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Denumirea Măsurii – CODUL Măsurii  

M 04/6B – Sprijin pentru investițiile în crearea, îmbunătățirea sau extinderea 

serviciilor locale de bază destinate populației rurale, a celor de agrement și culturale, și a 

infrastructurii aferente, inclusiv investiții în domeniul energiei din surse regenerabile și al 

economisirii energiei 

 

Tipul Măsurii: INVESTIȚII 

 

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 a complementarității cu alte măsuri din SDL 

1.1 Justificare. Corelare cu Analiza SWOT 

Dezvoltarea economică și socială durabilă a zonei GAL Valea Siretului de Sus este 

primordial legată de îmbunătățirea infrastructurii rurale și a serviciilor de bază existente. 

Lipsa infrastructurii și a serviciilor de bază constituie principalul element care menține 

decalajul accentuat dintre zona rurală și zona urbană și care reprezintă o piedică în calea 

egalității de șanse și a dezvoltării socio-economice a teritoriului GAL. 

Așa cum reiese și din analiza SWOT, populația este în curs de îmbătrânire și într-o 

puternică tendință de emigrare, în special a tinerilor. 

În analiza nevoilor au fost identificate următoarele direcții de dezvoltare pentru 

creșterea calității vieții din teritoriul GAL: 

 Dezvoltarea infrastructurii educaționale; 

 Dezvoltarea infrastructurii de agrement și culturale; 

 Dezvoltarea infrastructurii de bază: crearea de piețe locale moderne, exploatarea 

surselor de energie regenerabilă, reducerea infracționalității prin creare de sisteme de 

supraveghere moderne etc. 

1.2 Obiectivul de dezvoltare rurală al R(UE) nr. 1305/2013 

- 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 

- Îmbunătățirea condițiilor de viață a locuitorilor prin amenajarea spațiilor publice locale(ex. 

Parcuri, terenuri de joacă, piețe de valorificare a produselor locale etc.); 

- Îmbunătățirea sistemului educațional; 

- Îmbunătățirea serviciilor publice locale prin dotarea lor cu echipamente necesare; 

- Îmbunătățirea siguranței publice prin înființarea și/sau modernizarea rețelelor de iluminat 

public și prin instalarea sistemelor de supraveghere; 

- Îmbunătățirea condițiilor de mediu prin folosirea energiei din surse regenerabil, pentru uz 

public. 

1.4 Contribuție la prioritatea/prioritățile prevăzute la art. 5, R(UE) nr. 1305/2013 

P6 – Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele 

rurale  

1.5 Măsura corespunde la Domeniul de intervenție:  
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-  6B Încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale 

- 6A Facilitarea diversificării, a înființării și a dezvoltării de întreprinderi mici, precum și 

crearea de locuri de muncă 

1.6 Contribuția la obiectivele transversale ale R(UE) nr. 1305/2013 

Măsura contribuie la îndeplinirea domeniului de intervenție privind încurajarea 

dezvoltării locale în zonele rurale, prin acțiuni de protecția mediului și climă și acțiuni 

inovative. 

În vederea dezvoltării durabile a teritoriului GAL, în sensul unei mai bune înțelegeri a 

asumării angajamentelor de mediu și a provocărilor privind schimbările climatice, investițiile 

prevăzute prin această măsură vor duce la îmbunătățirea calității sistemelor de iluminat 

public, folosirea energiei din surse regenerabile, reducerea consumului de energie electrică, 

creșterea eficienței energetice în infrastructurile publice (reabilitarea termică a clădirilor 

contribuie la reducerea emisiilor gazelor cu efect de seră). 

O infrastructură îmbunătățită permite afacerilor din mediul rural să se dezvolte și 

încurajează spiritul antreprenorial și inovator. De asemenea, existența unei infrastructuri 

educaționale moderne și funcționale permite formarea de generații tinere bine pregătite, 

deschise spre noi oportunități și capabile să aducă inovații și dezvoltare, în special în zonele 

rurale.  

1.7 Complementaritatea cu alte măsuri din SDL 

Beneficiarii acestei măsuri pot fi incluși în categoria de beneficiari direcți ai Măsurii 

05/6B – Sprijin pentru crearea de centre comunitare integrate și ai Măsurii 06/6B - Sprijin 

pentru dezvoltarea locală integrată în comunitățile marginalizate rome. 

