
Denumirea măsurii Dezvoltarea si modernizarea localităților rurale  

Codul măsurii M1/6B 

Tipul măsurii 

☒ INVESTIȚII 

☐ SERVICII 

☐ SPRIJIN FORFETAR 

1.Descrierea generală a măsurii 

1.1 Justifi 

care.Corelare cu analiza 

SWOT 

Măsura va contribui la îmbunătăţirea sau extinderea 

serviciilor locale de bază destinate populației rurale, 

inclusiv a celor de agreement, culturale și a 

infrastructurii aferente; îmbunătățirea infrastructurii la 

scară mică (inclusiv investiții în domeniul energiei din 

surse regenerabile și al economisirii energiei) și investiții 

de uz public în informarea turiștilor în infrastructura 

turistică la scară mică. Măsură vizează satisfacerea unor 

nevoi ale comunității locale, dezvoltarea socio-

economică a teritoriului, precum și crearea unor noi 

locuri de muncă.  

Dezvoltarea socio-economică a spaţiului rural este 

indispensabil legată de existenţa unei infrastructuri 

rurale, existența și accesibilitatea serviciilor de bază, 

inclusiv a celor de agrement, social, socio-medical 

cultural si sportiv. Îmbunătăţirea şi dezvoltarea 

infrastructurii de agrement, social, socio-medical și 

cultural reprezintă o cerinţă esenţială pentru creşterea 

calităţii vieţii și care pot conduce la o incluziune socială, 

inversarea tendințelor de declin economic și social și de 

depopulare a zonelor rurale. 

- Infrastructură culturală învechită; Biblioteci 

nemodernizate;  

- Număr mic de cinematografe; 

- număr insuficient de instituţii culturale: cămine 

culturale în spaţiul rural, teatre, etc.; 

- Echipamente tehnologice învechite utilizate în actul 

cultural; 

- Lipsa materialelor de promovare traduse în limbi străine 

şi mijloacelor de traducere pentru turiştii străini 

(pliante, broșuri, monografii, vederi pentru promovarea, 

obiectivelor culturale și turistice, situri arheologice, 

etc.); 

- Concurenţa scăzută în oferta culturală; 

- Lipsa unei reţele muzeale concrete la nivel de comune 

privind patrimoniul cultural local; 



- Deficit de spații verzi și zone de recreere raportat la 

numărul de locuitori; 

- Număr redus de organizații de promovare a turismului; 

- Lipsa sau slabă calitate a marcajelor turistice; 

- Oferta de servicii turistice este redusă și de slabă 

calitate; 

- Deteriorarea accentuată a infrastructurii rutiere de 

drumuri județene și comunale care asigură accesul spre 

și în comunitatile din parteneriat; 

- Amenajări insuficiente de locuri de parcare, atât pe 

drumurile naționale, cât și județene, care străbat 

teritoriul acoperit de Grupul de Acțiune Locală; 

- Absența rețelei de alimentare cu gaze naturale în 

localitățile vizate de acest Parteneriat; 

Grad scăzut de extindere a colectării selective a 

deșeurilor; 

1.2. Obiectivul de 

dezvoltare rurală al 

Reg(UE) nr.1305/2013 

Măsura  contribuie la operaționalizarea în microregiune 

a obiectivului 3 din Regulamentul ( UE) nr.1305/2013, 

respectiv: 

”Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a 

economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și 

menținerea de locuri de muncă” 

1.3.Obiectivul specific 

local al măsurii 

Măsura contribuie la: 

• îmbunătățirea infrastructurii de drum la scară mică; 

• îmbunătățirea condițiilor de viață a locuitorilor prin 

amenajarea spațiilor publice locale (de ex. parcuri, 

terenuri de joc, sedii primarii, dispensare, capele, piețe 

de valorificare a produselor locale, cimitire etc.); 

• îmbunătățirea serviciilor publice locale prin 

modernizarea și dotarea cu echipamente a infrastructurii 

publice si medicale; 

• îmbunătățirea siguranței publice prin înființarea și/sau 

modernizarea rețelelor de iluminat public și prin 

instalarea sistemelor de supraveghere; 

• îmbunătățirea infrastructurii de agrement și turistic de 

uz public;  

• Reabilitarea / extinderea retelelor de apa potabila si 

canalizare pentru aglomerari de peste 2000 locuitori 

echivalenti; 

• Extinderea retelelor de gaze natural 

• Modernizarea, extinderea si dotarea cu echipamente a 

infrastructurilor publice de orice fel; 

1.4. Contribuţie la Măsura contribuie la aplicarea în microregiune a 



prioritatea/priorităţile 

prevăzute la art.5, 

Reg.(UE) nr.1305/2013 

priorității P6 a Regulamentul  ( UE) nr.1303/2013, adică:  

,,Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și 

a dezvoltării economice în zonele rurale” 

1.5. Contribuţia la 

Priorităţile SDL (locale) 

Măsura contribuie la obiectivul general specific al SDL, 

respectiv dezvoltara infrastructurii la scară mică din 

microregiune, detaliat la pct 1.1. 

