelor
DA

Nr.
crt.

Observații

NU

1.

Obiectivul a beneficiat de finanțare UE

Dacă răspunsul este Da se va indica sursa de finanţare (ex: POR, PNDR, alte fonduri
europene) precum și perioada de programare pentru fiecare dintre surse. De
asemenea, se va completa cu denumirea organizaţiei finanţatoare şi a autorităţii
contractante și activitățile realizate/în curs de realizare pentru care s-a acordat
finanțarea.

2.

Obiectivul este sau va fi deschis
publicului

Se va preciza inclusiv dacă obiectivul poate fi vizitat de public temporar/permanent

3.

Planul de valorificare turistică a
obiectivului

Dacă da, se va atașa (separat) Planul de valorificare turistică a obiectivului. Planul de
valorificare turistică a obiectivului va fi realizat în conformitate cu modelul din
Anexa nr. 9 la OMCIN nr. 2545/2019 disponibil la adresa web:
https://www.ro-cultura.ro/files/apel1.1/RO/A9_Planul%20de%20valorificare%20a%20monumentului%20istoric.pdf
În situația în care titularul propunerii de obiectiv dorește și renovarea/modernizarea
obiectivului, planul de valorificare turistică va fi completat în consecință
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4.

Se va menționa dacă obiectivul este situat într-o zonă definită conform Legii nr. 20 din
15 ianuarie 1999 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/1998
privind regimul zonelor defavorizate, OMAPDR nr. 355/2007 privind aprobarea

Obiectivul se află într-o zonă
defavorizată

criteriilor de încadrare, delimitării şi listei unităţilor administrativ-teritoriale din zona
montană defavorizată sau altor acte aprobate de administrația publică centrală.
Pentru aceasta solicitantul a enumera cadrul legal (HG, Ordonanță, Ordin, etc.) prin
care zona Obiectivului a fost declarată defavorizată.

5.

Statutul obiectivului (conform Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor)

5.1.

Obiectiv clasat în grupa A a LMI

Se va completa cu codul LMI complet/ denumirea/localitatea/adresa/datarea, cu
indicarea paginii din Listă unde este inclus obiectivul. Dacă este cazul, se va preciza
inclusiv Ordinul de clasare a monumentului istoric emis de ministrul culturii.

5.2

Obiectiv clasat în grupa B a LMI

Se va completa cu codul LMI complet/ denumirea/localitatea/adresa/datarea, cu
indicarea paginii din Listă unde este inclus obiectivul. Dacă este cazul, se va preciza
inclusiv Ordinul de clasare a monumentului istoric emis de ministrul culturii.

5.3.

Obiectiv în curs de clasare

In cazul in care obiectivul se afla in curs de clasare se va specifica și se va atașa
corespondența inițiată cu Direcția Județeană de Cultură.

6.

Accesul la obiectiv

Se va preciza dacă există acces la obiectiv și cu menționarea posibilității de acces cu
mijloacele de transport în comun (autobuz, tren, alte mijloace de transport în
comun), respectiv cu menționarea DN/DJ/DC aflat în proximitate.

7.

Număr de noi locuri de muncă directe

Se va completa cu nr. de locuri noi de muncă ce se preconizează a se crea la
destinație (obiectiv) ca urmare a valorificării turistice a obiectivului

8.

Activitățile socio-culturale sau
educative

Se va completa cu numărul activităților socio-culturale sau educative menționate în
Planul de valorificare turistică a obiectivului.

Doar pentru Traseului gastronomiei tradiționale românești

Nr.
crt.

DA

Observații

NU
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1.

Obiectivul a beneficiat de finanțare UE
pentru promovarea regiunii
gastronomice

Dacă răspunsul este Da se va indica sursa de finanţare (ex: POR, PNDR, alte fonduri
europene) precum și perioada de programare pentru fiecare dintre surse. De
asemenea, se va completa cu denumirea organizaţiei finanţatoare şi a autorităţii
contractante și activitățile realizate/în curs de realizare pentru care s-a acordat
finanțarea

2.

Obiectivul conține o zonă defavorizată

Se va menționa dacă obiectivul este situat într-o zonă definită conform Legii nr. 20
din 15 ianuarie 1999 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.
24/1998 privind regimul zonelor defavorizate, OMAPDR nr. 355/2007 privind

aprobarea criteriilor de încadrare, delimitării şi listei unităţilor administrativ-teritoriale
din zona montană defavorizată sau altor acte aprobate de administrația publică
centrală.
Pentru aceasta solicitantul a enumera cadrul legal (HG, Ordonanță, Ordin, etc.) prin
care zona Obiectivului a fost declarată defavorizată

3.

