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pentru verificarea valorii culturale a elementelor apartinand patrimoniului neclasat (mobil, imobil !?i 
imaterial) care fac obiectul solicitarilor de finantare prin Masura 19 - Sprijin pentru dezvoltarea 

locala LEADER (DLRC - Dezvoltarea locala plasata sub responsabilitatea comunitatii) din cadrul 
Programului National de Dezvoltare Rurala 2014-2020 !?i a calitatii proiectelor prin prisma 

respectarii principiului pastrarii autenticitatii elementelor valoroase din punct de vedere cultural 

f ncheiat intre: 

INSTITUTUL NATIONAL AL PATRIMONIULUI, denumita in continuare INP, cu sediul in Bucure~ti , 

sector 4, 
Str. lenachita Vacarescu nr. 16, Romania, cod po~tal 040157, tel: 021 336 60 73, fax: 021 336 99 04, CUI 
10444949, reprezentat de domnul $tefan BALICI , Director general , 

pe de o parte, 

Directia Generala Dezvoltare Rurala - Autoritate de Management pentru Programul National de 
Dezvoltare Rurala, Ministerul Agriculturii !?i Dezvoltarii Rurale, denumita in continuare DGDR-AM 
PNDR, cu sediul in Bucure~ti , 8-dul Carol I, nr. 2-4, sector 3, codul po~tal 030163, telefon 021-307.8565, 
fax 021-307.86.01 , reprezentat prin doamna Florentina TUDOR, in calitate de Director general, 

~i 

Agentia pentru Finantarea lnvestitiilor Rurale, denumita in continuare AFIR, cu sediul in Bucure~ti , 

strada $tirbei Veda, nr. 43, sector 1, telefon 021-402.2750, fax 021-315.6779, reprezentata legal prin 
domnul Adrian-lonut CHESNOIU, in calitate de Director general, 

pe de alta parte, 

denumite in continuare ,,Parti", 



PREAMBUL 
Avand in vedere: 

1. REGULAMENTUL (UE) NR.1303/2013 al PARLAMENTULUI EUROPEAN $1 CONSILIUL UNIUNll 
EUROPENE, din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispozitii comune privind Fondul european de 
dezvoltare regionala, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru 
dezvoltare rurala ~i Fondul european pentru pescuit ~i afaceri maritime, precum ~i de stabilire a unor 
dispozitii generale privind Fondul european de dezvoltare regionala, Fondul social european, Fondul 
de coeziune ~i Fondul european pentru pescuit ~i afaceri maritime ~i de abrogare a Regulamentului 
(CE) nr. 1083/2006 al Consiliului, cu modificarile ~i completarile ulterioare; 

2. REGULAMENTUL (UE) NR.1305/2013 al PARLAMENTULUI EUROPEAN $1 CONSILIUL UNIUNll 
EUROPENE, din 17 decembrie 2013 priv-ind sprijinul pentru dezvoltare rurala acordat din Fondul 
european agricol pentru dezvoltare rurala (FEADR) ~i de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 
1698/2005 al Consiliului, regulamentele delegate aferente acestuia precum ~i regulamentele de 
punere in aplicare ale acestui regulament, cu modificarile ~i completarile ulterioare; 

3. REGULAMENTUL (UE) NR. 1306/2013 al PARLAMENTULUI EUROPEAN $1 CONSILIUL UNIUNll 
EUROPENE, din 17 decembrie 2013 privind finantarea, gestionarea ~i monitorizarea politicii agricole 
comune ~i de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2799/98, (CE) 
nr. 814/2000, (CE) nr. 1290/2005 ~i (CE) nr. 485/2008 ale Consiliului regulamentele delegate 
aferente acestuia precum ~i regulamentele de punere Tn aplicare ale acestui regulament, cu 
modificarile ~i completarile ulterioare; 

4. Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 41 /2014 privind Tnfiintarea, organizarea ~i functionarea 
Agentiei pentru Finantarea lnvestitiilor Rurale, prin reorganizarea Agentiei de Plati pentru Dezvoltare 
Rurala ~i Pescuit, cu modificarile ulterioare, aprobata prin Legea nr. 43/2015; 

