
(M1/ 6B) Dezvoltarea zonei GAL prin investitii realizate in dezvoltarea infrastructurii din 

interiorul localitatii 

Tipul măsurii :  

                  

  INVESTITII 

  

               SERVICII  

         

       SPRIJIN FORFETAR 

 

1. Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de intervenție a acesteia și a 
contribuției la prioritățile strategiei, la domeniile de intervenție, la obiectivele 
transversale și complementarității cu alte măsuri din SDL. 
In ultimele decenii, lumea satului de pe teritoriul GAL s‐a aflat într‐un continuu 

proces de transformare care a dus la modificarea atât a specificului localităților rurale, cât şi 

a coordonatelor demografice, ocupaționale  şi valorice ale populației. Transformările 

socioeconomice din ultimul deceniu au făcut ca ruralul românesc să  fie caracterizat printr‐

o semnificativă  eterogenitate, determinată de procesul de dezvoltare inegală a satelor. În 

acest fel, profilul mediului rural de pe teritoriul GAL este dominat de mai multe modele 

evolutive, ce merg de la forma ruralului dezvoltat, a periurbanului aflat în zona de extindere 

a oraşelor, până  la ruralul tradițional, dominat de practicarea agriculturii de subzistență pe 

scară largă. Datorita nevoilor ample, pe care satul de pe teritoriul GAL le are, s-a intreprins 

o prioritizare a nevoilor de dezvoltare a infrastructurii rurale. In acest sens s-a constatat o 

nevoie de modernizarea a cladirilor de interes public, cladiri care in anumite localitati se 

afla intr-o stare avansata de degradare sau care nu corespund din punct de vedere al 

conditiilor igienico-sanitare, precum si  posibilitatea schimbarii destinatei initiale si 

realizarea unor spatii de recreere. Acest lucru va conduce la amenajarea unor spatii la nivel 

European, unde anumite sectoare de interes public pot sa-si desfasoare activitatile in 

conditii optime.  

Tinand cont ca la nivelul localitatii urmeaza a se dezvolta si proiecte agroalimentare 

si a faptului ca pe teritoriul acesteia exista un deficit la nivelul de desfacere a acestor 

produse, se considera oportuna realizarea unor piete agroalimentare.   

In anumite localitati infrastructura de drumuri trebuie refacuta, precum si cea de la 

nivelul socio-educational, motiv pentru care se considera oportuna si prioritizarea acestor 

tipuri de investitii. 

Toate aceste nevoi au reiesit din analiza SWOT realizata la nivelul localitatilor. 

Obiectivele de dezvoltare rurală:  Obiectiv 3 - Obținerea unei dezvoltări teritoriale 

echilibrate a economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de 

muncă 

Obiectivele specifice ale măsurii: 

- infiintarea, dezvoltarea sau modernizarea infrastructurii de tip social/educațional/drumuri 

rurale/iluminat public 

-  crearea/modernizarea infrastructurii pentru exploatarea si valorificarea potentialului 

local la nivelul  zonelor din interiorul localitatii si anume realizarea de piete agroalimentare, 

spatii de agrement 

 

 





- activităţi legate de reabilitarea clădirilor existente şi transformarea lor in centre 

multifunctionale, care sa aiba spatiu atat pentru activitatile sociale cat si pentru alte 

activitati necesare dezvoltarii localitatii, inclusiv realizarea de investitii pentru reducerea 

consumului de energie prin inlocuirea cu echipamente cu consum redus de energie, izolarea 

termica a cladirilor, utilizarea de panouri fotovoltaice sau solare, folosirea centralelor 

termice pe lemn sau peleti. 

-  activitati legate de reabilitatea cladirilor existente de utilitate publica, inclusiv realizarea 

de investitii pentru reducerea consumului de energie prin inlocuirea cu echipamente cu 

consum redus de energie, izolarea termica a cladirilor, utilizarea de panouri fotovoltaice 

sau solare, folosirea centralelor termice pe lemn sau peleti. 

  Măsura contribuie la urmatoarea prioritate:  

- P6 - promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în 

zonele rurale 

Măsura corespunde obiectivelor: 

     - art 20 din Reg ( UE) nr. 1305/2013 „Servicii de bază și reînoirea satelor în zonele rurale” 

Măsura contribuie la Domeniul de intervenție: 6B „Incurajarea dezvoltării locale în zonele 

rurale” 

Măsura contribuie la obiectivele transversale – mediu si clima 

Masura contribuie la realizarea obiectivelor transversale mediu si clima prin realizarea 

investitiilor cu impact asupra mediului si climei prin eliminarea marilor consumatori de 

energie si inlocuirea cu echipamente cu consum redus de energie, izolarea termica a 

cladirilor, utilizarea de panouri fotovoltaice sau solare, folosirea centralelor termice pe 

lemn sau peleti. 