Număr de noi locuri de muncă directe

Se va completa cu nr. de locuri noi de muncă ce se preconizează a se crea la
destinație (obiectiv) ca urmare a valorificării turistice a obiectivului

4.

Existența produselor tradiționale
specifice

Se va completa cu specificarea și scurta descriere a produselor tradiționale specifice
zonei. Pentru a fi punctate produsele trebuie să poată fi identificate în Registrul
Național al Produselor Tradiționale care poate fi consultat accesând:
https://www.madr.ro/industrie-alimentara/produse-traditionale-romanesti/implementareaordinului-nr-724-2013-privind-atestarea-produselor-traditionale-cu-modificarile-si-completarileulterioare.html

5.

Existența târgurilor de produse
tradiționale în zonă, în vederea punerii
în valoare a patrimoniului

Se va completa cu specificarea târgurilor ce se organizează în zona inclusiv cu
specificarea periodicității organizării acestora (ex. săptămânal/ocazionat de un
anumit eveniment)

6.

Existența producătorilor de produse
tradiționale și artizanale

Se va completa cu precizarea pe scurt a producătorilor de produse tradiționale și
artizanale

Doar pentru Ruta Sfântul Ladislau pe teritoriul României:
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DA

Nr.
crt.

Observații

NU

1.

Obiectivul a beneficiat de finanțare UE

Dacă răspunsul este Da se va indica sursa de finanţare (ex: POR, PNDR, alte fonduri
europene) precum și perioada de programare pentru fiecare dintre surse. De
asemenea, se va completa cu denumirea organizaţiei finanţatoare şi a autorităţii
contractante și activitățile realizate/în curs de realizare pentru care s-a acordat
finanțarea

2.

Obiectivul este sau va fi deschis
publicului

Se va preciza inclusiv dacă obiectivul poate fi vizitat de public temporar/permanent

3.

Este întocmit un plan de valorificare
turistică a obiectivului

Dacă da, se va atașa (separat) Planul de valorificare turistică a obiectivului. Planul de
valorificare turistică a obiectivului va fi realizat în conformitate cu modelul din Anexa
nr. 9 la OMCIN nr. 2545/2019 disponibil la adresa web:
https://www.ro-cultura.ro/files/apel1.1/RO/A9_Planul%20de%20valorificare%20a%20monumentului%20istoric.pdf
În situația în care titularul propunerii de obiectiv dorește și renovarea/modernizarea
obiectivului, planul de valorificare turistică va fi completat în consecință

4.

Este justificată legătura obiectivului /
sitului cu Legenda Sântului Ladislau
(criteriu eliminatoriu)

Se va specifica legătura obiectivului cu Legenda Sfântului Ladislau. Prin specialiști ai
Muzeului Național de Istorie al Transilvaniei se va confirma dacă obiectivul propus are
legătură sau nu cu Legenda Sfântului Ladislau.

5.

Zonă defavorizată

Se va menționa dacă obiectivul este situat într-o zonă definită conform Legii nr. 20
din 15 ianuarie 1999 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.
24/1998 privind regimul zonelor defavorizate, OMAPDR nr. 355/2007 privind

aprobarea criteriilor de încadrare, delimitării şi listei unităţilor administrativ-teritoriale
din zona montană defavorizată sau altor acte aprobate de administrația publică
centrală.
Pentru aceasta solicitantul a enumera cadrul legal (HG, Ordonanță, Ordin, etc.) prin
care zona Obiectivului a fost declarată defavorizată

6.

Statutul obiectivului (conform Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor)
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6.1.

Obiectiv clasat în grupa A a LMI

Se va completa cu codul LMI complet/ denumirea/localitatea/adresa/datarea, cu
indicarea paginii din Listă unde este inclus obiectivul. Dacă este cazul, se va preciza
inclusiv Ordinul de clasare a monumentului istoric emis de ministrul culturii.

6.2.

Obiectiv clasat în grupa B a LMI

Se va completa cu codul LMI complet/ denumirea/localitatea/adresa/datarea, cu
indicarea paginii din Listă unde este inclus obiectivul. Dacă este cazul, se va preciza
inclusiv Ordinul de clasare a monumentului istoric emis de ministrul culturii.