5. Hotararea Guvernului nr.30/2017 privind organizarea ~i functionarea Ministerului Agriculturii ~i 

Dezvoltarii Rurale, precum ~i pentru modificarea art. 6 alin . (6) din Hotararea Guvernului nr. 
1.186/2014 privind organizarea ~i functionarea Autoritatii pentru Administrarea Sistemului National 
Antigrindina ~i de Cre~tere a Precipitatiilor, cu modificarile ulterioare; 

6. Acord de delegare a sarcinilor privind implementarea unor masuri din cadrul Programului National de 
Dezvoltare Rurala 2014 - 2020, sustinute financiar de la Fondul European Agricol pentru Dezvoltare 
Rurala ~i Bugetul de stat, nr. P99/26.02.2015/78061/05.03.2015, Tncheiat Tntre MADR prin DGDR-AM 
PNDR ~i AFIR, cu modificarile ~i completarile ulterioare; 

7. Programul National de Dezvoltare Rurala 2014 - 2020 aprobat prin Decizia de punere Tn aplicare a 
Comisiei nr. 3508 din 26.05.2015 de aprobare a programului de dezvoltare rurala al Romaniei pentru 
sprijin din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurala, cu modificarile ulterioare; 

8. Legea nr. 157/1997 privind ratificarea Conventiei pentru protectia patrimoniului arhitectural al 
Europei, adoptata la Granada la 3 octombrie 1985; 

9. Legea nr. 451/2002 pentru ratificarea Conventiei europene a peisajului, adoptata la Florenta la 20 
octombrie 2000; 

10. Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicata; 

11. Hotararea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea ~i functionarea Ministerului Culturii, cu 
modificarile ~i completarile ulterioare; 

12. Hotararea Guvernului nr. 226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a masurilor 
programului national de dezvoltare rurala cofinantate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare 
Rurala ~i de la bugetul de stat, cu modificarile ~i completarile ulterioare; 
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13. Hotararea Guvernului nr. 593/2011 privind organizarea ~i functionarea lnstitutului National al 
Patrimoniului, cu modificarile ~i completarile ulterioare; 

14. Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 118/2006 privind infiintarea, organizarea si desfa~urarea 
activitatii a~ezamintelor culturale , aprobata de Legea nr. 143/2007, cu modificarile ~i completarile 
ulterioare; 

15. Legea nr. 410/2005 pentru ratificarea Conventiei din 17 octombrie 2003 pentru salvgardarea 
patrimoniului cultural imaterial ; 

16. Legea nr. 26 /2008 privind protejarea patrimoniului cultural imaterial; 

luand in considerare faptul ca protejarea $i conservarea patrimoniului natural $i cultural rural este unul 
dintre domeniile de actiune cu cele mai semnificative oportunitati pentru proiectele care urmeaza a fi 
finantate prin PNDR 2014-2020 in cadrul Masurii 19 - Sprijin pentru dezvoltarea locala LEADER (DLRC -
Dezvoltarea locala plasata sub responsabilitatea comunitatii) , in acest sens, solicitantul trebuind sa 
dovedeasca existenta valorii culturale de patrimoniu pentru obiectivul pentru care solicita finantare ~i 

respectarea acesteia in cadrul interventiei, 

Partile hotarasc incheierea prezentului protocol: 

Art. 1 - Definitii 

in acceptiunea paftilor termenii utilizati in cadrul prezentului protocol au urmatorul inteles: 

a) Directia Generala Dezvoltare Rurala Autoritate de Management pentru Programul National 
de Dezvoltare Rurala (AM PNDR) este structura din cadrul Ministerului Agriculturii ~i Dezvoltarii 
Rurale avand responsabilitatea managementului , gestionarii ~i implementarii , asistentei financiare 
alocate PNDR 2014 - 2020; 

b) Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR) 2014-2020 reprezinta documentul elaborat de 
Romania ~i aprobat de Comisia Europeana care contine o strategie de dezvoltare, un set de 
domenii de interventii, masuri ~i submasuri pentru a fi implementate cu ajutorul Fondului European 
Agricol pentru Dezvoltare Rurala (FEADR); 

