
CONSTANȚA, 25 februarie 2014 



 

Unitatea de Management a Proiectului organizează sesiuni de 
informare cu privire la Programele PA16/RO12 și PA17/RO13 în 
fiecare dintre cele 8 regiuni de dezvoltare ale României. 
 
Scop 
Prezentarea oportunităților de finanțare;  
Clarificarea condițiilor prevăzute în Ghidul solicitantului 

pentru cererile de proiecte deschise. 
 
Grup țintă 
Categoriile de solicitanți eligibili pentru PA16/RO12 și 
PA17/RO13. 
 



Locația  Data  

Brașov 13 februarie 

Constanța 25 februarie 

Pitești 28 februarie 

Cluj Napoca 5 martie 

Timișoara 12 martie 

Iași 19 martie 

Craiova 25 martie 

București 28 martie 

Programul de desfășurare al seminariilor de informare 



 
Finanțare Programe   Mecanismul Financiar SEE 2009 - 2014 
 

State donatoare   Norvegia, Islanda și Liechtenstein  
 

Partener Program   Directoratul Norvegian pentru 
                                          Patrimoniu Cultural (PA16) 
     Consiliul Artelor din Norvegia (PA17) 
 

Operator Program    Unitatea de Management a Proiectului 
     Ministerul Culturii 
 



Unitatea de Management a Proiectului  
 

A fost înființată, în cadrul Ministerului Culturii, în martie 
2007, pentru implementarea a două programe, finanțate 
prin împrumuturi acordate de Banca de Dezvoltare a 
Consiliului Europei (BDCE): 
 
   Reabilitarea monumentelor istorice din România  
    și  
   Finalizarea construcţiei, renovarea sau reabilitarea 

clădirilor culturale de interes public 
 

  
 



 
Unitatea de Management a Proiectului 

 
Asigură coordonarea, implementarea, managementul şi 
monitorizarea pentru: 
 

  Programe cu finanțare rambursabilă, începând din 2007  
  Programe și proiecte cu finanțare nerambursabilă, 

începând din 2011 
 



 
Proiecte cu finanțare rambursabilă  

 
 în valoare de 349 milioane Euro 
 cuprind un număr de 20 de obiective 

 
• 2 investiții în curs; 
• 12 investiții finalizate; 
• 6 investiții ce vor fi demarate. 
 
 
 
 
 



Teatrul Naţional „I.L. Caragiale”       Opera Națională              
                București                            București 
 
  
 
 
 
 

Investiții în curs 



Muzeul Colecţiilor de Artă 
 

Investiții finalizate 
 

Investiții finalizate 



Teatrul Naţional Vasile Alecsandri Iași 

Investiții finalizate 
 

Investiții finalizate 



Biblioteca Naţională a României 
 

Investiții finalizate 
 

Investiții finalizate 



Palatul Culturii Iași 
 

 

Investiții finalizate 
 

Investiții finalizate 



Muzeul Memorial Al. I. Cuza de la Ruginoasa 
 

Investiții finalizate 
 

Investiții finalizate 



 
Proiecte cu finanțare nerambursabilă  
în valoare de 3,5 milioane Euro  

 
 Proiecte finalizate 

• CULTEMA – Cultural Value for Sustainable  
     Territorial Governance and Marketing; 
• Restaurarea Porții V, Fortificație în Alba Iulia; 
• Hanul Gabroveni; 
• ECHOE – Education for Heritage Outdoor Education. 



 
Din 2013, Unitatea de Management a Proiectului devine 
 
Operator de Program pentru două programe finanțate din 
Granturi  SEE, în valoare de 24,5 milioane Euro  
 

  PA16/RO12 Conservarea și revitalizarea patrimoniului  
      cultural și natural  
 
  PA17/RO13 Promovarea diversității în cultură și artă în  
      cadrul patrimoniului cultural european 

 



Buget 

PA16/RO12 PA17/RO13 

16.470.588 euro, din care: 8.022.059 euro, din care: 

 14.000.000 euro – 
Mecanismul Financiar 
SEE 2009-2014 

 6.818.750 euro – 
Mecanismul Financiar 
SEE 2009-2014 

 2.470.588 euro – 
cofinanțare asigurată de 
la bugetul național 

 1.203.309 euro – 
cofinanțare asigurată de 
la bugetul național 

Cel puțin 10% din totalul costurilor eligibile ale Programelor vor fi alocate 
proiectelor culturale privind populația de etnie romă. 



PA16/RO12 PA17/RO13 

Proiecte mari 

200.000 – 2.000.000 euro 50.000 – 200.000 euro 

Proiecte mici 

25.000 – 85.000 euro 5.000 – 15.000 euro 

Relații bilaterale 

2.000 euro/organizație 1.500 euro/organizație 

Finanțări disponibile 



PA16/RO12 PA17/RO13 

Obiectiv general 

protejarea și conservarea patrimoniului cultural și natural 
pentru generațiile viitoare și facilitarea accesului la 
patrimoniu a publicului larg 

sporirea dialogului cultural și protejarea identității 
europene prin înțelegerea diversității culturale 

Obiective specifice 

protejarea și valorificarea patrimoniului cultural  românesc consolidarea accesului publicului larg la cultură 

dezvoltarea comunităților prin creșterea atractivității turistice 
și investiționale a orașelor și regiunilor 

extinderea posibilităților de derulare a unor activități 
variate din domeniul artistic și cultural 

conservarea și valorificarea patrimoniului imaterial în 
vederea consolidării identității culturale a minorităților etnice 
și culturale, inclusiv a populației rome 

determinarea unei mai bune înțelegeri a diversității 
culturale și consolidarea dialogului intercultural, 
inclusiv a culturii minorităților 

întărirea relațiilor bilaterale între operatorii culturali din România și cei din statele donatoare cu privire la patrimoniul 
cultural, respectiv cu privire la artă și cultură 

Obiective  



Programul PA16/RO12 

Proiect predefinit - Patrimoniu deschis: creșterea accesului 
publicului la valori de patrimoniu multietnice în Muzeul Astra 

 
 un nou muzeu interior (Muzeul Civilizației Transilvane); 
  restaurarea și reconstrucția unei gospodării rome; 
  un program cultural de divertisment și educație cu accent pe includerea     
      minorităților; 
  conservarea a 2.000 de obiecte culturale cu valoare de patrimoniu    
      cultural; 
  dezvoltarea unei expoziții interioare permanente și a două expoziții temporare; 
  documentare cu privire la istoria culturală și schimbul de experiență și bune practici 

cu Muzeul South Trøndelag, Trondheim, Norvegia. 



 
VĂ MULȚUMIM PENTRU ATENȚIE!  

 
 

Contact 
www.umpcultura.ro  

 
Unitatea de Management a Proiectului  

            Ministerul Culturii               
Bd. Unirii, nr. 22, Sector 3, Bucuresti 

 
Tel/fax. +4021 222 84 79  

 

http://www.umpcultura.ro/

