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Denumirea măsurii Investiții în infrastructura fizică de bază 

Codul măsurii M6.6B 

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 

Din cadrul analizei diagnostic corelat cu analiza Swot a 
teritoriului Gal Microregiunea Belcești Focuri iese în 
evidența nevoia stringentă de a realiza investiții în 
dezvoltarea infrastructurii rurale pentru a micșora 
decalajele dintre spațiul rural și cel urban, precum și 
dezvoltarea serviciilor în acest teritoriu. În zonele rurale 
calitatea vieții este mai scăzută, economia depinde în 
mare parte de infrastructura de la nivel local. Prin 
intermediul acestei măsuri se va încuraja dezvoltarea 
infrastructurii fizice de bază, a serviciilor dar și protejarea 
patrimonului cultural la nivel local. Astfel, pentru 
reducerea decalajelor sociale această măsură va contribui 
la îndeplinirea obiectivului de dezvoltare rurală al Reg. 
(UE) 1305/2013, respectiv dezvoltarea teritoriului prin 
dezvoltarea economiilor, serviciilor, infrastructurii, ducînd 
astfel la reducerea sărăciei și excluziunii sociale. 

1.2 Obiectivul de dezvoltare rurală al 
Reg (UE) 1305/2013 

c. 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 

OS.1 Investiții în crearea/ îmbunătățirea și extinderea 
tuturor tipurilor de infrastructură la scară mică, inclusiv 
investiții în domeniul energiei regenerabile;  
OS.2 Investiții în crearea/ îmbunătățirea și extinderea 
servicilor de bază destinate populației rurale, inclusiv a 
celor de agrement și culturale și a infrastructurii aferente; 
OS.3 Investiții de uz public în infrastructura de agrement. 
OS.4 Reducerea sărăciei și îmbunătățirea calității vieții 
precum și creșterea numărului de beneficiari ai serviciilor 
și infrastructurii de bază din teritoriul GAL Microregiunea 
Belcești-Focuri.  

1.4 Contribuţie la 
prioritatea/priorităţile prevăzute la 
art.5, Reg.(UE) nr.1305/2013 

P6: Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a 
dezvoltării economice în zonele rurale. 

1.5 Masura corespunde obiectivelor 
art. 20 din Reg.(UE) nr.1305/2013 

Art. 20 din Reg. (UE) nr. 1305/2013 – Servicii de bază și 
reînnoirea satelor în zonele rurale 

1.6 Contribuţia la domeniile de 
intervenţie 

Măsura contribuie la domeniul de intervenție 
6B – Încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale 
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1.7 Contribuţia la obiectivele 
transversale ale Reg.(UE) 1305/2013 

Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) 
nr. 1305/2013: mediu, climă și inovare în conformitate cu 
art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013. 

1.8 Complementaritate cu alte 
măsuri din SDL 

M4/4A 

1.9 Sinergia cu alte măsuri din SDL M5/6A, M7/6B, M8/6B 

2. Valoarea adăugată a măsurii 

Prin intermediul acestei masuri se vor realiza investiții privind crearea sau îmbunătățirea 
infrastructurii la scară mică, îmbunătățirea sau extinderea acestora. Se poate observa din cadrul 
analizei Swot precum și din analiza indicatorilor specifici faptul că în teritoriul GAL Microregiunea 
Belcești Focuri, avem de-a face cu o zonă săracă, unde infrastructura de bază pe alocuri este 
inexistentă. 
Astfel, traducem valoarea adăugată a măsurii prin investiții la nivel local în infrastructura de bază 
care vor îmbunătății stilul de viață al populației din cadrul teritoriului acoperit de GAL Microregiunea 
Belcești Focuri.  
Masura se inscrie in domeniul de interventie 6B contribuind la implementarea prioritatii de 
dezvoltare rurală P6 – Promovarea incluziunii sociale a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în 
zonele rurale asigurând astfel atingerea obiectivului de dezvoltare rurala ”obținerea unei dezvoltări 
teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri 
de muncă”.  

3. Trimiteri la alte acte legislative 

R(UE) nr. 1303/2013; 
R (UE) nr. 480/2014; 
R (UE) nr. 808/2014; 
R (UE) Nr. 1305/2013; 
Legea nr. 1/2011;  
Hotararea Guvernului nr. 866/2008; 
Legea nr. 215/2001; 
Legea nr. 263/2007;  
Legea nr. 422/2001;  
Legea nr 489/2006;   
Ordonanța Guvernului nr. 26/2000; 
Ordinul nr. 2260 din 18 aprilie 2008 privind aprobarea Normelor metodologice de clasare si 
inventariere a monumentelor istorice, cu modificarile si completarile ulterioare;  
Legea nr. 143/2007. 

4. Beneficiari direcţi/indirecţi (grup ţintă) 

4.1 Beneficiari direcţi 

 Comunele prin reprezentanții lor legali conform legislației 
naționale în vigoare; 

 ONG- uri; 
 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. 