c) Agentia pentru Finantarea lnvestitiilor Rurale (AFIR) este institutia publica cu personalitate 
juridica, aflata in subordinea Ministerului Agriculturii ~i Dezvoltarii Rurale, care are ca principala 
atributie implementarea tehnica ~i financiara a Fondului european pentru agricultura ~i dezvoltare 
rurala ~i implementarea masurilor din PNDR 2014-2020, in conditiile delegarii de functii de catre 
Ministerul Agriculturii ~i Dezvoltarii Rurale, prin Autoritatea de Management pentru Programul 
National de Dezvoltare Rurala ; 

d) lnstitutul National al Patrimoniului (INP) este principala institutie centrala, aflata in subordinea 
Ministerului Culturii ~i ldentitatii Nationale, care pune in aplicare politicile publice in domeniul 
patrimoniului cultural in Romania. INP asigura activitatile de cercetare, evidenta, inventariere, 
protejare ~i punere in valoare pentru toate categoriile patrimoniului cultural - imobil , mobil, imaterial 
~i digital - ~i gestioneaza inventarele oficiale ale patrimoniului cultural - Lista monumentelor 
istorice, Repertoriul arheologic national, lnventarul patrimoniului cultural national mobil , Registrul 
national al patrimoniului cultural imaterial , baze de date ~i depozite digitale; 

e) Evaluare - activitatea de analiza ~i stabilire a valorii culturale a elementelor apaftinand 
patrimoniului neclasat (mobil , imobil ~i imaterial) care fac obiectul solicitarilor de finantare depuse 
in cadrul Masurii 19 - Sprijin pentru dezvoltarea locala LEADER (DLRC - Dezvoltarea locala 
plasata sub responsabilitatea comunitatii) din cadrul Programului National de Dezvoltare 
Rurala 2014-2020, respectiv a calitatii proiectelor prin prisma respectarii principiilor pastrarii 
autenticitatii ~i integritatii elementelor valoroase din punct de vedere cultural , asigurata de 
speciali~tii lnstitutului National al Patrimoniului . 
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Art. 2 - Obiectul Protocolului 

Prezentul Protocol stabile~te cadrul juridic, administrativ ~i tehnic in temeiul caruia DGDR-AM PNDR, 
AFIR ~i INP var colabora pentru verificarea valorii culturale a elementelor apartinand patrimoniului 
neclasat (mobil , imobil ~i imaterial) care fac obiectul solicitarilor de finantare prin Masura 19 - Sprijin 
pentru dezvoltarea /ocala LEADER (DLRC - Dezvoltarea locala plasata sub responsabilitatea 
comunitatii), sub-masura 19.2 Sprijin pentru implementarea acfiunilor in cadrul strategiei de dezvoltare 
locala (sM 19.2) ~i sub-masura 19.3 Pregatirea ~i implementarea activitatilor de cooperare ale Grupului de 
Actiune Locala (sM 19.3) din cadrul Programului National de Dezvoltare Rurala 2014-2020 (PNDR) ~i a 
calitatii proiectelor finantate prin prisma respectarii principiului autenticitatii elementelor valoroase din 
punct de vedere cultural. 

Art. 3. - Durata Protocolului 

Prezentul Protocol intra in vigoare de la data semnarii lui de catre par\i ~i este valabil pe durata intregii 
perioade de implementare a proiectelor finantate prin Programul National de Dezvoltare Rurala 2014-2020 
~i pe perioada de monitorizare a acestora. 

Art. 4 - Drepturile !?i obligatiile partilor 

4.1 Drepturile !?i obligatiile INP 

4.1.1 - Pentru proiectele aferente Masurii 19, sM 19.2 ~i sM 19.3, finantate prin PNDR, care presupun 
lucrari de conservare, restaurare ~i reabilitare a constructiilor ~i amenajarilor cu valoare culturala sau alte 
lucrari de punere in valoare a bunurilor apartinand patrimoniului neclasat (mobil , imobil ~i imaterial) , altele 
decat cele pentru care, potrivit legislatiei in vigoare este necesar un aviz, INP va evalua ~i certifica, dupa 
caz, conformitatea proiectului pentru care se solicita finantare cu respectarea principiului pastrarii 
autenticitatii ~i integritatii elementelor valoroase din punct de vedere cultural. Documentul de certificare -
Anexa nr. 2 - va fi intocmit conform criteriilor tehnice stabilite in cuprinsul Anexei nr. 1 la prezentul 
Protocol. fn calitatea sa de evaluator extern , INP detine ~i prerogativa de a formula recomandari in 
vederea imbunatatirii calitatii proiectului ce se dore~te a fi implementat. Continutul documentatiei supuse 
evaluarii ~i certificarii va fi stabilit de INP, va fi publicat pe site-ul institutului ~i va fi adus la cuno~tinta 
solicitantilor. 