6.3.

Obiectiv în curs de clasare

In cazul in care obiectivul se afla in curs de clasare se va specifica și se va atașa
corespondența inițiată cu Direcția Județeană de Cultură.

7.

Accesul la obiectiv

Se va preciza dacă există acces la obiectiv și cu menționarea posibilității de acces cu
mijloacele de transport în comun (autobuz, tren, alte mijloace de transport în
comun), respectiv cu menționarea DN/DJ/DC aflat în proximitate.

8.

Număr de noi locuri de muncă directe

Se va completa cu nr. de locuri noi de muncă ce se preconizează a se crea la
destinație (obiectiv) ca urmare a valorificării turistice a obiectivului

9.

Activitățile socio-culturale sau
educative

Se va completa cu numărul activităților socio-culturale sau educative menționate în
Planul de valorificare turistică a obiectivului.

Doar pentru Ruta satelor cu arhitectură tradițională:

DA

Nr.
crt.
1.

Observații

NU

Dacă da, se va atașa (separat) Planul de valorificare turistică a obiectivului. Planul de
valorificare turistică a obiectivului va fi realizat în conformitate cu modelul din Anexa
nr. 9 la OMCIN nr. 2545/2019 disponibil la adresa web:

Planul de valorificare turistică a
obiectivului

https://www.ro-cultura.ro/files/apel1.1/RO/A9_Planul%20de%20valorificare%20a%20monumentului%20istoric.pdf
În situația în care titularul propunerii de obiectiv dorește și renovarea/modernizarea
obiectivului, planul de valorificare turistică va fi completat în consecință

2.

Se va menționa dacă obiectivul este situat într-o zonă definită conform Legii nr. 20
din 15 ianuarie 1999 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.
24/1998 privind regimul zonelor defavorizate, OMAPDR nr. 355/2007 privind

Zonă defavorizată

aprobarea criteriilor de încadrare, delimitării şi listei unităţilor administrativ-teritoriale
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din zona montană defavorizată sau altor acte aprobate de administrația publică
centrală.
Pentru aceasta solicitantul a enumera cadrul legal (HG, Ordonanță, Ordin, etc.) prin
care zona Obiectivului a fost declarată defavorizată

3.

Accesul la obiectiv

Se va preciza dacă există acces la obiectiv și cu menționarea posibilității de acces cu
mijloacele de transport în comun (autobuz, tren, alte mijloace de transport în
comun), respectiv cu menționarea DN/DJ/DC aflat în proximitate.

4.

Număr de noi locuri de muncă directe

Se va completa cu nr. de locuri noi de muncă ce se preconizează a se crea la
destinație (obiectiv) ca urmare a valorificării turistice a obiectivului

5.

Obiectivul a primit premiu internațional
(ex. Europa Nostră) sau național pentru
protejarea patrimoniului arhitectural
vernacular al localității

Dacă da, se va completa cu tipul de premiu național/internațional și se va preciza
denumirea/anul în care a fost obținut

6.

Obiectivul este inclus în LMI ca sit rural
sau cu case tradiționale care
beneficiază de regimul juridic de
monument istoric (ca monument, parte
dintr-un ansamblu sau sit)

Dacă da, se va preciza codul LMI complet cu precizarea paginii din Lista unde apare
înscris precum și categoria monumentului istoric (categorie A sau B)

7.

Există parteneriat cu un ONG care se
ocupă de protejarea patrimoniului
vernacular

Dacă da, se va preciza ONG-ul

8.

Există în PUG zone construite protejate

Dacă da, se vor indica zonele (localizare, delimitare) și se va preciza inclusiv dacă
există case protejate în PUG.

9.

Obiectivul este inclus într-o strategie de
dezvoltare locală pentru cu referire la
protejarea patrimoniului vernacular

Dacă da, se va descrie pe scurt strategia

Titularul propunerii de obiectiv va prezenta în copie acordul/contractul de
parteneriat.

Titularul propunerii de obiectiv va prezenta un link către web, unde strategia de
dezvoltare locală pentru protejarea patrimoniului vernacular poate fi accesată.

Informații obiective propuse pentru restaurare
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Nr.
crt.

Observații

Răspuns
DA

NU

Doar pentru Ruta culelor și Traseul castrelor romane

DA

Nr.
crt.