Masura M 04/6B – Sprijin pentru investițiile în crearea, îmbunătățirea sau extinderea 

serviciilor locale de bază destinate populației rurale, a celor de agrement și culturale, și a 

infrastructurii aferente, inclusiv investiții în domeniul energiei din surse regenerabile și al 

economisirii energiei este complementara cu Masurile M 05/6B – Sprijin pentru crearea de 

centre comunitare integrate si M 06/6B – Sprijin pentru dezvoltarea locală integrată în 

comunitățile marginalizate rome, in sensul ca beneficiarii directi (in special UAT-urile) de la 

M 04/6B sunt beneficiari directi si in cadrul M 05/6B si M 06/6B. 

Masura 04/6B destinata proiectelor pentru infrastructura la scara mica este 

complementara cu Masura 01/3A deoarece beneficiarii directi de la Masura 01/3A respectiv 

fermierii sunt beneficiari indirecti(finali) ai Masurii 04/6B, in proiectele pentru constructie 

piata agroalimentara, acestea sunt destinate fermierilor pentru a-si valorifica produsele 

obtinute in ferma. 

 

1.8 Sinergia cu alte măsuri din SDL 

Această măsură contribuie, alături de Măsurile M 02/6A, M 03/6B, M 05/6B, M06/6B, la 

Prioritatea 6 – Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice 

în zonele rurale. 

 

1.9 Informații suplimentare specifice măsurii 

 Măsura se încadrează în prevederile art. 20 din R(UE) nr. 1305/20013. 
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2. Valoarea adăugată a măsurii 

 Se pune accent pe eficientizarea energetică a investițiilor prin utilizarea energiei 

regenerabile. 

 Prin construirea de piețe locale, se încurajează ca producătorii locali să-și valorifice 

producția ecologică și tradițională obținută în propriile gospodării. 

 Se vor prioritiza proiectele ce vor avea un impact asupra unui număr cât mai mare de 

locuitori din teritoriul GAL. 

 Proiectele destinate folosirii energiei din surse regenerabile sunt inovative, acestea 

nefiind implementate anterior în teritoriul GAL. 

 

3. Trimiteri la alte acte legislative 

 Legislație UE 

 Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2000 

 R(UE) nr. 1407/2013 privind aplicarea art. 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea 

Uniunii Europene referitor la ajutoarele de minimis 

 R(UE) nr. 1303/2013 

 R(UE) nr. 1305/2013 

 R(UE) nr. 480/2014 de completare a R(UE) nr. 1303/2013 

 R(UE) nr. 808/2014 de stabilire a normelor de aplicare a R(UE) nr. 1305/2013 

 

Legislație națională 

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

 Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, cu modificările și 

completările ulterioare 

 Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale – republicată, cu modificările și 

completările ulterioare 

 Legea nr. 23/2014 pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2013 

privind modificarea și completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de 

promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie 

 HG nr. 348/2004 privind exercitarea comerțului cu produse și servicii de piață în unele 

zone publice 

 

4. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă) 

Beneficiari direcți: 

 Autoritățile administrației publice locale și asociațiile acestora, conform legislației 

naționale în vigoare; 

 ONG-uri, 

 Alte institutii publice care prin activitatea acestora contribuie la atingerea priorității 

vizate prin Măsură.  

 

Beneficiari indirecți: 

 Populația locală; 
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 Fermieri si producatori locali in situatia constructiei de piete agroalimentare; 

 Întreprinderile înființate și/sau dezvoltate în teritoriu; 

 ONG-uri din teritoriu. 

 

5. Tip de sprijin 

 Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv; 

 Plata în avans, cu condiția constituirii unei garanții bancare sau garanții echivalente 

corespunzătoare procentului de 100% din valoarea avansului, în conformitate cu art. 

45 (4) și art. 63 ale R(UE) nr. 1305/2013 

 

6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile 

 În cadrul acestei măsuri vor fi sprijinite investiții pentru îmbunătățirea infrastructurii 

de bază la scară mică, infrastructura de agrement, infrastructura culturală și construcția de 

instalații suplimentare pentru producerea și utilizarea energiei din surse regenerabile și al 

economisirii energiei. 