4.1.2 - INP emite documentul de certificare mentionat la pct. 4.1.1 . dupa analizarea documentatiei pusa la 
dispozitie de solicitanti ~i verificarea respectarii criteriilor tehnice stabilite, in termen de maximum 15 zile 
lucratoare de la primirea documentatiei. Solicitantii var depune documentatia atat in format tiparit (la 
sediul INP sau prin po~ta/curier), cat ~i in format electronic (e-mail: /eader@patrimoniu.gov.ro) . 

4.1 .3 - Pentru prestatia realizata in scopul prevazut la pct. 4.1.2, INP percepe un tarif de evaluare, 
aprobat de Ministerul Culturii ~i ldentitatii Nationale, ordonatorul sau principal de credite, de 500 lei/dosar 
evaluat .Tariful urmeaza a fi achitat de catre solicitantul finantarii - entitati publice/private, stabilite prin fi~a 
masurii din SOL, autorizate/constituite legal la momentul depunerii Cererii de Finantare sau de catre 
Grupurile de Actiune Locala, in cazul sM 19.3, conform Ghidului solicitantului. 

4.1.4 - INP va tine evidenta solicitarilor ~i a certificatelor emise ~i ova pune la dispozitia celor interesati, 
in conditiile legii. 

4.1.5 - INP nu este raspunzator de corectitudinea informatiilor din dosarul depus de solicitant in vederea 
verificarii valorii culturale a obiectivului propus spre finantare ~i a emiterii certificatului. Acesta nu este 
obligat ca, in procesul de evaluare, sa tina cont de informatii suplimentare celor din dosarul depus de 
solicitant, cu exceptia celor solicitate expres de catre INP in vederea clarificarii unor aspecte insuficient 
argumentate in cuprinsul documentatiei. 

4.1.6 - La solicitarea Agentiei pentru Finantarea lnvestitiilor Rurale, INP va face verificari privind 
mentinerea, in perioada de implementare ~i monitorizare a proiectelor contractate, a criteriilor tehnice pe 
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baza carora au fost emise certificatele mentionate la pct. 4.1.1. INP va informa Agentia pentru Finantarea 
lnvesti1iilor Rurale asupra rezultatelor acestor verificari. 

4.2 Drepturile ~i obligatiile DGDR-AM PNDR 

4.2.1 - DGDR AM-PNDR pune la dispozitia INP fi~ele tehnice ale masurilor din cadrul PNDR, prin care se 
pot finanta operatiuni pentru care este necesara obtinerea de acorduri specifice (sM 19.2 ~i 19.3) ~i va 
informa ori de cate ori acestea se modifica. 

4.2.2 - DGDR AM-PNDR se va asigura de informarea GAL-urilor I solicitantilor despre necesitatea obtinerii 
certificatului INP, a obligativitatii respectarii criteriilor tehnice mentionate la pct. 4.1.1 de catre beneficiarii din 
teritoriul acoperit de SOL, de obligativitatea achitarii catre INP a tarifului de evaluare, precum ~i de faptul ca 
acest tarif se constituie ca ~i cheltuiala eligibila efectuata inainte de incheierea contractului de finantare. 

4.3 Drepturile ~i obligatiile AFIR 

4.3.1 - Agentia pentru Finantarea lnvesti1iilor Rurale va informa potentialii beneficiari ai finantarii prin sM 
19.2 ~i sM 19.3 PNDR, prin intermediul Ghidurilor de implementare I Manualelor de proceduri aferente 
submasurilor mentionate despre necesitatea obtinerii certificatului INP privind respectarea criteriilor 
tehnice mentionate la pct. 4.1 .1. 

