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M1/6B Măsură de dezvoltare a unor infrastructuri şi servicii publice specifice 
 
Tipul măsurii:               X   INVESTIŢII 

□ SERVICII 
□ SPRIJIN FORFETAR 

 
1. Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de intervenţie a acesteia şi a 
contribuţiei la priorităţile strategiei, la domeniile de intervenţie, la obiectivele 
transversale şi a complementarităţii cu alte măsuri din SDL 
 
Măsura va contribui la îmbunătăţirea sau extinderea serviciilor locale de bază destinate 
populaţiei rurale, inclusiv a celor de agrement şi culturale şi a infrastructurii aferente; 
îmbunătăţirea infrastructurii la scară mică (inclusiv investiţii în domeniul energiei din surse 
regenerabile şi al economisirii energiei) şi investiţii de uz public în informarea turiştilor, 
inclusiv sensibilizare ecologică. Măsura vizează satisfacerea unor nevoi ale comunităţii locale, 
dezvoltarea socio-economică a teritoriului, precum şi crearea unor noi locuri de muncă. 
Din analiza diagnostic, corelată cu analiza SWOT, rezultă necesitatea unor infrastructuri noi, 
care nu au existat până acum în spaţiul rural local, respectiv construcţii funerare, care sunt 
necesare colectivităţilor locale pentru a asigura condiţii normale de derulare a acţiunilor de 
acest tip. Susţinerea creării acestor infrastructuri şi administrarea lor intră în atribuţia 
administraţiei locale, fiind necesare pentru modernizarea şi mai buna gospodărire a 
localităţilor, inclusiv din punct de vedere sanitar. 
Investiţiile în crearea de infrastructuri de iluminat public cu lămpi cu leduri şi panouri 
fotovoltaice este altă necesitate care, prin rezolvarea ei, va duce la îmbunătăţirea calităţii 
vieţii şi modernizarea spaţiului rural în special pentru zonele rurale montane izolate şi alte 
zone sărace şi greu accesibile ale teritoriului nostru.  
Starea de degradare a unor mici infrastructuri rurale ce ţin de patrimoniul cultural al satelor, 
cum sunt casele tradiţionale-muzeu,  precum şi lipsa unor locuri publice de agrement 
organizate în scop turistic, sunt alte necesităţi ale teritoriului nostru. Îmbunătăţirea 
structurilor existente, includerea lor într-un circuit turistic şi crearea de noi spaţii de 
agrement, precum parcuri tematice, sunt o prioritate pentru noi; aceste zone amenajate vor 
ţine cont de existenţa unor infrastructuri socio-culturale relevante în proximitate şi de 
peisajul natural favorabil; vor include spaţii verzi amenajate şi vor fi accesibilizate prin căi de 
comunicaţii. 
Lipsa unor materiale de promovare pentru aceste infrastructuri de patrimoniu, inclusiv o 
prezentare organizată a Siturilor Natura 2000 în scop educativ şi ecologic, este o altă 
necesitate identificată. 
Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii de agrement, sociale, culturale şi privind 
protecţia zonelor naturale cu valoare mare, reprezintă o cerinţă esenţială pentru creşterea 
calităţii vieţii şi care poate conduce la o incluziune socială, inversarea tendinţelor de declin 
economic şi social şi de depopulare a zonelor rurale.  
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Obiectiv(e) de dezvoltare rurală. 
Măsura contribuie la următorul obiectiv de dezvoltare rurală al Reg. (UE) nr. 1305/2013, art. 
4: 
(c) obţinerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor şi comunităţilor rurale, 
inclusiv crearea şi menţinerea de locuri de muncă. 
Obiectivele specifice ale măsurii sunt : 
• îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a locuitorilor prin amenajarea spaţiilor publice locale; 
• înfiinţarea unor servicii publice locale noi şi crearea infrastructurii necesare derulării 

acestora; 
• îmbunătăţirea siguranţei publice prin înfiinţarea şi/sau modernizarea reţelelor de iluminat 

public inovative; 
• îmbunătăţirea infrastructurii de agrement şi turistice de uz public; 
• îmbunătăţirea infrastructurii şi promovarea patrimoniului cultural şi natural local inclusiv 

prin acţiuni de sensibilizare ecologica. 
 

Măsura contribuie la prioritatea prevăzută la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013: 
(P6) promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei şi a dezvoltării economice în zonele 
rurale. 
 
