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Denumirea măsurii –  Îmbunătățirea calității vieții rurale 
CODUL Măsurii- Măsura 61/ 6B 

 
Tipul măsurii:         INVESTIȚII 

□    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 a complementarității cu alte măsuri din SDL 

Măsura va contribui la îmbunătăţirea sau extinderea serviciilor locale de bază destinate 
populației rurale, inclusiv a celor de agrement și culturale și a infrastructurii aferente; 
îmbunătățirea infrastructurii la scară mică (inclusiv investiții în domeniul energiei din 
surse regenerabile și al economisirii energiei) și investiții de uz public în informarea 
turiștilor în infrastructura turistică la scară mică. Măsură vizează satisfacerea unor nevoi 
ale comunității locale, dezvoltarea socio-economică a teritoriului. Dezvoltarea socio-
economică a spaţiului rural este indispensabil legată de existenţa unei infrastructuri 
rurale, existența și accesibilitatea serviciilor de bază, inclusiv a celor de agrement, social, 
socio-medical, comunitar și cultural prin existența caselor de cultură care au rol 
important în organizarea acțiunilor cultural-artistice, educative, de informare și de 
divertisment (S) inclusiv ocrotirea și promovarea moștenirii culturale. Îmbunătăţirea şi 
dezvoltarea infrastructurii de agrement (W) și cultural reprezintă o cerinţă esenţială 
pentru creşterea calităţii vieţii (O) și care pot conduce la o incluziune socială, inversarea 
tendințelor de declin economic și social și de depopulare a zonelor rurale (T). 
 
Obiectiv(e) de dezvoltare rurală :  
Această măsură contribuie la următoarele obiective de dezvoltare rurală ale Reg. (UE) nr. 
1305/2013, art. 4. : 

• (c) obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiei comunității rurale 
inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă; 
 

Obiectiv(e) specific(e) al(e) măsurii: 
• îmbunătățirea condițiilor de viață a locuitorilor; 
• îmbunătățirea serviciilor publice locale; 
• îmbunătățirea siguranței publice; 
• îmbunătățirea infrastructurii de agrement și turistic de uz public  
• pomovarea ocrotirii moștenirii locale rurale 

 
Măsura contribuie la prioritatea/prioritățile prevăzute la art. 5, Reg. (UE) nr. 
1305/2013:  
P6 Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele 
rurale. 
 
Măsura corespunde obiectivelor art. 20 Servicii de bază și reînnoirea satelor în zonele 
rurale din Reg. (UE) nr. 1305/2013 (asimilat articolului din Titlul III: Sprijinul pentru 
dezvoltarea rurală al Reg. (UE) nr. 1305/2013). 
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Măsura contribuie la Domeniul de intervenție 6B Încurajarea dezvoltării locale în zonele 
rurale, prevăzute la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013. 

Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013:  
Caracterul inovativ al acestei măsuri îl constituie investițiile în domeniul energiei din surse 
regenerabile și al economisirii energiei, acestea constituie elemente de protecție a 
mediului. Un alt element inovativ îl constituie înființarea/modernizarea piețelor de 
valorificare a produselor locale. Includerea investițiilor în domeniul patrimoniului cultural 
de interes local. 
Complementaritatea cu alte măsuri din SDL:  Măsura este complementară cu măsurile 
M21/2B ”Sprijin pentru investiții agricole”, M22/2A ”Dezvoltarea agriculturii”, M63/6C 
”Infrastructură de bandă largă în spațiul rural”, M65/6A ”Sprijin pentru investiții 
neagricole”, M66/6A ”Dezvoltarea întreprinderilor neagricole”  prin creșterea volumului 
de colectare a impozitelor locale.  
Sinergia cu alte măsuri din SDL: Măsura este sinergică cu Măsurile M62/6B ”Ocrotirea 
moștenirii rurale”, M63/6C ”Infrastructură de bandă largă în spațiul rural”, M64/6B 
”Dezvoltarea infrastructurii sociale”, M65/6A ”Sprijin pentru investiții neagricole”, 
M66/6A ”Dezvoltarea întreprinderilor neagricole” prin  realizarea priorității  P6 
Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele 
rurale. 

2. Valoarea adăugată a măsurii 
La proiectarea investițiilor cu construcții se impune luarea în considerare a 
caracteristicilor arhitecturale, de structură urbanistică şi de peisaj. Se pune un mare 
accent la eficientizarea energetică a investițiilor prin utilizarea energie regenerabilă, 
acesta fiind un criteriu de selecție. Proiectele care au un impact micro-regional vor primi 
punctaj mai mare, fiind criteriu de selecție. 
 