Complementaritatea cu alte masuri din SDL : 

(M2/ 2B) . Ajutor acordat tinerilor fermieri in vederea instalarii acestora ca sef de ferma, 

datorita faptului ca beneficiarii indirecti de pe aceasta masura, devin beneficiari directi pe 

M2 

(M3/ 2A) . Sprijin forfetar pentru modernizarea fermelor mici din domeniul agricol sau 

zotehnic datorita faptului ca beneficiarii indirecti de pe aceasta masura, devin beneficiari 

directi pe M3 

(M4/ 6A) Infiintarea, modernizarea si reabilitarea activitatilor non-agricole pe teritoriul GAL 

datorita faptului ca beneficiarii directi de pe aceasta masura, devin beneficiari directi pe 

M4 

(M5/ 6B) . Sprijin pentru integrarea minoritatilor locale datorita faptului ca beneficiarii 

directi de pe aceasta masura, devin beneficiari directi pe M1 

Aceasta masura se adreseaza cu prioritate (conform criteriilor de selectie CS.1) celor care 

au beneficiat de finantare directa sau indirecta  pe masurile M2/2B, M3/2A,M4/6A,(M5/6B) 

Sinergia cu alte masuri din SDL 

(M4/ 6A) . Infiintare, modernizare si reabilitarea activitatilor non-agricole pe teritoriul GAL 

(M5/ 6B) . Sprijin pentru integrarea minoritatilor locale 

2. Valoarea adăugată a măsurii 
Valoarea adaugata a masurii  este asigurata de setul de actiuni care reflecta 

componenta activa in dezvoltarea zonei, diversificarea gamei de servicii si integrarea de 

elemente inovative. Valoarea adaugata consta si  in faptul ca dezvoltarea infrastructurii 

localitatilor  este combinata cu celelate activitati care se vor desfasura in localitate, ceea 

ce va conduce  in mod sigur la cresterea gradului de responsabilitate in vedere dezvoltarii 

zonei si de catre ceilalti actori implicati in procesul de dezvoltare a localitatilor. Caracterul 



integrat și inovator al acestei măsuri este dat de aportul pe care această măsură îl poate 

aduce la creșterea calității vieții rurale din zona deservită. Activitățile eligibile propuse au 

menirea de a ridica standardul de viață socială și economică al comunităților, astfel că 

locuitorii vor fi încurajați indirect să se implice în viața socială localității, să participe la 

luarea deciziilor ce îi privesc și să poată continua din alte surse ceea ce se începe prin 

această măsură. De asemenea, proiectele pe această măsură vor asigura o vizibilitate sporită 

pentru programele UE. 

3. Trimiteri la alte acte legislative 
- Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului Uniunii 

Europene din 17 decembrie 2013  

- Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului Uniunii 

Europene din 17 decembrie 2013  

- Regulamentul (UE) nr. 1407/2013 al Comisiei Europene din 18 decembrie 2013 privind 

aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene 

ajutoarelor de minimis, cu modificările și completările ulterioare 

- Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 808/2014 al Comisiei Europene din 17 iulie  

- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 66/2011, cu modificările şi completările ulterioare 

- Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi 

completările ulterioare 

- Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

- Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare 

- Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, cu 

modificările și completările ulterioare 

- Legea nr. 219/2015 privind economia socială 

- Ordonanța Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările și completările 

ulterioare 

 - Hotărârea Guvernului nr. 539/2005  

4. Beneficiari direcți/ indirecți ( grup țintă) 
Beneficiari directi: Societatea civilă, Comune 

 Beneficiari eligibili  directi  pentru infrastructura de tip social: 

- Autoritatile locale cu responsabilitati in domeniu, in parteneriat cu actorii sociali 
relevanti (prin actori cu expertiza relevanta se intelege acei actori care vor fi implicati in 
derularea uneia/unora dintre actiunile 1-5 si care contribuie in mod direct la atingerea 
indicatorilor de realizare/de rezultat solicitati prin prezenta cerere de propuneri de 
proiecte) 

- Furnizori de servicii sociale in conditiile legii 
Pentru masurile cu specific educational este obligatoriu parteneriatul cu unitati scolare 

locale/Inspectoratul Scolar Judetean din judetul de provenienta al comunitatii 

marginalizate aflate in risc de saracie si excluziune sociala. 

 Beneficiari indirecti- locuitorii , fermierii , agentii economici  de pe teritoriul GAL 

5. Tip de sprijin 
- Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv 
- Plăți în avans, cu condiția consitituirii unei garanții bancare sau a unei garanții 

echivalente corespunzătoare procentului de 100% din valoarea avansului, numai in cazul 
proiectelor de investiții 
6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile 

Acțiuni eligibile 



a.Lucrari de infiintare, modernizare sau reabilitare a urmatoarelor tipuri de 

investitii: 

-infrastructura de tip social/educațional/drumuri  

-infrastructura pentru exploatarea si valorificarea potentialului local la nivelul  zonelor din 

interiorul localitatii si anume realizarea de piete agroalimentare, spatii de agrement ,etc. 