4.3.2 - Agentia pentru Finantarea lnvesti1iilor Rurale folose~te documentele de certificare emise de catre 
INP, depuse de catre solicitanti , in evaluarea cererilor de finantare aferente sM 19.2 ~i sM 19 3. lnstitutul 
este, in cadrul acestui program (sM 19.2 ~i 19.3) , evaluator pentru emiterea documentelor de certificare 
pentru obiectivele ce vor fi finantate, cu respectarea principiului pastrarii autenticitatii ~i integritatii 
elementelor valoroase din punct de vedere cultural. 

4.3.3 - Agentia pentru Finantarea lnvesti1iilor Rurale va in~tiinta INP asupra eventualelor nereguli I 
neconcordante privind certificatele mentionate la pct. 4.1.1. 

Art. 5 MODIFICAREA PROTOCOLULUI 

5.1 - Prezentul protocol poate fi completat ~i modificat prin acte adi1ionale, cu acordul ~i la propunerea 
partilor semnatare. 

Art. 6 iNCET AREA PROTOCOLULUI 

6.1 Prezentul Protocol inceteaza: 
a) la implinirea termenului stabilit conform art. 3 

b) prin acordul de vointa al partilor; 

c) prin reziliere, conform alin. 6.2. din protocol ; 

d) in caz de forta majora. 

6.2 Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul protocol de catre una dintre parti da dreptul partii 
lezate de a cere indeplinirea intocmai a obligatiei neindeplinite sau indeplinite necorespunzator sau 
rezilierea protocolului , printr-o notificare prealabila comunicata cu 30 zile lucratoare inainte, fara alta 
formalitate ~i fara a fi necesara interventia instantei. 

Art. 7. FORT A MAJ ORA 

7.1 Forta majora reprezinta orice eveniment extern , imprevizibil , absolut invincibil ~i inevitabil ~i este 
constatata de o autoritate competenta. 

7.2 Forta majora exonereaza partile semnatare de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul protocol , 
pe toata perioada in care aceasta actioneaza. 

7.3 Tndeplinirea protocolului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar fara a prejudicia 
drepturile ce Ii se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia. 
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7.4 Partea care invoca for\a majora are obligatia de a notifica celeilalte paf\i , imediat ~i in mod complet, 
producerea acesteia ~i sa ia orice masuri care ii stau la dispozitie in vederea limitarii consecintelor. 

7.5 Daca for\a majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de 5 zile, fiecare 
parte va avea dreptul sa notifice celeilalte paf\i incetarea de drept a prezentului protocol , fara ca vreuna 
dintre paf\i sa poata pretinda celeilalte daune-interese. 

Art. 8 SOLUTIONAREA DIVERGENTELOR 

8.1 

Solutionarea eventualelor divergente intervenite intre paf\i , in realizarea prevederilor prezentului acord, se 
va realiza pe cale amiabila, fara a aduce atingere punerii in aplicare a masurilor PNDR, cu protejarea 
intereselor financiare ale Uniunii Europene ~i ale bugetului de stat. 
Art. 9 - Prevederi finale 
9.1 Orice solicitare de informatii venite din partea paf\ilor semnatare, cat ~i transmiterea reciproca a 
acestora se vor efectua in termen de maxim 15 zile lucratoare. 

9.2 Urmatoarele documente constituie anexe ~i fac parte integranta din prezentul protocol : 

1. Anexa 1: Criterii tehnice pentru certificare; 
2. Anexa 2: Documentul de certificare (model) . 

9 3 P t I P t I f t A h . t tv . o2_g . CJ~ . ao 19 A t . I . . I At . - rezen u ro oco a os inc e1a as az1 .... ... .............. ...... .......... . in re1 exemp are ongina e, ca e 
unul pentru fiecare parte. 
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ANEXA 1 
LA 

PROTOCOLULDECOLABORARE 

pentru verificarea valorii culturale a elementelor apartinand patrimoniului neclasat 
(mobil, imobil ~i imaterial) care tac obiectul solicitarilor de finantare prin Masura 19 -

Sprijin pentru dezvoltarea locala LEADER (DLRC - Dezvoltarea locala plasata sub 
responsabilitatea comunitatii) din cadrul Programului National de Dezvoltare Rurala 

