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 FISA MASURII – M1 / 6B - DEZVOLTAREA ECHILIBRATA A SATELOR 

 

Denumirea măsurii: - „Dezvoltarea echilibrata a satelor”.  

Codul măsurii - M1/6B; 

Tipul măsurii: 

 SERVICII 

X      INVESTITII 

 SPRIJIN FORFETAR 

 

1.Descrierea generală a măsurii: 

1.1. Justificare.Corelare cu analiza SWOTT:  

Măsura contribuie la înfiintarea/modernizarea/extinderea serviciilor locale de bază 

destinate  populației locale si a infrastructurii aferente (inclusiv investiții în domeniul 

economisirii energiei din surse regenerabile),dotarea  investiții de utilitate  publica si de 

amenajare urbanistica a spatiilor destinate membrilor comunitatii. Măsură vizează 

satisfacerea unor nevoi ale comunității  locale, dezvoltarea socio-economică a teritoriului, 

precum și crearea unor noi locuri de muncă. Dezvoltarea socio-economică  rurala este 

indispensabil legată de existenţa unei infrastructuri locale și accesibilitatea populatiei  la 

servicii de bază, inclusiv a celor de agrement, social, socio-medical și cultural. 

Îmbunătăţirea  şi  dezvoltarea  infrastructurii fizice  locale, in concordanta cu mediul, 

reprezintă o cerinţă esenţială pentru creşterea calităţii vieţii și pot conduce la  incluziune 

socială a grupurilor defavorizate, inversarea tendințelor de declin economic, social și de 

depopulare a zonelor rurale.  

 

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

 Art. 4 (c.) obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate   a  economiilor si  

comunităților  rurale, inclusiv crearea si mentinerea locurilor de munca. 

 

1.3.Obiectiv(e) specific(e) local al(e) măsurii: 

 1.   Dezvoltarea serviciilor locale de baza în scopul susţinerii dezvoltarii sociale si 

economice a populatiei.  

          6.  Asociativitate, promovare si incluziune sociala  a grupurilor defavorizate din  

comunitatile  locale. 

 

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. 

           P1. Incurajarea transferului de cunoștințe și a inovării în agri cultură,  în  

silvicultură și  în  zonele  rurale. 

 

1.5. Contibuţia la Priorităţile SDL (locale): 

 P1. Dezvoltarea echilibrata a satelor  prin investitii destinate populatiei locale. 

P6. Asociere si incluziune sociala a grupurilor defavorizate din comunitatile locale. 
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Masura contribuie la Dezvoltarea locala plasata sub responsabilitatea comunitatii, in 

baza analizei nevoilor si prioritatilor locale. 

 

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

 Art.20 (1) b,d,f.  investitii in crearea,imbunatatirea sau extinderea serviciilor 

locale de baza destinate populatiei rurale,inclusiv a celor de agrement si culturale, si a 

infrastructurii aferente. 

 

1.7.Contribuţia la  domeniul de intervenţie: 

 D.I.6B.  Încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale. 

 

1.8.Contribuţia la obiectivele transversale ale Reg.(UE) 1305/2013: 

 Măsura contribuie la: 

Inovare – Incurajarea inovarii,a cooperarii si a crearii unei baze de cunostinte in 

zonele rurale.  

 

1.9.Complementaritate cu alte măsuri din SDL: 

 M6. Asociere si incluziune sociala a grupurilor defavorizate din comunitatile locale. 

 

1.10.Sinergia cu alte măsuri din SDL: 

 M4. Accesul comunitatilor din mediul rural la „energie verde” prin realizarea de 

investitii in domeniul protectiei mediului si energiei regenerabile in scopul  economisirii 

energiei. 

 

2. Valoarea adăugată a măsurii: 

La realizarea investițiilor se impune luarea în considerare a caracteristicilor  legate 

de urbanism  şi  peisaj. Se pune un mare accent pe eficientizarea energetică a investițiilor 

prin  utilizarea energiei regenerabile, acesta fiind un criteriu de selecție. 

Proiectele care au un impact major in comunitate, vor primi punctaj mai mare. 

 

3.Trimiteri la alte acte legislative: 

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 -    Autorităţi publice locale, 

4.2. Beneficiarii indirecţi - Populația locală, 

                                       -Sectorul privat din teritoriu, 

                                       -ONG-uri din teritoriu. 

 - Grupurile marginalizate din comunitatile locale; 

 

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

 • Rambursarea costurilor eligibile suportate şi plătite efectiv de solicitant. 

• Plăţi în avans, cu condiţia constituirii unei garanţii echivalente corespunzătoare 

procentului de 100% din valoarea avansului, în conformitate cu art. 45(4) şi art. 63 ale Reg. 