Consolidarea identitatii locale si a profilului local prin 

punerea in valoare a patrimoniului cultural traditional al 

satelor. 

Imbunatatirea calitatii vietii si cresterea atractivitatii 

comunelor Microregiunii. 

Imbunatatirea infrastructurilor de orice fel; 

1.6. Masura corespunde 

obiectivelor art. ... din 

Reg.(UE) nr.1305/2013 

Măsura corespunde obiectivelor care decurg din 

Regulamentul (UE) nr.1305/2013, Art. 20. ”Servicii de 

bază și reînnoirea satelor în zonele rurale”, literele ”b”, 

”d”, ”e”, “f” și ”g”.  

1.7. Contribuţia la 

domeniile de intervenţie 

Măsura contribuie la îndeplinirea în microregiune a 

domeniului de interventie: 

“6B- Încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale” 

1.8. Contribuţia la 

obiectivele transversale 

ale Reg.(UE) 1305/2013 

Măsura contribuie la realizarea obiectivelor transversale 

legate de ”mediu și climă” și ”inovare” ale 

Regulamentului (UE) nr.1305/2013.  

Proiectele selectate vor contribui la stimularea inovării 

în UAT prin activităţile economice nou înfiinţate, prin 

contribuţia adusă la dezvoltarea resurselor umane, prin 

crearea de locuri de muncă şi combaterea sărăciei. Toate 

investiţiile realizate în cadrul acestei măsuri vor fi din 

categoria celor „prietenoase cu mediul” fiind selectate 

cu prioritate proiectele care adoptă soluţii de obţinere a 

energiei din surse regenerabile. 

1.9. Complementaritat

e cu alte măsuri din SDL 

M2/2A; M5/3A; M7/2B; M3/6A; M4/5C, M1/6B – PFA, SRL 

M2/2A; M1/6B – APL 

1.10. Sinergia cu alte 

măsuri din SDL 

M3-Sprijinirea activitatilor non-agricole, M10 -Investiții 

pentru ocupare grupurilor marginalizate, M1-Dezvoltarea  

si modernizarea  localităților rurale, M8-Promovarea 

incluziunii sociale, M11-Dezvoltarea infrastructurii IT & 

C contribuie la realizarea prioritatii 1 promovarea 

incluziunii sociale, reducerea sărăciei şi dezvoltare 

economică în zonele rurale. 

2. Valoarea adăugată a măsurii 

La proiectarea investițiilor cu construcții se impune luarea în considerare a 

caracteristicilor arhitecturale, de structură urbanistică şi de peisaj. Se pune un mare 



accent la eficientizarea energetică a investițiilor prin utilizarea energiei regenerabile, 

acesta fiind un criteriu de selecție. 

Proiectele care au un impact micro-regional vor primi punctaj mai mare și beneficiarul 

poate obține plafonul maxim al ajutorului public nerambursabil. 

Creșterea calității vieții locuitorilor din teritoriul GAL 

Îmbunătățirea infrastructurii rurale care oferă posibilitatea dezvoltării economice în 

cadrul GAL-ului 

3. Trimiteri la alte acte legislative 

Legislație națională 

Legea nr.422/2001 privind protejarea monumentelor 

Legea nr.1/2011 a educației naționale, cu modificările și completările ulterioare 

O.G. nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările 

ulterioare 

Legea nr.489/2006 privind libertatea religiei și regimul general al cultelor – republicată 

Legea nr. 215/2001 

Reg. (UE) nr. 1303/2013, Reg. (UE) nr. 1305/2013, Reg. (UE) nr. 807/2014, Reg. (UE) 

nr. 1407/2013 

4. Beneficiari direcţi/indirecţi (grup ţintă) 

4.1. Beneficiari direcţi 

• Comunele și asociațiile acestora, conform legislaţiei 

naţionale în vigoare; 

• ONG‐uri, conform legislaţiei naţionale în vigoare; 

• Unități de cult conform legislației în vigoare; 

• Persoane fizice autorizate / societăți comerciale, care 

dețin în administrare obiective de patrimoniu cultural de 

utilitate publică, de clasă B; 

• ONG‐uri‐pentru investiții în infrastructura educațională 

(grădinițe) și socială (creşe şi infrastructură tip after‐

school) 

4.2. Beneficiarii indirecţi 

• populația locală 

• întreprinderile înființate și/sau dezvoltate în teritoriu 

• ONG-uri din teritoriu 

Măsura M1-6B se adresează celor care au beneficiat sau 

vor beneficia de finanțare directa sau indirecta (în 

calitate de beneficiar final) pe măsurile M2/2A, M5/3A, 

M7/2B, M3/6A, M4/5C, M1/6B in special categoria de 

beneficiari PFA si SRL, respectiv pe masura M2/2A din 

categoria de beneficiari APL. 