2014-2020 ~i a calitatii proiectelor prin prisma respectarii principiului pastrarii 
autenticitatii elementelor valoroase din punct de vedere cultural 

Avand in vedere prevederile art. 4.1. din Protocol , precum 9i rolul l.N.P., constand in 
verificarea valorii culturale a elementelor apar1inand patrimoniului neclasat (mobil , imobil 9i 
imaterial) care fac obiectul solicitarilor de finantare prin Masura 19, sM 19.2 !ji sM 19.3, 
finantate prin PNDR, urmata de avizarea, dupa caz, a conformitatii proiectelor pentru care se 
solicita finantare , 

Se stabilesc urmatoarele criterii tehnice pentru stabilirea conformitatii solicitarilor de 
finantare (etapa eliminatorie) , precum 9i criterii pentru implementarea cu succes a acestora 
(etapa de indrumare metodologica) , dupa cum urmeaza: 

Valoarea culturala a 1 . Autenticitatea Da/Nu Observatii 
obiectului apar1inand formei/manifestarii de 
patrimoniului neclasat cultura locala 
- etapa eliminatorie -

2. Reprezentativitatea Da/Nu 
pentru cultura locala/in 
cadrul comunitatii 
3. Capacitatea de Da/Nu 
influenta/favorizare a 
prezervarii 9i dezvoltarii 
specificului cultural local 

Evaluarea culturala a 1. Tntemeierea pe Masuri propuse a fi implementate 
proiectului resursele culturale locale In vederea acordarii finantarii 
- etapa de lndrumare 2. Pastrarea integritatii 9i Masuri propuse a fi implementate 
metodologica - specificului local In vederea acordarii finantarii 

3. Pastrarea materialelor Masuri propuse a fi implementate 
9i a tehnicilor traditionale In vederea acordarii finantarii 
locale - in cazul 
interventiilor asupra 
imobilelor 



ANEXA 2 
LA 

PROTOCOLUL DE COLABORARE 

pentru verificarea valorii culturale a elementelor apartinand patrimoniului neclasat (mobil, 
imobil ~i imaterial) care fac obiectul solicitarilor de finantare prin Masura 19 - Sprijin 

pentru dezvoltarea locala LEADER (DLRC - Dezvoltarea locala plasata sub 
responsabilitatea comunitatii) din cadrul Programului National de Dezvoltare Rurala 2014-

2020 ~i a calitatii proiectelor prin prisma respectarii principiului pastrarii autenticitatii 
elementelor valoroase din punct de vedere cultural 

Nr . .... ..... I ..... ... ...... . 
CERTIFICAT 

Subscrisul INSTITUTUL NA !IONAL AL PATRIMONIULU/ (/NP), cu sediul In Bucure$ti, 
sector 4, Str. lenachifa Vacarescu nr. 16, Romania, cod po$tal 040157, tel: 021 336 60 73, fax: 
021 336 99 04, CUI 10444949, reprezentat de domnul Confdr.arh. $tefan BAL/Cl, Director 
general, 

Urmare a procesului de evaluare a valorii culturale a elementelor aparfinand patrimoniului 
neclasat (mobil, imobil $i imaterial) care fac obiectul solicitarii de finanfare depuse de catre 

............................................................. .... .. ...... .. ... ... ..... ... .......... .... , In cadrul Masurii 19 -
Sprijin pentru dezvoltarea locala LEADER (DLRC - Dezvoltarea locala plasata sub 
responsabilitatea comunitafii) din cadrul Programului National de Dezvoltare Rurala 2014-
2020, respectiv a calitafii proiectelor prin prisma respectarii principiilor pastrarii autenticitafii $i 
integritafii elementelor valoroase din punct de vedere cultural, 

Se certifica faptul ca solicitarea este cu domeniul pentru care se solicita finanfare, cu 
respectarea criteriilor tehnice menfionate In Anexa nr. 1, fiind asigurata respectarea 
principiului pastrarii autenticitafii !ji integritafii elementelor valoroase din punct de vedere 
cultural. 

Recomandarit : 

Speciali$fi !NP. 

Data ------

1 Formulate in vederea imbunatatirii calitatii proiectului ce se dore!;>te a fi implementat 
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