
 

 

 

Modificări propuse la Ghidul specific – condiții de accesare a fondurilor europene aferente PNRR în cadrul 

apelului de proiecte Pilonul IV. Componenta C11. Investiția I1. Modernizarea/reabilitarea siturilor turistice 

Text inițial Propunere amendament Justificare 

p. 14-15. 

„10. Intervențiile propuse 

conduc la o reducere a 

consumului anual specific de 

energie finală față de 

consumul anual specific de 

energie înainte de renovarea 

fiecărei clădiri (cu excepția 

clădirilor clasate sau în curs 

de clasare ca monumente și 

a clădirilor cu valoare 

arhitecturală deosebită 

stabilite prin documentațiile 

de urbanism, clădirilor din 

zone construite protejate 

aprobate conform legii)” 

 

„10. Intervențiile propuse 

conduc la o reducere a 

consumului anual specific de 

energie finală față de 

consumul anual specific de 

energie înainte de renovarea 

fiecărei clădiri (cu excepția 

clădirilor clasate sau în curs 

de clasare ca monumente și a 

clădirilor cu valoare 

arhitecturală deosebită 

stabilite prin documentațiile 

de urbanism sau, pentru 

Ruta satelor cu arhitectură 

tradițională și refacerea 

peisajului cultural din Delta 

Dunării în vederea creșterii 

atractivității zonei, de către 

comitetul alcătuit pentru 

identificarea gospodăriilor 

tradiționale, clădirilor din 

 

În cazul gospodăriilor tradiționale, 

pentru definirea excepțiilor, se 

propune să se ia în considerare 

punctul de vedere al comitetului 

constituit în scopul evaluării acestora, 

pentru că din cauza deficiențelor 

studiilor istorice care au stat la baza 

documentațiilor de urbanism, 

realizate cu mult timp în urmă, nu 

toate gospodăriile tradiționale, cu 

valoare deosebită, sunt incluse în 

documentațiile de urbanism în 

vigoare, dar dacă li s-ar aplica 

cerințele, s-ar modifica în mod 

inacceptabil caracterul și aspectul 

exterior. 



 

 

zone construite protejate 

aprobate conform legii)” 

p. 16. 

„Capitolul 3. Cheltuieli pentru 

proiectare şi asistenţă 

tehnică  

Cheltuielile pentru proiectare 

şi asistenţă tehnică sunt 

eligibile cumulat, în limita a 

10% din valoarea cheltuielilor 

eligibile finanţate…” 

 

„Capitolul 3. Cheltuieli pentru 

proiectare şi asistenţă 

tehnică  

Cheltuielile pentru proiectare 

şi asistenţă tehnică sunt 

eligibile cumulat, în limita a 

10% în cazul construcțiilor 

noi și 20% în cazul 

construcțiilor existente din 

valoarea cheltuielilor eligibile 

finanţate…” 

 

În cazul restaurării monumentelor și a 

gospodăriilor tradiționale, luând în 

considerare principiile conservării și 

restaurării monumentelor istorice și 

valoarea expertizelor tehnice ce 

trebuie efectuate în vederea 

elaborării documentațiilor, se 

propune ridicarea la 20% a limitei, din 

valoarea cheltuielilor eligibile 

finanţate. 

 