5. Tip de sprijin (conform art. 67 din Reg. (UE) nr.1303/2013) 

•Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv  

• Plăți în avans, cu condiția constituirii unei garanții bancare sau a unei garanții 

echivalente corespunzătoare procentului de 100 % din valoarea avansului, în 

conformitate cu art. 45 (4) și art. 63 ale Reg. (UE) nr. 1305/2013, numai în cazul 

proiectelor de investiții. 



6.Tipuri de acţiuni eligibile şi neeligibile 

Actiuni eligibile: 

• Restaurarea, conservarea și dotarea clădirilor / monumentelor din patrimoniul cultural 

imobil de interes local; 

• Restaurarea, conservarea și / sau dotarea așezămintelor monahale; 

• Extinderea și / sau modernizarea drumurilor de acces ale așezămintelor monahal; 

• Modernizarea, renovarea și / sau dotarea căminelor culturale. 

• Achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea de brevete, licențe, 

drepturi de autor, mărci; 

• Pentru proiectele privind infrastructura rutieră de interes local și infrastructura de apă 

/ apă uzată in aglomerari de peste 2000 de locuitori echivalenti; 

• Investițiile în infrastructura de apă/apă uzată pot fi realizate inclusiv in aglomerările 

cu mai puțin de 2000 de locuitori, pe baza unei justificări tehnice și economice 

întemeiate, doar pentru sistemele centralizate, excluzând sistemele de tratare 

individuale 

• Construcția, extinderea și/sau modernizarea rețelei de drumuri de interes local; 

• Pentru proiectele de infrastructură educațională / socială: 

• Inființarea și modernizarea (inclusiv dotarea) grădinițelor, numai a celor din afara 

incintei școlilor din mediul rural; 

• Inființarea și modernizarea (inclusiv dotarea) creșelor precum și a infrastructurii de tip 

afterschool; 

• Infiintarea si modernizarea de parcuri de recreere; 

• Reabilitarea, modernizarea si dotarea spatiilor publice, de agreement, piete, sedii 

primarii si capele;  

• Constructia, modernizarea unor infrastructuri pentru activități sportive si de 

agreement; 

• Reabilitarea imobilelor ce vor fi folosite pentru desfășurarea activităților medicale 

• Cheltuielile privind costurile generale ale proiectului. 

• Cheltuielile de consultanţă şi pentru managementul proiectului. 

Achiziționarea de utilaje și echipamente pentru serviciile publice 

(salubrizare,administrare distribuție rețea de apă potabilă,întreținere străzi,de 

dezăpezire,întreținere spații verzi, situații de urgență) dacă fac parte din investiția 

inițială pentru înființarea serviciului. 

Dacă serviciul există (în subordinea Consiliului Local) dar nu este dotat,se pot finanța 

dotările,dar utilajele trebuie să fie dimensionate și corelate cu suprafața pentru care 

vor fi folosite.În cazul acestor achiziții,solicitantul va prezenta situația actuală precum 

și justificarea necesității achiziției acestor utilaje. 

Modernizare/extindere rețea de iluminat public stradal și supraveghere video 

 

Actiuni neeligibile: 

• cheltuielile cu achiziţionarea de bunuri și echipamente ”second hand”; 

• cheltuieli efectuate înainte de semnarea contractului de finanțare a proiectului cu 

excepţia: 



costurilor generale definite la art 45, alin 2 litera c) a R (UE) nr. 1305 / 2013 care pot 

fi realizate înainte de depunerea cererii de finanțare; 

• cheltuieli cu achiziția mijloacelor de transport pentru uz personal şi pentru transport 

persoane; 

• cheltuieli cu investițiile ce fac obiectul dublei finanțări care vizează aceleași costuri 

eligibile; 

• în cazul contractelor de leasing, celelalte costuri legate de contractele de leasing, cum 

ar fi marja locatorului, costurile de refinanțare a dobânzilor, cheltuielile generale și 

cheltuielile de asigurare; 

• cheltuieli neeligibile în conformitate cu art. 69, alin (3) din R (UE) nr. 1303/ 2013 și 

anume: 

a. dobânzi debitoare, cu excepţia celor referitoare la granturi acordate sub forma unei 

subvenţii pentru dobândă sau a unei subvenţii pentru comisioanele de garantare; 

b. achiziţionarea de terenuri neconstruite şi de terenuri construite; 

c. taxa pe valoarea adăugată, cu excepţia cazului în care aceasta nu se poate recupera 

în temeiul legislaţiei naţionale privind TVA‐ul sau a prevederilor specifice pentru 

instrumente financiare. 

