
Măsura 3.2.2. Valorificarea obiectivelor de patrimoniu cultural mobil 

şi imobil 

VARIANTA MODIFICATA 
 

Obiectivul şi raportul cu strategia de dezvoltare – miza intervenţiei 

 
Teritoriul Ţinutul Făgăraşul de Sud - Ţinutul Posadelor se remarcă printr-o concentrare foarte 

mare a patrimoniului cultural de importanţă naţională.  

În cele 15 comune care compun teritoriul se regăsesc 117 monumente istorice, dintre care 68 

sunt de importanţă naţională şi universală şi 49 de monumente sunt de importanţă locală. Unele 
dintre aceste obiective de patrimoniu sunt cu totul deosebite în peisajul cultural judeţean sau 

chiar naţional, astfel: Ansamblul Cetăţii Poienari (comuna Arefu), Mănăstirea Corbii de Piatră 

(comuna Corbi) şi Schitul Robaia. De asemenea în teritoriu se regăsesc 2 din cele 5 cule situate 

în judeţul Argeş - Cula Drugănescu din Retevoieşti (comuna Pietroşani), şi Cula Teodor Brătianu 

din Tigveni. Din punct de vedere al patrimoniului mobil, imaterial, teritoriul se află la confluenţa a 

două zone etnografice, Vâlcea şi Muscel şi păstrează, pe lângă obiceiurile creştine din timpul 

anului, obiceiuri pre-creştine precum focul lui Sumedru şi Iordănitul (denumit şi Hupuitul sau 

Ciurlezul), a căror sărbătorire este extrem de pitorească. La acestea s-au adăugat evenimente 

mai moderne precum Rapsodia Păstorească şi Festivalul Caşcavalului.   
Toate aceste obiective de patrimoniu pot constitui puncte de atracţie turistică, iar valorificarea lor 

va permite în acelaşi timp păstrarea identităţii culturale, deosebit de valoroase pentru dezvoltarea 

comunitară.  

 

Obiective generale 
Menţinerea şi valorificarea patrimoniului cultural şi natural al teritoriului, în scopul creşterii 

atractivităţii şi potenţialului economic local. 

Obiective specifice 

- Creşterea numărului de obiective de patrimoniu introduse în circuitul turistic; 

- Revigorarea meşteşugurilor tradiţionale.  

 

 

Descrierea intervenţiei – domeniul de acoperire a măsurii 
Prin această măsura vor fi sprijinite investiţiile care pun în valoare şi readuc în circuitul turistic 

obiective de patrimoniu, fie ele mobil sau imobil:  
 Restaurarea, consolidarea şi conservarea obiectivelor de patrimoniu cultural - grupa B; 

 Studii privind patrimoniul cultural (material si imaterial) din spaţiul rural cu posibilitatea de 

valorificare a acestora şi punerea acestora la dispoziţia comunităţii; 

 Achiziţionare de echipamente pentru expunerea şi protecţia patrimoniului cultural; 

 Dotarea şi echiparea spaţiilor culturale (pavilioane sau centre) prin care se pune în valoare 

moştenirea culturală imaterială (obiceiuri, meşteşuguri, ateliere tradiţionale). 

 

Beneficiari 

 

Tipuri de beneficiari 

 Comunele prin reprezentanţii lor legali conform legislaţiei naţionale în vigoare; 

 Asociaţiile de dezvoltare intercomunitare realizate între două sau mai multe comune 

 ONG-uri, instituţii de învăţământ, aşezăminte culturale şi instituţii de cult  

 Persoane fizice si juridice care deţin în proprietate sau administrează obiective de 

patrimoniu cultural de interes local  

 

Evaluarea numărului de beneficiari: 



18, dintre care 15 unităti administrative 

 

Criterii de selecţie locală 

 

Va fi acordată prioritate pentru  

 proiectele care acoperă/se derulează pe teritoriul mai multor comune din teritoriu; 

 proiectele inovative; 

 proiectele care se derulează în cooperare/parteneriat alte GAL-uri; 
 proiectele care includ acţiuni de protecţia mediului.  

 localitătile rurale care nu au mai primit anterior sprijin comunitar pentru o investitii 

similară; 

 proiectele care promovează investitii în scopul conservarii specificului local si a mostenirii 

culturale. 

  gradul de participare la cofinantare al beneficiarului. 

  complementaritatea cu masurile din Planul de Dezvoltare Locala/Programul National de  

Dezvoltare Rurala. 

   proiecte ce demonstreaza impactul local/zonal. 