4.2 Beneficiarii indirecţi Societate civilă 
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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. 
6. Tipuri de acţiuni eligibile şi neeligibile 

Acțiuni eligibile 
 Înființarea, amenajarea spațiilor publice de recreere pentru populația rurală (parcuri, spații 

de joacă pentru copii, terenuri de sport etc); 
 Renovarea clădirilor publice si amenajarea de parcări, piețe, spații pentru organizarea de 

târguri etc.); 
 Achizitionarea de utilaje si echipamente pentru dotarea serviciilor publice locale (de 

deszapezire, intretinere spatii verzi etc.) ; 
 Extinderea si modernizarea (inclusiv dotarea) institutiilor de invatamant secundar superior, 

filiera tehnologica cu profil resurse naturale si protectia mediului si a scolilor profesionale in 
domeniul agricol; 

 Restaurarea, conservarea si dotarea cladirilor / monumentelor din patrimoniul cultural 
imobil de interes local de clasa B;  

 Investitii orientate spre transferul activitatilor si transformarea cladirilor sau a altor instalatii 
aflate in interiorul sau in apropierea asezarilor rurale, in scopul imbunatatirii calitatii vietii 
sau al cresterii performantei de mediu a asezarii respective; 

 Sprijin pentru investitii in crearea, imbunatatirea si extinderea tuturor tipurilor de 
infrastructuri la scara mica, inclusiv investitii in domeniul energiei din surse regenerabile si al 
economisirii energiei; 

 Constructia, extinderea si / sau modernizarea retelei de drumuri de interes local; 
 Restaurarea, conservarea si /sau dotarea asezamintelor monahale de clasa B; 
 Modernizarea, renovarea si/sau dotarea caminelor culturale. 
 Îmbunătățirea confortului și siguranței publice prin înființarea/ modernizarea/ extinderea 

rețelelor de iluminat public și/sau instalarea sistemelor de supraveghere;  
 Înființarea/ dezvoltarea/ dotarea infrastructurii de valorificare a produselor locale, piețe 

locale.  
 Investiții în crearea, îmbunătățirea sau extinderea serviciilor locale de bază destinate 

populației rurale, inclusiv a celor de agrement și culturale, și a infrastructurii aferente; 
 
Acțiuni neeligibile 

 Contribuția în natură; 
 
Cheltuieli neeligibile:  

 Costuri privind închirierea de mașini, utilaje și echipamente; 
 Costuri operaționale inclusiv costuri de întreținere și chirie;  
 Cheltuielile neeligibile generale conform prevederilor din Cap. 8.1 din PNDR 

7. Condiţii de eligibilitate 
 Investiția se va realiza în teritoriul GAL Microregiunea Belcești-Focuri iar beneficiarul se identifică 

într-una din categoriile de beneficiari eligibili; 
 Solicitantul se angajează să asigure mentenanța investiției pe o perioadă de minim 5 ani de la 

ultima plată*; 
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 Solicitantul trebuie să prezinte toate avizele și autorizațiile necesare investiției; 
 Prin studiul de fezabilitate/ Memoriu justificativ/ Documentația de avizare a lucrărilor de 

intervenție (DALI), proiectul trebuie să demonstreze oportunitatea și necesitatea socio-
economică a investiției; 

 Proiectul propus este în conformitate cu normele de mediu; 
 Construcția, modernizarea și extinderea clădirilor trebuie să respecte/păstreze arhitectura 

specifică locală; 
 Solicitantul să nu fie în insolvență sau incapacitate de plată; 
 Investiția va fi corelată cu o strategie de dezvoltare națională/regională/județeană/locală 

aprobată; 
 Investiția trebuie să respecte PUG. 
*( mentenanța = întreținere și reparație. 

8. Criterii de selecție  
 Localitățile rurale care nu au mai primit anterior sprijin comunitar pentru o investiție similară;  
 Proiecte realizate în parteneriat;  
 Localități rurale din regiunile cu grad de sărăcie ridicat;  
 Proiectul conține componente inovative sau de protecția mediului; 
 Gradul de acoperire a populației deservite la nivel de teritoriu;  
 Proiectul vizează crearea locurilor de muncă 

Principiile de selecție vor fi detaliate suplimentar în Ghidul Solicitantului și vor avea în vedere 
prevederile art. 49 al R(UE) nr. 1305/2013 urmărind să asigure tratamentul egal al solicitanților, o 
mai bună utilizare a resurselor financiare și direcționarea acestora către acele proiecte care 
corespund cu necesitățile identificate, cu analiza SWOT și cu obiectivele stabilite în SDL a GAL 
Microregiunea Belcești-Focuri. De asemenea, se va acorda prioritate proiectelor în funcție de 
contribuția adusă la atingerea obiectivelor și indicatorilor din SDL. Pe parcursul implementării, 
prioritizarea poate fi diferită în funcție de evoluția situației la nivel local. 

9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului 
Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei submăsuri va fi de 90% din totalul 
cheltuielilor eligibile pentru proiectele generatoare de venit aplicate de ONG-uri și nu va depăși 
100.000 euro.  
Sprijinul public nerambursabil minim al unui proiect este de 5.000 euro și maxim 200.000 euro.  
Intensitatea sprijinului public nerambursabil din totalul cheltuielilor eligibile este:  

- pentru operațiunile generatoare de venit 90%; 
- pentru operațiunile generatoare de venit cu utilitate publică 100%; 
- pentru operațiunile negeneratoare de venit 100%. 

10. Indicatori de monitorizare  
 Populație deservită. 
 Infrastructuri îmbunătățite. 

 