-activităţi legate de reabilitarea clădirilor existente şi transformarea lor in centre 

multifunctionale, care sa aiba spatiu atat pentru activitatile sociale cat si pentru alte 

activitati necesare dezvoltarii localitatii 

-investitii in iluminat public la nivel de localitate 

-activitati legate de reabilitatea cladirilor existente de utilitate pubilca 

 b.Achizitionarea de bunuri in vederea dotarii obiectivelor eligibile 

 c.Achizitionarea de servicii de consultanta, proiectare , dirigentie de santier, taxe  in 

limitele stabilite de lege necesare in elaborarea si implementarea proiectelor declarate 

eligibile si selectate 

Acțiuni neelgibile: Cheltuielile neeligibile generale sunt: 

 • 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. 

 Nu se vor finanta infrastructuri de tip rezidential 
Au fost respectate prevederile aplicabile LEADER din H.G. nr. 226/2015 privind 

stabilirea cadrului general de implementare a masurilor PNDR – cap. 8.1 si fisa tehnica a sub-

masurii 19.2. 

7. Conditii de eligibilitate 
- Proiectul sa se implementeze pe teritoriul GAL 
- Solictantul trebuie să se încadreze în categoria de beneficiari eligibili 
- Solicitantul se angajează că asigură mentenanța investiției pe minim 5 ani de la 

finalizarea investiției 
- Investitiția trebuie să fie în corelare cu strategia locală aprobata/judeteana/GAL 
- Investiția trebuie să demonstreze necesitatea și oportunitatea, în baza documentelor 

emise de organele de decizie (Adunarea Generala/Hotărârea Consiliului Local) 
- Investițiile să se facă în conformitate cu planul urbanistic general 
- Demonstrarea sustenabilitatii proiectului din surse proprii/alte surse de finantare (de 

ex. Obiectivul specific 5.2 din cadrul POCU 2014-2020) 
- Solicitantul va prezenta obligatoriu planul cu privire la combaterea segregarii 

 



8. Criterii de selecție 
Criteriu Punctaj 

CS.1: Complementaritatea proiectului, abordarea de jos in sus  - max. 25 puncte 

 

o Solicitantul a mai depus un proiect pe una din masurile M2/2B, M3/2A,M4/6A,M5/6B din 

cadrul SDL – 25 puncte 

o Solicitantul demonstreaza că beneficiaza direct de pe urma altui proiect depus pe una din 

masurile M2/2B, M3/2A,M4/6A, M5/6B  in cadrul actualei SDL, în derulare sau finalizat- 

15 puncte 

o Solicitantul demonstreaza că beneficiaza indirect(în calitate de furnizor sau client 

constant, demonstrat cu precontracte, al unui  titular de investitie) de pe urma altui 

proiect depus pe una din masurile M2/2B, M3/2A,M4/6A, M5/6B   in cadrul actualei SDL, 

în derulare sau finalizat- 10 puncte 

25 

CS.2: Proiectele contribuie in mod direct la dezvoltarea infrastructurii sociale 30 

CS.3: Metodologia de implementare si capacitatea de monitorizare a implementarii 

proiectului 

Se acorda cate cinci puncte pentru fiecare membru al echipei de implementare 

 

15 

CS.4: Numarul beneficiarilor directi rezultati in urma implementarii proiectului 

(pentru fiecare 10 persoane deservite se vor acorda 5 puncte) 

20 

CS.5: Proiectele care vin în completarea unor „investiții deja existente finanțate și 

finalizate”  din diferite surse de finanțare. 

Obs:” Investițiile deja existente finanțate și finalizate” trebuie sa fie altele decat cele 

finantate  prin intermediul  prezentei strategii de dezvoltare locala   

10 

 

9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului 

La stabilirea sumei alocate si a cuantumului acesteia  s-a tinut cont de urmatoarele: 

 - valoarea maxima nerambursabila a unui proiect de 100.000 euro  

 - tipul de proiecte rezultate in urma analizei teritoriului si de specificul acestora 

 - puterea economica a beneficiarilor acestei masuri si valoarea adaugata adusa de 

masura teritoriului   

 - obiectivul stabilit si prioritatea (prioritatea 6 este considerata prioritate principala) 

Intensitatea sprijinului: 

- Pentru operațiunile generatoare de venit cu utilitatea publică - 100% din valoarea 

eligibilă a proiectului 

- Pentru operațiunile negeneratoare de venit - 100% din valoarea eligibilă a proiectului 

 

      Suma alocata - Pentru această masură se vor aloca 736.000,01 euro* 

 

Indicator de monitorizare Cantitate indicator 

Populația care beneficiază de servicii/ infrastructuri 

imbuntatatite 

Min 400 

 

 