Măsura corespunde obiectivelor art.20 Servicii de bază şi reînnoirea satelor în zonele rurale,  
din Reg. (UE) nr. 1305/2013. 
 
Măsura contribuie la Domeniul de intervenţie 6B Încurajarea dezvoltării locale în zonele 
rurale, conform art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013. 
 
Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013: Mediu şi Climă şi 
Inovare, în conformitate cu art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013. Acţiunile din cadrul măsurii 
presupun folosirea energiei regenerabile prin panouri solare şi realizarea termoizolaţiei 
corespunzătoare pentru imobilele noi sau supuse reabilitării. Măsura vizează acţiuni de 
ecologizare demonstrative în Siturile Natura 2000. Creşterea numărul de spaţii verzi va duce 
la condiţii de mediu şi de climă îmbunătăţite. Inovarea constă în faptul că se vor realiza 
infrastructuri de tip nou, care nu au mai fost realizate în zonele rurale din teritoriul GAL, în 
conformitate cu legislaţia existentă, armonizată cu directivele europene. 
 
Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: Beneficiază de aceste măsuri toţi locuitorii 
spaţiului rural din teritoriul nostru inclusiv cei care fac obiectul măsurilor: M3/6B Măsură 

dedicată investiţiilor în infrastructura socială, M5/3A Măsură dedicată constituirii şi 

promovării formelor asociative şi M4/6B Măsură dedicată acţiunilor pentru integrarea 

minorităţilor locale. 
 
Sinergia cu alte măsuri din SDL: Măsura contribuie la domeniul prioritar (6) Promovarea 

incluziunii sociale, a reducerii sărăciei şi a dezvoltării economice în zonele rurale, fiind în 
sinergie cu: M2/6A Măsură dedicată susţinerii micilor întreprinzători locali în domeniul 
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neagricol, M3/6B Măsură dedicată investiţiilor în infrastructura socială, M4/6B Măsură 

dedicată acţiunilor pentru integrarea minorităţilor locale;  
 
2. Valoarea adăugată a măsurii 
Valoarea adăugată şi inovarea reiese din faptul că vor  fi înfiinţate structuri şi servicii care nu 
au mai funcţionat până acum în acest teritoriu: infrastructuri funerare publice şi serviciile 
aferente în mediul rural, spaţiile de agrement turistic publice, case ţărăneşti muzeu 
tradiţionale reabilitate şi incluse în circuitul turistic. Va fi şi o promovare corespunzătoare, în 
special a Siturilor Natura 2000, prin acţiuni de sensibilizare ecologică, inclusiv realizarea de 
materiale tipărite şi site web de suport. 

 
3. Trimiteri la alte acte legislative 
Legea nr. 215/2001, a administraţiei publice locale – republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000, cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
Hotărârea Guvernului nr. 955/2004, pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a 
Ordonanţei Guvernului nr. 71/2002, privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de 
administrare a domeniului public şi privat de interes local, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
Legea nr. 102/2014, privind cimitirele, crematoriile umane şi serviciile funerare, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
Legea nr. 489/2006, privind libertatea religiei şi regimul general al cultelor – republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare;  
Legea nr. 372/2005, privind performanţa energetică a clădirilor, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
Reg. (UE) nr. 1303/2013, Reg. (UE) nr. 807/2014, Reg. (UE) nr. 1407/2013. 
 
4. Beneficiari direcţi/indirecţi (grup ţintă) 
Beneficiarii direcţi sunt: 
• autorităţi publice locale şi asociaţiile acestora pentru tipurile de infrastructuri 

menţionate; excepţie fac infrastructurile funerare, care nu pot fi accesate printr-o 
structură de tip asociere; 

• ONG-uri, definite conform legislaţiei în vigoare(numai pentru acţiuni de sensibilizare 
ecologică şi reabilitare infrastructuri de tipul caselor tradiţionale-muzeu, dacă le au în 
folosinţă sau în  proprietate). 

Beneficiarii indirecţi sunt: 
- Populaţia locală, în general, incluzând aici persoane defavorizate, minorităţi locale; 
- Persoane care traversează teritoriul nostru şi se opresc aici fie în scop turistic , fie în alte 
scopuri. 
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5.  Tip de sprijin 
În conformitate cu prevederile art. 67 al Reg. (UE) nr. 1303/2013. 
• Rambursarea costurilor eligibile suportate şi plătite efectiv; 
• Plăţi în avans, cu condiţia constituirii unei garanţii bancare sau a 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, numai în cazul proiectelor de investiţii. 
 