 Scopul sprijinului este pentru creșterea numărului de locuitori care beneficiază de 

infrastructură de bază îmbunătățită. 

 Acțiuni eligibile pentru suport: 

a) Investiții în active corporale 

 Infrastructura educațională: 

 Modernizarea și dotarea instituțiilor de învățământ preșcolar, primar și gimnazial, 

inclusiv investiții în reabilitarea termică a clădirilor aferente pentru creșterea 

eficienței energetice 

Infrastructură de agrement și culturală: 

 Construcția, reabilitarea, modernizarea și dotarea centrelor comunitare pentru 

activități sociale și culturale; 

 Înființarea, amenajarea spațiilor publice de agrement pentru populația rurală. 

Infrastructură de bază: 

 Înființarea, dezvoltarea și dotarea infrastructurii de valorificare a produselor locale 

(piețe locale); 

 Înființarea și/sau extinderea sistemelor de supraveghere; 

 Înființarea, extinderea modernizarea rețelei publice de iluminat (în scopul 

economisirii energiei); 

 Investiții în infrastructura pentru producere de energie din surse regenerabile; 

 Investiții în crearea, îmbunătățirea sau extinderea serviciilor locale destinate 

populației rurale. 

b) Investiții în active necorporale 

 Costurile generale ocazionate de cheltuielile cu construcția sau renovarea de bunuri 

imobile și achiziționarea sau cumpărarea prin leasing de mașini și echipamente noi, în limita 

valorii pe piață a activului, precum onorariile pentru arhitecți, ingineri și consultanți, 

onorariile pentru consiliere privind durabilitatea economică și de mediu, inclusiv studiile de 

fezabilitate, vor fi realizate în limita a 10% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele 
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care prevăd și construcții-montaj, și în limita a 5% pentru proiectele care prevăd simpla 

achiziție. 

 

Acțiuni neeligibile: 

Infrastructura rutieră de interes local și infrastructură de apă/apă uzată: 

 Construcția, extinderea și/sau modernizarea rețelei publice de apă; 

 Construcția, extinderea și/sau modernizarea rețelei publice de apă uzată; 

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

 

7. Condiții de eligibilitate 

 Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;  

 Solicitantul trerbuie să se angajeze să asigure întreținere/mentenanța investiției pe o 

perioadă de minim 5 ani de la ultima plată; 

 Solicitantul trebuie să nu fie în isolvență sau în incapacitate de plată; 

 Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin unul din tipurile de sprijin prevăzute prin 

măsură; 

 Investiția trebuie să fie în corelare cu strategia de dezvoltare 

locală/județeană/regională/națională; 

 Investiția să se realizeze în teritoriul acoperit de GAL Valea Siretului de Sus; 

 Investiția trebuie să respecte Planul Urbanistic General. 

 

8. Criterii de selecție  

 Gradul de acoperire a populației deservite; 

 Prioritizarea tipului de investiție în funcție de gradul de dezvoltare socio-economică a 

zonei (în funcție de indecele de dezvoltare umană locală); 

 Exploatarea resurselor de energie regenerabilă; 

 Crearea de noi locuri de muncă; 

 

9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului 

Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei măsuri va fi 100% din totalul 

cheltuielilor eligibile pentru proiectele negeneratoare de venit:  

- Suma minimă nerambursabilă: 5.000 euro/proiect; 

- Suma maximă nerambursabilă: 100.000 euro/proiect. 

Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei măsuri va fi de 90% din totalul 

cheltuielilor eligibile pentru proiectele generatoare de venit și nu va depăși 100.000 euro. 

Sprijinul pentru proiectele generatoare de venit se va acorda conform R(UE) nr. 

1407/2013 privind aplicarea art. 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene 

ajutoarelor de minimis, iar valoarea totală a ajutoarelor de minimis primite pe perioada a 3 

ani fiscali de către un beneficiar nu va depăși plafonul maxim al ajutorului public de 100.000 

euro/beneficiar. 

10. Indicatori de monitorizare 

Cheltuială publică totală – 1.411.335,31 euro 

Populația netă care beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătățite – 30.000 persoane 


