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Programul Operational Regional finanteaza patrimoniul cultural in Regiunea Sud-Est 

 

Prin Programul Operational Regional 2007-2013, Axa Prioritara 5 “Dezvoltarea si promovarea turismului”, 

Domeniul Major de Interventie 5.1. “Restaurarea si valorificarea durabila a patrimoniului cultural, precum 

si crearea/modernizarea infrastructurilor conexe” au fost alocate 30,5 milioane de euro( buget alocat 

FEDR si Buget de Stat)pentru Regiunea de Dezvoltare Sud-Est. 

Obiectivele specifice al acestui domeniu major de intervenŃie sunt: creşterea importanŃei turismului şi 

culturii, ca factor care stimulează creşterea economică în regiuni, respectând principiile dezvoltării 

durabile şi ale protecŃiei mediului; extinderea sezonului turistic si creşterea numărului de turişti, prin 

valorificarea potenŃialului turistic cultural local şi regional pe piaŃa turistică naŃională şi internaŃională. 

 Valoarea totală a proiectului este cuprinsă între minim 1.700.000 lei şi maxim 85.000.000 lei . 

Urmatoarele categorii de operatiuni sunt eligibile in cadrul acestui domeniu major de interventie: 

• Restaurarea, protecŃia şi conservarea patrimoniului cultural mondial şi modernizarea infrastructurii 

conexe; 

• Restaurarea, protecŃia şi conservarea patrimoniului cultural naŃional [Grupa A – Ordin 2314/2004] şi 

modernizarea infrastructurii conexe, cu potenŃial turistic important în vederea introducerii lor în 

circuite turistice; 

• Restaurarea, protecŃia şi conservarea patrimoniului cultural din mediul urban [Grupa B – Ordin 

2314/2004]. 

La nivelul Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud-Est, in calitate de Organism Intermediar pentru POR 

2007-2013, au fost depuse pana in present un numar 15 proiecte ( a caror valoare solicitata depaseste cu 

22,86% valoarea totala alocata regiunii), din care:  

• 2 proiecte au fost respinse, fiind declarat neeligibile;  

• 10 proiecte se afla in analiza; 

• 3 proiecte au fost contractate, valoarea solicitata fiind de 12,79 milioane euro( FEDR+ Buget de 

Stat).  

 Prin proiectele contractate se va realiza reabilitarea cladirilor de patrimoniu cultural din Regiunea de 

Dezvoltare Sud-Est.     
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