
FIȘA MĂSURII  
( M1/ 6B) Modernizarea localitatilor de pe teritoriul 

GAL Tipul măsurii : 
 

x 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.  
Acesta măsura vizează îmbunătățirea condițiilor de viață pentru populație, asigurarea 

accesului la servicii de bază și protejarea moștenirii culturale și naturale din spațiul rural în 

vederea realizării unei dezvoltări durabile.  
Dezvoltarea economică și socială durabilă a spațiului rural al GAL COLINELE ARGESULUI 

este indispensabil legată de îmbunătățirea serviciilor de bază ale zonei. Așadar, accesarea 

acestei măsuri se face necesară în cadrul teritoriului GAL COLINELE ARGESULUI Consolidarea 

infrastructurii rurale este necesară pentru a asigura o modernizare organizată a micro-regiunii 

„COLINELE ARGESULUI”. Aceasta va conduce la o creştere a calităţii vieţii pentru toţi 

cetăţenii micro-regiunii şi la facilitarea dezvoltării rapide a afacerilor și atragerii de noi 

investiţii.  
Așadar, în cadrul acestei măsuri, se va pune accent pe urmatoarele :  

- dezvoltarea serviciilor pentru comunitatea rurală (facilități culturale, recreaționale,servicii 

de urgenta, educationale). În majoritatea comunelor și satelor, acestea sunt slab dezvoltate 

sau în unele cazuri, aproape inexistente.  
-păstrarea moștenirii rurale și a identității culturale. În zona GAL sunt mult obiective 

importante pentru comunitatea locala, dar care se afla intr-un fenomenului de degradare, 

având drept cauză lipsurile financiare. Satele românești reprezintă importante centre ale 

moștenirii culturale (păstrarea tradițiilor, a obiceiurilor, arta meșteșugurilor, ansambluri de 

biserici, situri arheologice, centre istorice etc.) și adăpostesc o bogată cultură tradițională, o 

arhitectură diversă și un mod de viață bazat pe valori tradiționale, care în general diferă de 

la o regiune la alta. Așadar, prin intermediul acestei măsuri se dorește valorificarea culturii 

tradiționale rurale ale ale zonei.  
Un alt punct important al acestei masuri este modernizaea și extinderea infrastructurii 

actuale de la nivelul localitatilor .  
Caracterul integrat și inovativ este dat de tipul de actiuni eligibile care sunt cuprinse 

identificate în nevoile localitatilor astfel: 

Nevoi Cum raspunde masura 
 

   

Nivel  scazut  al  infrastructurii  educationale/ Prin această măsură se urmăreşte realizarea 
 

sociale/ culturale/ rutiera/ iluminat de acţiunii legate de reabilitarea și 
 

 

modernizarea realizarea acestor investitii  , 
 

Deficit de spatii de recreere – medicale 
 

 

care să conducă la modernizarea 
 

Degradarea    avansata    a    cladirilor    de 
 

   



importanta locala   infrastructurii din mediul rural precum și la 
 

    

creşterea calităţii vieţii locuitorilor din zonă 
 

Lipsa infrastructurii minime pentru 
 

persoanele   cu   handicap,   batrani,   femei  
 

insarcinate  ,  în  cadrul  cladirilor  de  interes  
 

public     
 

   

Capacitate scazuta de asigurare a serviciilor  
 

sociale     
  

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 și dotarea infrastructurii de tip 

social/educațional/ drumuri rurale/iluminat public 
 
- infrastructura pentru exploatarea și valorificarea potentialului local la nivelul zonelor din 

interiorul localitatii și anume realizarea de piete agroalimentare, spatii de agrement  
- infiintarea de infrastructura sociala prin infiintarea, modernizarea de spatii de agrement și 

tratament , care se adreseaza în special persoanelor cu venituri reduse  
- activitati legate de reabilitatea cladirilor existente de utilitate publica 

 
-infiintarea unei retele de supraveghere video  
- dotarea serviciilor de urgenta 

 
-reabilitarea sau infiintarea infrastructurii de apa, canal, gaze 

-investitii în protectia mediului 

 

- 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 – inovare și mediu  
Complementaritatea cu alte masuri din SDL :  
( M2/ 2A) deoarece beneficiarii indirecti ai masurii M1/6B sunt beneficiari indirecti pentru 

masura M2/2A  
( M4/ 6B) deoarece beneficiarii directi ai masurii M1/6B sunt beneficiari directi pentru 

masura M4/6B  
Aceasta masura se adreseaza cu prioritate (conform criteriilor de selectie) celor care au 

beneficiat de finantare direct sau indirecta pe masura M2/2A  
Sinergia cu alte masuri din SDL  
( M3/ 6A) . Incurajarea antreprenoriatului prin investitii non-agricole  
( M4/ 6 B) . Investitie cu caracter social pentru integrarea minoritatilor în comunitate 

locala  
2.  Valoarea adăugată a măsurii 



Această măsură aduce un aport important la modernizarea localitatilor , prin 

dezvoltarea infrastructurii locale , a infrastructurii sociale ,culturale sau de mediu. 
 