3. Trimiteri la alte acte legislative  
Legislație UE  
Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, cu modificările și completările ulterioare; 
Regulamentul (UE) nr. 1305/2013, cu modificările și completările ulterioare;  
Reg. (UE) nr. 807/2014, cu modificările și completările ulterioare; 
Reg. (UE) nr. 1407/2013, cu modificările și completările ulterioare;  
 
Legislație Națională 
Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale-republicată, cu modificările și 
completările ulterioare; 
Legea 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, cu modificările și completările 
ulterioare; 
Legea nr.143/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu modificările și completările ulterioare. 
OG 43/1997 privind regimul drumurilor, cu modificările și completările ulterioare; 

4. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)  
Beneficiari direcți:  
- UAT-uri comune și orașe mici conform legislației naționale în vigoare, din teritoriul GAL. 
Beneficiari indirecți (grup țintă): populația locală; întreprinderile înființate și/sau 
dezvoltate în teritoriu; ONG-uri din teritoriu. 
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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 constiutuirii 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 acțiuni eligibile și neeligibile 
Acțiuni eligibile: 

• Înființarea, amenajarea și dotarea spațiilor publice și de agrement pentru 
populația rurală 

• Înființarea/dezvoltarea și dotarea infrastructurii de valorificare a produselor locale 
• Înființarea și/sau modernizarea, extinderea rețelei publice de iluminat 
• Înființarea și/sau extinderea sistemelor de supraveghere. 
• Achiziționarea utilajelor, echipamentelor pentru serviciile publice locale în cadrul 

primăriilor 
• Investiții pentru  modernizarea rețelelor stradale şi/sau trotuare; 
• Înființarea, modernizarea și/sau dotarea infrastructurii de agrement și turistic de 

uz public conform specificului local 
• Dotarea și/sau modernizarea așezămintelor culturale, bibliotecilor 
• Investițiile în domeniul energiei din surse regenerabile și al economisirii energiei. 

Exemplele prezentate mai sus sunt orientative şi nu exhaustive. 
 

Acțiuni neeligibile: 
• Achiziționarea de echipamente și utilaje second hand 
• achiziționarea de clădiri și terenuri 
• construcția și modernizarea locuinței și a sediilor sociale 

7.  Condiții de eligibilitate 
Solicitantul este eligibil dacă: 

• Solicitantul să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili; 
• 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 și/sau 

județeană aprobată; 
• Investiția să se realizeze în teritoriul LEADER; 

în MJ/SF/DALI proiectul trebuie să demonstreze oportunitatea și necesitatea socio-
economică. 

8.  Criterii de selecție 
Criterile de selecție vor fi în conformitate cu obiectivele identificate în SDL și în 
conformitate cu specificul local al teritoriului. Prioritizarea se va face în funcție de 
contribuția adusă la îndeplinirea indicatorilor și a obiectivelor propuse în SDL. Criteriile de 
selecție sunt următoarele: 

• Proiecte cu impact micro-regional;  
• Proiecte care conţin elemente/investiţii pentru protecţia mediului; 
• Solicitanții care nu au primit anterior sprijin comunitar pentru o investiție similară; 
• Păstrarea aspectului arhitectural zonal; 
• Proiectul să deservească un număr cât mai mare din populație. 
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Notă: Modalitatea de punctare a fiecărui criteriu de selecție va fi detaliată în Ghidul 
Solicitantului pentru această Măsură, în apelurile de selecție aferente fiecărei sesiuni de 
depunere de proiecte și în fișa de evaluare aferentă măsurii și vor respecta prevederile 
art. 49 al Reg. (UE) nr. 1305/2013 urmărind să asigure tratamentul egal al solicitanților, 
o mai bună utilizare a resurselor financiare și direcționarea măsurilor în conformitate cu 
prioritățile Uniunii în materie de dezvoltare rurală. 
 

9.  Sume (aplicabile) și rata sprijinului 
Deoarece această măsură contribuie la specificul local al teritoriului prin interesul colectiv 
și importanța strategică cuantumul sprijinului va fi suma maximă. 
Intensitatea sprijinului va fi de: 

• 100% pentru investiții negeneratoare de venit; 
• 100% pentru investiții generatoare de venit cu utilitate publică; 
• 90% pentru investiții generatoare de venit pentru cheltuielile eligibile din proiect. 

Valoarea proiectelor poate fi cuprinsă între 5.000 – 200.000 Euro 
 

10. Indicatori de monitorizare 
Populația netă care beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătățite: 23.000 
Număr de locuri de muncă nou create: 0 
Cheltuielile publice totale: 320.000 Euro∗ 
  

                                                           
∗ Cheltuielile publice totale se pot modifica în funcţie de sumele obţinute pe componenta B şi vor fi detaliate în 
Ghidul Solicitantului. 