• contribuția în natură 

• costuri privind închirierea de mașini, utilaje, instalații și echipamente 

• costuri operaționale inclusiv costuri de întreținere și chirie 

• Lista investiţiilor şi costurilor neeligibile se completează cu prevederile Hotărârii de 

Guvern Nr. 226/2 aprilie 2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a 

Măsurilor Programului Naţional de Dezvoltare Rurală cofinanţate din Fondul European 

Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi de la bugetul de stat pentru perioada 2014 – 2020. 

• Cheltuielile neeligibile vor fi suportate integral de către beneficiarul finanţării 

Criteriile au fost stabilite cu respectarea prevederilor din HG nr. 226/2015, 

Regulamentele (UE) nr. 1305/2013, nr. 1303/2013, PNDR – cap. 8.1 şi fişa tehnică a Sm 

19.2 conform prevederilor din Ghidul Solicitantului, aprobat prin OMADR nr. 295/2016. 

7. Condiţii de eligibilitate 

7.1. Pentru proiectele de investiţii  

• Solicitantul să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili; 

• Solicitantul nu trebuie să fie în insolvență sau în incapacitate de plată; 

• Solicitantul se angajează să asigure întreținerea/mentenanța investiției pe o perioadă 

de minim 5 ani, de la ultima plată; 

• Investiția să se încadreze în tipul de sprijin prevăzut prin măsură; 

• Investiția trebuie să fie în corelare cu strategia de dezvoltară locală și/sau județeană 

aprobată; 

• Investiția să se realizeze în teritoriul GAL; 

• Investiția trebuie să demonstreze necesitatea, oportunitatea și potențialul economic 

al acesteia. 

• Introducerea investiției din patrimoniul cultural de clasa B în circuitul turistic, la 

finalizarea acesteia 



8. Criterii de selecţie 

Principiul potențialului turistic, în sensul prioritizării proiectelor în localitățile rurale 

cu potențial de dezvoltare turistic;  

Principiul valorii culturale în funcție de numărul de activități socio‐culturale 

desfășurate pentru investițiile de modernizare și dotare a căminelor culturale  

Principiul potentialului de dezvoltare economică a localității (turistic, agricol, 

forestier, exploatare resurse naturale, piscicol) 

Principiul gradului de acoperire a populației deservite;   

Principiul prioritizării tipului de investiție în funcţie de populația școlară sau preșcolară 

deservită 

Principiul prioritizării tipului de investiției în funcție de gradul de dezvoltare socio-

economică a zonei determinate în baza studiilor de specialitate – Studiu privind 

stabilirea potențialului socio-economic de dezvoltare a zonelor rurale. 

Principiul susținerii beneficiarilor care nu au primit sprijin anterior pentru o investiție 

similară 

 

Selecția proiectelor se face în ordinea descrescătoare a punctajului de selecţie în 

cadrul alocării disponibile pe sesiune; 

9. Sume aplicabile şi rata sprijinului 

9.1. Justificare 

La stabilirea cuantumului sprijinului s-a avut în vedere specificul investițiilor, respectiv 

investitiile in infrastructură sunt negeneratoare de venit. 

9.2. Sume aplicabile şi rata sprijinului: 

Intensitatea sprijinului va fi de: 

• 100% pentru investiții negeneratoare de venit 

• 100% pentru investiții generatoare de venit cu utilitate publică 

• 90% pentru investiții generatoare de venit pentru cheltuielile eligibile din proiect. 

Valoarea publică nerambursabilă a unui proiect poate fi cuprinsă între 5.000 –  60.000 

Euro 

10. Indicatori de monitorizare 

Populația netă care beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătățite (nr.2001) 

Număr de comune sprijinite (nr.8) 

Nr. Intreprinderilor, asociatilor care beneficiaza de infrastructura imbunatatita (nr. 7) 

Nr. KM de infrastructura de drumuri agricole amenajate (5 km) 

 

Caracterul inovativ al măsurii derivă din următoarele: Servicii locale îmbunătățite 

 


