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Denumirea măsurii –  Ocrotirea moștenirii rurale 

CODUL Măsurii- Măsura 62/ 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 

Organizațiile societății civile contribuie la dezvoltarea activităților culturale, sociale, de 
sport și de tineret, completând activitatea autorităților locale. Sprijinirea acestora, 
creșterea responsabilității lor în rezolvarea problemelor locale și în dezvoltarea 
comunității rurale este foarte important în privința incluziunii sociale și a prevenirii 
depopulării zonelor rurale.(T) Organizațiile societății civile sunt motorul dezvoltării 
comunității rurale în colaborare cu autoritățile locale, fiind necesară creșterea numărului 
unor astfel de organizații.(W) Nivelul de activitate a societății civile face referire la faptul 
că populația locală are voința de a influența formarea condițiilor proprii de viață. 
Implicarea ONG-urilor în dezvoltarea mediului rural va contribui la realizarea unei 
dezvoltări dinamice.(O) ONG-urile contribuie la creșterea nivelului de diversitate 
culturală.(S) 
 
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: 
• consolidarea societății civile 
• participarea activă a societății civile în dezvoltarea comunității 
• implicarea societății civile în dezvoltarea echilibrată a mediului rural 
• creșterea numărului de locuitori din zonele rurale care beneficiază de servicii 

îmbunătățite 
• diversificarea domeniului de agrement comunitar  – cultură, sport, turism, tradiții  
• 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:  
Măsura contribuie la inovare prin faptul că pentru ONG-uri și culte nivel național nu sunt 
accesibile fonduri la scară mică și care vizează dotarea strictă a acestora. Fiind vorba de 
ONG-uri mici, inițiate la nivelul localităților mici, sursele de venituri sunt foarte reduse, 
iar activitatea lor este foarte elocventă și benefică pentru comunitate. Ele cunosc 
specialitățile locale, se organizează prin tehnici participative; astfel implicarea lor în 
integrarea acestor comunități este foarte importantă. Sprijinirea conservării patrimoniului 
local, a meșteșugurilor, a prelucrărilor primare prin metode tradiționale și a tradițiilor 
contribuie nu numai la sporirea calității vieții în zonele LEADER, ci și la stimularea 
activităților de turism rural și dezvoltarea produselor locale. Proiectele sprijinite la nivelul 
strategiilor de dezvoltare locală au un impact pozitiv asupra obiectivelor FEADR. Se vor 
încuraja proiecte care acordă importanța implementării unei componente de mediu. 
Complementaritatea cu alte măsuri din SDL:  Măsura este complementară cu măsurile 
M61/6B ”Îmbunătățirea calității vieții rurale”, M63/6C ”Infrastructură de bandă largă în 
spațiul rural”  prin dezvoltarea infrastructurii de bază și de broadband care contribuie la 
îmbunătățirea activităților ONG-urilor. 
Sinergia cu alte măsuri din SDL: Măsura este sinergică cu Măsurile M61/6B ”Îmbunătățirea 
calității vieții 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 

Sprijinirea organizațiilor societății civile reprezintă o abordare integrată prin care 
organizațiile societăților civile pot induce dezvoltarea viabilă și sustenabilă a mediului 
rural. 
 

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 489/2006 privind libertatea religiei și regimul general al cultelor-republicată, cu 
modificările și completările ulterioare;  
Hotărârea Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și 
completările ulterioare; 
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4. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)  

Beneficiari direcți:  
Entități private: ONG-uri definite conform legislației în vigoare în afara celor din domeniul 
agricol și forestier din comune și orașe mici din teritoriul Asociației Târnava Mică-
Bălăușeri-Sărățeni; Unități de cult conform legislației în vigoare din comune și orașe mici 
din teritoriul Asociației Târnava Mică-Bălăușeri-Sărățeni. 
Entități publice: Autoritățile publice locale: comune și orașe mici din teritoriul Asociației 
Târnava Mică-Bălăușeri-Sărățeni 
Beneficiari indirecți (grup țintă): populația locală; întreprinderile locale; turiști. 

 
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: 

• Reabilitarea și/sau dotarea infrastructurii culturale ale organizațiilor societății 
civile 

• Renovarea, dotarea de spații destinate păstrării și transmiterii de meșteșuguri, 
tradiții și alte tipuri de activități tradiționale. 

• Restaurarea și/sau dotarea patrimoniului cultural de interes local 
• Dotarea spațiilor pentru expoziții permanente 
• Dotarea cu obiecte de patrimoniu pentru păstrarea tradițiilor (costume tematice, 

instrumente muzicale, echipamente de proiecție sunet, mobilier de prezentare, 
etc.) 

• Restaurarea bisericilor și altor obiective aflate în proprietatea parohiilor. 
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 să nu fie în insolvență sau incapacitate de plată; 
• Solicitantul să aibă sediul/punct de lucru numai pe teritoriul GAL 
• Investiția să se încadreze în tipul de sprijin prevăzut prin măsură; 
• Investiția să se realizeze în teritoriul GAL-ului 
• Solicitantul se angajează să asigure întreținerea/mentenanța investiției pe o 

perioadă de minim 5 ani, de la ultima plată; 
În MJ/SF/DALI proiectul trebuie să demonstreze oportunitatea și necesitatea socio-
economică. 
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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: 

• În cazul proiectelor care vizează sau tind spre turism amplasarea proiectului în 
zone cu potențial turistic ridicat; 

• Proiecte care vizează acțiuni de păstrarea tradițiilor și a patrimoniului cultural; 
• Proiecte care conţin elemente/investiţii pentru protecţia mediului; 
• Proiectul deservește un număr cât mai mare din populație; 
• Proiecte implementate de către societatea civilă; 

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 
Valoarea minimă a proiectelor va fi de 5.000 euro. 
 

10. Indicatori de monitorizare 
Populația netă care beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătățite: 5.000 
Număr de locuri de muncă nou create: 0 
Cheltuielile publice totale: 49.318 Euro∗ 
  

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