(UE) nr. 1305/2013. 
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6.Tipuri de acţiuni/cheltuieli eligibile şi neeligibile: 

Tipurile de actiuni eligibile/neeligibile, stabilite cu respectarea prevederilor din HG 

Nr. 226/2015, Regulamentele (UE) Nr.1305/2013, Nr.1303/2013, PNDR – Cap.8.1 si  Fisa 

Tehnica  a Sm 19.2. 

 

6.1. Tipuri de  actiuni eligibile/cheltuieli eligibile pentru proiecte de investiţii: 

a.Înființarea/modernizarea/extinderea/dotarea/ amenajarea spațiilor publice si de 

agrement pentru populația rurală. 

b. Înființarea/dezvoltarea și dotarea infrastructurii de valorificare a produselor locale. 

c. Înființarea/ modernizarea și/sau extinderea rețelei publice de iluminat. 

d. Înființarea și/sau extinderea sistemelor de supraveghere video a spatiului public. 

e. Achiziționarea masinilor, utilajelor si echipamentelor pentru serviciile publice locale din 

cadrul primăriilor. 

f. Înființarea, modernizarea și/sau dotarea infrastructurii publice  socio-educationale, de 

agrement și turistic  locale. 

6.2. Tipuri de actiuni/cheltuieli eligibile pentru 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, 

 onorariile pentru arhitecți, ingineri și consultanți, onorariile pentru consiliere 

privind durabilitatea economică   și de mediu,  

 studiile de fezabilitate, vor fi realizate în limita a 10% din totalul cheltuielilor 

eligibile pentru proiectele care prevăd și construcții - montaj, și în limita a 5% 

pentru proiectele care prevăd simpla achiziție. 

 Cheltuieli pentru consultanță, proiectare, monitorizare și management, inclusiv 

onorariile pentru consiliere privind durabilitatea economică și de mediu, taxele 

pentru eliberarea certificatelor, potrivit art.45 din Regulamentul (UE) 

nr.1305/2013, precum şi cele privind obţinerea avizelor şi autorizaţiilor necesare 

implementării proiectelor, prevăzute în legislaţia naţională. 

 

6.3. Tipuri de actiuni/cheltuieli eligibile pentru proiectele: 

 de infrastructură  educațională - Inființarea și modernizarea (inclusiv dotarea) 

grădinițelor și a scolilor, inclusiv demolarea, în cazul în care expertiza tehnică o 

recomandă; 

 de infrastructura sociala -  Pentru asigurarea sustenabilității proiectelor depuse în 

cadrul măsurilor de finanțare a infrastructurii sociale, beneficiarii pot solicita finanțare 

prin Axa 5 POCU, prin depunerea unui proiect distinct cu respectarea condițiilor 

specifice POCU; 

 

6.4.  Tipuri de actiuni/cheltuieli neeligibile pentru proiectele de investitii: 

 Contribuția în natură; 

 Achizitia de teren; 

 Costuri privind închirierea de mașini, utilaje, instalații și echipamente; 

 Costuri operaționale inclusiv costuri de întreținere și chirie. 

 Prin aceste proiecte nu pot fi finanțate infrastructuri de tip rezidențial; 

 Nu se accepta echipamente si bunuri second-hand. 
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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 aprobată; 

 Investiția să se realizeze în teritoriul LEADER; 

 Proiectele de infrastructură socială trebuie să asigure funcționarea prin 
operaționalizarea infrastructurii de către o entitate acreditată ca furnizor de 
servicii sociale; 

 

8. Criterii de selecţie: 

 Proiecte realizate în parteneriat; 

 Proiecte cu impact major in comunitate;  

 Utilizarea resurselor de energie regenerabilă in cadrul investitiei; 

 Proiecte combinate cu o măsura din alte fonduri; 

 Solicitanții care nu au primit anterior sprijin comunitar pentru o investiție similară. 

 

9. Sume aplicabile şi rata sprijinului: 

9.1. Justificare: 

       La stabilirea cuantumului sprijinului s-a avut în vedere aspectul dacă un proiect 

deservește populatia din teritoriu, beneficiarul poate obține plafonul maxim  al ajutorului 

public nerambursabil. 

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. 

Valoarea proiectelor poate fi cuprinsă între 5.000 – 200.000 Euro. 

 

10. Indicatori de monitorizare: 

 6B. Populația netă care beneficiază de servicii/infrastructuri  îmbunătățite. 

 1A. Cheltuieli publice totale; 

 6A. Locuri de munca nou create: 

 
 

 
 