6.  Tipuri de acţiuni eligibile şi neeligibile 
Sunt eligibile următoarele tipuri de acţiuni: 
- înfiinţarea infrastructurilor funerare; 
- înfiinţarea sau modernizarea reţelelor de iluminat public cu tehnologii noi, inclusiv 

echipamente specifice; 
- înfiinţarea/reabilitarea/modernizarea de parcuri tematice, inclusiv spaţii verzi şi alei 

pietonale şi alte căi de acces la infrastructuri socio-culturale din proximitate; parcurile 
tematice se referă la amenajarea unor spaţii pentru agrement public şi promovare 
turistică; pentru toate spaţiile sunt eligibile inclusiv dotări şi echipamente care au 
legătură cu acestea; 

- reabilitare/modernizare/amenajare imobile ce ţin de patrimoniul cultural al satelor 
inclusiv echipamente şi dotări specifice; se referă la tipurile de case muzeu identificate în 
zona noastră; 

- acţiuni de sensibilizare ecologică pentru Siturile Natura 2000; 
- sunt eligibile costuri de proiectare, consultanţă, în limita a 10% din valoarea totală 

eligibilă a proiectului. 
Nu sunt eligibile: 
 - echipamentele second – hand;  
 - reabilitarea de clădiri în care se derulează acte de cult (biserici); 
 - taxe; 
 - contribuţia în natură; 
 - costuri privind închirierea de maşini, utilaje, instalaţii şi echipamente; 
 - costuri operaţionale inclusiv costuri de întreţinere şi chirie. 
  
7. Condiţii de eligibilitate 
Acţiunile trebuie să contribuie la atingerea obiectivelor prevăzute în SDL. 
Pentru a fi eligibile, toate cheltuielile aferente implementării proiectelor din cadrul SDL 
trebuie să fie efectuate pe teritoriul GAL.  
• Solicitantul să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili; 
• Solicitantul nu trebuie să fie în insolvenţă sau incapacitate de plată; 
• Solicitantul se angajează să asigure întreţinerea/mentenanţa investiţiei pe o perioadă de 

minim 5 ani, de la ultima plată; 
• Investiţia să se încadreze în tipul de sprijin prevăzut prin măsură; 
• Investiţia să demonstreze că deserveşte inclusiv etniile locale în cazul în care acestea 

există pe teritoriul solicitantului; 
• Investiţia trebuie să respecte Planul Urbanistic General; 
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• Investiţia trebuie să dovedească oportunitatea şi necesitatea acesteia prin hotărâri ale 
consiliilor locale, ale ONG-urilor, analiză cost - beneficiu;  

 
8.Criterii de selecţie 
Avem în vedere următoarele criterii de selecţie locale: 
• Investiţii prioritare în următoarea ordine: 1. Infrastructura care susţine servicii publice: 

funerare, iluminat public inovativ; 2. Infrastructură turistică, cu accent pe parcurile 
tematice, cu infrastructuri de acces aferente; 3. Acţiuni de sensibilizare ecologică; 

• Crearea de noi locuri de muncă, cu normă întreagă; 
• Solicitanţi care nu au primit anterior sprijin comunitar pentru o investiţie similară. 
Criteriile de selecţie vor respecta prevederile art. 49 al Reg. (UE) nr. 1305/2013, în ceea ce 
priveşte tratamentul egal al solicitanţilor, o mai bună utilizare a resurselor financiare şi 
direcţionarea măsurilor în conformitate cu priorităţile Uniunii în materie de dezvoltare 
rurală. 

 
9.Sume (aplicabile) şi rata sprijinului 
Intensitatea sprijinului va fi de: 
• 100%, pentru investiţii negeneratoare de venit. 
Valoarea  proiectelor poate fi cuprinsă între 5.000 – 200.000 Euro. 
Avem în vedere că toate investiţiile eligibile sunt de interes public şi contribuie la 
modernizarea întregului spaţiu rural din GAL, la creşterea atractivităţii lui în zonă şi la 
îmbunătăţirea unor servicii specifice, identificate ca prioritar necesare în aceste comunităţi. 
 
10. Indicatori de monitorizare 
1A Cheltuieli publice totale; 
6A Locuri de muncă create - Se vor crea cel puţin 9 locuri de muncă cu normă întreagă pentru 
susţinerea funcţionării iniţiale a infrastructurilor funerare (indicator specific LEADER – crearea 
de locuri de muncă);   
6B Populaţia netă care beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătăţite. 
 