Dezvoltarea infrastructurii sociale prin crearea unei baze care combina santate cu 

agrementul ,conduce în mod direct la o dezvoltare și a celorlalte servicii care se pot realiza în 

jurul acetui obiectiv. 
 

Valorificarea potentialului de care dispune micro-regiunea, va fi valorificat superior, 

prin crearea de condiții atât pentru dezvoltarea și stabilizarea în zonă a celui existent, cât și 

pentru atragerea în zonă a potențialilor investitori. 
 

3. Trimiterea 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  
- Hotărârea Guvernului nr. 539/2005  
-Legislatia nationala cu privire la obiectivele propuse de investitii 
 

4. Beneficiari direcți/ indirecți ( grup țintă)  
Beneficiari directi  

- Societatea civilă  
- Comune  

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

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

echivalente corespunzătoare procentului de 100% din valoarea avansului, numai în 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: 
 
- infrastructurii de tip social/educațional/ drumuri rurale/iluminat public  
- infrastructura pentru exploatarea și valorificarea potentialului local la nivelul zonelor din 

interiorul localitatii și anume realizarea de piete agroalimentare, spatii de agrement  
- infrastructura sociala prin infiintarea, modernizarea de spatii de agrement și tratament , 

care se adreseaza în special persoanelor cu venituri reduse  
- reabilitatea cladirilor existente de utilitate publica  
- infrastructurii din interiorul localitatilor ( piete, terenuri de sport,etc)  
-infiintarea unei retele de supraveghere video  
- dotarea serviciilor de urgenta 
 
-reabilitarea sau infiintarea infrastructurii de apa, canal, gaze  
-investitii în protectia mediului  ( platforme de gunoi, colectarea selectiva a gunoiului 



b.Achizitionarea de bunuri în vederea dotarii obiectivelor eligibile 

c.Achizitionarea de servicii de consultanta, proiectare , dirigentie de santier, 
 
taxe, în limitele stabilite de lege necesare în elaborarea și implementarea proiectelor 

declarate eligibile și selectate 
 

d. realizarea de studii și cercetari în vederea realizarii de investitii și obtinerea de 

acreditari 
 

e. documentatia și obtinerea de licente , certificari de calitate, conformitate, 
 
HCCP  

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

 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.
7. Conditii de eligibilitate  
- Proiectul sa se implementeze pe teritoriul GAL  
- Solictantul trebuie să se încadreze în categoria de beneficiari directi  
- 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  
- Realizarea în cadrul constructiilor noi sau modernizate investitii cu caracter social 

care vin în scop direct pentru protejarea persoanelor cu handicap/ a batranilor / 

femeilor insarcinate / copii. 
 

8.  Criterii de selecție  
Criteriu  Punctaj 

   

Complementaritatea proiectului, abordarea de jos in sus - max. =  

15 puncte  15 puncte 

Solicitantul a mai depus un proiect pe o alta masura din cadrul  
 



SDL –  = 5 puncte  

Solicitantul demonstreaza că beneficiaza direct de pe urma altui  

proiect depus in cadrul actualei SDL, în derulare sau finalizat-  = 5  

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 in cadrul actualei SDL, în  

derulare sau finalizat- 5 puncte  
  

Proiectele contribuie în mod direct la dezvoltarea infrastructurii  

sociale 10 puncte 
  

Metodologia  de  implementare  și  capacitatea  de  monitorizare  a Max 

implementarii proiectului Max 10 puncte 

Se acorda cate cinci puncte pentru fiecare membru al echipei de  

implementare  
  

Numarul  beneficiarilor  directi  rezultati  în  urma  implementarii  

proiectului 10 puncte 

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

Proiectele care conduc la implementarea obiectivelor transversale Max 10  puncte 

de mediu /  inovare ( 5 puncte pentru fiecare obiectiv)  
  

Proiectul prevede crearea de noi locuri de munca, astfel: Max 20 puncte 

-   1 loc de munca norma intreaga = 10 puncte  

2 locuri de munca norma intreaga = 20 puncte  
  

Proiecte  care  prevad  reabilitarea/dezvoltarea  infrastructurii  de 25 puncte 

utilitate publica  
  

TOTAL 100 puncte 
   

9. Sume ( aplicabile ) și rata sprijinului  
La stabilirea sumei alocate și a cuantumului acesteia  s-a tinut cont de urmatoarele :  

- valoarea maxima nerambursabila a unui proiect de 100.000 euro.  
- de tipul de proiecte rezultate în urma analizei teritoriului și de specificul  

acestora  
- de categoria de beneficiari eligibili și importanta proiectelor pentru teritoriu  
- obiectivul principal și prioritate ( prioritatea 6, este principala prioritate)  

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 alocate- Pentru această masură se vor aloca 990000 euro  
10. Indicatori de monitorizare  

Indicator de monitorizare Cantitate indicator 
  

Populația  care  beneficiază  de  servicii/ Min 6000 

infrastructuri imbuntatatite  
  

Crearea  și  mentinerea  de  noi  locuri  de Minim 4  



 
munca ( Indicator monitorizare LEADER) 

 
Indicatori calitativi   
Tip indicator 
 
Crearea sau modernizarea diferitelor tipuri de infrastructure din interiorul localitatilor 
 
Punerea în valorificare a potentialului zonei



 