Observații

NU

Se solicită restaurarea obiectivului?

Se va preciza dacă se dorește restaurarea obiectivului inclus într-o rută
turistică/culturală

1.

Se va bifa în căsuța din dreapta ruta în cadrul căreia obiectivul/situl a fost propus
pentru promovare

Obiectivul/situl
propus
spre
renovare
este
evaluat
pentru
promovare

Ruta culelor

Traseul Castrelor
Romane

2.

Maturitatea
proiectului

Se va completa cu precizarea stadiului de pregătire a proiectului cu precizarea în mod
clar a documentației începute/realizate, respectiv se vor completa nr.
avizelor/autorizațiilor emise (după caz)

Contract
de
servicii
semnat
care să aibă ca
obiect realizarea
Documentației de
Avizare
a
Lucrărilor
de
Intervenție

Nu se vor restaura acele obiectivelor pentru care titularul propunerii de obiectiv nu
are semnat la data evaluării un contract de servicii care să aibă ca obiect realizarea
Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (DALI).
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De asemenea, se vor anexa documentele, după caz: copie a contractului de servicii
semnat în vederea elaborării DALI, copie a PV de recepție a DALI, copie a Avizului
Ministerului Culturii pentru faza DALI, copie a PV de recepție a DTAC, copie a
Avizului Ministerului Culturii pentru faza DTAC, copie a Autorizației de construire,
copie a PV de recepție a PT sau copie a Avizului Ministerului Culturii pentru faza PT,
conform ultimei faze a documentației realizate.

DALI elaborată
Avizul
de
la
Ministerul Culturii
pentru faza DALI

Punctele se acordă dacă se face dovada parcurgerii stării de pregătire pentru lucrările
de restaurare pentru care se solicită finanțare.

DTAC finalizat
Avizul
de
la
Ministerul Culturii
pentru faza DTAC
Autorizație
construire
Proiect
finalizat

de
tehnic

Avizul
de
la
Ministerul Culturii
pentru faza PT
3.

Informații despre principiile do no significant harm (DNSH) pot fi obtinute vizualizând
informațiile descriptive ale jalonului 334, menționat în COUNCIL IMPLEMENTING
DECISION 608 final din 27.09.2021 ce poate fi accesată la adresa:

Criteriul 3
Respectarea principiilor
“'Do No Significant Harm” (DNSH)

https://mfe.gov.ro/wpcontent/uploads/2021/09/d05873457d3b15819a46ff8abb6048e3.pdf

4.

Sumele acordate spre finanțare sunt în sumă fixă și sunt menționate pentru fiecare
rută în parte la capitolul 1.5 din Metodologia de evaluare. Valorile prezentate pentru
reabilitarea obiectivelor reprezintă valoarea maximă ce poate fi acordată. Valoarea
finanțării reabilitării se va determina în urma elaborării documentațiilor tehnicoeconomice, valori ce vor fi validate prin prin decizia ulterioară a unui comitet tehnicoeconomic.

Depășirea finanțării eligibile

Nu se restaurează obiectivele, dacă titularul propunerii de obiectiv nu confirmă că este
de acord să suporte cheltuielile neeligibile.
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5.

Dacă răspunsul este Da se va indica sursa de finanţare (ex: POR, PNDR, alte fonduri
europene) precum și perioada de programare pentru fiecare dintre surse. De
asemenea, se va completa cu denumirea organizaţiei finanţatoare şi a autorităţii
contractante și activitățile realizate/în curs de realizare pentru care s-a acordat
finanțarea.

Obiectivul/situl a beneficiat de
finanțare UE

Nu se restaurează obiectivul, dacă acesta a fost finanțat anterior din fonduri UE.

6.

Drepturi asupra imobilului/obiectivului

Se va completa precizând drepturile reale asupra obiectivului (drept de proprietate,
administrare, concesiune etc.) precum și documentele care atesta dreptul menționat.

7.

Obiectiv deschis publicului

Titularul propunerii va depune o declarație din care să rezulte fără echivoc că își
asumă ca obiectivul va fi disponibil circuitului de vizitare turistic pentru o perioadă
de minim 5 ani de la finalizarea proiectului.

Prezenta propunere de obiectiv a fost completată cunoscând prevederile cu privire la falsul în declarații menționate în Codul penal

Semnătură reprezentant legal:
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