 

Tipuri de servicii / actiuni sprijinite  

A.Pentru crearea si modernizarea infrastructurii fizice de baza:  

f. Investitii în statii de transfer  pentru deseuri si dotarea cu echipamente de 

gestionare a deseurilor. 

 

B.Pentru crearea si dezvoltarea serviciilor de baza pentru populatia rurala:    

b. Renovarea cladirilor publice (ex. primarii) si amenajari de parcari, piete, spatii pentru 

organizarea de târguri etc.);  

Este permisa doar renovarea cladirilor publice, nu este permisa extinderea pe orizontala sau 

pe verticala a acestora, cu exceptia celor care prevad sporirea confortului prin utilizarea 

unor grupuri sanitare corespunzatoare normelor sanitare in vigoare. 

h. Investitii de renovare, modernizarea (a se vedea definitia modernizarii din 

capitolul 4.3 „Dictionar”) si dotarea aferenta a asezamintelor culturale, inclusiv 

prima achizitie de carti, materiale audio, achizitionarea de costume populare si instrumente 

muzicale traditionale în vederea promovarii patrimoniului cultural imaterial ca parte 

componenta a proiectului (ex. activitati ale grupurilor sau ansamblurilor folclorice). De 

asemenea, vor fi sustinute cheltuielile cu achizitionarea de echipamente hardware, software, 

inclusiv costurile de instalare si montaj. 

 

C. Pentru protejarea patrimoniului cultural de interes local si natural din spatiul 

rural: 

a. Restaurarea, consolidarea si conservarea obiectivelor de patrimoniu cultural 

grupa B7 si natural din spatiul rural (pesteri, arbori seculari, cascade etc.). 

b. Achizitionare de echipamente pentru expunerea si protectia patrimoniului 

cultural (ex. vitrine, postamente, sisteme de alarma etc.). 

 

 

Finanţare 

Ajutorul public acordat în cadrul acestei măsuri este de 100% din totalul cheltuielilor 

eligibile. Beneficiarii finali nu vor suporta nici un fel de taxe pentru a participa la activităţile 

sprijinite prin această măsură.  

 



 

 

Exemple de actiuni inovative,cu titlu exemplificativ:  

 

● Crearea unui ghid unic al resurselor de patrimoniu în scopul creşterii vizibilităţii 

teritoriului. 

● Crearea,dotarea şi punerea în funcţiune a ,,Casei meşteşugului”. 

● Punerea în valoare a unor  trasee istorice : Drumul domniţei Rusanda,De la Vlad Ţepeş la 

Matei Corvin,Mocăniţa-arc în timp. 

● Punerea în valoare a traditiilor şi obiceiurilor: Festivalul tradiţiilor locale. 

 

Indicatori de realizare  

 

Indicator 

 

Tinta 2011-2013 Procent 

îndeplinire 

criterii de 

selecţie locală 

Număr de unităti administrative sprijinite  18  

 

 
Volumul total al investitiilor  536.700 

Număr de actiuni de patrimoniu rural sprijinite  18 

Populatia care beneficiază de servicii 

îmbunătătite 

48.248 

Număr de proiecte care cuprind actiuni de 

protectia mediului 

1 

 

5% 

 

Număr de proiecte realizate în cooperare 0 0% 
 

 

Număr de 

proiecte  

prevăzute 

  

Cost  

total  

mediu 

  

Estimarea  

costului 

total  

pe măsură 

  

Contribuţia  

FEADR  

– măsură 

  

Contribuţie  

publică  

naţională 

  

Contribuţie  

privată 

  

  

   18      29.817     536.700    429.360   107.340 0 


